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Bílina – Základní ško-

la Aléská zahájila školní Aka-

demií oslavy 30. výročí své-

ho založení. Žáci a jejich vyu-

čující I. a II. stupně si připravi-

li několikaminutový program. 

Pro velký zájem ze strany divá-

ků byl rozdělen do dvou před-

stavení. A opravdu se bylo na 

co dívat.

Málokoho asi překvapilo, že 

moderování školní Akademie 

se ujal ostřílený Jirka Sham-

berger, který na základní ško-

le působí jako učitel mate-

matiky a fyziky a ve svém vol-

ném čase v Bílinském divadel-

ním minimu. Aby na vše nebyl 

sám pomáhali mu žáci Terez-

ka Jarošová a Míra Prchal. Pro-

gram zahájila aerobní skupi-

na Cvrčci z DDM pod vede-

ním Věry Ryjáčkové, ve které 

cvičí i žáci ZŠ Aléská. A pak již 

přišly na řadu jednotlivé tří-

dy, jejichž žáci se proměnili 

v pohádkové postavičky, hrá-

li na hudební nástroje, tančili, 

recitovali, hráli pohádky nebo 

profesionálně předvedli mód-

ní přehlídku s „italským“ mód-

ním návrhářem. Prostě kaž-

dý předvedl co nejlépe umí. 

Z organizovat takové množství 

dětí, ale nebylo určitě jedno-

duché a své o tom  ví jeden 

z hlavních organizátorů.

„To bylo asi na celém pořá-
dání akademie to nejtěžší. Sla-
dit jednotlivé ukázky tak, aby 
se pravidelně prolínala napří-
klad recitace s tancem, diva-
delním představením nebo 
hraním na flétnu. Podle mého 
názoru si myslím, že se nám to 
podařilo, i když se mi povedlo 
dvě ukázky nešťastně prohodit, 
ale toho si snad nikdo nevši-
ml,“ podotkl  Jirka Shamber-

ger.

Jednotlivé třídy si svá vystou-

pení nacvičovaly od září a na 

tvorbě kostýmů nebo kulis 

se podíleli žáci, rodiče a učitelé. 

Oslavy významného výročí 

budou pokračovat 9. listopa-

du. Tento den jsou v dopoled-

ních hodinách dveře školy ote-

vřeny.  Návštěvníci si mohou 

prohlédnout prostory ško-

ly, ale také navštívit jakouko-

li třídu a podívat se na výuku. 

Ve vestibulu  budou vystaveny 

fotografi e, které mapují histo-

rii ZŠ Aléská od roku 1977.  

 (lal)

ZŠ Aléská má narozeniny, je jí 30 let
Pojďte

slavit s námi
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BELINENSISBELINENSIS

MĚSTO BÍLINA
Město Bílina pořádá dne 14. 11. 2007 od 18:30 hodin
v Městském divadle V. ročník bílinských hudebních slavností

BELINENSISBELINENSIS
na společenském večeru vystoupí řada našich i hostujících umělců a souborů:

 Jaroslav Svěcený  Pavlína Senič  Zdeněk Vřešťál  Raven  Josef Štágr  
 Stefanie Ruso  Lada Bartošová

bílinskou kulturní scénu budou reprezentovat:
 Schola Viva Bilinensis      Hudební a pěvecký soubor Gymnázia      Klára Kozlovská  
 Dětský pěvecký sbor ZUŠ    Komořinka    Dětský pěvecký sbor ZŠP Kmochova    

Koncert proběhne pod záštitou a za osobní účasti ministryně vlády ČR
pro lidská práva MUDr. Džamily Stehlíkové a starosty Města Bíliny Josefa Horáčka.

Foto: V. Weber
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Víte, že Bílina vlastní digitální kino? Víte jaké má přednosti? 

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Michaela
JELÍNKOVÁ, 15 let,

studentka:
„Ano. Slyšela jsem, 

že v Bílině funguje 
nové digitální kino, 
ale, bohužel, jsem 
v něm ještě neby-
la. Ani nevím, kde 
vlastně je. Zatím 
se do něj proto ani 
nechystám. Filmy si 
totiž raději půjčuji 
na DVD a pouštím 
si je doma v klidu 
bez rušení.“ 

Tomáš
SMÍTKO, 16 let, 

student:
„Ano. Vím, že 

v Bílině už promítá 
digitální kino. Četl 
jsem o tom v novi-
nách. Dokonce jsem 
už uvažoval o tom, 
že bych tam na 
nějaký pěkný film 
zašel. Digitální kino 
nabízí mnohem 
lepší obraz i zvuk, 
než obyčejná kina. 
Chtěl bych to zkusit 
porovnat.“

Michal
DLOUHÝ, 16 let, 

student: 
„Ano. O tom, že 

Bílina vlastní digi-
tální kino vím. Ješ-
tě jsem v něm ale 
nebyl, uvažuji, ale 
že bych tam na 
něco zašel.  V digi-
tálním kině je totiž 
mnohem kvalitnější 
obraz a zvuk. Přesto 
si filmy raději pouš-
tím doma na DVD, 
kde mám více sou-
kromí.“

Martin KYBAL, 18 
let, student:

„Ne. Zatím jsem 
nic neslyšel o tom, 
že by v Bílině fungo-
valo digitální kino. 
Pokud tomu tak je, 
tak bych si určitě 
vybral nějaký film. 
Rád bych porovnal, 
jestli je v digitál-
ním kině opravdu 
zvuk i obraz mno-
hem kvalitnější, než 
v obyčejném kině.“

Michaela
KŘÍPALOVÁ, 25 let, 

nezaměstnaná:
„Ne. Nevím nic 

o tom, že by Bíli-
na měla své vlast-
ní digitální kino. Já 
totiž do kina necho-
dím. Pokud chci, 
tak si filmy půj-
čím na DVD a sle-
duji je doma pěk-
ně v klidu, kde 
nejsem ničím ruše-
na a navíc mám své 
pohodlí a soukro-
mí. Na kvalitní film 
bych ale možná do 
digikina zašla.“

Růžena
ŽÁČKOVÁ, 26 let, 
nezaměstnaná:
„Ne. O tom, že 

by v Bílině promí-
talo digitální kino 
nic nevím. Ani jsem 
to nikde nečetla. 
Do kina nechodím. 
Na filmy se radě-
ji dívám doma na 
DVD, což je mno-
hem pohodlněj-
ší a také levnější, 
než dávat  peníze za 
vstupné a pak sly-
šet kvůli rušitelům 
každé páté slovo. Na 
to nemám náladu.“

Státní svátek uctila Základ-
ní umělecká škola koncertem 
v kostele Na Újezdě v úterý
30. října 2007. 

Po úvodním slovu pana 

Michala Mleje, který zúčast-

něným připomněl historic-

ký význam událostí spojených 

s 28. říjnem roku 1918, se před-

stavilo ve své bílinské premié-

ře klarinetové sdružení Klartep. 

Profesionální soubor, složený 

z absolventů teplické konzer-

vatoře vystoupil  jako host pro-

gramu a přednesl několik muzi-

kálových a swingových melo-

dií. Následující skladby zněly již 

v podání sólistů a souborů „zuš-

ky“. Drobnou vzpomínkou na 

hudbu, která byla blízká prezi-

dentu T. G. Masarykovi i jeho 

synu Janovi, se staly národní 

písně „A te Réhradice“ a „Teče 

voda, teče“ v podání dívčího 

pěveckého souboru Komořinka 

s doprovodem instrumentální-

ho sdružení žáků a učitelů ško-

ly. Nechyběl ani blok tzv. vážné 

hudby, v němž zazněly skladby 

pro fl étnu a klavír, sólovou kyta-

ru i kytarové duo. Finále kon-

certu patřilo Pěveckému sbo-

ru ZUŠ a sboru žáků hudebních 

nauk. 

Stísněné prostory oltářiš-

tě zaplnilo pět desítek dětí, aby 

společně s kytaristou a zpěvá-

kem v jedné osobě -  učitelem 

Tomášem Ernstem – zazpívaly 

písničky Jarka Nohavici a Zdeň-

ka Vřešťála. Temperament skla-

deb roztleskal a rozehřál přítom-

né posluchače, kterých k rados-

ti účinkujících bylo v kostelíku 

skutečně požehnaně. Na mís-

tě je ocenit výsledky práce uči-

tele hudební teorie a sbormist-

ra Jiřího Bidrmana. Ve svém od 

září aplikovaném projektu sle-

duje nejen vytvoření kvalitních 

základů znalostí v oboru teo-

rie a dějin hudby, ale především 

se věnuje komplexnímu rozvo-

ji muzikálnosti dětí se zaměře-

ním na nejpřirozenější lidský 

projev, tedy zpěv. Naší společ-

nou snahou je vytvořit pěvecký 

sbor, který by byl trvalou kvalit-

ní reprezentací školy i města. 

Pokud jste neměli mož-

nost zúčastnit se tohoto kon-

certu, pak dovolte, abych vás 

pozval na v pořadí již 5. roč-

ník hudebních slavností Beli-

nensis, na kterém se vedle řady 

významných hostů budou podí-

let také žáci a učitelé školy.

 Jiří Kopa, ředitel školy

Koncert k výročí vzniku samostatného 
československého státu

POVINNÁ  VÝMĚNA  
OBČANSKÝCH  PRŮKAZŮ  

BEZ  STROJOVĚ
ČITELNÝCH ÚDAJŮ

Na základě nařízení vlády

č. 612/2004 Sb., ze dne

16. listopadu 2004 upozor-

ňujeme občany na povinnost 

výměny občanských průkazů 

bez strojově čitelné zóny.

Termíny nutné výměny 
občanských průkazů:

OP vydané  do 31.12.1994
 platnost do  31.12.2005

OP vydané  do 31.12.1996
 platnost do  31.12.2006

OP vydané  do 31.12.1998  
 platnost do 31.12.2007

OP vydané  do 31.12.2003
 platnost do 31.12.2008

Žádost o vydání občanského 

průkazu předloží občan nej-

později do 30. listopadu  pří-

slušného roku.

Tato výměna se netýká obča-

nů, kteří se narodili před

1. lednem 1936.

UPOZORNĚNÍ:
Od druhé poloviny roku 2000 

jsou vydávány občanské prů-

kazy se strojově čitelnými 

údaji ( zelený OP) .

Tyto občanské průkazy 

nepodléhají výměně – platí 

po dobu v nich uvedenou !!!
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Střípky 
z Bíliny

Důležitá

telefonní čísla:
HZS JEDNOTKA

BÍLINA

417 823 222, 150

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA

155

LÉKAŘSKÁ POHOTO-
VOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR

158

POLICIE ČR V BÍLINĚ

417 823 333,

417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

Zdražení MHD o 1 Kč
Zastupitelstvo na svém zase-

dání schválilo návrh rady měs-

ta, zvýšit jízdné v MHD na 8,- 

Kč pro dospělé a 4,- Kč za dítě. 

Ostatní výhody spojené s MHD 

v Bílině město zachovalo. Rada 

města zdražením reagovala na 

vysoké zdražení pohonných 

hmot. Za rok město doplá-

cí za městskou dopravu 2 mil. 

korun.

Otázka pro...
Rada města na svém posled-

ním zasedání schválila zpra-
cování projektové dokumen-
tace na dva kruhové objezdy. 
Kde se budou nové kruhové 
objezdy stavět?

„Jedná se o Pivovarskou kři-
žovatku a křižovatku u Londo-
nu. Rada města zatím schváli-
la zhotovení projektové doku-

mentace na výstavbu dvou 
malých, městských kruhových 
objezdů. Po zpracování pro-
jektové dokumentace budeme 
žádat o příslušný dotační titul.

Vzhledem k tomu, že kru-
hové objezdy budou men-
ší, nebude jejich výstavba tak 
fianančně náročná. Okružní 
křižovatku u Londonu chceme 

v y b u d ov a t
i kvůli ote-
vření Seifer-
tovy ulice, 
která je klí-
čová pro čás-
tečné odklo-
nění dopra-
vy při výstavbě kruhových kři-
žovatek na 1/13.“

uložila:
  Vedoucím odboru dopra-

vy (OD), vedoucímu odboru 

nemovitostí a investic (ONI) 

a ředitelce MTSB provést 

kontrolu chodníků (jejich 

propady), zhotovených 

v roce 2006 a 2007. V pří-

padě zjištění závad uplatnit 

reklamace. O výsledku šet-

ření bude rada města infor-

mována. 

  Tajemníkovi městského 

úřadu informovat radu měs-

ta o ustanovení a personál-

ním složení Místního akční-

ho týmu (MAT) pro soužití 

občanů různých národnos-

tí na sídlištích.  

  Tajemníkovi městského 

úřadu prověřit, zda v pro-

jektové dokumentaci pro 

akci «Rekonstrukce veřejné-

ho osvětlení – II. etapa » je 

zahrnuto úsporné zařízení 

pro provoz veřejného osvět-

lení.

  ONI zadat vypracování pro-

jektové dokumentace na 

okružní křižovatky Seiferto-

va x Pražská x Tyršova x 5. 

května a Pivovarské náměs-

tí.   

Schválila:
  Navýšení rozpočtu ZŠ Alés-

ká ve výši 160 tis. Kč na 

energie. 

  Navýšení rozpočtu KC Kas-

káda ve výši 30 tis. Kč na 

pořádání    5. ročníku bílin-

ských hudebních slavností 

Belinensis dne 14.11.2007.

  Navýšení rozpočtu ZŠ Lidic-

ká na pořádání plavecké 

štafety pro žáky bílinských 

základních škol ve výši 7,5 

tis.Kč.  

  Navýšení fi nančních pro-

středků ONI na akci « HNsP 

– oprava výtahů, výtahových 

dveří » o částku 230 000,- 

Kč.

  Ceník pro rekultivaci sklád-

ky Chotovenka – pískovna, 

na dobu  od 1. listopadu do 

31. prosince 2007. 

  Zařazení opravy štítu domu 

v majetku města č.p. 73 ul. 

Wolkerova, do plánu oprav 

na rok 2008.

Rozhodla:
  Vypsat výběrová řízení  na 

zakázku malého rozsahu dle 

Směrnice MěÚ č. 04/2007 

pro akce :

  1.  « Oprava chodníku po 

pokládce NN a vybudo-

vání nového chodníku, 

ul. Pražská  – pravá strana 

v           Bílině »,

 2.  « Oprava chodníku po 

pokládce NN, ul. Bořeň-

ská, Kmochova, Nerudo-

va,  Fűgnerova a  Beze-

jmenná », 

 3.  « Zjednodušená paspor-

tizace zeleně na území 

města Bílina », 

 4.  « Aktualizace cenové 

mapy stavebních pozem-

ků města Bílina » 

 5.  « Sotware Offi ce 2007 

MVL ». 

  Nejvýhodnější nabídkou 

zakázky malého rozsahu dle 

směrnice MěÚ č. 04/2007 

na akci:

 -  «HNsP – oprava elektroin-

stalace v areálu dopravy – 

II.etapa», je nabídka fi rmy 

Stanislav Tejček – Elektro-

servis Bílina. 

 -  «Výměna oken Wolkerova 

čp.73 (směr do náměstí) 

v Bílině» je  nabídka fi rmy 

Idealfenster a.s. Chudeři-

ce. 

 -   «Výměna oken Mírové 

náměstí čp. 71 v  Bílině » je 

nabídka fi rmy Idealfenster 

a.s. Chudeřice. 

 -  «HNsP – oprava výta-

hů, výtahových dveří», 

je  nabídka fi rmy Výtahy 

Vaněrka s.r.o. Duchcov. 

 -  «Oprava komunikací 

v Bílině», je  nabídka fi rmy 

SSŽ a.s., závod Ústí nad 

Labem, s tím, že akce bude 

realizována do výše schvá-

lené rozpočtové ceny, tzn. 

bude upuštěno od opravy 

parkoviště Fűgnerova. 

 -  «Oprava chodníku po 

kabelizaci – Srbsko v Bíli-

ně», je  nabídka fi rmy Žejd-

lík Josef Bílina. 

 -  «Oprava chodníku po 

pokládce NN, ul.Pražská 

– levá strana v Bílině», je  

nabídka fi rmy MAKOMA  

s.r.o. Duchcov. 

  Vypsat výběrové řízení na 

zakázku malého rozsa-

hu dle směrnice MěÚ č. 

04/2007 pro akci «Rekon-

strukce veřejného osvětlení 

– II. etapa ». 

  Zadat veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci «  

Rekonstrukce VO Pražská 

– I. etapa – kabelové roz-

vody vč. stožárových pouz-

der » dle směrnice MěÚ č. 

04/2007 – Pravidla pro pří-

pravu a zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu 

městem Bílina, č.VIII odst. 

5, fi rmě ELINS-Litvínov, 

spol. s r.o., IČ 44566611 a to 

jako specializovanou zakáz-

ku.

  Uzavřít smlouvu o proná-

jmu restaurace „Na Kysel-

ce“ u koupaliště se společ-

ností DRINKS UNION, a.s., 

se sídlem Drážďanská 80, 

Ústí nad Labem, s platností 

od 1. prosince 2007. 

Zrušila:
  VŘ na zakázku malého roz-

sahu dle směrnice MěÚ č. 

04/2007 na akci :

 -   «ZŠ Pražské Předměstí 

Bílina – úprava nástupové-

ho prostoru  (pouze vybu-

dování oplocení) »  a uklá-

dá ved. ONI vypsat na uve-

Rada města na své 22. schůzi konané 
dne 24. 10. 2007 mimo jiné

starostu Josefa Horáčka

P  O  Z  V  Á  N  K  A

 Ekocentrum Terranatura se sídlem 

v Bílině Vás tímto zve na

plánovanou přednášku s tematikou:

Zelené nakupování

na úřadech
Jak papírovat šetrně.

Nápady, ne odpady.

Datum konání:  16. listopadu 2007

Místo konání: zas. místnost Městské 

knihovny – Bílina, Mírové nám.

Čas konání: 10.00 – 12.00 hod.
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Střípky 
z Bíliny

Infopanel
Odbor školství a kultury 

dokončuje s plzeňskou fi rmou 

infopanel, který bude obou-

stranný a umístěný na Míro-

vém náměstí poblíž Morového 

sloupu. Dokončen by měl být 

koncem listopadu 2007.

Podle projektové dokumen-

tace by v budoucnu měly stát 

na Mírovém náměstí celkem 

tři informační panely.

Boj o knihkupectví
Vedení města se pokou-

ší zachovat v Bílině jedinou 

prodejnu knih na Mírovém 

náměstí. Majitelka knihkupec-

tví oznámila, že z ekonomic-

kých důvodů bude pravděpo-

dobně končit.

„Situace je již ekonomic-
ky opravdu neúnosná. Kni-
hy se kupují čím dál tím méně 
a prodejna v Bílině už praktic-
ky bojuje o přežití, o nějakém 
výdělku se nedá mluvit. Zatím 
se snažíme udělat maximum, 
abychom prodejnu v Bíli-
ně udrželi a jednáme s Měst-
ským úřadem,“ sdělila Martina 

Uldrychová.

Zachovat prodejnu knih by 

chtěl i starosta Josef Horáček.

„Dali jsme do rady měs-
ta návrh na řešení této situace, 
protože město bez knihkupectví 
mi připadá jako město bez kul-
tury,“ dodal.

Osud knihkupectví tedy 

zatím jasný není, ale k 31.12. 

2007 končí také jediná video-

půjčovna v Bílině Komenské-

ho ulici. 

Bílinským restauracím 

vyroste konkurence
Město vyhlásilo výběrové 

řízení na restauraci na Kyselce, 

do kterého se přihlásila jedi-

ná společnost ústecký Drinks 

Union, a.s. Společnost pat-

ří mezi největší domácí výrob-

ce piva a je třetím největším 

denou akci nové výběrové 

řízení, v souladu s projek-

tovou dokumentací. 

 -  výměna oken na lůžkovém 

oddělení“ a ukládá ved. 

ONI vypsat na uvedenou 

akci nové výběrové řízení. 

 -  «HNsP – automatické dve-

ře ». a ukládá ved.ONI 

vypsat na uvedenou akci 

nové výběrové řízení.  

  Komisi pro životní pro-

středí, dopravu a výstavbu 

a dále bezpečnostní komisi, 

včetně odvolání jejich čle-

nů, předsedů a tajemníků 

jednotlivých komisí, ke dni 

31. 12. 2007.

Zřizuje:
  Ke dni 1. 1. 2008 komisi pro 

životní prostředí, dopravu 

a bezpečnost.

Jmenovala:
  Ve smyslu § 102, odst. 2, 

písm. h) zákona č. 128/2000 

předsedou komise pro 

životní prostředí, dopravu 

a bezpečnost, pana Rosti-

slava Aulického (ODS), čle-

ny komise:  p. Petra pro-

cházku (ODS), Václa-

va Hejdu (ODS), Břetisla-

va Ondráka (SNK-ED), Bed-

řicha Kubastu (HNHRM), 

Václava Ježka (HNHRM), 

Vladimíra Řáhu (HNHRM), 

Nagy Štefana (KSČM), Vác-

lava Mojžíše (KSČM), Mila-

na Pecháčka (ČSSD), Kamila 

Pundu (ČSSD), Milana Šra-

ga (LiRA), Tomáše Kačírka 

(LiRA). Tajemníkem komi-

se jmenuje pana Tomá-

še Pulcharta, s platností

od 1. 1. 2008.  

  Tajemnicí lázeňské komi-

se paní Yvonu Bártovou, 

s platností od 1.1. 2008.

Projednala:
  Zápis z jednání komise pro 

životní prostředí, dopra-

vu a výstavbu ze dne 8. 10. 

2007. 

Vzala na vědomí:
  Informaci místostarosty 

města - Program podpory 

ostatních organizací bude 

zpracován do prosincového 

zasedání zastupitelstva. 

  Výpověď paní Marti-

ny Uldrychové z proná-

jmu nebytových prostor 

na Mírovém náměstí č. 87           

o výměře 78,36 m2. 

  Návrh vedoucího OD na 

řešení dopravní situace 

v návaznosti na úpravy sil-

nice I/13.

  Dopis předsedy Severočes-

kého sdružení obcí (Legis-

lativní komise Rady SESO) 

ministru vnitra, obsahující 

podněty z měst a obcí, kte-

ré jsou spatřovány jako pro-

blematické z hlediska legis-

lativy. 

 Kvěch Ladislav,
 tajemník MěÚ Bílina

Rada města na své 22. schůzi konané dne 24. 10. 2007 mimo jiné
dokončení ze str. 3

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

rosty města a dále i na webových stránkách města (www.bilina.cz).

Ve středu 24. října 2007 pro-

běhla Konference ke komu-

nitnímu plánování, na kte-

ré manažeři pracovních sku-

pin prezentovali cíle a opatře-

ní Návrhu komunitního plánu 

města Bílina. Návrh KP je stra-

tegickým dokumentem, který 

v sobě shrnuje politické zadá-

ní, odborné požadavky posky-

tovatelů sociálních služeb, 

uživatelů a data získaná z ana-

lýzy potřeb, z dotazníkového 

šetření s poskytovateli a anke-

ty s veřejností. Tento návrh byl 

zpracován za účelem vede-

ní procesu konzultací o rozvo-

ji a útlumu sociálních služeb 

a programů na území měs-

ta Bílina v letech 2008 – 2010. 

Proces konzultací potrvá do 7. 

prosince 2007 a do této doby 

má široká veřejnost možnost 

Návrh komunitního plánu při-

pomínkovat. Připomínky musí 

být podány písemně a budou 

zapracovány do fi nální verze 

komunitního plánu. 

S Návrhem KP a pravidly 

procesu konzultací se můžete 

seznámit na Městském úřa-

dě, v  Infocentru na Mírovém 

náměstí a v bílinské poboč-

ce organizace Člověk v tísni, 

o. p. s. nebo na internetových 

stránkách www.bilina.cz pod 

odkazem Komunitní plánová-

ní. 

V současné době také vychá-

zí v rámci projektu „Komunitní 

plánování města Bílina“ Kata-

log poskytovatelů sociálních 

služeb v Bílině a okolí. Kata-

log nabízí ucelené informa-

ce o poskytovaných službách 

ve městě a obsahuje přehled 

zařízení poskytujících v dané 

oblasti sociální službu. Můžete 

zde také nalézt důležité infor-

mace o státních i neziskových 

organizacích, úřadech, institu-

cích či poskytovatelích sociál-

ních služeb. 

Tento projekt je spolufi nan-

cován z prostředků Evropské 

unie a Státního rozpočtu ČR. 

Komunitní plánování vydalo
katalog sociálních služeb
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výrobcem lihovin v ČR. Vyrá-

bí pivo značek Zlatopramen, 

Březňák, Louny, Dačický, Lo-

rec, Jarošov a Pivrnec. Drinks 

Union jako jediný výrobce pěs-

tuje vlastní chmel.

„Drinks Union je silná spo-
lečnost, která zaručuje výraz-
né zlepšení služeb a změnu 
interiéru v restauraci. Předpo-
kládáme, že na Kyselce vznik-
ne restaurace na vysoké úrov-
ni a měla by být jedna z nejhez-
čích v Bílině,“ uvedl místosta-

rosta Roman Šebek.

Keramická dílnička
Pro všechny zájemce o prá-

ci s hlínou pořádáme 17. 11. 

2007 sobotní dílnu. Tématem  

je tvorba betlémů. Do dílnič-

ky je nutné se předem přihlásit 

buď ve školní družině ZŠ Alés-

ká nebo na tel. č. 417 534 670.

První dílna začíná od 9.00 

do 11.30 hod, druhá od 11.30 

do 14.00 hod, třetí od 14.00 do 

16.00 hod. Vstupné je sáček 

balených bonbonů na osobu. 

Sebou přineste rovněž pracov-

ní oděv a přezůvky. Děti pouze 

v doprovodu dospělé osoby. 

 Lenka Krupičková

Hotel u Lva prochází 

rekonstrukcí
Opravou fasády Hote-

lu  u Lva pokračuje opra-

va východní strany Mírového 

náměstí. Město se zavázalo, že 

každý rok opraví jednu budo-

vu.

„Oprava se provádí hlavně 
z toho důvodu, že fasády ne-
jsou v dobrém stavu. Na sta-
vu budov na Mírovém náměstí 
se podepsala i nepříliš podaře-
ná rekonstrukce před několika 
lety a neopominutelný je i lid-
ský činitel. Domy jsou různě 
počmárané, postříkané apod.,“ 

sdělil vedoucí investičního 

odboru Ing. Jaroslav Bureš.

Společnost Bayer vyhlási-
la prestižní soutěž s názvem 
Ekologie v objektivu. Vítězem 
4. ročníku této soutěže se stal 
Pavel Záhorec z Bíliny. Získal 
nejen první cenu v kategorii 
Příroda za snímek „Na Rané 
svítá“, ale také cenu Grand 
Prix za snímek „Motýli“. 
Grand Prix je ocenění pro sní-
mek nejlépe vystihující letoš-
ní téma „Energie pro budouc-
nost“. Koncern Bayer vyhla-
šuje tuto fotografickou sou-
těž v zemích východní Evro-
py. V ČR probíhá pod záštitou 
ministra pro životní prostředí 
Martina Bursíka, Českého sva-
zu ochránců přírody a mezi-
národní organizace UNEP.

Do této soutěže bylo při-

hlášeno celkem 1 400 snímků. 

Porota se skládala z odborníků 

na životní prostředí, noviná-

řů a renomovaných fotografů. 

Vítězné snímky byly vystave-

ny v Divadle Hybernia, Ovoc-

ném trhu v Praze a poté puto-

valy do prostor koridoru mezi 

novým a starým terminálem 

letiště Praha Ruzyně. Fotogra-

fi e zde budou k vidění do kon-

ce listopadu.

A co o sobě a svém koníč-

ku prozradil samotný výherce 

Pavel Záhorec?

Jak dlouho se věnujete foto-
grafování?

Mé počátky fotografování 
jsou někde kolem roku 1970, 
kdy jsem asi jako většina foto-
grafů začal s fotoaparáty typu 
Flexaret a Praktica. Prošel jsem 
si obdobím, kdy jsem rodině na 
dlouhé hodiny obsazoval pane-
lákovou koupelnu a tvořil svá 
„umělecká díla“.

Velkým zlomem v mé tvorbě 

byl příchod zrcadlovek využí-

vajících digitální technologie 

a té jsem zůstal věrný dodnes. 

V současné době fotím Cano-

nem EOS 5D, jehož čip velikos-

ti fi lmového políčka je pro mě 

návratem ke zvyklostem z ana-

logové fotografi e.

Jaký motiv máte nejraději, 
nebo co nejraději fotíte?

Fotografování je pro mě způ-
sob relaxace, a proto upřed-
nostňuji focení v přírodě. 
Fotím převážně České středo-
hoří a Krušné hory, velmi čas-
to se soustředím na krajinný 
detail. Ve svých fotografiích se 
snažím využívat výrazných svě-
telných kontrastů, upřednost-
ňuji jednoduchost kompozice 

Fotograf z Bíliny vyhrál prestižní soutěž

Na Rané svítá (Kat. Příroda) Foto: Pavel Záhorec

Motýli (cena Grand prix) Foto: Pavel Záhorec

Dokončení na str. 8 

Foto: V. Weber
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Pražskě předměstí 

bude jako nové
Hlavní silnice na Pražském 

předměstí I. dostala nový 

povrch. Teď jsou na řadě kabe-

ly, které se budou pokládat 

do země a následně se položí 

i nové chodníky.

„Veškeré práce jako je poklád-
ka, vykopání, uložení kabe-
lů, zasypání, zhutnění zajišťu-
je společnost ČEZ. Město uvol-
nilo finance tak, aby se rovnou 
položily chodníky a udělalo 
nové osvětlení,“ řekl Ing. Jaro-

slav Bureš.

Nezapomeňte si vyměnit 

Občanský průkaz
Vyměnit Občanský průkaz 

by si mělo přijít na Městský 

úřad v Bílině 453 osob. Nový 

Občanský průkaz by měl spl-

ňovat podmínky EU. Pokud si 

zbylé osoby nenechají vymě-

nit starý OP dopustí se tím pře-

stupku, ale hlavně jim vznik-

nou problémy například na 

poště při výběru hotovos-

ti nebo nebudou mít možnost 

vyjet pouze s OP za hranice.

Zájezdy jsou plné, 

vznikají hádky o místa
Každým rokem pořádá měs-

to Bílina zájezdy do různých 

oblastí ČR, ale také do ciziny. 

Velmi populární jsou zájezdy 

za nákupy do Prahy nebo do 

Drážďan. 

A právě poslední zájezd do 

Prahy vyvolal nevoli u někte-

rých lidí, na které se nedosta-

ly místenky v autobuse.

„Na Úřední desce vždy visí 
oznámení o konkrétním zájez-
du a kdy se budou prodá-
vat místenky. Obecně platí, že 
se prodávají vždy od 7.00 hod 
a exponované zájezdy např. do 
Drážďan již od 6.30 hod. Jedné 
osobě neprodáváme víc než 4 
místenky,“ vysvětlil Karel Bartl.

Usnesení ze 6. veřejné-
ho zasedání konaného dne
1. listopadu 2007 

Zastupitelstvo města Bíli-

ny na svém 6.veřejném zase-

dání konaného dne 1. 11. 2007 

mimo jiné:

Uložilo:
  Místostarostovi města na 

základě směrnice EU 1692 

do příštího zasedání zastu-

pitelstva vytvořit a jmenovat 

členy komise pro obchvat 

Bíliny, kde cílem komi-

se bude připravit do konce 

roku 2008 akci východního 

obchvatu města do územní-

ho rozhodnutí a projektové 

dokumentace.  

Schválilo:
  Přijetí investiční dotace od 

Krajského úřadu Ústí nad 

Labem ve výši 492 000,- Kč 

na akci rybníky Bezovka. 

  Přijetí dotace ve výši 

6 500 000,- Kč na dávky 

pomoci v hmotné nouzi. 

  Přijetí dotace ve výši 

5 157 000,- Kč na dávky soci-

ální péče pro zdravotně 

postižené. 

  Uzavření „Dohody o pod-

mínkách vzájemné spolu-

práce při poskytování soci-

álních služeb“ mezi měs-

tem Bílina a Občanským 

sdružením Most k naději, na 

zajištění projektu „Asistent 

terénního programu na rok 

2008“, s fi nančním příspěv-

kem města 285 000,- Kč.

  Záměr uzavření darovací 

smlouvy mezi městem Bíli-

na a Občanským sdružením 

Most k naději, jejímž před-

mětem je poskytnutí fi nanč-

ního příspěvku na provoz 

„Linky duševní tísně v roce 

2008, ve výši 100 000,- Kč. 

  Podání žádosti o dotaci na 

program Podpory terén-

ní práce 2008 se spoluúčastí 

města, která bude upřesně-

na v návrhu rozpočtu města 

na rok 2008.

  Uzavření zakládací smlou-

vy obecně prospěšné spo-

lečnosti „Muzeum Bíli-

na o. p. s.“, se sídlem Bíli-

na, ul. Vrchlická č.p. 270 

mezi Městem Bílina a Bílin-

skou přírodovědnou společ-

ností, zastoupenou panem 

Ing. Karlem Machem Ph.D. 

  Členy správní rady jsou: pan 

Ing. Karel Mach Ph.D., paní 

PhDr. Bohuslava Chlebo-

rádová, paní Ing. Jaroslava 

Mrázová; Členy dozorčí rady 

jsou: pan Zdeněk Dvořák, 

paní Veronika Ježková, pan 

Ing. Rudolf Kozák.

  Program podpory sportu 

ve městě Bílina dle návrhu 

předloženého radou města, 

s účinností od            1. ledna 

2008. 

  Program podpory kultury 

a literární fond města Bíliny, 

s účinností od 1. ledna 2008.

  Rozpočtový výhled města 

Bíliny na rok 2008 – 2009.

  Přijetí dotace od Krajského 

úřadu Ústí nad Labem pro 

ZŠ Lidická ve výši 30.000,- 

Kč, na dotační program 

„Preventivní programy rea-

lizované školami, školský-

mi zařízeními a neziskovými 

organizacemi pro rok 2007“. 

  Přijetí dotace od Úřadu prá-

ce Teplice pro MěTS Bílina 

na veřejně prospěšné práce 

ve výši 302 000,- Kč.

  Přijetí dotace od Krajského 

úřadu Ústeckého kraje na 

fi nancování I. etapy komu-

nitního plánování.

  Financování  části III. etapy 

komunitního plánování.

  Uzavření smlouvy mezi 

městem Bílina a Dopravním 

podnikem Ústeckého kraje 

a.s., o zajištění městské hro-

madné dopravy osob v Bíli-

ně v roce 2008, s navýšením 

cenového tarifu pro dospělé 

na 8,- Kč, pro děti do 15 let 

na 4,- Kč. Ostatní podmínky 

zůstávají stejné jako v roce 

2007.

Vydalo:
  Obecně závaznou vyhlášku 

města č. 10/2007 o umisťo-

vání a době provozu VHP 

v územním obvodu města 

Bílina, která doplňuje OZV 

vyhlášku č. 3/2007, s účin-

ností od 1. července 2008.

Neschválilo:
  Záměr založení obecně pro-

spěšné společnosti Česko-

německé centrum setkává-

ní ve spolupráci s občan-

ským sdružení Antikomplex 

a občanským sdružením 

Bílina 2006. 

  Nákup dalších akcií společ-

nosti Regionální rozvojová 

agentura Ústeckého kraje, 

a.s.

Zamítlo:
  Návrh rady města ve věci 

opětovného předkládání 

zamítnutých žádostí v jed-

nom volebním období.

  Žádost paní D.H. o provede-

ní odvodnění č.p. 47, ul. Lito-

měřická na náklady města.

  Žádost Kontaktního cent-

ra WHITE LIGHT I. se síd-

lem v Teplicích o spolupráci 

s městem, včetně poskytnutí 

fi nančního příspěvku.

Projednalo:
  Zápis ze 6. zasedání fi nanč-

ního výboru ze dne 24. října 

2007.   

Vzalo na vědomí:
  Dotazy členů zastupitel-

stva města p. Pavla Prcha-

la a pana Oldřicha Bubeníč-

ka s tím, že k jednotlivým 

bodům byla podána ústní 

informace. 

  Návrh cílů a opatření Komu-

nitního plánu města Bíliny. 

  Splnění usnesení č. 102 b) ze 

dne 21. června 2006, kterým 

bylo uloženo tajemníko-

vi městského úřadu zajistit 

aktualizaci Programu pod-

pory sportu ve městě Bílina. 

  Splnění usnesení č. 118 ze 

dne 21. června 2007, kte-

rým bylo uloženo tajemní-

kovi městského úřadu zajis-

tit správné zapojení topení 

v ZŠ Lidická. 

  Informaci vedoucího odbo-

ru nemovitostí a investic 

k trvalému usnesení č. 272 

ze dne 7. prosince 2006, kte-

rým je uloženo tajemníkovi 

městského úřadu pravidel-

ně předkládat zastupitelům 

přehled podaných žádos-

tí o dotační tituly a jejich 

úspěšnost.  Informace bude 

podána 13. prosince 2007.

  Děkovný dopis pana 

Ing. Jana Říhy, týkající se 

řešení bezpečného průjezdu 

v ul. Kyselská.

Z A S T U P I T E L S T V O   
M Ě S T A   B Í L I N Y 

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

rosty města a dále i na webových stránkách města (www.bilina.cz).
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Vánoční osvětlení již 

v říjnu
Bílina se letos řadí mezi ta 

města, která s předstihem 

montují vánoční osvětlení. 

Z jakého důvodu se tyto prá-

ce provádějí vysvětlila vedoucí 

MTSB Ing. Olga Roučková.

„Vánoční osvětlení montu-
jeme již teď z toho důvodu, že 
jsme zvýšili počet o 40 světel-
ných ozdob. Kompletně jsme 
vyměnili vánoční osvětlení na 
1/13. Měli jsme hodně ozdob, 
které jsme museli nechat znovu 
převinout. Dlouhou dobu také 
trvá než se nová světla přidělají, 
udělají držáky a pokud máme 
v jeden den rozsvítit celou Bíli-
nu, tak musíme mít vše připra-
vené a na montáž máme pou-
ze tři lidi.“

1/13 by se měla obměňovat 

každý rok. MTSB mají pode-

psanou smlouvu s fi rmou, kte-

rá nejen vánoční světla dodá-

vá, ale také opravuje. Vánoční 

osvětlení přišlo MTSB na cca 

200 tis. Rozsvícení vánočního 

stromu se plánuje na sobotu 1. 

prosince.

 Připravila L. Laiblová

Nová tělocvična v DDM 

již brzy v provozu

Od září probíhala v DDM 

rekonstrukce tělocvičny. První 

akce, která se koná v,, novém“ 

je víkend s aerobicem, 16. – 

17.11.2007, kde si děti užijí 

tělocvičnu i přes noc.

Naše tělocvična má nyní 

odpruženou podlahu, nové 

obložení na stěnách a zelen-

kavá malba vše krásně zvýraz-

ňuje. Tělocvična je plně využi-

ta, střídají se zde kroužky aero-

bicu, od těch nejmenších až po 

juniorky, kroužky gymnastiky, 

stolního tenisu a Hip – Hop.

Od ledna příštího roku bude 

probíhat pravidelně v pondělí 

a ve středu od 19 hodin večerní 

cvičení pro dospělé.

Za fi nanční podporu děkuje-

me městu Bílina.

Těšíme se na Vás v naší nové 

tělocvičně.

                                                       

  Kolektiv pracovníků
 DDM Bílina

Severočeské sdružení obcí 

(SESO), které sdružuje 150 obcí 

z Ústeckého kraje a jejímž čle-

nem je i starosta Bíliny Josef 

Horáček, zaslali dopis minist-

ru vnitra Mgr. Ivanu Langerovi. 

Dopis obsahoval závěry Legis-

lativní komise SESO, která se 

skládá: Josef Horáček, Ing. Petr 

Medáček, CSc., Pavel Šustáček 

Pavel Rajčan, Zdeněk Kubínek, 

Anna Podpěrová, Radek Štejnar, 

Ivo Hynl a Ing. Pavel Tošovský.

Na svých pravidelných jed-

náních diskutují členové SESO 

o palčivých otázkách měst a obcí. 

Legislativní komise projedna-

la nejvíce diskutovaná téma-

ta a navrhla legislativní změny, 

které by chtěla prosadit v záko-

nech tak „aby slušným občanům 

usnadnily život a byly hrozbou 

pro ty, kteří nehodlají respekto-

vat pravidla slušného občanské-

ho soužití,“ píše se na závěr zprá-

vy.

1.  Trestní odpovědnos mla-
distvých pachatelů 

   Snížení věkové hranice pro 

trestní odpovědnost na 

minimálně 14 let

   Upravit trestní odpovědnost 

pachatelů trestných činů do 

15 (14) let

   Úprava odpovědnos-

ti  zákonných zástupců za 

trestnou činnost pachatelů 

do 15 (14) let

2.  Systém vyplácení
sociálních dávek 

   Systém vyplácení sociálních 

dávek z jednoho místa

   Změna systému při vypláce-

ní sociálních dávek rodinám. 

Změnit systém následov-

ně: Přídavky na děti vyplá-

cet do počtu 3 dětí v rodině, 

dále využít systému odpočtu 

z daní

   Pro uplatnění nároku na 

sociální podporu (sociální 

dávku) zavedení pracovní 

povinnosti včetně rekvalifi -

kačních kurzů

3.  Práva majitelů nemovi-
tostí  

   Zavedení možnosti výpově-

di z nájmu bytu bez podmí-

nek s roční výpovědní lhů-

tou

   Pro přihlášení další osoby 

k trvalému pobytu nutnost 

souhlasu majitele nemovi-

tosti (bytu)

4.  Problematika kovového 
odpadu 

   Z důvodů neustálých krá-

deží kovových předmě-

tů včetně vybavení budov 

a součástí městské infra-

struktury změnit zákon 

o odpadech tak, aby neby-

lo možno za kovový odpad 

dostávat hotové peníze, ale 

byla nastavena forma bez-

hotovostní operace a maji-

telé sběren by byli povinni 

důsledně prokazovat původ 

odpadu. Rovněž by měl být 

umožněn vstup městské 

policie do objektu sběrných 

surovin.

Na dopis odpověděl Mgr. Zde-

něk Zajíček, náměstek minist-

ra vnitra pro veřejnou správu, 

informatiku, legislativu a archiv-

nictví. Bod 1, 2 a 4 nespadají do 

resortu ministerstva vnitra.

„Do působnosti Ministerstva vni-
tra se částečně dotýká druhá část 
bodu 3. K tomuto lze uvést, že 
podle § 10 odst. 2 zákona o evi-
denci obyvatel z přihlášení obča-
na k trvalému pobytu nevyplý-
vají žádná práva k objektu ani 
vlastníkovi nemovitosti. V přípa-
dě zavedení povinného souhlasu 
vlastníka objektu s přihlášením 
dalších osob k trvalému poby-
tu by v praxi bylo obtížné rozli-
šit skutečné rodinné příslušníky, 
u nichž souhlas vlastníka objektu 
z povahy věci není žádoucí, a dal-
ší osoby, které nemají bezprostřed-
ní vztah k osobě oprávněné užívat 
nemovitost.
Kromě toho může vlastník bytu 
nebo domu využít svého práva na 
podání návrhu na zrušení úda-
je o místu trvalého pobytu podle 
ustanovení § 12 zákona o eviden-
ci obyvatel. Ohlašovna rozhod-
ne o zrušení údaje o místu trvalé-
ho pobytu v případě, že byl zápis 
proveden na základě pozměně-
ných, neplatných nebo paděla-
ných dokladů nebo nepravdi-

vě, nesprávně uvedených skuteč-
ností, nebo v případě, zaniklo-
li užívací právo občana k objek-
tu nebo vymezené části objektu, 
jehož adresa je v evidenci oby-
vatel vedena jako místo trvalé-
ho pobytu občana, a nevyužívá-
li občan tento objekt nebo jeho 
vymezenou část. Dále je ohla-
šovna povinna oznámit vlastní-
ku objektu změnu v počtu při-
hlášených osob k trvalému poby-
tu u oprávněné osoby, a kromě 
toho je povinna sdělit vlastníkovi 
objektu nebo jeho vymezené čás-
ti na jeho žádost jméno, popřípa-
dě jména, příjmení a datum nar-
ození občana, k němuž vede údaj 
o místě trvalého pobytu, odpo-
vídající adrese jím vlastněného 
objektu nebo jeho vymezené části.
Působnosti MV se týká návrh 
zařazený na konci bodu 4, a to 
aby Městská policie měla umož-
něn vstup do objektu sběrných 
surovin.
Z kontextu návrhu na konci bodu 
4 lze odvodit, že cílem této legisla-
tivní změny je umožnit MěP účin-
ně kontrolovat plnění povinnos-
tí provozovatele zařízení ke sběru 
nebo výkupu odpadů při odběru 
nebo výkupu těchto odpadů vést 
evidenci osob, od kterých odpa-
dy odebral nebo vykoupil pod-
le § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 
Sb., a v souvislosti s tím pátrat po 
odcizených věcech nabízených 
jako kovový odpad a tak odha-
lovat přestupky a trestné činy. 
K tomu uvádím, že v rámci při-
pravovaných legislativních změn 
v oblasti vnitřní bezpečnosti sice 
bude též novelizován zákon č. 
553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, avšak 
v současné době se neuvažuje 
o rozšíření pravomocí strážníků, 
protože rozsah jejich oprávnění je 
dostatečný pro plnění úkolů svě-
řených jim zákonem.“  (red)

Severočeská města a obce se snaží prosadit 

legislativní změny
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a barevnou střídmost. Velice 
rád mám i černobílé provedení. 
Zajímá mě víc emotivní obsah 
fotografie, než pouhé zachycení 
reálného odrazu skutečnosti.

Co Vás přivedlo k tomu, že 
jste se zúčastnil zrovna eko-
logické fotografické soutěže, 
zúčastnil jste se i jiných sou-
těží?

Soutěže „Ekologie v objekti-
vu“ jsem se zúčastnil již v loň-
ském roce a jsem přesvědčen, že 
je to oblast, a to nejen ve foto-
grafii, o které je záslužné ote-
vřeně hovořit. V prostředí, kde 
fotím je těžké nenarazit na eko-
logicky zaměřené snímky, jak 
na ty pozitivní, tak zvláště na 
ty s negativním dopadem na 
životní prostředí. Nespecializu-
ji se na ně, ale ani se jim nevy-
hýbám. 

Pravidelně se zúčastnu-

ji fotosoutěží vyhlašovaných 

odbornými fotografi ckými 

časopisy. Myslím si, že sou-

těživost a srovnávání fotogra-

fi í jsou nutné pro další profes-

ní růst.

Co říkáte na výhru v sou-
těži?

Každá výhra potěší. Dvě prv-
ní místa v takto obsazené foto-
soutěži jsou pro mě velkým 
úspěchem. Těší mě o to víc, že je 
hodnotila odborná porota a dle 
jejího vyjádření hodnotila hlav-
ně emotivní výraz a obsahový 
soulad s vyhlášeným tematem 
„Energie pro budoucnost“.

Neplánujete výstavu Vašich 
fotografií?

V loňském roce jsem měl 
autorskou výstavu v Domě 
kultury v Teplicích. Příprava 
takové výstavy je časově velice 
náročná, a proto jsem v letoš-
ním roce nabídky na pořádá-

ní výstavy odmítl. O to víc jsem 
se věnoval fotografování. Pokud 
by se naskytla příležitost uspo-
řádání výstavy mých fotogra-
fií v Bílině, bylo by to pro mě 
samozřejmě velice lákavé.

Koho fotografi e Pavla 

Záhorce zaujaly, může si pro-

hlédnout jeho fotogalerii na 

www.fotozahorec.cz. Je oprav-

du se na co dívat a doufejme, 

že KC Kaskáda nenechá takový 

úspěch bez povšimnutí a krás-

né fotografi e Pavla Záhorce 

si prohlédnou nejen zájem-

ci o fotografi e, ale také široká 

veřejnost. (lal)

Dokončení ze str. 5

Fotograf z Bíliny vyhrál prestižní soutěž

Stříbrné snění (vítězná fotografie z fotosoutěže časopisu
Photo Life, je focena v katastru bývalé obce Hetov)

Na 30 posádek se zúčastni-

lo letošního 6. ročníku vodác-

kého závodu Bílina plná lodí. 

Tentokráte se na závod při-

jel podívat hejman ústeckého 

kraje Jiří Šulc, který celý závod 

zaštítil a starosta Josef Horá-

ček.

Pepu Ježka jsme  zastihli 

v dobré náladě v masce vodní-

ka s jeho dobrými vílami. Opět 

o překvapení nouze nebyla, 

naopak. Prvním překvapením 

byla pro místostarostu Šebka 

paní v letech, která se obratně 

chopila pádel odhodlaná pus-

tit se na divokou vodu.

„Starší paní jsem si všiml 
prakticky okamžitě a byl jsem 
potěšen, že i starší vodáci si při-
jeli sjet Bílinu. Aby paní nepři-
šla zkrátka, tak jsem jí věno-

val tričko a upomínkové před-
měty aby měla na závody u nás 
nějakou památku. To jsem 
ovšem netušil, že paní je bývalá 
dvojnásobná mistryně v kano-
istice,“ prozradil  místostaros-

ta svůj omyl.

Překvapení přišlo v momen-

tě, když výsledky prozradily, že 

ona starší paní, Jitka Legato-

vá vyhrála se svým spolujezd-

cem celkové druhé místo. Prv-

ní místo v ženách a první mís-

to v seniorech.

Velice atraktivní jsou na 

těchto závodech pády do vody 

a proto nejvíce zvědavců čeka-

lo u školní jídelny, kde jsou 

peřeje nejdivočejší a tudíž se 

dá předpokládat nějaký ten 

pád do studené vody. Škodoli-

bí diváci ovšem netušili, že se 

mohli koupat také protože se 

nic netušící opírali o zábrad-

lí, které není zrovna v ideálním 

stavu. Místy je dosti zrezlé, 

prohnilé a stále čeká na opra-

vu.

Nejlepšími vodníky byla 

nakonec vyhlášena dvojice 

bílinských gymnazistů Pechá-

ček – Spieler. Podle Romana 

Šebka jim cena plným právem 

náležela za počáteční snahu 

a nejlepší pád do vody.

Dalším překvapením se stalo 

až 5. místo bílinských favoritů 

Vondráček – Beneš. V místním 

hostinci pak dlouze duma-

li nad tím, jak je možné že tak 

propadli.

„Milan Vondráček nejhůře 
nesl, že nejlepší seniorka paní 
Legatová ho trumfla na celé 
čáře. Chtěl proto podat protest, 

protože jezdila závodně. Moc 
nepomohla poznámka, že paní 
je téměř 70 let,“ smál se Roman 

Šebek a dodal že samozřej-

mě žádný prostest se nekonal 

a vše se bralo s humorem.

Úspěch měla i nově zříze-

ná půjčovna lodí, které využilo 

10 posádek. Vítězové si odnes-

li hodnotné ceny např. televi-

zor, rádio, rychlovarné konvi-

ce nebo oblíbený salám pořa-

datele závodu „uherák“. (lal)

Favority porazila seniorka

Nejhezčí pád do vody v podání dvojice Pecháček - Spieler.

Vítězství získali závodníci z Chomutova.  Foto: V. Weber
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Lukov/ Štěpánov - Klub krát-

kosrstý ohař pořádal 21. a 22. 

října mezinárodní všestran-

né zkoušky krátkosrstých oha-

řů, ale i všech plemen ohařů. 

Sobotní ráno uvítalo soutěží-

cí u restaurace Koliba v Dubí 

u Teplic, kde ohaři prokazovali 

svoji zdatnost v poli. Na Štěpá-

nově, kam se později soutěžící 

přesunuli se vykazovaly zkouš-

ky v lese a ve vodě. 

„Psi musí prokázat všestran-
nou práci v poli, v lese a ve 
vodě. Typická práce pro ohaře 
je v poli, to znamená vyhledá-
vání a vystavení zvěře. Jakmile 
ohař ucítí zvěř strne a čeká do 
příchodu lovce. V lese přináší 
ohař zastřelenou zvěř přez pře-
kážku nebo běh po stopě stře-
leného zajíce, bažanta, lišky 
a na stopě spárkaté zvěře. Podle 
mezinárodních zkoušek musí 

jít ohař po stopě staré nejmé-
ně 2 hodiny a musí být použi-
to 1/8 l krve,“ vysvětlil podstatu 

mezinárodních všestranných 

zkoušek Ing. Václav Vlasák.

Dále musí ohař v lese 

vyhledat např. lišku a ve 

vodě ochotně přinášet kach-

nu z hluboké vody a zároveň 

prokázat ochotu sám praco-

vat v rákosí při dohledávání 

zastřelené kachny. 

V současné době má Klub 

krátkosrstý ohař 350 členů. 

Hlavními závody jsou Memo-

riál Richarda Knolla a Memo-

riál Karla Podhajského.

„Co je pro koně Velká par-
dubická, je pro náš klub 
Memoriál Karla Podhajské-
ho. Letos se pořádal již 69 roč-
ník. Memoriálů se účastní 
vždy 20 závodníků s největ-
ším počtem bodů, které během 
roku nasbírali na různých 
soutěžích. Každá disciplína 
má své hodnocení, kde nejlep-
ší známka je 4 a pak jsou koe-
ficienty obtížnosti. Disciplín 
na všestranných zkouškách 
je asi 50,“ dodala starostka 

obce Lukov a zároveň člen-

ka Klubu krátkosrstých ohařů 

Olga Hrabáková, která v loň-

ském roce jako první a vůbec 

jediná žena v historii tohoto 

sportu vyhrála Memoriál Kar-

la Podhajského. (lal)

Posláním kanceláře RE/MAX Vision na realitním trhu je "překonat očekávání svých zákazníků".
Náš skvělý tým realitních poradců toto poslání naplňuje svou každodenní pomocí klientům, kteří se na 
naši společnost s důvěrou obrátili.
My si důvěry vážíme.
Největší odměnou je pro nás spokojený zákazník, který naše služby doporučí svým blízkým.

Zaměřujeme se na budoucnost a budoucností jsou zákazníci, kteří se vrací.

Mírové náměstí 109 / 33
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Czech 
Republic 
40001
Kancelář: 475 201 331
fax:475 201 346

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě.
Nabízíme kompletní realitní služby v prodeji a 
pronájmu všech druhů nemovitostí.

Klademe důraz na maximální kvalitu práce našich makléřů
a na dodržování etického kodexu společnosti RE/MAX.

Rozšiřujeme náš tým o kvalitní realitní makléře pro 
Mostecko a Teplicko.
Své CV zasílejte na adresu : 
milan.vrsecky@remax-czech.cz

Váš osobní realitní makléř Vás bezpečně provede celým 
realitním obchodem.

Milan Vršecký
Realitní makléř – manažer týmu

Mobil: 731 618 492

milan.vrsecky@remax-czech.cz

Martina Müllerová
Realitní makléř

Mobil:739 486 431

martina.mullerova@remax-czech.cz

Jitka Procházková
Realitní makléř

Mobil:731 618 495

jitka.prochazkova@remax-czech.cz

Miroslav Civín
Realitní makléř

Mobil:739 500 523

miroslav.civin@remax-czech.cz

Jaroslava Chabrová
Realitní makléř

Mobil: 739 486 457 

jaroslava.chabrova@remax-czech.cz

INZERCE

Zkouška z přinášení zvěře přes překážku. Foto: V. Weber

Ohaři vykazovali všestrannou zdatnost
v lese, v poli a ve vodě

Poděkování
Městskému

úřadu
V měsíci říjnu si děti z MŠ 

Švabinského hrály na „Ces-

tovatele“. Během měsíce 

navštívily hřenské soutěs-

ky, kde se povozily na lodič-

kách. Pronikly do podzemí 

Koněpruských jeskyň, kde 

se proměnily na jeskyňá-

ře a zkoumaly, jak to vypadá 

v podzemí. Své putování za 

poznáním zakončily v Pra-

ze, kde navštívily „Mořský 

svět“ a seznámily se s živo-

čichy pod vodou. Z každého 

výletu přijely s novými zážit-

ky a vědomostmi. Již teď se 

ptají, kam se zase vydáme. 

Snad na zimní a letní rekre-

ační pobyt či další výle-

ty za poznáním, vždyť Škol-

ní vzdělávací program naší 

mateřské školy zní: „Objevu-

jeme svět“.

Děkujeme za fi nanční 

podporu na mimoškolní čin-

nost.

Děti a pracovnice 
MŠ Švabinského

INZERCE 010/BZ
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Kulturní 
servis

TIP KC Kaskáda
V pátek 16. listopadu se 

koná od 20. 00 hodin ROCK-

OVÝ KONCERT. Jako první se 

představí dívčí rocková kape-

la K2 z Hradce Králové. Kape-

la K2 je zajímavá nejen tím, že 

je dívčí, ale také svým věkovým 

průměrem - 16let - holky z K2 

hrají coververze od AC/DC az 

po Avril Lavigne i svoje vlast-

ní skladby. Jako další bílinská 

kapela GROCK no a ty už bílin-

ští fanoušci určitě znají a nejen 

oni.  Vstupné: 50,-Kč

POZVÁNKA DO DIGITÁLNÍHO KINA

300: BITVA 
U THERMOPYL

uvede Digitální kino v pátek 

9. listopadu 2007.

Snímek režiséra Snyde-

ra Zacka nás zavede do doby 

téměř bez citu a strachu, do 

období hrdosti, kde i ženy ztrá-

cí své kouzlo něžnosti, niko-

liv na pohled. Pro ty z Vás, kteří 

by rádi shlédli krásný dějepisný 

snímek a něco z historie, nové-

ho se rádi dozvěděli, fi lm oprav-

du nic významného neskrý-

vá. Budete omámeni mysti-

kou a jednoduchostí, odvahou 

hrdinů i šarmem počítačových 

efektů, kterých si vlastně ani 

nevšimnete. Pro ty z Vás, kdo 

nemusíte vidět krev, doporu-

čím jen mrknout jedním okem 

na prvních 10 minut a možná se 

ještě letmo kouknout na titulky 

a poslechnout si hudbu, která 

vám určitě bude něco připomí-

nat. 300 nejudatnějších sparťa-

nů masakruje značnou část sta-

tisícové perské armády a můžu 

vám říct, že všichni z nich jsou 

jak vytesáni z toho nejostřej-

šího kamene. Co myslíte? Kdo 

z nich to nakonec vzdá?

 Autor: Mullen Gracus 

KINO HVĚZDA UVÁDÍ

Ve středu 14.  a čtvrtek 15. lis-

topadu americkou komedii

 KOŘENÍ ŽIVOTA. 
V hlavních rolích uvidíte Ca-

therine Zeta-Jones, Aarona 

Eckharta a další...

Šéfkuchařka prvotřídní man-

hattanské restaurace Kate 

Armstrongová vede své každo-

denní náročné směny s obdi-

vuhodnou lehkostí. Ústraní 

své kuchyně opouští jen tehdy, 

když od některého z hostů při-

jímá pochvalu za mimořádnou 

spokojenost. Když se do týmu 

dostane smělý a neformální 

odborník na omáčky všeho dru-

hu, Nick Palmer, její dosavad-

ní život se zlehka zatřese. Nick 

patří k nejnadanějším ve svém 

oboru, a navíc jej mají všich-

ni rádi. Není snad rozdílnějších 

přístupů k životu a práci, než 

jsou ty Kate a Nicka. Občas to 

mezi nimi zaskřípe, ale na dru-

hou stranu si nelze nevšimnout, 

že mezi nimi přeskočila jisk-

ra. V okamžiku, kdy Kate vstou-

pí na nejasné území mezi sou-

těživostí a romantikou, zjišťu-

je, že pokud chce vytvořit fun-

gující vztah s Nickem a obje-

vit ztracenou chuť do života, 

bude muset podstoupit zkouš-

ku odvahy. A mimo jiné opustit 

klamné bezpečí kuchyně. Jenže 

to je pro ni v dané chvíli stejně 

komplikované počínání jako 

vařit bez receptu …

  Zdroj Palace Cinemas.

Ve středu 21.  a ve čvrtek 22. 

listopadu od 18. 00 hodin jedi-

nečný

RATATOUILLE

 Hlavním hrdinou fi lmu je 

krysák Remy, který odvážně 

sní o tom, že se stane vyhláše-

ným kuchařem v pařížské pěti-

hvězdičkové restauraci. Spo-

lečně se zkrachovalým vyna-

šečem kuchyňských odpad-

ků Linguinim se vydají za svým 

cílem stát se nejvyhlášeněj-

ším kuchařem v Paříži. Remy 

měl celý život dokonalý čich 

a na krysu také velice neobvyk-

lý sen: vařit v luxusní restaura-

ci. Nenechá se zviklat očividný-

mi potížemi, se kterými se kry-

sa, toužící po kariéře v oboru, 

který hlodavce přímo nenávidí, 

nevyhnutelně setká, nemluvě 

o výtkách ostatních členů rodi-

ny, kteří se mu snaží domlu-

vit, aby se spokojil s tradičním 

životem na skládce, a své tou-

hy uspokojuje skromným fl am-

bováním a smažením. Ale když 

ho okolnosti doslova vrhnou 

do restaurace, kterou prosla-

vil jeho kuchařský vzor Augus-

te Gusteau (jehož heslo \“vařit 

může každý\“ Remyho po celý 

život inspirovalo), brzy zjis-

tí, že pokud jste krysa a někdo 

vás uvidí, může vám v kuchy-

ni jít doslova o život. Když už se 

zdá, že je se splněním Remyho 

snů konec, potká toho, koho 

potkat potřebuje, přítele, který 

mu věří: stydlivého a podřad-

ného vynašeče odpadků, kte-

rého z restaurace čeká vyhazov. 

Teď, kdy už oba nemají co ztra-

tit, se z Remyho a Linguiniho 

stanou bizarní společníci, kteří, 

hnáni Linguiniho nešikovností 

a Remyho neobvyklými nápa-

dy, převrátí Paříž vzhůru noha-

ma. Zdroj Palace Cinemas.

 

KC KASKÁDA INFORMUJE

ANKETA
KC Kaskáda vyhlašuje 

anketu „ZVOLTE SI  KAPELU 

2008“. „Chtěli bychom tak 

reagovat na kritiku od pří-

znivců koncertů, kteří nám 

vyčítají, že do Bíliny zveme 

nezajímavé hudební kape-

ly. Dáváme jim takto mož-

nost zvolit si kapelu, kterou 

by v Bílině chtěli vidět,“ uve-

dl Petr Mácha pověřený říze-

ním KC Kaskáda. 

 Návrhy můžete zanechat 

v Infocentru na Mírovém 

náměstí v obálce s názvem 

„Kapela 2008“ nebo posílat 

na e-mail macha@kckaska-

da.cz do 31. prosince 2007.

Rocková kapela K2.

KINO HVĚZDA

 Sobota 10. listopadu od 15. 00 h.

S KRTKEM DO POHÁDKY I.
Vstupné: 20,- Kč

 Středa 14. listopadu od 18. 00 h.

 Čtvrtek 15. listopadu od 18.00 h.

KOŘENÍ ŽIVOTA
USA. Komedie.

Vstupné: 65,- Kč 

Nevhodné do 12 let

 Středa 21. listopadu od 18.00 h.

 Čtvrtek 22. listopadu od 18.00 h.

RATATOUILLE
USA. Animovaný. 

Vstupné: 65,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO

 Pátek 9. listopadu od 18. 00 h.

300: BITVA
U THERMOPYL
USA. Historický.

Vstupné: 60,- Kč. Do 12 let 

nevhodné

 Pátek 16. listopadu od 18. 00 h.

ZABIJÁCI OSAMĚLÝCH
SRDCÍ
USA. Krimi. Na motivy skuteč-

ných událostí.

Vstupné: 60,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO

 Středa 14. listopadu od 18. 30 h.

BELINENSIS
5. ročník bílinských hudebních 

slavností 

 Neděle 18. listopadu od 19.00 h.

BLBOUN
Divadelní představení

Vstupné: 220,-, 160,- a 120,-Kč

 Středa 21. listopadu od 19.00 h.

KLEOPATRA
Český muzikál v podání ZUŠ

F. L. Gassmana Most

Vstupné: 60,-Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

 Pátek 9. listopadu od 17.00 h.

OSLAVA 30. LET ZALOŽENÍ 
ZŠ ALÉSKÁ
Hraje kapela Miniband, 

vystoupí žáci ZŠ Aléská. 

V předsálí prezentace školy.

Vstupné: 20,-Kč

 Pátek 16. listopadu od 20. 00 h.

ROCKOVÝ KONCERT
Vystoupí dívčí rocková kapela 

K2 z Hradce Králové a bílinská 

kapela GROCK

Vstupné: 50,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ

  Do 22. 11. 2007 se koná 

výstava s názvem KRAJINOU 
BÍLINY. V obrazech Milana 

Kreitzera

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

 Od 5. 11. 2007 do 23. 11. 2007 

se koná výstava

MODELŮ ZÁCHRANÁŘ-
SKÝCH A SANITNÍCH VOZŮ 

z první a druhé poloviny

20. století. Součástí výstavy jsou 

předměty z lékařského prostře-

dí. Vystavuje MUDr. Vladislav 

Šimáček z Prahy.
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  Knižní novinky na měsíc listopad 2007

Krásná pro dospělé-
Čirá anarchie, osmnáct 

povídek Woodyho Allena 

doplňuje po dlouhých letech 

jeho tři předchozí povídko-

vé soubory Vyřídit si účty, Bez 

peří a Vedlejší účinky. S přibý-

vajícími léty už je možné říci: 

starý dobrý Woody. Jeho styl, 

humor, slovník i nápady jsou 

nezaměnitelné a nezaměnitel-

ná je také jeho „bláznivost“. 

Mnoho povídek v této kni-

ze vzniklo na základě drobné 

novinové zprávy nebo inzerá-

tu a autor si také bere na muš-

ku nejrůznější snobské zvyky 

svých zazobaných chlebodár-

ců. Svět jeho příběhů je mile 

praštěný a jeho typický inte-

ligentní humor nejen poba-

ví, ale také nenásilně donu-

tí k zamyšlení, zda i ten náš 

životní styl nelze změnit. Vydá-

vá nakl. Argo Praha.

Jít krást 
koně, jímavý 

příběh součas-

ného  norské-

ho spisovatele 

Pera Petterso-

na (nar.1952) 

vítězně dobý-

vá lidská srdce 

i knihkupecké pulty po celém 

světě a kniha už získala řadu 

literárních ocenění. Sedmaše-

desátiletý muž žije poklidným 

životem sám, jen se svým psem 

v odlehlé části Norska a neče-

kané setkání s nejbližším sou-

sedem, ve kterém poznává 

známého z mládí, oživí zasu-

té vzpomínky. Léto roku 1948, 

které trávil jako patnáctiletý 

chlapec se svým otcem v les-

ní chatě nedaleko švédských 

hranic, zásadně ovlivnilo jeho 

další život. Poslední dobro-

družství, které tam prožil se 

svým kamarádem bylo, když 

„šli krást koně“ . Následná 

nečekaná tragédie v přítelově 

rodině ovlivní nejen jejich  přá-

telství, ale i osud obou rodin. 

Poznání, že život je někdy vel-

mi křehký a že vše nemusí být 

takové, jak se na první pohled 

zdá, a že i ti nejbližší mají svá 

tajemství a mohou nás zradit, 

to vše autor předkládá čtenáři 

věrohodně a bez sentimentu. 

Neobyčejný příběh vyjadřují-

cí mistrně podivnost lidských 

emocí se čte jedním dechem 

a zanechá nezapomenutelný 

čtenářský zážitek. Vydává nakl. 

Knižní klub Praha. 

Naučná pro dospělé-
Jan Špáta, monografi e 

kameramana a režiséra čes-

kého dokumentu, který je 

považován právem za zaklada-

tele a průkopníka dokumen-

tárního fi lmu, přináší mimo 

jiné také strhující pohled na 

jeho vlastní život. Je tedy urče-

na nejen laikům, kteří mají rádi 

Špátův přístup ke světu a jeho 

svéráznou životní fi lozofi i, ale 

také odborníkům a fi lmařům, 

kteří tak mají možnost nahléd-

nout do jeho tvůrčí kuchyně.

Kromě fi lmů ( např. Respice fi -

nem, Země Sv.Patricka, Varia-

ce na téma Gustava Mahlera, 

Láska, kterou opouštíme aj.) se 

čtenářům vybaví i jeho fejeto-

ny, které po léta vydával v MF 

Dnes, v Lidových novinách 

a v Týdeníku Rozhlas. Knihu 

napsal a četnými přílohami 

vypravil Špátův přítel, býva-

lý student, Martin Štoll. Kniha 

vychází s přispěním Festivalu 

Nadotek Ústí nad Orlicí, Měst-

ského úřadu Hronov, Občan-

ského sdružení Prostor Pro 

Tebe aj. v nakl. Malá Skála.

Pořád před přehlídkou, 

portrét jedné z našich nejú-

spěšnějších módních návrhá-

řek Daniely Flejšarové zpra-

covala Michaela Šindelová. Ve 

svých výle-

tech napříč 

časem využila 

Daniela Flej-

šarová netra-

diční formy 

svého por-

trétu k pře-

kvapivým, zcela určitým a jas-

ně defi novaným pohledům 

nejen na profesi, ale také na 

svůj zajímavý vnitřní a osob-

ní život. Krátce po listopadové 

revoluci propojila svou inven-

ci s talentem Evy Janouško-

vé a v roce 1991 vytvořily spo-

lečnost E.daniely. Patnáct let 

dlouhé silné nejen pracovní, 

ale i osobní partnerství pros-

tě funguje a značka E.daniely 

si našla pevné místo v české 

společnosti tím, že se orientu-

je na butikové zboží v krátkých 

sériích a individuální zakáz-

ku. Vydává nakl. Lidové novi-

ny Praha.

Láska a jiné nemoci, kni-

ha renomovaného izraelského 

psychoanalytika a psychiatra 

Yorama Yovella je souborem 

příběhů, ve kterých vystupu-

jí klient a terapeut a zároveň je 

i učebnicí psychoterapie. Jed-

notlivé případy jsou vybírá-

ny podle různých projevů lás-

ky a jejich chorobných důsled-

ků, které lidi přivádějí k psy-

chiatrovi nebo terapeuto-

vi. Publikace je určena nejen 

laickým milovníkům psycho-

logizující prózy, ale mohou ji 

využít i odborníci. Autor je pro 

svůj lidský a empatický přístup 

vyhledávaným terapeutem jak 

ze strany Izraelců tak i Pales-

tinců a má také vlastní televiz-

ní pořad. Vydává nakl. Portál 

Praha

Pro mládež-
Jak upír Uršulín o zuby a ke 

štěstí přišel, půvabnou knížku 

napsala a namalovala Iva Hütt-

nerová a vydalo ji nakl. PM Pra-

ha už v roce 2004, ale do bílin-

ské knihovny jsme ji získali až 

po říjnové besedě s autorkou 

v teplické knihovně. Uvádíme 

ji tedy jako novinku, přestože 

vyšla již před třemi lety. Knihu 

autorka věnovala nejen svým 

vnukům, ale také všem stateč-

ným dětem, co se nebojí upírů 

a strašidel. Specifi cký humor, 

kouzelné obrázky a čtivý text 

určitě děti zaujmou a pobaví 

a pokud se budou bát, tak jen 

trošku. Jak sama autorka v kni-

ze říká: „O upírech bylo na-
psáno hodně příběhů a pohá-
dek. A já vám teď budu povídat 
o jednom nepovedeném upí-
rovi, který snad nikdy nikoho 
nezakousl a ještě ke všemu to 

byl dobrák“.
Kniha pro 

správné kluky, 

užitečná pří-

ručka pro klu-

ky, kteří se z ní 

mohou dovědět 

mnoho užiteč-

ných věcí. Například jak se vážou 

uzly, jak se jí v nóbl restaura-

ci, jak se plave kraul, ale také jak 

napálit kamarády pomocí párá-

tek nebo jak se zbavit škytav-

ky, popř. jak vyhrávat v počíta-

čových hrách a spoustu další-

ho. Knížka nejen poučí, ale také 

pobaví a pro děvčata v této edi-

ci vyšla také Kniha pro správné 

holky, která zase řeší specifi cky 

„ženské“ starosti. Vydává nakl. 

Fragment Praha.

Pozvánka na besedu…
Městská knihovna zve zájem-

ce o cestopisné pořady na pokra-

čování afrického putování, jehož 

první část si mohli návštěvníci 

klubových pořadů vyslechnout 

v rámci Týdne knihoven v úte-

rý 2. října t.r. Tentokrát  se ve 

druhé části  podíváme společ-

ně s p. Tišerem ,který pořad při-

pravil a doplnil diapozitivy, do 

Národního parku Etosha, sezná-

míme se s exotickými rostlinami, 

jako je např. welwitschia, dino-

saurus mezi rostlinami a vydá-

me se také po řece Okawan-

go. Nenechte si ujít autentic-

ké vyprávění, které bude jako 

minule doplněno nejen diapozi-

tivy , ale také ukázkami zajíma-

vých suvenýrů. Na druhé setkání 

s Afrikou, které se uskuteční ve 

čtvrtek 22.listopadu od 18 hodin 

opět v klubovně knihovny na 

Mírovém náměstí srdečně zve 

za kolektiv knihovny M.Šímová. 

Vstupné dobrovolné.

Všechny případné zájem-

ce srdečně zve za knihovnu

M. Šímová

Přijede k nám 

24. listopadu 2007
• 16:00 – 18:00 hod.
• v areálu DDM Bílina

PROGRAM:
předání dopisů od dětí Ježíškovi, zimní diskotéka, promítání 

pohádek, občerstvení, předvánoční dílny, ohňostroj

Dům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže Bílina

JEŽÍŠEKJEŽÍŠEK
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Bílinský horolezecký oddíl 

oslavil v letošním roce neu-

věřitelných 50 let.  V jeho čele 

stál od roku 1973 Jaroslav 

Hanuš, který v den oslav pře-

dal předsednické žezlo Ladi-

slavu Vörösovi.

Jaroslav Hanuš vedl horole-

zecký oddíl téměř 35 let a za 

tu dobu se mnohé změnilo. 

Jak vzpomíná na své lezecké 

začátky bývalý předseda a co 

se mu líbí a nelíbí na součas-

ném lezení?

„Začínal jsem jako kluk lézt 
s tátou, který se lezení začínal 
věnovat pod vedením pražské-
ho HO, který tenkrát vedl Ond-
řej Janeba. Doba samozřejmě 
pokročila a s minulostí se nedá 
skoro nic srovnávat hlavně, co 
se týče horolezeckého materi-
álu. Osobně si ještě pamatu-
ji, jak se lezlo s konopným pro-
vazem. V 70. letech bylo lezení 
omezeno v pohraničních oblas-
tech, protože spousta pískovco-
vých skal v ČR se napojuje na 
Německou stranu. Mě osobně 
na lezení lákala tulácká svobo-
da a příroda. Spaní pod převi-
sem a večerní oheň po celoden-
ním lezení, nad to nebylo.

Dnes se sice dá lézt i na 
Německé straně, ale paradoxně 
se zúžila ta svoboda. Je spous-
ta omezení, zákazů, příkazů 
a vyhlášek, které musí horo-
lezci v současné době respekto-
vat. Je hodně přírodních rezer-
vací a s tím samozřejmě zákaz 
rozdělávání ohně. Určitě se mi 
nelíbí nájezdy různých čtyř-
kolek a závodních motorek do 
přírodních rezervací, proti kte-
rým je asi správa parků zatím 
bezmocná.“

Pískovcové skály jsou zřej-

mě nejoblíbenější u horolezců 

a stejně jako Jarda Hanuš jim 

dávají přednost, ale i Bořeň je 

oblíbeným místem horolez-

ců z celé republiky, ze Sloven-

ska nebo Německa. A byli to 

zřejmě Němci, kteří položili 

základ horolezectví v Bílině.

„Existují různé doklady 
například o horském vůdci 
nějakém Maxi Knutovi a něk-
teré lezecké cesty na Bořni jsou 
jistě dílem německých horole-
zeckých nadšenců. Informace, 
ale o historii lezení na Bořni 
nejsou bohužel přesné a je jich 
málo. Nejstarší knižní horo-
lezecký průvodce byl vydán 
v 70. letech minulého století 
a poslední vydal Standa Emin-
gr (dlouholetý člen HO Bíli-
na) v 90. letech,“ dodal dnes 

již bývalý předseda HO Bořeň 

Bílina.

Na tzv. jarním otevírá-

ní Bořně předali členové HO 

Bořeň Bílina Jardovi Hanušo-

vi dárek a slavnostně se s ním 

jako předsedou rozloučili. 

Ale horolezecký život jde dál 

a lano pevně drží Láďa, který 

se k lezení po skalách dostal 

vlastně díky zvědavosti.

„Do oddilu jsem přišel na 
jaře v roce 1987. Před tím jsem 
trávil hodně času na vandrech 
samozřejmě v pískovcových 

skalách (okolí České Lípy) což 
jsou vlastně Dubské skály. Jed-
noho dne mi to nedalo a chtěl 
jsem zjistit cože je to za kovo-
vou krabičku na vrcholu věže. 
Bez lana a bot jsem tam vylezl 
a hned se zapsal. Byl to Trpas-
lík v Údoli Roklice a louben-
ského potoka. Další den jsem 
si koupil lano a 3 karabiny 
a byl jsem nemocnej, nemocí 
„horolezectví“. Hned následo-
val nástup do oddílu. Předse-
da Jarda mě hned vzal na pár 
krásnych akcí v Dubsku, kde 
už jsem to vlastně znal jen po 
zemi, ale ne z ptačí perspektivy. 
Tím vlastně začalo naše dlou-
holeté přátelství trvající letos 
20let.“

 Nový předseda i přes řadu 

plánů se dívá do budoucnos-

ti horolezeckého oddílu stříz-

livě.

„Oddíl v současné době 
vypadá nadějně. Přišly k nám 
nové posily z Duchcova, jak 
říkám nová krev“. Jeden čas 
to bylo s oddílem nahnuté, 
ale opět se začíná jezdit  např. 
do Německa nebo na písek po 
různých koutech ČR. Jednou 
z posledních akcí a dost pro 
nás významnou byl výstup na 
Gerlachovský štít ve Vysokých 
Tatrách.“

HO Bořeň Bílina převáž-

ně trénuje přímo v terénu, ale 

protože se  v zimních měsících 

nesmí lézt po pískovcových 

skalách, využívají k trénin-

ku Bořeň nebo lezeckých stěn 

v Mostě a Ústí nad Labem. 

„V Bílině se lezecká stěna 
teprve plánuje. Na město jsme 
si dávali požadavek o výstav-
bu lezecké stěny v Zelené hale, 
která by byla jednou z nejvyš-
ších v ČR. Problém jsou finan-
ce a proto město bude zřejmě 
žádat o dotační titul. Pokud 
by se povedlo lezeckou stě-
nu v Bílině postavit, nebráni-
li by jsme se založení i dětské-
ho horolezeckého oddílu,“ sdě-

lil nový předseda HO. 

Jednu veselou historku 

nakonec, kde fi guroval Jarda 

Hanuš  popsal Ladislav Vörös.

„To jsme byli jednou lézt na 
Tokáni, kde nám Jarda tvrdil, 
že už je na lezení starý a dok-
tor mu dokonce zakázal dělat 
kotrmelce kvůli tlaku. Po asi 
pětiminutovém zdravotním 
vymlouvání si Jarda Hanuš 
hodil na zem klacek, jako že 
ho přelomí a přiloží na oheň. 
Ovšem, když Jarda doskočil na 
klacek, ten se odpružil a Jar-
da udělal čisté salto nazad, 
načež se pozpátku zkutátel 
dolů z menšího srázu. Tam se 
zachytil o poslední větev, ale 
pod ním byl už docela brutál-
ní sráz.“  (lal)

Horolezecký oddíl v Bílině slaví významné jubileum

Jarda leze na prvnim konci, cesta se jmenuje Pravá náhorní cesta V., věž Helga a je to dominanta 
oblasti Vlhošť (17. července 2005 ). Foto: Ladislav Vörös
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PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí

na personálním pracovišti 

Okresního ředitelství Policie ČR, Masarykova 1363,

415 96 Teplice

telefon kontakt – 974 439 402, 974 439 400

e-mail – rediteltp@mvcr.cz nebo pistp@mvcr.cz

podat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru.

Vedle této základní podmínky musí ještě splňovat následující

podmínky :

 Občanství České republiky

 Věk nad 18 let

 Bezúhonnost – prokazuje se opisem z evidence

 Rejstříku trestů (zajišťuje policie)

 Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

 Zdravotní, fyzickou, a osobní způsobilost k výkonu služby

 –  prokazuje v průběhu přijímacího řízení – zdravotní

  posudek policejního lékaře, testy tělesné zdatnosti,

  posudek psychologického vyšetření. Vyšetření si 

  zajišťuje PČR. 

 Není členem politické strany nebo politického hnutí

 Nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost

 a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických

 osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

V případě Vašeho vážného zájmu o služební poměr u Policie ČR kon-

taktujte nás na shora uvedených telefonních číslech,

napište nebo se osobně dostavte. 

Věříme, že Vaše volba bude tou správnou cestou jak naplnit svou před-

stavu o zajímavém, ale i společensky prospěšném zaměstnání.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní ředitelství Teplice, 
Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice

Vážený pane starosto, vážení spoluobčané,

v nedávné době jste se mohli v různých hromadných sdě-

lovacích prostředcích seznámit s výstupy společnosti Ipsos 

TAMBOR. Společnost Ipsos Tambor realizovala na zákla-

dě výběrového řízení pro Policejní prezidium ČR výzkum 

veřejného mínění „Spokojenost občanů s prací Policie“. 

Výzkum veřejného mínění byl proveden na rozsáhlém vzor-

ku 13800 respondentů v celé České republice a část respon-

dentů byla i z teplického regionu. Získané údaje jsou pro 

nás cenným materiálem a zdrojem informací, který nám 

může naznačit cestu, kterou se má Policie České republiky 

dále ubírat. Z výzkumu vyplynulo, že 64 % dotázaných oby-

vatel má zájem na zvýšení počtu pěších hlídek, 68 % oby-

vatel považuje práci u Policie České republiky za prestižní 

a 89 % za potřebnou. 

K tomu, abychom mohli naplnit potřeby a očekávání 

veřejnosti, musíme mít dostatek sil a prostředků. V současné 

době se potýkáme s velkou generační výměnou a bez dopl-

nění policistů do pořádkové, dopravní a kriminální policie 

budeme tyto potřeby veřejnosti pouze složitě naplňovat.

Naším cílem je zejména zvýšení počtu policistů v ulicích 

a zejména zkvalitnění obchůzkové služby policistou ve svě-

řeném úseku tak, aby každý občan mohl znát „svého“ poli-

cistu. Již nyní máte možnost se na stránkách Minister-

stva vnitra v sekci Policie seznámit s jednotlivými okrskáři 

a jejich úseky. K splnění tohoto cíle však potřebujeme dopl-

nit chybějící policisty, kteří možná právě chybí ve vaší obci.

Velice rád jsem proto uvítal možnost Vás informovat 

o našich cílech. Ještě raději bych ty z Vás, kteří naše povolá-

ní považujete za prestižní, uvítal mezi námi.

 S pozdravem
 Plk. Ing. Petr Sytař
 Ředitel OŘP Teplice

 Kompost se zakládá na stin-

ném místě, oproti hnoji má tu 

výhodu, že zachovává živiny 

a je možno s ním kdykoli při-

hnojovat. Je výhodné jej přikrýt 

starým kobercem propouštějí-

cím vodu, neuškodí mu občas-

ná zálivka a překopání. Příměs 

zeminy k nasekanému a rozdr-

cenému organickému odpadu 

proces kompostování urychlu-

je. Na kompost bychom nemě-

li dávat nemocné rostliny, ple-

vel s kořeny, zbytky masi-

tých jídel (přitahují pot-

kany), kůru citrusů, větve tůjí 

a dalších cizokrajných jehlič-

nanů (odpuzují žížaly). Dob-

ře rozložený kompost sta-

čí rozhodit na jaře a urov-

nat hráběmi. K ovocným stro-

mům a keřům, bylinkám, hra-

chu a fazolím se dává 1-2 kg na 

1m čtvereční, k salátu, špená-

tu, ředkvičkám, cibuli, mrkvi, 

červené řepě a jahodám 2-3 kg, 

k bramborám, okurkám, rajča-

tům, dýni, košťálovinám, cele-

ru a pórku 3-5 kg, v posledním 

případě i neúplně rozloženého 

kompostu. Kompost s příměsí 

popela (a to i z hnědého uhlí) 

je bohatý na bór, dobře na něj 

reagují rajčata, tabák, celer, 

špenát, košťáloviny, červená 

řepa, špatně ho snášejí lusko-

viny, mrkev a obilniny.

 Pařeniště se naopak zakládá 

na slunném chráněném místě 

blízko zdroje vody a s dostat-

kem prostoru k manipulaci. 

Pro předpěstování sad-

by se používají tři typy 

pařenišť- teplé = 50 cm hlubo-

ká vrstva sešlapaného čerstvé-

ho hnoje (ne prasečího), polo-

teplé = hnůj s listím, studené = 

listí, kompost.Takto naplněná 

jáma se zahrne 10-15 cm vrst-

vou neprosáté, pak 10 cm pro-

sáté zeminy, obestavěná může 

být z fošen či cihel a překry-

tá starými okny. Mezera mezi 

sklem a zeminou má být min. 

10 cm. Před výsevem či výsad-

bou se pařeniště nechá 3 dny 

zahřát.

 Vyvýšený záhon vytvoříme 

vyhloubením 30 cm jámy, kte-

rou odspodu postupně vyloží-

me větvemi, hoblinami, slá-

mou, kompostem a nako-

nec zeminou. Dřevo hlubo-

ko v zemi má výbornou funkci 

zadržování vlhkosti v období 

sucha. Na hřebenu takového 

záhonku je vhodné vést rýhu 

k zachycování dešťové vody.

 Vysoký záhon je obzvláš-

tě výhodný pro starší zahrád-

káře a vozíčkáře. Hluboký je 

60  cm, má obložené dno i stě-

ny (použijeme fošny, cih-

ly apod.) a vysteleme ho vět-

vemi, starými knihami, hobli-

nami, slámou, popelem, kom-

postem a zemí. Jednotlivé vrst-

vy se pěchují a polévají. Tento 

typ záhonku je 1-1,2 m vysoký.

 Pavel Rais
(e-mail: pavel.rais@seznam.cz) 

Biozahradnictví a permakultura 
- 8.část: Kompost, pařeniště, vyvýšený a vysoký záhon

SPRÁVCESPRÁVCE
MYSLIVNYMYSLIVNY

MS Bořeň Bílina
hledá

SPRÁVCESPRÁVCE
MYSLIVNYMYSLIVNY

v Bílině      

Byt k dispozici.
Kontakt:

602 470 804

INZERCE
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Ordinační hodiny lékařů HNsP s.r.o. v Bílině 
Ordinace Lékař PO ÚT ST ČT PÁ

Chirurgie MUDr. Karel Prejza 7.30-12.00 7.30-12.00 10.00-12.00 7.30-12.00 7.00-12.00
Neurolog. 
ambulance

MUDr. Stan. Slavík
MUDr. Josef Sirovič

14.00 - dle 
potřeby

15.30 – dle 
potřeby

Obvod IV. MUDr. Ján Chorvatovič
prakt. lékař pro dospělé

7.00-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30

Obvod III. MUDr. A. Profousová
prakt. lékař pro dospělé

7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30

MUDr. R. Tetřevová 
rakt. lékař pro děti

7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-17.00 7.30-13.00

MUDr. E. Hanzliková
prakt.lékař pro děti

7.30-14.00 7.30-17.00 7.30-13.00 7.30-12.00 7.30-13.00

Teplická 102 Mudr. W. Janurová
prakt.lékař pro děti

7.30-14.00 7.30-13.00 7.30-17.00 7.30-14.00 7.30-11.00

Dia poradna MUDr. M. Prejzová
od 8.00 s. Lišková

7.15-13.00 7.15-13.00 7.15-13.00 7.15-13.00 7.15-13.00

Kardiol. 
porad.

MUDr. Josef Chudáček 7.00-10.00 7.00-11.00

Interní ambul. MUDr. M. Prejzová 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
Gynekologie MUDr. Ivana Fajfrová 8.00-12.00 

poradna 
12.00-13.00

8.00-12.00 8.00-12.00 
poradna 

13.30-15.00

8.00-13.00 
poradna

8.00-11.00 
ultrazvuk 

11.00-13.00
Oční oddělení MUDr. O. Pavelcová 7.30-13.00 8.00-10.00 

soukr. optik
7.30-13.00 7.30-12.00

ORL MUDr.Přemysl Kraus 7.30-14.00 7.00-11.00 7.30-14.00
Kožní 
oddělení

MUDr.M. Richterová 7.30-14.00 12.00-16.00

Plicní oddělení MUDr. A. Jelínková 9.00-13.30 9.00-13.30 9.00-13.30 9.00-11.30 9.00-13.30
Alergologie MUDr. Pavel Vyskočil 13.30-17.00
SHD 17 MUDr. M. Mühlbauerová

prakt.lékař pro dospělé
7.15-10.00 7.00-16.00 13.00-16.00 12.00-16.00 7.00-10.00

RTG + 
ultrazvuk

MUDr. Frajsová
MUDr. Novák
MUDr. Bartoš

7.30-13.30 7.30-13.30

Rehabilitace s. Kapferová 7.00-14.00 7.00-16.00 7.00-14.00 7.00-16.00 7.00-12.30
Žurnální 
služba pro 
dospělé

14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00

Žurnální 
služba pro 
děti a dorost

14.00-17.00

LSPP pro 
dospělé 
SO,NE,SV 8.00-20.00

17.00-22.00 17.00-22.00 17.00-22.00 17.00-22.00 17.00-22.00

LSPP pro děti 
a dorost 
SO, NE, SV 8.00-20.00

HnsP s. r. o. v Bílině provozuje dopravní zdravotní službu, léčebnu dlouhodobě nemocných a domácí péči 
(Home Care).

Soukromé ordinace
Ortopedie MUDr. Jan Bartch

MUDr. Rad. Baier
7.30 7.30

10.00-10.30 
kyčle

7.30
9.00-10.00 
kyčle

7.30

Obvod I. MUDr. Vl. Volman 7.30-13.00 7.30-12.30 7.30-13.00 7.30-12.30 7.30-12.00
Urologie MUDr. Petr Ondráček 14.00-17.00 7.00-11.00 7.30-14.00
Za Chlumem MUDr. Feninová prakt.lékař 

pro děti
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Kadaň - V sobotu 13.10. 

sehráli v Kadani zápas, ve kte-

rém se vedoucímu celku sou-

těže v první třetině zcela ode-

vzdali. Na to, že se s tímto sou-

peřem dá hrát rovnocenná 

partie přišli až ve druhé tře-

tině, kdy už bylo dost pozdě. 

Domácí byli jednoznačně lepší 

i ve statistice střel na branku. 

Bilance 61 : 14 hovoří zcela jas-

ně. Chlapci nedokázali ubrá-

nit nejlepšího hráče domácího 

celku Klárku Chmelovou, kte-

rá se v tomto zápase 3 x gólo-

vě prosadila. 

Kadaň – Bílina 11 : 3
(7:0, 2:1,2:2)

Branky a asistence:

Ulrych (Verner), Ulrych 

(Tomeš), Ulrych (Čech)

V neděli 14.10. měli za sou-

peře Mariánské Lázně, celek 

z opačného konce tabulky. 

Jeho dosavadní neúspěchy 

ve formě dvouciferných pro-

her chtěli naši chlapci určitě 

rozšířit. V první třetině to tak 

ale nevypadalo, zřejmě před-

pokládali, že se soupeř pora-

zí sám. Až po důrazné domlu-

vě v kabině se výkon zlepšil 

a nakonec se domácí přízniv-

ci kýženého výsledku dočkali. 

Statistika střel 51 : 15 vypovídá 

jasně, kdo byl tentokrát pánem 

na ledě…  

Bílina – Mariánské Lázně 
10 :1

( 2:0,3:1,5:0)

Branky a asistence:

Hrneček (Kryštůfek,Suchý), 

Čech (Ulrych) Ulrych, Čech 

(Ulrych,Tomeš), Čech (Hrne-

ček), Kryštůfek (Suchý),Tomeš 

Čech), Suchý (Tomeš),Ulrych 

Čech), Kryštůfek (Suchý)

SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT

Hokejový víkend sedmákům sloučeného týmu bílinských Draků 
a lounského Slovanu vyšel s poloviční úspěšností.

HC DRACI Bílina - HC PK
Vřesová  9 : 5 (3:0, 2:1 , 4:4)

Dne 4. 11. od 19,00 hod. 

nastoupili na ZS v Bílině  

v dalším utkání krajského 

přeboru domácí HC Draci 

Bílina proti HC Vřesová.

Vedoucí družstvo krajské-

ho přeboru HC Draci Bíli-

na dokázalo svého soupe-

ře před 80 diváky přesvěd-

čivě porazit, když  za domá-

cí skórovali hráči: 4 - Král,

2 - Kubinčák a po 1 - Záva-

da, Šulc a Liška.

 Tímto vítězstvím si domá-

cí upevnili vedoucí pozici.

Další zápas na domácím 

ledě HC DRACI odehrají až 

2. 12. od 19,00 hod. proti  

Slovanu Louny.

Předtím budou hrát:
10.11. v Kadani, 17.11. 

v Mariánských Lázní  (HC 

PK Vřesová) 24. 11. v Che-

bu  (lq)

Probíhají každé pondělí od 

15.00 do 17.00 hod v Zelené 

hale. Tato tréninková jednot-

ka se schází jednou v týdnu, 

v zimním období dvakrát v týd-

nu. V současné době dochá-

zí do Zelené haly 15 romských 

dětí, které se věnují jedné 

z nejpopulárnějších míčových 

her, a to fotbalu.  Mezi dochá-

zející mládeží jsou talentova-

né děti, které po doporuče-

ní začlení do družstva fotbalo-

vé školy SIAD Bílina šéf trenér 

mládeže Petr Junek.

Poděkování patří starostovi 

Josefu Horáčkovi, který umož-

nil trénování v Zelené hale 

a bytovému družstvu SEVER 

PLUS Bílina, které přispělo 

sponzorským darem na prvot-

ní vybavení našich sportovců.

 L. Šimon
 trenér OFS ČMFS

Fotbalová cvičení a hry bílinské mládeže

O NEJVĚTŠÍ POČET 
SHROMÁŽDĚNÝCH 

VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ

3. prosince 2007
Stromečky se budou 

shromažďovat ve dnech
od 12.11. do 22.11.2007

na recepci DDM .

s o nový rekordPokus o nový rekord
Dům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže Bílina

Stromečky mohou být z různého materiálu, vyrobené a ozdobené 
různými technikami, ploché i trojrozměrné.

NEJHEZČÍ STROMEČKY ODMĚNÍME.
Bližší informace získáte na recepci v DDM od 10.10.2007

Podpořte další bílinský rekord !

Výsledková listina otevřeného 
závodu Bílina plná lodí

(27. říjen 2007)
pořadí poř.  City jmeno posádky 
 číslo     
1 9 Chomutov Říha Jan,Jaroslav Karásek
2 7 Chomutov Gallo Lubomír, Legatová Jitka
3 5 Chomutov Gallo Lubomír, Hrbek Luděk
4 8 Chomutov,Děčín Říha Jan,Vosáhlová Martina
5 1 Bílina, Louny Vondráček Milan, Beneš Daniel
6 13 Ústí n/L Jan Vicher, Petr Němec
7 28 Chomutov Dvořák Pavel, Franc Martin
8 6 Chomutov Kateřina Tomečková, Legatová Jitka
9 10 Ústí n/L Václav Němec, Dluhoš Alexander
10 23 Ústí n/L,Žandov Fanta Miroslav,Jitka Novodomská
11 2 Bílina Liška Miloš, Rubeš Vladimír  
12 14 Kostomlaty Lipanský Josef,Hampl Michal
13 27 Lom,Podbořany Kubáč Petr, Kubáč Jiří ml. 
14 3 Kladruby Pavel, Vendula Voboř
15 29 Bílina,Františkovy L. Kozler Pavel, Martin Vondráček

Foto: V. Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ16 8. LISTOPADU 2007

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky.zpravo-

daj@seznam.cz. Vydavatel: Město Bílina, zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Vedoucí redakce: Lada Laiblová, tel. 721490378. Povoleno 

Referátem kultury OkÚ Teplice pod č. 7/1991. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do čtvrt-

ka a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 

a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz.

Mezi největší opory Bíliny patří 
Zdeněk Moravec

V domácím utkání proti Sou-

ši chtěli bílinští potvrdit tři body 

z minulého kola. Body však nut-

ně potřebovali i hosté, takže se 

dal čekat urputný boj. Očekávání 

se naplňovalo od prvních minut. 

Oba týmy hrály s vysokým nasa-

zením a chtěly strhnout vítěz-

ství na svou stranu. Hrálo se však 

převážně ve středu hrací plo-

chy a ani jeden z týmů se do šan-

cí příliš nedostával. Výjimkou byla 

situace, kdy se Junek dostal sám 

před brankáře hostí. Se zakonče-

ním však otálel a svou velkou pří-

ležitost promarnil. Hosté v prv-

ní půli domácí branku ohrožova-

li pouze dalekonosnými střelami, 

které bez potíží likvidoval domácí 

brankář Pohl. 

Po přestávce hra pokračovala 

ve stejném stylu jako první půle. 

Více ze hry měl překvapivě hos-

tující celek a domácí se v této 

fázi hry  ocitali pod tlakem. Pohl 

musel sáhnout pro své nejlep-

ší zákroky. Nejprve skvěle vytěs-

nil nepříjemnou přízemní stře-

lu k tyči na rohový kop. Po záva-

ru v 62. minutě efektní robinzoná-

dou chytil hlavičku jednoho z úto-

čících hráčů. Za tento zákrok si po 

zásluze vysloužil potlesk přítom-

ných diváků. Poté se již zablýskalo 

na druhé straně. Po jednom z prů-

niků  po pravé straně byl faulován 

Moravec. Sám rozehrával přímý 

kop a posadil ho báječně na hlavu 

volného Hoška. Brankář Souše byl 

bez šance. 1:0. Vstřelená branka 

probrala domácí tým a najednou 

bylo bílinských hráčů plné hřiště. 

Další gólová akce přišla v 82. minu-

tě. Přetažený centr zvrátil z levé 

strany Hošek zpět do pokutového 

území a Moravec z „voleje“ rozvl-

nil síť hostujícího týmu podruhé. 

Domácí tým již  zkušeně dohrál 

do konce utkání a zaslouženě 

získal vítězství 2:0. Spokojenos-

tí zářil i Petr Arpáš, prezident klu-

bu: „Jsem rád, že se nám podařilo 
tři body z minulého kola potvrdit. 
Věřím, že to nejsou poslední body 
v podzimní části sezóny. Hráčům 
chci za předvedený výkon poděko-
vat.“ Nahrávkou a brankou se na 

vítězství podílel Zdeněk Moravec: 

„Hraji v útoku, takže je mým úko-
lem branky dávat, nebo je připra-
vovat,“ skromně komentoval svůj 

výkon. 

Domácí tým nastoupil v sestavě: 

Pohl – Jungmann, Flaischmann, 

Mergl, Štiler – Bečvařík, Bůžek 

(Karfík), Tichý, Vaník, Junek (Ho-

šek) - Moravec  (pro)

Běžec Jaroslav Satýnek, svě-

řenec trenéra Jana Mairicha, 

přezdívaný „Saty“ pokraču-

je ve vynikajících výsledcích 

a umístěních.

Dovolte mi, abych zmí-

nil jeho další úspěchy v letoš-

ním roce: Po vítězství na Mis-

trovství České republiky v hale 

na 1500 metrů, potvrdil svou 

suverenitu i na otevřeném 

Mistrovství ČR v Břeclavi, kde 

na stejné trati rovněž s přehle-

dem zvítězil.

V minulém zářijovém měsí-

ci byl velkým favoritem pro 

mezistátní utkání se Sloven-

skem. Svou roli potvrdil hlad-

kým vítězstvím ve fi niši závo-

du na jeho oblíbené trati na 

1500 metrů. 

Jarda letos opouští žactvo 

a pomalu se připravuje na pře-

stup do dorostenecké katego-

rie. Svou výkonností by však 

již letos hrál významnou roli 

i v této kategorii. 

Takže budeme čekat na prv-

ní konfrontaci, kterou by měla 

být halová či krosová sezóna 

příštího roku.

Držíme palce Jardo!

 Josef Mairich

Talent Atletického klubu Bílina - běžec Jaroslav Satýnek

Jaroslav Satýnek při přebírání štafetového kolíku od Radka Johan-
ny na trati 4 x 400 m.

Ve 12. kole oblastního pře-

boru zavítali bílinští fotbalisté 

do Soběchleb. Pohled na tabul-

ku napovídal, že získání bodů 

v tomto utkání, je bezpodmí-

nečnou nutností, pokud bílinští 

chtějí uvažovat o záchraně. Hos-

té nastoupili tentokrát v kom-

pletní sestavě s hrajícím trené-

rem Tichým ve středu zálohy. Na 

hřišti menších rozměrů se očeká-

val lítý boj o každý kousek hrací 

plochy. Prognózy se beze zbytku 

vyplnily a na bílinských hráčích 

bylo vidět, že zvítězit dooprav-

dy chtějí. Do soupeře se zakous-

li a soupeře zatlačili před vlastní 

pokutové území. První střelu na 

branku domácích vyslal již v 16. 

minutě Mergl. O deset minut 

později se dostal za obranu hos-

tí Moravec, z pohledu diváků 

byl faulován, píšťalka rozhodčí-

ho však zůstala němá. Do další 

šance se dostal rychlonohý Beč-

vařík, když ho obloučkem vyslal 

do šance Tichý. Střela z první 

mířila do růžku, domácí bran-

kář však zázračným zákrokem 

vytěsnil míč na rohový kop. Ve 

25. minutě zahrozilo i před bílin-

skou brankou. Po dlouhém autu 

se sám před Pohlem ocitl domá-

cí útočník. Vystřelil vysoko nad. 

V dobré pozici se poté dostal 

Štiler, z hranice pokutového úze-

mí branku ani on netrefi l. Prv-

ní branka padla do branky hostí. 

Domácí útočník přelstil Bečvaří-

ka a tváří v tvář Pohlovi nezavá-

hal. Do šaten odcházeli domácí 

ve vedení 1:0. 

Po přestávce došlo ke změně 

v sestavě. Šipoše nahradil Junek. 

Bílinští chtěli výsledek otočit a na 

hřišti to bylo znát. Ve 47. minu-

tě vyslal Tichý Bečvaříka, který se 

za dlouhým pasem vydal. Domá-

cí brankář si pro míč vyběhl, na 

těžkém terénu však podklou-

zl a hostujícího útočníka zasta-

vil pouze za cenu faulu. Nařízený 

pokutový kop s přehledem pro-

měnil Pohl a srovnal stav utká-

ní na 1:1. Bílinští chtěli strhnout 

vítězství na svou stranu a šance 

střídala šanci. V několika šancích 

se ocitl Bůžek, kterému však stře-

lecký prach v tomto utkání zvlhl 

a branku nevstřelil. Šťastlivcem, 

který dokázal strhnout vedení na 

stranu Bíliny byl Vaník. Po při-

klepnutí Bečvaříka si ač tísněn 

obránci zpracoval míč a bombou 

pod břevno odsoudil domácí-

ho brankáře do role statisty. 2:1. 

V hektickém závěru se domá-

cí vzepjali k velkému tlaku, který 

se však hostím podařilo s vypě-

tím všech sil přečkat a vybojo-

vali zaslouženě první tři body od 

návratu do oblastního přebo-

ru. „Věřím, že dnešní utkání nás 
nastartuje a co možná nejdříve se 
dostaneme ze sestupových příček. 
Chceme oblastní přebor v Bíli-
ně udržet. S dnešním výkonem 
všech hráčů jsme spokojeni i když 
v závěru to byly nervy,“ oddechl si 

po závěrečném hvizdu rozhodčí-

ho prezident Bíliny Petr Arpáš.  

Bílina nastoupila v sestavě: 

Pohl – Jungmann, Flaischmann, 

Mergl, Štiler – Bečvařík, Bůžek, 

Tichý, Vaník, Šipoš - Moravec

Soběchleby – Bílina 1:2 Bílina – Souš 2:0


