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Slavnostní průvod na Mírovém náměstí dále pokračoval do kulturního domu Fontána, kde se usku-
tečnila konference ohledně oslav 70. výročí založení.

INZERCE 287/TP

Půjčky pro zaměstnance, 
důchodce, podnikatele

i ženy na MD

více info: 603 298 734,
 J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

www.profi real.cz

Třináctý ročník střelec-

ké soutěže družstev o Putov-

ní pohár starosty města Bíliny, 

v disciplíně Velkorážní stan-

dardní pistole a revolver 5+30 

výstřelů, je opět v rukou střel-

ců pořádajícího klubu SSK 

0715 MTs Bílina. Družstvo ve 

složení Pavel Hubáček, Jiří 

Filipovský st., Jan Kočí, Pavel 

Koman a Milan Zábranský 

nastřílelo 1305 kruhů a z rukou 

starosty Josefa Horáčka pře-

bralo letitý pohár. Druhé skon-

čilo družstvo SSK 311 Most ve 

složení Margita a Petr Holečko-

vi, Josef Kašpar, Milan Kopeč-

ný a Cyprián Veselovský s 1258 

kruhy před SKP Teplice ve 

složení Lucie a Ctibor Arnol-

dovi, Jaroslav Krása, Petr Pošta 

a Pavel Zatrapa s 1119 kruhy. 

V soutěži jednotlivců o Pohár 

ředitele VHS Teplice zvítězil 

mostecký Josef Kašpar nástře-

lem 276 kruhů před Ctibo-

rem Arnoldem (SKP Teplice) 

s 275 kruhy a Karlem Paichlem 

(SSK Lesy Teplice) s 273 kruhy. 

V kategorii Ženy a junioři zví-

tězil Jan Kočí s 264 kruhy před 

Tomášem Veselým s 234 kruhy 

(oba SSK MTs Bílina) a mos-

teckou Margitou Holečkovou 

s 227 kruhy. 

Text a foto M. Zábranský

Pohár mají pevně v rukou domácí

Člen vítězného družstva Pavel Koman přebírá pohár od starosty 
Josefa Horáčka.

Baráčníci oslavili
70. výročí založení
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Myslíte si, že je v Bílině pro Vás dostatečné množství zájmových kroužků?

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

Tomáš Häusler,
14 let, žák:

„Myslím si, že je tu 
dostatek zájmových 
kroužků. Sám jsem 
navštěvoval sportov-
ní kroužek, chodil 
jsem na fotbal. Nej-
více si ale na své při-
jdou malé děti, kte-
ré mají daleko více 
možností, jak trávit 
svůj volný čas.“

Lukáš HANK, 
14 let, žák:

„Ano. V Bílině je 
podle mého názo-
ru dost zájmových 
kroužků i pro star-
ší mládež. Sedm 
let jsem za Bílinu 
hrál fotbal, ale nyní 
jsme se odstěhova-
li. Uvažoval jsem, 
že se přihlásím na 
kroužek Domu dětí 
a mládeže na tanec 
Hip-hop.“

Karel Hošek, 
14 let, žák:

„Bílinský Dům 
dětí a mládeže nabí-
zí celou řadu zájmo-
vých kroužků. Ten 
kdo chce si určitě 
nějaký vybere. Sám 
jsem dlouho chodil 
na keramiku a spor-
toval jsem. Záleží 
jen na tom, co chtějí 
děti dělat a určitě je 
z čeho vybírat.“

Radek Schmidt,
15 let, student: 
„Ano v Bílině si 

děti i mládež urči-
tě vyberou z mnoha 
zájmových kroužků. 
Já například cho-
dil na florbal. Ved-
le domu dětí a mlá-
deže je tu také celá 
řada kroužků i při 
základních ško-
lách.“

Jana Chabadová, 
16 let, studentka:

„Myslím si, že 
Dům dětí a mlá-
deže v Bílině nabí-
zí hodně zájmových 
kroužků, ze kterých 
se dá vybrat. Pokud 
někdo má zájem 
o konkrétní čin-
nost, tak si určitě 
vybere. Já ale žádný 
kroužek už nenav-
štěvuji. Nemám na 
něj moc času.“

Markéta Juříková, 
17 let, studentka:

„Ano. V Bílině je 
myslím si dostatek 
zájmových krouž-
ků. Sama jsem nav-
štěvovala bílinský 
Dům dětí a mlá-
deže, kam jsem cho-
dila do rybářského 
kroužku. Teď už tam 
ale nechodím.“

Do výběrového řízení na městské-

ho architekta se přihlásilo celkem devět 

renomovaných architektů. Rada města po 

dvou výběrových kolech vybrala Ing. arch. 

Karla Hájka Ph.D. z Prahy. Z jakého důvo-

du se rada takto rozhodla a jaké bylo hlav-

ní kritérium výběru vysvětlil místostarosta 

Roman Šebek.

„Městská rada měla velmi těžkou roli, 
protože se sešlo devět velmi renomovaných 
architektů. Kromě jednoho, který pocházel 
z Kladna, byli všichni z Prahy. Někteří pře-
vyšovali naše požadavky, každý měl dlou-
holetou praxi o čemž svědčily i jejich pre-
zentace. Jeden z hlavních předpokladů byla 
komunikativnost, protože městský archi-
tekt bude jednat hlavně s veřejností a právě 
Ing. Karel Hájek se nám zdál komunikativ-
ně nejpřijatelnější.“

Ing. arch. Karel Hájek PhD. je reno-

movaný architekt s jedenáctiletou pra-

xí, ve které se zabývá stavbami, které mají 

vztah k veřejným prostorám nebo dopra-

vě. V současné době se podílí na rekon-

strukci budovy Hlavního nádraží v Praze, 

kterou má v pronájmu italská fi rma Gran-

di stazioni.

Z jakého důvodu jste se zúčastnil výbě-
rového řízení v Bílině?

Bílinu jsem si vybral ze dvou důvodů. 

Ten první je, že Bílina hledala městského 

architekta a byl jsem osloven, jestli bych 

neměl zájem se výběrového řízení zúčast-

nit. Druhým důvodem byla výzva pokusit 

se nebo podílet na práci stavební a archi-

tektonické také z druhé strany než jsem 

byl doposud zvyklý. To znamená, že doteď 

Bílina má svého architekta

jsem byl nucen z pozice architekta a pro-

jektanta se na úřadech dohadovat s úřed-

níky a takhle mám možnost si to vyzkou-

šet na druhé straně stolu. Také mám úzký 

vztah k historii a novodobé historii, trochu 

mám i slabost pro průmyslovou architek-

turu a myslím si, že Bílina je jedním z těch 

měst, která se v minulosti musela oběto-

vat ve prospěch zbytku republiky a na je-

jím okolí se to výrazně podepsalo. Přesto 

si myslím, že ta oblast Českého středohoří 

a Podkrušnohoří je jedna z nejatraktivněj-

ších oblastí u nás. 

Jak hodnotíte město po stránce archi-
tektonické?

Myslím si, že na městě se bohužel hod-

ně podepsala novodobá studie ačkoli zase 

ne tolik jako třeba v Mostě. Přitom histo-

rické centrum je velmi pěkné a elegant-

ní. Na zdejší poměry jsou tu velká sídliš-

tě a dost problematický je v Bílině silnič-

ní průtah. Co se týká architektury tak je na 

tom Bílina stejně jako většina měst, kde 

se o nějakém sladění nedá moc mluvit. 

Důležité ale je udělat z toho dobré místo 

na bydlení, protože pochybuji že by někdo 

chtěl bourat sídliště a nemělo by to ani 

smysl.

Co bude Vaší hlavní činností na MěÚ?
Budu poskytovat rady, které po mě 

bude město požadovat. Předpokládám, 

že kromě vyjádření ke stavebním pro-

jektům, které se tady budou uskutečňo-

vat, bude moje úloha i řekněme v přípra-

vě některých zakázek a akcí, které budou 

investované městem. Zkrátka poradenství 

v oblasti architektury a stavitelství.

Městkého architekta najdete na MěÚ 

každé pondělí od 14. 00 do 17. 00 hod. na 

Stavebním úřadě MěÚ Bílina nebo na e-

mailové adrese: karek@email.cz.

 Ing. arch. Karla Hájka Ph.D.
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Střípky 
z Bíliny

Otázka pro...
starostu Josefa Horáčka

Podařilo se Vám získat 200 tis. 
jako sponzorský dar od skupiny 
ČEZ na autobusové zastávky. Už 
víte kolik zastávek se za tyto pení-
ze postaví a kde?

„Jedna autobusová zastávka se 
postaví u Plusu, která je celkem 
hodně využívána. Vzhled zastávky 
bude stejný, abychom mobiliář Bíli-

ny měly sladěný. Za zbytek peněz 
opravíme autobusovou zastávku Za 
Chlumem naproti bývalému Mein-
lu. Tím ovšem moje aktivita nekon-
čí. Na začátku roku 2008 se poku-
sím sehnat další sponzorské dary 
na opravu některých autobusových 
zastávek např. u polikliniky.

Skupina ČEZ darovala městu dal-
ších 200 tis., za které se opraví šatny 
a skříňky na tenisových kurtech.“

Důležitá telefonní čísla
HZS JEDNOTKA BÍLINA

417 823 222 150
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745
POLICIE ČR 158
POLICIE ČR V BÍLINĚ

417 823 333,417 823 161
MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA 

417 810 999
TELEFONNÍ CENTRUM SLUŽEB 

800 123 456
Linka bezpečí 800 155 555
Linka duševní tísně 476 701 444
K Centrum Most 476 102 288
AIDS linka pomoci 602 338 092

Informace o autobusech 

naleznete na nádraží v Bílině
Na vlakovém nádraží v Bíli-

ně lze získat informace o pří-

jezdech a odjezdech autobu-

sových linek. Informační kan-

celář zřídil Dopravní podnik 

měst Mostu a Litvínova.

„Cestující zde obdrží infor-
mace o jízdních řádech, tari-
fu, přepravních a obchod-
ních podmínkách. Mohou 
také požádat o vydání čipo-
vé karty a zakoupit jízdní 
řády,“ uvedl Teplický deník.

Kancelář je otevřena ve všed-

ních dnech od 05.00 do 09.00 

a od 13.00 do 17.00. Informace 

lze získat i na telefonním čísle 

723 812 754.

Výzva pro talentované 

romské sportovce
Touto cestou bychom chtě-

li oslovit romské občany, kteří 

mají zájem své dítě přihlásit do 

sportovního družstva – kopa-

né. Jedná se o děti ročník nar-

ození 1997 – 1998, 1995 – 1996. 

Závazné přihlášky je nutno 

dodat do Romského informač-

ního a poradenského centra 

MěÚ Bílina, Žižkovo náměs-

tí čp. 58.

Podle počtu zájemců budou 

stanoveny prostory a dny na 

tren. jednotky, které bude řídit 

a organizovat trenér s kvalifi -

kací Ladislav Šimon strážník 

MěP Bílina. Cílem tohoto pro-

gramu je začlenit romské děti 

do sportovních akcí a sportov-

ního vyžití a tímto zamezit či 

předejít mládeži páchat majet-

schválila:

Žádost ZŠ Aléská o použití investičního fondu 

ve výši 120.596,- Kč na nákup interaktivní tabu-

le. 

rozhodla:

Vypsat výběrová řízení (VŘ) na zakázku malé-

ho rozsahu pro akce:

1. HNsP - oprava elektroinstalace v areálu 

dopravy – II. etapa

2. HNsP - výměna oken na lůžkovém odděle-

ní

3. HNsP – oprava výtahů, výtahových dveří

4. HNsP – automatické dveře 

5. ZŠ Pražské Předměstí Bílina – úprava 

a oprava nástupového prostoru (pouze 

vybudování oplocení)

6. Výměna oken Wolkerova čp.73 (směr do 

náměstí) v Bílině

7. Výměna oken Mírové náměstí čp. 71 v Bíli-

ně.

Vypsat VŘ na zakázku malého rozsahu pro 

akci: Oprava chodníků po kabelizaci Teplické 

Předměstí– Srbsko.

Vypsat VŘ na zakázku malého rozsahu na 

akci: Oprava komunikací v Bílině. 

Vypsat VŘ na zakázku malého rozsahu na 

akci: Oprava chodníku po pokládce nízkého 

napětí, ul. Pražská – levá strana v Bílině.

Vypsat VŘ na pronájem restaurace v lázeň-

ském areálu „Na Kyselce“ . 

vzala na vědomí:

Zápis z jednání bezpečnostní komise ze dne 

20. 8. 2007.

Odstoupení společnosti AFE Bohemia, s. r. o., 

Plzeň od záměru výstavby větrného parku na 

území města Bíliny. Důvodem je záporné vyjá-

dření Správy CHKO ČS. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

EUROCOMEUROCOM – PAVEL CHALOUPKA

O2 Telefónica
Prodejna - Bílina, Seifertova 105

telefon: 417 820 071

� zřizuje pevné linky za 1,- Kč/ měsíčně od 299,- Kč
� internet ADSL za 1,- Kč/ měsíčně od 399,- Kč
� mobilní internet CDMA za 1,- Kč/ měsíčně od 699,- Kč
� neomezený mobilní internet CDMA za 1,- Kč/ měsíčně od 831,- Kč
� digitální televize O2
 - aktivace za 1,- Kč, modem za 1,- Kč/ měsíčně od 448,- Kč 
� nabízí přechod z O2 karty (GO) na tarif
 - ZDARMA + M.T. za 1kč (NOKIA 1600)
� prodej samostatných mobilních telefonů
� prodej baterií a dalších náhradních dílů
� záruční opravy a odblokování do všech sítí

INZERCE 006/BZ

Rada města na své 19. schůzi konané
dne 19. 9. 2007 mimo jiné:

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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Střípky 
z Bíliny

kovou trestnou činnost či dro-

gové závislosti, která je v sou-

časné době tak rozšířena.

Štefan Tomáš, 
romský poradce

Smlouva s partnerským 

městem
Na zasedání zastupitelstva 

se schválilo uzavření smlou-

vy se slovenským Stropkovem. 

O jakou smlouvu jde vysvětlil 

starosta Josef Horáček.

„Se Stropkovem máme leti-
té družební vztahy, ale nemě-
li jsme s tímto městem uzavře-
nou smlouvu jako např. s pol-
ským Bilgorajem nebo Novo-
volyňskem. Abychom moh-
li organizovat různé společné 
akce ať už kulturní, sportov-
ní nebo výměnné pobyty dětí, 
je zapotřebí uzavřít společnou 
smlouvu.“

Mezi partnerská města pat-

ří také město Kelme, se kterým 

také nemá město Bílina uza-

vřenou smlouvu, ale podle sta-

rosty Horáčka, se na smlouvě 

bude v budoucnu pracovat.

Ustanovil se Místní akční 

tým (MAT)
Na MěÚ v Bílině proběhla 

první schůzka Místního akč-

ního týmu navazující na akci 

pro veřejnost Téma 2007, kte-

rá se konala v dubnu toho-

to roku v Bílině pod zášti-

tou města a projektu Ústecko 

– živý region. V anketě jedno-

značně vyhrálo téma „Spoluži-

tí občanů různých národností 

na sídlištích“, na druhém mís-

tě „Zvyšování kriminality ve 

městě“. 

Cílem úvodní schůzky bylo 

vytvoření členské základny 

tak, aby v něm byli zastoupe-

ni zástupci města, neziskových 

organizací věnující se romské 

problematice, zástupci Romů 

a občané Bíliny.

Místní akční tým by se měl 

stát poradním orgánem pro 

radu města a zastupitelstvo, 

aktivně řešit problémy s rom-

skou komunitou. Další schůz-

ka by se měla konat zhruba 

za měsíc. Tým bude rozšířen 

o další členy.

schválilo:
• Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a spo-

lečností Hornická nemocnice s poliklini-

kou s. r. o., Bílina, na poskytnutí účelového 

fi nančního příspěvku v celkové výši 450.000,- 

Kč s tím, že je určeno 300.000,- Kč na údrž-

bu zeleně a 150.000,- Kč na ostrahu objektu; 

obojí pro rok 2007. 

• Uzavření smlouvy mezi městem Bílina 

a pojišťovnou Kooperativa a. s., jejímž před-

mětem je pojištění městského majetku pro 

rok 2008. 

• Vyúčtování hospodaření města, jeho zaříze-

ní a řízených organizací za I. pololetí roku 

2007. 

• Uzavření smlouvy mezi městem Bíli-

na a Hipodromem Most a. s. o poskytnu-

tí fi nančního příspěvku ve výši 50.000,- Kč 

na zajištění spolupořádání dostihu pod 

názvem města Bíliny, který se koná dne 20. 

10. 2007. 

• Přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého 

kraje pro Kulturní centrum Kaskáda, ve výši 

50.000,- Kč, na akci „Výroční koncert skupiny 

Do řady! – 20 let (1987 – 2007)“. 

• Rozdělení fi nančních příspěvků nesportov-

ním organizacím na rok 2007 z Programu 

podpory kultury – II. kolo ve výši 46.500,- Kč. 

• Přijetí dotace ve výši 423.750,- Kč na zabez-

pečení Ambulantní pohotovostní péče. 

• Přijetí dotace ve výši 3.300.000,- Kč na dávky 

pomoci v hmotné nouzi. 

• Přijetí dotace ve výši 5.349.000,- Kč na dávky 

sociální péče pro zdravotně postižené. 

• Uzavření smlouvy mezi městem Bílina 

a Mosteckou uhelnou a. s. na přijetí fi nanč-

ních darů v celkové výši 150.000,- Kč, urče-

ných na sportovní a kulturní účely. 

• Přijetí účelové dotace ve výši 537.836,- Kč na 

činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou 

působností v oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí. 

• Přijetí fi nančního příspěvku na činnost jed-

notky Sboru dobrovolných hasičů ve výši 

21.000,-Kč. 

• Uzavření smlouvy mezi městem Bílina a spor-

tovní organizací HC Draci Bílina o poskytnu-

tí fi nančního příspěvku ve výši 150.000,- Kč 

na pronájem ledové plochy na období září až 

prosinec 2007. 

• Přijetí investičního daru od ČEZ a. s. ve výši 1 

mil. Kč na školní hřiště ZŠ Aléská. 

• Přijetí investičního daru od ČEZ a. s. ve výši 

300.000,- Kč na rekonstrukci veřejného WC 

tržnice. 

• Studii Regenerace panelového sídliště Za 

Chlumem, včetně návrhu etapizace s tím, že 

I. etapa spočívá v obnově centrální části síd-

liště (veřejné osvětlení, malé dětské hřiště, 

úprava pochůzných povrchů, úprava zeleně 

a obnov podloubí u obchodů). 

• Zřízení obecně prospěšné společnosti 

„Muzeum Bílina o. p. s.“, se sídlem Vrchlické-

ho č. p. 270, Bílina se zahájením činnosti od 

1. 1. 2008. 

• Záměr prodeje služebních automobilů zn. 

ŠKODA Felicia 1,9 D, SPZ: TPL 76-40 a TPL 

76-41 obálkovou metodou, s nejnižší vyvolá-

vací cenou dle znaleckého posudku. 

• Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem 

Bílina a slovenským městem Stropkov. 

• Činnost rady města v samostatné působnosti 

od 27. 6. do 22.8. 2007. 

neschválilo:
• Nákup akcií společnosti Regionální rozvojo-

vá agentura Ústeckého kraje a. s. 

• Prodej 2 ks akcií společnosti Regionální roz-

vojová agentura Ústeckého kraje a. s., které 

jsou ve vlastnictví města. 

zamítlo:
• Žádost manželů M. a J. L. bytem v Bílině, 

o prodej budovy čp. 71 stojící na pozemkové 

parcele č. 30/1 k. ú. Bílina. 

• Žádost pana K. W. bytem v Bílině, o prodej 

části pozemkové parcely č. 269/1 o výměře 

cca 180 m2  k. ú. Bílina. 

• Žádost pana L. V. T. bytem v Bílině, o prodej 

pozemkové parcely č. 236 o výměře 271 m2  k. 

ú. Bílina. 

• Nabídku Státního statku Jeneč se sídlem 

Jeneč, Karlovarská 7 k odprodeji pozemko-

vých parcel č.2436/1 a 2435/2 v  k. ú. Bílina. 

vydalo:
• Obecně závaznou vyhlášku města č. 9/2007, 

kterou stanoví výši roční sazby místního 

poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odpadů pro rok 2008 

v částce 470,- Kč. 

pověřilo:
• Pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D zpracová-

ním strategického materiálu pro oblast soci-

álního začleňování v Bílině. Materiál bude 

prezentován na zasedání zastupitelstva měs-

ta. 

vzalo na vědomí:
• Dotazy členů zastupitelstva města pana Oldři-

cha Bubeníčka, pana Milana Síby a Ing. Mar-

cely Dvořákové s tím, že k jednotlivým bodům 

byla podána ústní informace. 

• Plnění trvalého usnesení zastupitelstva měs-

ta – zprávu o činnosti oddělení regionální 

rozvoje odboru nemovitostí a investic ke dni 

15. 8. 2007. 

• Splnění usnesení, kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloženo prověřit montáž 

a platbu nových radiátorů v Základní škole 

Lidická. 

• Splnění usnesení, kterým bylo tajemníko-

vi městského úřadu uloženo prověřit nedo-

držování povinností příslušných zaměst-

nanců městského úřadu při převzetí inves-

tiční akce „Rekonstrukce KD Fontána – III. 

etapa“.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 5. veřejném 
zasedání konaného dne 13. 9. 2007 mimo jiné:

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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Kromě tradičních zájmových kroužků nabízí DDM nově hraní na 
bonga.

Střípky 
z Bíliny
Morový sloup se rozpadá
Na základě připomínek vší-

mavých občanů, se podro-

bí kontrole restaurátorů také 

Morový sloup na Mírovém 

náměstí, který pochází z roku 

1741. Socha na konci sloupu 

představuje sv. Marii.

„Tento týden by měli do Bíli-
ny přijet restaurátoři z Pra-
hy, aby si odvezli dvě sochy za 
kostelem. Při té příležitosti je 
požádáme, aby zkontrolovali 
současný stav Morového sloupu 
a rozhodli, jestli bude potřeba 
ho odvézt nebo se oprava pro-
vede na místě,“ uvedl starosta 

Josef Horáček.

Nebezpečná Kyselská ulice
Stížnosti na silniční provoz 

v Kyselské ulici stále narůstají.

Starosta Josef Horáček z toho 

důvodu vstoupil do jednání 

s vedoucím dopravního odbo-

ru a PČR, aby našli řešení této 

situace.

„Stížnosti jsou hlavně na 
rychlost, kdy někteří řidiči 
v těchto místech projíždějí až 
100 km/h. Došlo tam již k něko-
lika dopravním nehodám. Jed-
náme o možnosti položení 
několika retardérů a zároveň 
označení na zpomalení rych-
losti,“ oznámil starosta.

Co znamená regenerace 

panelového sídliště?
V minulém čísle Bílinského 

zpravodaje byl uveřejněn člá-

nek o regeneraci panelového 

sídliště Za Chlumem. Jak vyply-

Při třetí účasti v národním 

kole Indiánské stezky, kam čty-

ři dvoučlenná družstva oddí-

lu Bílinských sojek postoupi-

la vítězstvím z krajského kola, 

se naplnila nejtajnější přá-

ní vedoucího oddílu. Bílinské 

sojky ve všech čtyřech katego-

riích, kde se zúčastnily, sou-

peřům doslova „vytřely zrak“. 

Po prvním loňském vítězství J. 

Täubera a M. Macha v národ-

ním kole, kdy jsme poznali, že 

vyhrát národní kolo je možné, 

jsme si tak letos odnesli 4 prv-

ní místa z celkových osmi kate-

gorií. V kategorii nejmladších 

chlapců své soupeře zdrtili M. 

Procházka a L. Täuber, v katego-

rii mladších chlapců to byli M. 

Mach a J. Procházka a v kate-

gorii starších chlapců J. Täu-

ber a L. Hošek, kdo své soupe-

ře překonali hlavně v doved-

nostech a vědomostech. S nej-

větším náskokem před soupeř-

kami ale skončily L. Musilová 

a M. Machová v kategorii star-

ších dívek. Národní kolo této 

soutěže zaměřené na ochranu 

přírody a památek a na tábor-

nické a turistické dovednos-

ti proběhlo tentokrát ve Zla-

tém údolí nedaleko obce Drhle-

ny v Českém ráji. Soutěžící jsou 

na měřené běžecké trase dlou-

hé až 5 km na 13 až 23 stanoviš-

tích (podle kategorie) zkoušeni 

ze všestranných znalostí příro-

Nejlepší v republice – 
Bílinské sojky

Vítězná družstva Bílinských sojek na hradě Bezdězi.

dy a památek a z tábornických 

dovedností od stavby stanu na 

čas, určování azimutu, morse-

ovky, mapových značek, přes 

střelbu lukem a hod oštěpem 

na cíl, až po odhad vzdálenos-

ti. Za každý nesplněný úkol jsou 

soutěžící pokutováni trestnými 

minutami, které se pak přičíta-

jí k času strávenému na trase. 

Naše družstva zvítězila přede-

vším díky velmi malým ziskům 

trestných minut. Bílinská pří-

rodovědná společnost vděčí za 

úspěchy svého dětského oddí-

lu mimo jiné fi nanční podpo-

ře Severočeských dolů a Města 

Bílina, bez které by nebylo mož-

no zakoupit množství vybavení 

potřebného k trénování na tuto 

neobyčejně všestrannou soutěž. 

Zajímavostí je, že mezi zúčast-

něnými byly tři sourozenecké 

dvojice a žáci pouze dvou bílin-

ských škol – ZŠ Aléská a Gymná-

zia. Oddíl Bílinské sojky, půso-

bící v centru environmentál-

ní výchovy by proto rád rozšířil 

své řady o několik dalších šikov-

ných dětí z jiných škol, zejména 

ve věkové kategorii 3. – 4. třída. 

K. Mach

V DDM představili své zájmové kroužky
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Střípky 
z Bíliny

nulo z ankety, ale i neúčasti 

obyvatel sídliště Za Chlumem 

na informační schůzce, málo-

kdo ví co „Regenerace“ vlastně 

přináší. Ministerstvo pro míst-

ní rozvoj vyhlásilo dotační pro-

gram na podporu regenerace 

sídlišť. Na co je dotace určena 

vysvětlila vedoucí regionálního 

oddělení Ladislava Hamrová.

„Program Regenerace pane-

lových sídlišť z programu MMR 

ČR je určen těm žadatelům, 

kteří mají na svém území síd-

liště s minimálním počtem 150 

bytových jednotek postavených 

panelovou technologií. Dotace 

není určena na opravy, zatep-

lování a na úpravy panelových 

domů. Na opravu panelových 

domů je jiný dotační program. 

Cílem tohoto programu je pro-

měnit sídliště na místo, kam se 

budou obyvatelé po práci rádi 

vracet, kde si děti budou moci 

bezpečně hrát a kde budou 

podmínky pro provozování 

drobných obchodů a služeb. 

V rámci strategického plánu 

města Bíliny, který se prováděl 

v roce 2006, vyplynulo, že obča-

né sídlišť preferují více zele-

ných ploch nebo dětských hři-

šť a právě na regeneraci celko-

vého okolí je dotace určena.“

Město Bílina se rozhod-

lo k výše uvedenému pro-

gramu připojit a s regenerací 

začít v Panelovém sídlišti, tam 

se již započalo s I. etapou. To 

znamená výměna veřejného 

osvětlení, výměna pochůzných 

povrchů, obnova zeleně, vybu-

dování jednoho dětského hřiš-

tě a přibude plocha pro ven-

čení psů. S regenerací sídliště 

Za Chlumem by se mělo začít 

v roce 2008. Město bude v prv-

ní etapě stejně jako v Panelo-

vém sídlišti opravovat centrál-

ní část sídliště tzn. podloubí 

u občanské vybavenosti, 

 zvětší se zelené plochy, vybu-

dují se dětská hřiště pro růz-

né věkové kategorie, odstavné 

plochy, oddělí plochy pro ven-

čení psů, zkulturní kontejnero-

vá stání, doplní lavičky a zlepší 

veřejné osvětlení.

Informační skici s návrhy na 

Panelové sídliště i na sídliště Za 

Chlumem byly občanům k dis-

pozici v Infocentru na Míro-

vém náměstí. 

Rada města Bíliny
vypisuje Výběrové řízení

na pronájem restaurace „Na Kyselce“
u koupaliště v areálu lázeňského parku

Výběr provede RM za účasti zástupce MěTS

NS bude uzavřena na dobu 5 let s právem opce na dalších 5 let při bezproblémovém plnění NS.

Požadavky RM: 

Zařazení: Turistické, občerstvovací, cenově dostupné široké veřejnosti

Styl restaurace (nejen interiéru) je na uvážení nájemce (provozovatele), ale při výběrovém řízení 

musí zájemce s tímto RM obeznámit a po výběru bude tento styl zapracován do NS. 

Kuchyně: Minimálně minutková + studená kuchyň v přídavných prodejních sezónních prosto-

rech: terasa k tenisovým kurtům, terasa na koupališti (sezónní) bufetová. Teplá hotová jídla vítána.

Zajištění základního stravování (snídaně, večeře) v sezóně pro autokempink, později pro ubytované. 

V budoucnu ubytovací služby typu turistické ubytovny.

Zájemce by neměl provozovat žádné restaurační nebo občerstvovací zařízení v blízkosti (v areálu 

lázní Kyselka) z důvodu konkurenčního prostředí a pestrost na Kyselce ve stylu poskytovaných služeb.

Investice se budou provádět jen městem nebo MěTS (jako správce majetku), a to pouze jako rein-

vestice z vybraného nájmu.

RM garantuje nájemci roční investici minimálně 80 % z výše nájmu po dobu trvání NS.

V NS bude smluvně ujednáno, že nájemci nevzniká žádný nárok na vypořádání po ukončení NS 

z jeho případného, smluvně neošetřeného, zhodnocení předmětného pronajatého majetku. 

Nájemce bude mít právo účasti jednání při zadávání a výběru zakázky pro investici nebo opravy 

pronajatého zařízení s hlasem poradním.

První roční nájemné je splatné celé na daný rok dopředu při podpisu NS. Důvod: okamžitá inves-

tice těchto prostředků v pořadí: kuchyň, sociál. zařízení, terasa (směrem k tenis. kurtům), pokoje 

a zázemí pro ubytovávání.

Na další roky může být dohodnuto nájemné splatné měsíčně jako záloha ve výši 1/12 vždy pře-

dem za daný měsíc.

Od třetího roku trvání NS bude nájemné upravováno dle infl ačního koefi cientu.

Výši ročního nájmu nabídne uchazeč podle svého uvážení a možností, minimální částka je však 

220.000,- Kč. Napsanou cifru vloží uchazeč (v zalepené neprůhledné obálce formátu A6) do obálky 

A4 s ostatními dokumenty k výběrovému řízení.

Zájemce dále doloží výpis z rejstříku trestů.

Poznámka: inventář (stoly, židle, výčep a podobně) si zajišťuje sám nájemce (možná dohoda 

s minulým nájemcem, jež vlastní současný inventář). 

RM posoudí nabídky a vybere vítěze dle těchto vah: 

Výše ročního nájmu 50%

Styl restaurace a cel. zařízení 30%
(druh kuchyně, styl interiéru, způsob provozování, taneč. zábavy apod.)

Reference 20%
U uchazeče, který začíná v tomto oboru podnikat, jeho pověst

Uzávěrka pro doručení nabídek je 15. října 2007 do 17.30 hod. na adresu Městského úřadu v Bíli-

ně, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, nebo osobním podáním na podatelně, v neporušené obálce 

s nápisem „Neotvírat – Pronájem „Restaurace Na Kyselce“.

          Josef Horáček
  starosta města Bíliny 

Legenda: RM - Rada města, NS - Nájemní smlouva, MěTS - Městské technické služby
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Střípky 
z Bíliny
Dobrovolný hasičský sbor 

Dippoldiswalde
Hasičský vůz zakoupilo měs-

to Dippoldiswalde z dotace 

poskytnuté na základě pode-

psané smlouvy o spolupráci 

s naším městem. 

Pro zajímavost délka koše 

dosahuje 35 m, nosnost je 

500 kg, měří 9,3 m a bez pod-

vozku váží 10,8 t.

Digitální kino se otevřelo

pro veřejnost
Od měsíce září budou v Bíli-

ně fungovat dvě kina, jedno 

digitální v prostorách Měst-

ského divadla a stávající kino 

Hvězda. Slavnostního ote-

vření digitálního kina 18. 

září 2007 se zúčastnil staros-

ta Josef Horáček, místostaros-

ta Roman Šebek, radní, zastu-

pitelé a zástupci společnos-

ti ČEZ. Otazník zatím visí nad 

kinem Hvězda. Jaká bude jeho 

nejbližší budoucnosti vysvětlil 

Petr Mácha pověřený vedením 

KC Kaskáda.

„Tím, že se otevřelo digitální 
kino, nedojde prozatím k uza-
vření kina Hvězda. Bohužel 
zatím ne všechny novin-
ky lze získat v digitální podo-
bě. Budeme proto dál využívat 
klasické kino. Pouze dojde ke 
snížení počtu promítacích dnů. 
Zatím se do konce roku 2007 
bude promítat v kině Hvězda 
ve středu a ve čtvrtek. V pátek 
se bude promítat v kině digitál-
ním v Městském divadle. Uvi-
díme, co takovýto cyklus přine-
se. Pokud by došlo ke změnám, 
tak až od nového roku.“

Již od roku 2003 přešel Čes-

ký statistický úřad z ročního 

na čtvrtletní zjišťování o výjez-

dovém a domácím cestovním 

ruchu ČR. Zároveň se zcela 

změnil způsob zjišťování údajů.

Údaje o výjezdovém a domá-

cím cestovním ruchu se zjišťu-

jí u jednoho vybraného čle-

na domácnosti staršího 15 let, 

který obvykle bydlí v šetře-

ném bytě. Ten je dotazován na 

služební cesty mimo své obvyk-

lé prostředí. Údaje zjištěné ve 

výběrovém šetření jsou pomo-

ci koefi cientů přepočteny na 

celou populaci starší 15 let.

Náhodný výběr je dvoustup-

ňový. Jednotkou výběru prvé-

ho stupně je sčítací obvod a na 

druhém stupni se provádí pro-

stý náhodný výběr bytů ve sčí-

tacích obvodech. Výběrové šet-

ření cestovního ruchu probíhá 

na území ČR s měsíční periodi-

citou a vyhodnocování výsled-

ků se provádí čtvrtletně.

Získané údaje budou sloužit 

výhradně pro statistické účely 

a dotazovaní občané se nemu-

sejí v žádném případě obávat 

zneužití osobních dat. Jejich 

důvěrnost a ochranu je Čes-

ký statistický úřad povinen 

garantovat ve smyslu Záko-

na č. 89/1995 Sb. o státní sta-

tistické službě. Účast obča-

nů na zjišťování je dobrovol-

ná. Tazatel, který je kmeno-

vým zaměstnancem ČSÚ, se 

domácnosti prokáže služeb-

ním průkazem Českého sta-

tistického úřadu. Další šetření 

bude probíhat ve Vašem městě 

v měsíci říjnu 2007.

Při šetření ve vybraných sčí-

tacích obvodech je možná 

potřeba vaší pomoci. Prosím 

Vás, abyste laskavě v přípa-

dě oslovení poskytli potřebné 

podklady a informace o obyd-

lenosti domu či bytu našemu 

zaměstnanci, který se prokáže 

služebním průkazem Českého 

statistického úřadu. Důvěrnost 

a ochranu sdělených dat je 

stejně jako v případě domác-

ností povinnen Český statistic-

ký úřad garantovat ve smyslu 

zákona č. 89/1995 Sb. o státní 

statistické službě.

Ing. Roman Bechtold
Český statistický úřad

Výběrové šetření v domácnostech

V Bílině proběhla 11. 

září 2007 informační kam-

paň kolektivního systému 

Elekrowin pod záštitou poslan-

ce Vlastimila Aubrechta. Akce 

proběhla na Mírovém náměs-

tí a zúčastnily se jí především 

základní školy.

Pro děti byly připravené 

různé soutěže a zábavné hry. 

Po celou dobu konání akce 

měli občané možnost ode-

vzdat do připravených kon-

tejnerů nebotřebné elektro-

spotřebiče. Protože akce pro-

bíhala v Teplicích a v Mostě, 

soutěžilo se i o to, které měs-

to vybere nejvíce elektrood-

padu. V Bílině se nasbíralo 

téměř 660 kilogramů. Bílina 

tak získala prvenství a bonus 

20 tis. korun.

„Akci jsme uspořádali pro-
to, abychom lidem vysvětli-
li, že vysloužilé elektrozaříze-
ní není odpad, a proto nepat-
ří do popelnice, ale na specia-
lizovaná místa zpětného odbě-
ru,“ uvedl pro Teplický deník 

ředitel společnosti Elektrowin 

Roman Tvrzník. 

Město Bílina má uzavřenou 

smlouvu s kolektivním systé-

mem Elektrowin a část sběr-

ného dvora je vyhrazena prá-

vě dosloužilým elektrospotře-

bičům. Podle vyjádření Rudol-

fa Chlada z MTSB v Bílinském 

zpravodaji ze 16. srpna, je velmi 

důležité dovézt vysloužilé elek-

trospotřebiče kompletní. Neod-

borným rozebíráním napří-

klad ledniček dochází k úniku 

nebezpečných látek.  (lab)

Dvacet tisíc dostane na konto město Bílina

INZERCE 005/BZ

BÍLINSKÉ REALITY

Potřebujete
prodat, či koupit 

nemovitost?

Volejte 737 070 497

- Absolutní a spolehlivé   
 služby
- Vysoká znalost regionu
- Nejvýhodnější nabídky   
 dle vašeho požadavku
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Fotoreportáž ze dne horníků připravil Václav Weber

Polská skupina Wigibusy.

Objev roku Ewa Farna.

O dětský program se postarala Heidi Janků.

Hornická dechová hudba.
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Výborný, skvělý, jedinečný asi tak by se 

dal charakterizovat výkon Báry Hrzáno-

vé v roli osmileté školačky Helenky ve hře 

Hrdý Budžes a jejích dvou hereckých kole-

gů Libora Jeníka a Jarmily Vlčkové. Hra, 

podle knihy Ireny Douskové vzbudila velký 

zájem diváků už v roce 2003, kdy Bára Hrzá-

nová obdržela za svůj výkon cenu Thálie. 

Hrdý Budžes pojednává o prvních letech 

husákovské normalizace v níž je hlavní 

hrdinkou osmiletá Helenka Součková, kte-

rá tyto roky prožívá a vypráví svýma dět-

skýma očima. Děj diváka dokonale vtáh-

ne do období, kdy převažovaly rudé šátky, 

skládaly se pionýrské sliby a dostat velké 

pastelky k vánocům byl sen mnoha dětí, 

i Helenky. Během představení se divák 

nejen dobře baví, ale určitě i zavzpomíná 

na dobu, kterou si mnozí z nás jistě ještě 

dobře pamatují ať už v dobrém jako děti 

nebo s nádechem hořkosti dospělých

(lal)

Hrdý Budžes – herecký koncert Báry Hrzánové

Bára Hrzánová se skvělými kolegy Liborem Jeníkem a Jarmilou Vlčkovou

Lampionový průvod se tradičně konal před dnem horníků

Bílina - Kompletní rekon-

strukci obou drah včetně roz-

běžiště proběhla v letních 

měsících v bílinské kužel-

ně. Kdo zde byl na květnových 

závodech a přijde nyní, nebude 

věřit. Vše září novotou včetně 

modrého koberce kolem drah. 

„Je to dva a půl měsíce práce, 
maximum jsme se snažili udě-
lat sami brigádně, to zname-
ná hlavně bourací a úklidové 
práce. Chtěl bych touto formou 
všem moc poděkovat a hlavně 
skupině ČEZ a řediteli Elektrár-
ny Ledvice panu Strachovi za 
sponzoring této rekonstrukce. 
Celá akce stála 486 tisíc korun 
a to by pro nás bylo nemyslitel-
né hradit. Poděkovat bych chtěl 
i společnosti HAKIM,“ oce-

nil pomoc předseda kuželkářů 

Miroslav Tomiš. V loňském roce 

zase pomohlo město s opravou 

střechy kuželny. Bez této opra-

vy by nemělo smysl rekonstru-

ovat dráhy. Nyní by ještě potře-

bovali kuželkáři opravit šatny, 

sprchy a WC a sportovní stá-

nek bude sloužit nejméně dal-

ší desítku let. 

Poprvé se na nových dra-

hách představilo domácí áčko 

15. září v utkání krajského pře-

boru s El. Kadaň B. Béčko začí-

ná soutěž na Glav. Teplice B 

a céčko zajíždí do Žatce. Tomiš 

se také pochlubil s třemi nový-

mi žáčky, které trénuje spolu 

s Janou Černíkovou.

 Nově rekonstruovanou 

dráhu v kuželně na Kysel-

ce slavnostně otevřel v sobo-

tu 15. září starosta města Josef 

Horáček. Potom se v utkání 

krajského přeboru představili 

domácí kuželkáři a Elektrárna 

Kadaň B. 

Kuželkáři koulí na nové dráze

Nově rekonstruovanou drá-

hu v kuželně na Kyselce slav-

nostně otevřel v sobotu 15. 

září starosta města Josef Horá-

ček. Potom se v utkání krajské-

ho přeboru představili domácí 

kuželkáři a Elektrárna Kadaň B.

(ob)

První dvojici tvořili bílinský Švejnoha (vlevo) a kadaňský Jakoubek. 
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Kulturní 
servis

KINO HVĚZDA

� Úterý 2. října od 1800 hod.
� Středa 3. září od 1800 hod

BOŽSKÝ EVAN
USA. Komedie. Vstupné: 50,- Kč

PRAVIDELNÉ VYSÍLÁNÍ

PRO DĚTI
� Sobota 6. října od 1500 hod.

KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOB-
RODRUŽSTVÍ
Vstupné: 20,-Kč

� Středa 10. října od 1800 hod.
� Čtvrtek 11. října od 1800 hod.

OKAMŽIK ZLOMU
USA. Thriller. Vstupné: 65,- Kč 

Nevhodné do 12 let

 

DIGITÁLNÍ KINO

� Pátek 28. září od 1900 hod.

PRAVIDLA LŽI
ČR. Thriller. Vstupné: 50,- Kč 

Nevhodné do 15 let

� Pátek 5. října od 1900 hod.

HEZKÉ SNY
USA. Romantická komedie. 

Vstupné: 50,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO

� Úterý 2. října od 1700 a 1900 hod.

JIŘÍ TROŠKA
Zábavný pořad známého režisé-

ra. 

Vstupné: 150,-, 120,- a 100,-Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
� Pátek 5. října od 1500 hod.

ROK SENIORŮ
Hraje kapela „Bohemia band“ 

a host večera JOSEF ZÍMA

GALERIE POD VĚŽÍ

� Od 3. 10. 2007 do 28. 10. 2007 

se koná výstava s názvem

KRAJINOU BÍLINY
V obrazech Milana Kreitzera

Vernisáž výstavy se koná v úterý 

2. 10. 2007 od 1700 hod.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

� Od 4. 10. 2007 do 28. 10. 2007 

se koná výstava s názvem:

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Dětské práce ze ZŠ praktic-

ká Bílina a ZŠ praktických škol 

z ústeckého regionu

OBŘADNÍ SÍŇ MÚ BÍLINA

� Středa 3. října od 1830 hod.

PETIT FLEUR
Pravidelné setkání s komorní 

hudbou. Účinkují: Gassmanovo 

dechové kvarteto a Schola Viva 

Bilinensis. Vstupné: 50,- Kč

POZVÁNKA DO 
DIGITÁLNÍHO KINA

V pátek 28. září od 1900 hod. 

uvede digitální kino v Bílině 

český thriller

PRAVIDLA LŽI

Dvanáct lidí, kteří se nechali 

dobrovolně zavřít na statku na 

Šumavě. Dobrovolně se zřek-

li svobody. Manuálně pracují 

(živí sami sebe) a navzájem si 

pomáhají překročit svou minu-

lost. Na jeden rok. Vztahy jsou 

rovnoprávné; nikdo nemůže 

mít hlavní slovo. Zakázány 

jsou erotické vztahy. Ale vydrž-

te to, když muži a ženy jsou 

pohromadě a témat k hovoru 

je tak málo! Za porušení pravi-

del komunity ale hrozí vylou-

čení. Pracují nervy a pudy. 

Jolana (Petra Jungmanová) je 

slabá holka a Milan (Jiří Lang-

majer) zase silný chlap... Poru-

šovat pravidla tam, kde se tolik 

hraje na pravdu znamená roz-

vrátit všechno a ohrozit všech-

ny. Brzy mezi ně přijde někdo 

nový (David Švehlík). A někdo 

další (Igor Chmela) si pak 

vzpomene, že jedna smrt tam 

venku, byla vražda. Náhody 

nejsou. Zabil někdo z nich. Co 

mělo být dávno mrtvé, se vrá-

tilo. Nálož pod barákem začala 

odpočítávat. Jde o to, jak rych-

le se ze zmatku vynoří konkrét-

ní jméno… a jestli to jméno je 

opravdu jméno vraha.

Hrají: Jiří Langmajer, David 

Švehlík, Petra Jungmanová, 

Klára Issová, Martin Trnavský, 

Martin Stránský, Igor Chme-

la, Jaroslav Plesl, Jan Budař, 

David Novotný, Jana Janěková 

ml., a další

KC KASKÁDA INFORMUJE
TIP KC KASKÁDA

Zdeněk Troška v Bílině

 V Městském divadle se 

2. října 2007 představí slav-

ný český režisér ZDENĚK 
TROŠKA. Bílinskému pub-

liku se představí ve svém 

zábavném pořadu, který jis-

tě každého pobaví. Do Bíli-

ny přijede přesně týden po 

skončení natáčení jeho nej-

novější pohádky, kterou točil 

celé prázdniny. Nenapodo-

bitelným stylem bude vyprá-

vět o humorných situacích 

z natáčení svých populárních 

fi lmů, o svých zážitcích a zku-

šenostech se známými herci 

a herečkami.

 V pátek 12. října se sejdou 

v kulturním domě Fontána 

přátelé tvrdší muziky. V pop-

rockovém koncertu se před-

staví kapela BESTILA se zpěvá-

kem, který dlouhá léta působil 

se skupinou Motorband a ve 

druhé části koncertu se před-

staví kapela PROWIZORIUM, 

která koncertovala na turné 

s kapelami Kryštof a Wohnout.

 

UPOZORŇUJEME, že nový 

český fi lm MEDVÍDEK pro-

mítá kino Hvězda mimořád-
ně v pondělí 29. října a v úte-
rý 30. října od 18 hodin

 Petr Mácha,
pověřený vedením

KC Kaskáda

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO

CHOVÁNÍ PRO
ZAČÁTEČNÍKY

již každoročně pořádá Kul-

turní centrum Kaskáda v Bíli-

ně.

Letošní kurz byl zahájen 

v úterý 25. 9. v Kulturním domě 

Fontána Za Chlumem.

I přesto vyzýváme všechny 

další případné zájemce, že je 

možné ještě se do kurzu při-

hlásit. PŘEDEVŠÍM BUDE-
ME RÁDI, PŘIHLÁSÍ-LI SE DO 
TANEČNÍHO KURZU DALŠÍ 
CHLAPCI !!!

Rozpis nejbližších tanečních 

hodin: sobota 29. 9., úterý 2. 
10., sobota 6. 10. vždy od 1900 
hodin v KD Fontána.

Cena: 900,- Kč / osoba

Vyučují se tradiční spole-

čenské tance, latinsko-americ-

ké tance, country, blues, roc-

kenroll, společenské chování 

a stolování.

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ

bude zahájen v případě vět-
šího zájmu v lednu 2008.

Cena: 800,- Kč / osoba

Přihlásit do kurzů se 

můžete v Infocentru na Míro-

vém náměstí v Bílině, tel: 

417 810 985 nebo při další 

taneční hodině v sobotu 29. 9. 

v Kulturním domě Fontána.

 Pozor !!!
Změna divadelního 

představení 

Jelikož Divadlo Na Fidlovač-

ce změnilo termín divadelního 

představení Blboun místo v říj-

nu, na měsíc listopad, muse-

li jsme přehodit představení 

Eskymák na říjen. Pro držite-

le abonentek zůstává vše při 

starém, pouze se změní pořadí 

divadelních představení.

Přestavení „Eskymák, aneb 

žádné zprávy od táty“ se bude 

hrát v Městském divadle v Bíli-

ně v neděli 21. října od 19 

hodin a komedie Blboun opět 

v neděli 18. listopadu.

Pro velký zájem budou před-

stavení opět dvě. Pro majitele 

abonentek bude představení 

klasicky od 19 hodin. Diváci, 

kteří si zakoupí vstupenku ve 

volnoprodeji v Infocentru tak 

mohou shlédnout představe-

ní již od 17 hodin.
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Zasedáním zastupitelstva města byl dne 

13. 9. 2007 schválen radou předložený 

záměr na zřízení obecně prospěšné spo-

lečnosti Muzeum Bílina se sídlem Vrch-

lického ulice č. 270 a to s datem založení 

1. 11. 2007. Toto jednoduché konstatová-

ní je důležitou zprávou pro občany města 

– Bílina bude mít podle návrhu občanské-

ho sdružení Bílinská přírodovědná společ-

nost muzeum v budově, kterou kdysi dlou-

há léta obývala lidová škola umění a poslé-

ze speciální třídy ZŠ Lidická. Z důvodů 

hygienických tato budova již nebyla vhod-

ná pro další provozování jako škola a byla 

proto během prázdnin v tomto roce vykli-

zena. Návrh na zřízení muzea v této budo-

vě Bílinská přírodovědná společnost poda-

la již v lednu tohoto roku. Následně též 

vypracovala ideový návrh muzea a odbor 

školství a kultury při městském úřadě, kte-

rý provede návštěvníka přírodou a historií 

Bílinska od nejstaršího pravěku po součas-

nost a nemělo by se samozřejmě vyhnout 

ani tématům lázní a současného průmys-

lu v okolí Bíliny. V budově bude vlastní 

přednášková místnost pro realizaci osvě-

tových akcí a sál pro příležitostné výsta-

vy. Při budování expozice se předpokládá 

kromě součinnosti Bílinské přírodovědné 

společnosti též spolupráce s Regionálním 

muzeem Teplice, vlastnícím archeologické 

nálezy, původně uložené na zámku v Bíli-

ně, se Severočeskými doly a. s., soukromý-

mi sběrateli i dalšími subjekty jako jsou 

průmyslové podniky a obce v okolí Bíli-

ny. Rada města původně navrhla založení 

muzea jako organizační složku města, to 

se však nesetkalo s porozuměním u té části 

zastupitelů, kteří se obávali vzniku dalších 

úřednických míst v organizačních struk-

Již několik let se bílinská 

knihovna zapojuje do celostát-

ně vyhlášené akce, která má 

pomoci větší propagaci kniho-

ven. Také pro tento rok při-

pravila pro své čtenáře něko-

lik zajímavých cenových zvý-

hodnění a kulturní akce. V týd-
nu od 1. do 6. října tak budou 

moci čtenáři využít přede-

vším tzv. „amnestii“ na vrá-
cení knih. Je to šance pro ty , 

kteří mají již delší dobu doma 

nevrácené knihy a výše poku-

ty je tak vysoká, že je odrazuje 

od toho, aby zašli do knihovny 

a dluhy vyrovnali. Tato amnes-

tie se vztahuje i na běžné upo-

mínky, nejen na ty dlouhodo-

bé, tak by toho měli všichni 

dlužníci využít. V tomto týdnu 

bude zdarma přístup na Inter-
net a pro děti hraní her na počí-

tači. Všechny tyto fi nanční úle-

vy se týkají centrální knihovny 

i poboček. Pro žáky základních 

škol pak knihovna připravila 

literární kvízy ze znalostí litera-

tury, besedy k 65. výr. narození 

Michaela Crichtona, spisovate-

le a scénáristy, autora Jurské-

ho parku, věnované fantastic-

ké literatuře a zapojí se také do 

akce Čtěme dětem denně 20 

minut. Pro širší veřejnost pořá-
dáme cestopisnou přednáš-
ku na téma Jižní Afrika, I. část 

– Z Kapského Města do Namí-

bie, ve které seznámí případné 

zájemce Jaroslav Tišer, dlou-

holetý pracovník Domu dětí 

v Teplicích a zkušený cestovatel 

s autentickými zážitky z tohoto 

pro nás stále velmi vzdáleného 

místa. Jak se dostat lanovkou na 

Stolovou horu, zážitky z ostro-

va Terejů a namíbijské pouš-

tě, to je jen několik tipů pro ty 

, kteří se chtějí blíže seznámit 

s africkým kontinentem. Tato 

akce proběhne v úterý 2. října 
od 18 hodin v klubovně cen-

trální knihovny na Mírovém 

náměstí. Ve středu 3. října se 

zájemci o přírodu našeho kraje 

mohou zúčastnit přírodověd-

né přednášky s názvem Perly 
květeny Českého středohoří. 
Přednášet bude Roman Krou-

fek (PF UJEP Ústí nad Labem) 

a Karel Nepraš (Oblastní muze-

um v Litoměřicích). Tato akce 

proběhne rovněž v klubovně 

centrální knihovny od 18 hodin 

a už jsme ji avizovali v minu-

lém čísle Bílinského zpravodaje 

v souvislosti s aktivitami Stra-

ny zelených v Bílině. Případ-

ným návštěvníkům této akce 

bude jako bonus nabídnu-

to malé občerstvení v bio kva-

litě. Na obě tyto akce je vstup 

dobrovolný. V průběhu Týd-

ne knihoven bude také v čítár-

ně centrální knihovny vysta-

vena naše nejdražší publika-

ce Království české od Jiřího 

Loudy. Je to mimořádná pří-

ležitost pro ty, kteří se zajíma-

jí o genealogii a českou šlechtu. 

Tuto knihu jsme zakoupili před 

dvěmi lety za Kč 5000,- a běž-

ně není v čítárně přístupná. 

Takže pokud vás nástup pod-

zimu zastihne ve špatné nála-

dě, přijďte do knihovny a urči-

tě nebudete litovat. Všechny 

zájemce i váhavé čtenáře, kteří 

dosud nevrátili půjčené knihy 

srdečně zve za knihovnu.

M. Šímová 

Týden knihoven v bílinské knihovně …

Bílina bude mít své muzeum!

turách města a požadovali menší závislost 

muzea na městských fi nančních zdrojích. 

Přes argumentaci o nutnosti fi nanční sta-

bility takové instituce ze strany zástupců 

Bílinské přírodovědné společnosti i něk-

terých zastupitelů byl 17 hlasy pro, 5 pro-

ti a 4 zdrženími po poměrně dlouhé deba-

tě přijat návrh těchto zastupitelů a usnese-

ní změněno ve smyslu změny organizač-

ní podoby na obecně prospěšnou společ-

nost, kterou založí město Bílina. 

Ať už je organizační podoba muzea 

v Bílině jakákoli, podstatné je, že byla 

zachráněna poměrně pěkná samostat-

ně stojící budova blízko centra města pro 

vznik takového kulturního zařízení, které 

Bílina, na rozdíl od všech okolních měst, 

ještě nemá a vznikla tak další šance uká-

zat historický i současný význam města 

a přírodní krásy návštěvníkům města pod 

jednou střechou. Muzeum se v budoucnu 

stane jednou z perel na náhrdelníku turis-

tického vyžití ve městě a okolí vedle tako-

vých zajímavostí jako je Bořeň, Lázeň-

ský park, koupaliště s kempem, expozice 

historie hornické činnosti Severočeských 

dolů v „Pentagonu“, připravované arbore-

tum třetihorních dřevin na výsypce Dolu 

Bílina, cyklostezek po rekultivovaných 

územích včetně vyhlídky na fungující důl 

Bílina nebo připravované muzeum vzni-

ku uhlí v historickém sklepení pod gym-

nazijním dvorem a pomůže tak nahradit 

nedostatek jiných přístupných kulturních 

památek v Bílině. Doufejme, že muze-

um bude mít delší životnost, než všechna 

muzea, která se během  historie ve městě 

objevila a z různých důvodů zase zanikla 

a že pozdvihne znalosti bílinských občanů 

o městě a jeho okolí a obnoví jejich hrdost 

na to, že žijí právě v Bílině.

K. Mach 
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Do základní umělecké školy 

v Bílině nastoupila nová posi-

la do výtvarného oboru. MgA. 

Eva Pírová je z Mostu, vystudo-

vala DAMU (Divadelní akade-

mie muzických umění v Pra-

ze, obor scénografi e alterna-

tivního a loutkového divadla). 

Má za sebou práci s postižený-

mi dětmi, praxi z psychiatric-

ké léčebny v Bohnicích, kde 

působila na centrální tera-

pii v keramické dílně, pra-

xi ze soukromého studia Pale-

ta, mezinárodní školy Global 

Concepts, kde pracovala pře-

vážně s předškolními dětmi 

atd. Vyučovala též v rámci let-

ních výtvarných dílen, podí-

lela se na pořádání a realiza-

ci výstav, divadelních a taneč-

ních představení.

Snahou vždy byla i aktiv-

ní účast rodičů, jejich podpo-

ra a propojení jednotlivých 

KC KASKÁDA Bílina, příspěvková organizace

a MĚSTSKÝ ÚŘAD v Bílině 
zvou na pravidelné setkání s komorní hudbou, 

tentokrát pod názvem

P E T I T F L E U R
účinkují:

G A S S M A N N O V O 
KOMORNÍ KVARTETO

Vladimír Zika, Pavel Bašus, Lukáš Čajka - klarinety
Aldo Besa - fagot

Svátek sv. Václava nalezne-

te v kalendáři 28. září. Jmé-

no Václav je v Čechách stále ve 

velké oblibě, i když na žebříč-

ku jmen není na předních mís-

tech. Tradičně na počest sv. 

Václava se pořádají svatovác-

lavské slavnosti dodnes.

Od roku 2000 se tento den 

slaví také jako Den české stát-

nosti. Z jakého důvodu tedy 

tehdejší členové parlamentu 

vybrali právě toto datum k při-

pomenutí si tohoto svátku? 

Velkou roli v jejich rozhodo-

vání zřejmě sehrál kníže a svě-

tec Václav, který je považo-

ván za hlavního patrona české 

země. Pokud ale více zabrou-

síte do historie, zjistíte, že 

o životě svatého Václava nee-

xistují téměř žádné spolehlivé 

doklady. Není jisté jeho datum 

narození ani datum úmrtí. 

Zpochybňována je i jeho poli-

tická kariéra a podle dostup-

ných historických pramenů 

byl spíše bojácné a nábožen-

ské povahy. Jinde je popsán 

naopak jako udatný bojovník 

a nositel zázráků. Zavraždění 

knížete Václava Boleslavem I., 

ale i jeho život inspiroval k na-

psání mnoha legend. V 10. stol. 

je kníže Václav svatořečen.

Někteří politici se založením 

tohoto svátku nesouhlasili, 

např. současný prezident ČR 

Václav Klaus. Někteří považují 

za den české státnosti 28. říjen, 

kdy roku 1918 vznikl samostat-

ný český stát nebo k 1. lednu 

jako Den obnovy samostatné-

ho českého státu (1993).  (red)

a městské komorní smíšené pěvecké sdružení

SCHOLA VIVA 
BILINENSIS

v programu zazní skladby autorů:

F. L. Gassmanna, Ditters von Dittersdorfa, Jana Ladislava 
Duška, J. Kličky, K. Bělohoubka, Claude Debussyho, sir Paul 
Mc Cartneyho a Johna W. Lennona, Sidney Becheta, Jaroslava 
Ježka, Johanna Sebastiana Bacha a Bedřicha Smetany
 

středa 3. října 2007 v 18:30 hodin

v obřadní síni Městského úřadu v Bílině
vstupné 50,- Kč

Výtvarný obor v ZUŠ nebude jen o malování

Den české státnosti a sv. Václav

„Ráda bych na tyto aktivi-
ty navázala. Vedle výuky kla-
sických výtvarných technik 
nabídnout našim studen-
tům další „alternativní“ smě-
ry, jako tvorba sochařských 
objektů z netradičních mate-
riálů, masek, loutek, pracovat 
se světlem a současnými médii 
(PC, digitální kamera, fotoa-
parát), učit se grafické a ani-
mační práci, umožnit setká-
vání se zajímavými osobnost-
mi současného českého umě-
ní, vědy atd. formou seminá-
řů a inspirovat se jejich prací 
a pohledem na svět. Ráda bych 
navázala na tvorbu v plenéru, 
tedy v přírodě spojené s „cestou 
za poznáním“ zajímavých míst 
Bílinska, Mostecka...,“ prozra-

dila Eva Pírová.

Do výtvarného oboru se 

mohou přihlásit děti od před-

školního věku až po studen-

ty středních škol. Podmín-

kou pro přijetí je nejen talent, 

ale především zájem o tento 

obor.

Výuka pod vedením MgA. 

Evy Pírové probíhá v ZUŠ, kaž-

dé úterý, středu a čtvrtek.

Základní umělecká ško-

la Bílina přijímá žáky v rámci 

dodatečných zápisů do hudeb-

ního oboru (sborový zpěv, hra 

na klávesy a dechové nástroje), 

dále do tanečního a výtvarné-

ho oboru.

Vhodné především pro děti 

ve věku od 5 do 15 let.

uměleckých disciplín (divadel-

ní, hudební, výtvarná případ-

ně pohybová). Například zavr-

šením společné práce v jed-

nom roce ve Studiu Paleta bylo 

vydání zpěvníku a CD s ilustra-

cemi a písničkami vytvořené 

dětmi.
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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 základě 

výběrového řízení pro Policejní prezidium ČR výzkum veřej-

ného mínění „Spokojenost občanů s prací Policie“. Výzkum 

veřejného mínění byl proveden na rozsáhlém vzorku 13800 

respondentů v celé České republice a část respondentů byla 

i z teplického regionu. Získané údaje jsou pro nás cenným 

materiálem a zdrojem informací, který nám může nazna-

čit cestu, kterou se má Policie České republiky dále ubí-

rat. Z výzkumu vyplynulo, že 64 % dotázaných obyvatel 

má zájem na zvýšení počtu pěších hlídek, 68 % obyvatel 

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 povolání 

považujete za prestižní, uvítal mezi námi.

 S pozdravem
 Plk. Ing. Petr Sytař
 Ředitel OŘP Teplice

Kořenová čistírna odpad-

ních vod (KČOV), rybníček, 

či zahradní jezírko s pestrou 

mozaikou bahenních rostlin 

je vlastně další způsob rozšíře-

ní druhové rozmanitosti.Vodní 

plochu uvítají hlavně ve „sva-

tebním“ období nejrůznější 

požírači měkkýšů - obojživelní-

ci, květenství bahenních rost-

lin pak lahodí hmyzím opylo-

vačům i našemu oku a při let-

ní koupeli v jezírku si nemu-

síme škodit chlórem, který se 

používá k „čištění“ vody v oby-

čejných bazénech. Jen musí-

me splnit a dodržovat několik 

zásad a pravidel.

Jezírko má mít zajištěno 

přítok i odtok vody.Využitím 

dešťové vody (okap--cister-

na--), odpadní („šedé“) vody 

z domácnosti (tj. z umyvadel, 

vany a pračky - přes KČOV--), 

případně napojením na potok 

máme vyřešen přítok. Ten by 

měl vést samospádem, stejně 

jako odtok vody z jezírka, kte-

rý dále může zavlažovat ještě 

i zahradu.Pravidlem při využí-

vání „šedé“ vody je naprostá 

absence používání a násled-

né splachování těžkých che-

mikálií, chloru a rozpouštědel 

z domácnosti a jejich nahra-

zení ekologickými příprav-

ky (např. www.ecover.cz, nebo 

www.orechynaprani.cz).Ryb-

níček sloužící k přezimování 

živočichů by měl mít hloubku 

vody minimálně 1,2 m, bahni-

té dno a šířku min. 3 m. Dno 

může být vytvořeno z nepá-

lených cihel (vepřovic), či 

pěchovaného jílu a slámy (4-

5 trojvrstev). Jíl však nesmíme 

nechat nikdy vyschnout, pro-

to je jistější dno ze svařované 

fólie (www.ekozahrady.com, 

www.rybnikar.cz). Kvalita vody 

v jezírku je pak zabezpečena 

dostatečně velkou rostlinnou 

čistící zónou a napojením na 

KČOV.

KČOV není jen estetický, ale 

také ekologický a ekonomický 

způsob likvidace splaškových 

vod. V zimním období však 

vykonává pomalejší práci, pro-

to se doporučuje odtok „šedé“ 

vody do kanalizace. Nadzemní 

části rostlin, díky nimž respek-

tive díky dusíkatým bakteriím 

na jejich kořenech KČOV fun-

guje, se mohou minimálně 1x 

ročně sklidit a použít k ener-

getickému využití nebo kom-

postovat. Pro jejich dobré koře-

nění je také vhodné KČOV ales-

poň 1x za měsíc úplně vypustit. 

Stejně jako u zahradních jezírek 

dbáme na to, abychom zamezi-

li úniku jedovatých chemiká-

lií z domácnosti. Dále je nut-

no znát množství odpadní vody 

kvůli rozměrům KČOV. Na jed-

noho obyvatele obvykle připa-

dá 5 m čtverečních, šířka KČOV 

je polovinou její délky. V men-

ších sídlech fungují KČOV až 

pro 1000 obyvatel. Takové pro-

jekty budování KČOV mohou 

být až 100% dotovány MŽP.

Celá čistírna je v podstatě 

až 75 cm hluboké pole na rov-

nějším pozemku s 1% sklo-

nem kvůli odtoku, se dnem 

nepropustně utěsněným hyd-

roizolační fólií a vrstvou štěrku 

a písku o hrubosti 3-6 mm, ve 

kterém musí bahenní rostliny 

dobře zakořenit.

Hladina vody v KČOV se 

udržuje cca 5 cm pod povr-

chem štěrku a její hloubku je 

výhodné regulovat otočnou 

trubicí v ústí KČOV (nakresle-

no a popsáno na www.ekoza-

hrady.com), protože závisí 

na délce kořenů pěstovaných 

rostlin. Některé mají jen 30 cm 

kořeny (např. orobinec), jiné 

až 75cm (skřípina). Přesto by-

chom měli zajistit maximál-

ní pestrost takovýchto bahen-

ních rostlin, kterou ovlivňu-

je snad jen nadmořská výška 

a typ krajiny. Většina vyžadu-

je slunečné stanoviště až polo-

stín. V KČOV se dále pěstují 

např. rákos, chrastice rákoso-

vitá, skřípinec jezerní, puškvo-

rec obecný, blatouch bahenní 

a kosatec žlutý.

  Pavel Rais
pavel.rais@seznam.cz

Biozahradnictví a permakultura - 6. část: 

Rybníček, KČOV a bahenní rostliny
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Unikátní husarský kousek se 

povedl střelcům SSK MTs Bíli-

na v disciplíně Libovolná pis-

tole 60 ran na 50 m.(dále LP 

60) v Karlovarské lize, dlou-

hodobé soutěži pořádané SSK 

0260 Horní Slavkov na střelni-

ci v Březové u Karlových Var. Jiří 

Filipovský ml., Milan Zábranský 

a Pavel Hubáček se sice, z časo-

vých důvodů, zúčastnili nako-

nec pouze povinných tří kol 

(z celkových šesti) avšak svými 

stabilními výkony již po pátém 

kole poskočili mezi první pěti-

ci nejlepších. V posledním kole, 

které se uskutečnilo v sobo-

tu 25. 8. v rámci dvoudenní-

ho klání o Střelce roku, moh-

li své pozice ještě vylepšit. Fili-

povský již suverénně a neohro-

zitelně vedl celkové pořadí a tak 

se boj o další příčky přesunul 

mezi Hubáčka, Zábranského 

a několik dalších střelců. Solid-

ní výkon bílinským tentokrát 

stačil „pouze“ na třetí a čtvrtou 

příčku, ale v celkovém pořadí 

Karlovarské ligy za rok 2007 se 

nakonec všichni vešli na stup-

ně vítězů. Filipovský součtem 

1586 kruhů dosáhl na příč-

ku nejvyšší, Zábranský s 1548 

body na stříbro a Hubáček 

s 1541 body na bronz. Zajíma-

vostí je, že Zábranský s Hubáč-

kem tuto královskou střeleckou 

disciplínu, jak se tzv. libovolce 

říká, střílí první sezónu, Hubá-

ček dokonce necelé tři měsíce. 

Všichni tři bílinští byli nomino-

váni na MČR, které se uskuteč-

ní v polovině září v Brně.

Milan Zábranský

Bílinští střelci ovládli
Karlovarskou ligu

Foto: archiv SSK -zleva – Zábranský, Filipovský, Hubáček

V sobotu 1. září proběhl na bílinské 

střelnici v Nemocniční ulici devátý roč-

ník střelecké soutěže o Putovní pohár 

ředitele Dolů Bílina (dále jen DB). Pěta-

třicet závodníků změřilo síly v disciplíně 

Velkorážní standardní pistole a revolver 

5+20 výstřelů na terč 135P (zelená, nekry-

tě ležící silueta s kruhy). Účastníky ráno 

přivítal ředitel ÚUL vz. DB Milan Vrzák 

a popřál jim mnoho střeleckého štěstí. 

V tu chvíli ještě nikdo netušil k jakému 

překvapení se schyluje. Letošním držite-

lem poháru se , k údivu všech, stal domá-

cí juniorský závodník Jan Kočí, vynikají-

cím nástřelem 196 kruhů (mimochodem 

druhým nejvyšším v historii soutěže, kte-

rým zároveň posunul juniorský rekord 

klubu). Trofeje osobně předával Milan 

Vrzák. Druhý skončil Jan Bašta (SSK Lesy 

Teplice) rovněž s 196 kruhy a třetí příčku 

obsadil loňský vítěz Milan Budil (SSK MTs 

Bílina) se 194 kruhy. Vyhlašovali se i další 

ceny. Nejlepším „střílejícím zaměstnan-

cem DB“ se stal Miroslav Polák nástře-

lem 191 kruhů a nejlepším důchodcem 

Jiří Filipovský st. se shodným nástřelem. 

Nejmladším střelcem byl vyhlášen teprve 

patnáctiletý Tomáš Veselý, který nastřílel 

slušných 184 kruhů a o sedm bodů pora-

zil svého otce.

Závod byl zároveň předposledním 

kolem dlouhodobé střelecké soutěže tzv. 

Ceny sponzorů. V kategorii 2. výkonnost-

ní třída (dále jen VT)+ bez VT zvítězil Pavel 

Hubáček, před Přemyslem Choutkou 

a Vojtou Kunclem (všichni SSK MTs Bíli-

na). V kategorii Mistrovská + I.VT zvítězil 

Karel Paichl (SSK Lesy Teplice) před Mila-

nem Zábranským a Milanem Budilem 

(oba SSK MTs Bílina).

Junior vyškolil starou gardu

Text a foto Milan Zábranský (SSK MTs 
Bílina)

Bílina – Stále poslední Bíli-

ně  v sestavě chyběl Bečva-

řík a Bůžek, ale od počátku 

začala  aktivně, byla v pohybu 

a výsledek na sebe nenechal 

dlouho čekat. Rychlík Mika se 

uvolnil na pravé straně, vnikl 

do vápna a jeho přesnou při-

hrávku doklepl Moravec do 

branky. Bílina poprvé v kraj-

ském přeboru  vedla. Hrálo 

se bojovně, ale   střelba chy-

běla. V 29. min. vysunul Krej-

čí Miku, ale ten střílel jen do 

brankaře.

Ve 40. min. opět Mika 

naservíroval míč před bran-

ku, ale nikdo nenaběhl.  

V nastavení prvního polo-

času byl Mika faulován 

a trestný kop poslal Junek těs-

ně vedle šibenice litoměřic-

ké branky.  Ve druhém polo-

čase se obě mužstva pokou-

šela o rychlé brejky. Po hodi-

ně hry přihrál Mika volnému 

Junkovi a ten běžel sám na 

litoměřického Koubu, ale leh-

ká střela ho nemohla ohrozit. 

Hosté stříleli častěji a v 69.

min. vyrazil střelu pod břev-

no Pohl. Vzápětí se vyzna-

menal obránce Mergl, které-

ho hosté dvakrát nastřelili na 

malém vápně.  Závěr dohrá-

vala Bílina již počtvrté v té-

to sezóně v deseti a to je na 

zamyšlení.  V 79. min. zatáhl 

za dres soupeře Moravec a po 

druhé žluté musel do šatny. 

Litoměřice sevřeli domácí do 

kleští a když se zdálo, že body 

zůstanou doma, nastavil roz-

hodčí čtyři minuty.  A děly se 

věci. Nejdříve unikal rychlík 

Mika, zezadu byl sražen, roz-

hodčí sice zapískal, ale žád-

ná karta se nekonala. A moh-

la být i červená. Mika skon-

čil na nosítkách a o jeho kole-

nu rozhodlo až nemocniční 

vyšetření.

V 94. min. běžel z poloviny 

hřiště sám na branku Vaník, 

měl dvě možnosti. Dát sám 

branku nebo nahrát volné-

mu Krejčímu. Volil třetí a kopl 

míč vedle branky.  To bylo 

pro domácí osudné.  Hrálo se 

do „nekonečna“ a v 97. min. 

z rychlého útoku střídající 

Hanzal lobem překonal Pohla.  

„Snaha byla, ale výkon žád-
ný extra nebyl. Obrana hrá-
la pořad v jedné lajně, v zálo-
ze se nenajde nikdo, kdo by dal 
přesně míč za obranu Mikovi, 
aby mohl využít svoji rychlost. 
Dali jsme pěknou branku, ale 
to bylo v útoku všechno. Sice 
se můžeme rozčilovat, že sudí 
nastavoval sedm minut, ale 
kdyby dal Vaník balón Krejčí-
mu, tak měl prázdnou branku 
a neměli jsme se o čem doha-
dovat,“ konstatoval zklama-

ný  domácích prezident Petr 

Arpáš. 

Branky: 7. Moravec – 90+7 

Hanzal

Sestava: Pohl – Procház-

ka, Hošek, Fleišman, Mergl – 

Vaník, Stiller, Šipoš (34. Junek, 

82. Jungmann), Krejčí – Mika 

(90+2 Weiss), Moravec.  (ob)

SK SIAD Bílina – FK Litoměřice 1:1 (1:0)
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Bílina - Domácí hráli a Pro-

boštov střílel branky, to byl 

obrázek prvního poločasu 

okresního derby. Hosté tre-

fi li za poločas třikrát bran-

ku a vedli 3:0. Domácím chy-

bí dirigent, hráči toho hodně 

naběhají, ale výsledný efekt je 

nulový. Obrana dokáže vyro-

bit neuvěřitelné chyby, kte-

ré soupeř trestá. Proboštov šel 

do vedení již ve 3. min. Ruszo 

krásně vystřelil z dálky, jeden 

z obránců míč lehce tečoval 

a ten skončil v šibenici. To byla 

pro domácí studená sprcha. 

Ale mohli brzy vyrovnat. Mika 

vystřelil, míč byl sražen a Mer-

gl se dostal sám před branka-

ře Peterku, ovšem lehká stře-

la skončila v jeho náruči. Bíli-

na se snažila o tlak, ale chy-

bělo zakončení. Po dvaceti 

minutách vyrazil dopředu opět 

Ruszo, vystřelil do obránce, ale 

dostal se znovu k míči a již sám 

postupoval na Pohla.

Domácí sáhli k prvnímu stří-

dání, dolů šel Bůžek, na jeho 

místo se stáhnul Bečvařík a do 

útoku se postavila nová posi-

la Hošek, který přišel z Blšan. 

Mika musel pro zranění stří-

dat a na hřiště se dostala dru-

há posila Karfík ze Souše. Ste-

reotyp prvního poločasu však 

pokračoval, domácí tlači-

li a hosté zkoušely rychlé pro-

tiútoky. Ve 41. min. Fleišman 

ztratil v poli míč a Gerboc 

běžel sám na Pohla a nezavá-

hal. To již vypadalo na deba-

kl. Ale snížit mohl Krejčí, kte-

rý toho straně moc naběhal za 

celý zápas, ocitl se sám na hra-

nici velkého čtverce, ale ukva-

peně střílel vedle. 

Ve druhém poločase se Bíli-

na pokoušela o nemožné 

a v 55. min. hostům pomohl 

rozhodčí Suchánek, když mís-

to penalty „vytáhl“ míč dva 

metry na trestný kop na hra-

nici šestnáctky. Rozehrál se 

Stiller, který na sebe částeč-

ně vzal roli rozehrávače. V 62.

min. se opět objevil na hrani-

ci šestnáctky sám 19letý Krej-

čí a tentokrát se již trefi l k tyči. 

O pět minut později po rohu 

Bíliny vykopávali hosté míč 

z brankové čáry. V 77. min. 

podržel Proboštov brankaře 

Peterka, když krásný trestný 

kop Stillera pod břevno doká-

zal vyrazit. Bílina stále bojo-

vala, pronikal Karfík a domácí 

se dožadovali penalty, ale hrá-

lo se dál. Při tlaku, ale moh-

li domácí ještě inkasovat. 

Žatec - Po dvou nadějných 

výkonech Bíliny v Modré 

a doma proti Proboštovu, byl 

zápas v Žatci hluboce podprů-

měrný a to z obou stran. Pře-

sto dokázali domácí hladce 

zvítězit, když branky ve dru-

hém poločase dali po hrub-

kách středu obrany. Do utká-

ní nastoupili hosté oslabeni 

o zraněného Miku z posled-

ního zápasu, Fleišmana a při 

rozcvičování se zranil Kar-

fík, který se dobře uvedl pro-

ti Proboštovu. Domácí šli brzy 

do vedení parádní střelou 

Měšťana z otočky. Bílina zača-

la více útočit po půl hodině. 

Únik Bečvaříka zastavil pra-

porek pomezního, Krejčí stří-

lel v dobré pozici nad. Úvod 

druhé poloviny patřil domá-

cím a potom poslal bílinský 

trenér Tichý na hřiště posilu 

Šipoše. Ten deset minut vyni-

kal než zapadl do výkonu hos-

tů. Nejdříve po akci Mora-

vec-Šipoš-Bečvařík byla ruka 

a Mergl z 20 metrů střílel do 

zdi a potom po akci Šipoš-

Moravec-Bečvařík šla střela 

těšně nad. A to byly asi jedi-

né dvě pěkné akce Bíliny ve 

druhém poločase. V 64.min. 

chytil Pohl hlavičku k tyči, ale 

o minutu později bylo roz-

hodnuto. Sirový se rozběhl 

za polovinou a měl prosto-

ru jak na dálnici a sám akci 

také zakončil. Po další chy-

bě přidali domácí třetí branku 

v závěru. „Kdyby se zopakoval 
výkon proti Proboštovu, tak 
jsme museli vyhrát. Ale vypad-
nou dva hráči základní sesta-
vy a výkon jde dolů. Nedaří se 
Pohlovi, obrana dělá chyby,“ 
vidí problémy prezident klu-

bu Petr Arpáš.

Branky: 7.Měšťan, 65.Sirový, 

86.Jarolím

Sestava: Pohl – Jungmann, 

Bůžek, Sttiler, Mergl – Krejčí, 

Pavlíček (54.Šipoš), Moravec, 

Vaník (81.Franěk) – Bečvařík, 

Hošek. (ob)

Kadaň - S nekompletní 

sestavou nastoupila Bílina na 

hřišti druhého mužstva tabul-

ky. A bylo jasné kdo je favori-

tem. Ale hosté statečně bojo-

vali a body ztratili až v závě-

ru, když hráli bez vyloučeného 

Bůžka, který byl již podruhé 

vyloučen za žluté karty. Hlavně 

v prvním poločase překvapil 

Hošek, který si dobře vedl na 

místě stopera. Domácí zača-

li tlakem, stříleli a kopali dva 

rohy. Ovšem při rychlém úto-

ku nezdržel domácí brankař 

Turánek míč, ale Vaník překo-

pl. Po dvaceti minutách Bílina 

hru trochu vyrovnala, Bůžek 

střílel trestný kop nad a potom 

měl několik pěkných zákro-

ků bílinský brankař Pohl. Ve 

43.min. hlavičkoval vedle hos-

tující Pavlíček a v závěrečném 

zmatku vykopl míč z bran-

ky Hošek. Po přestávce domá-

cí v tlaku pokračovali, nej-

dříve vykopl míč nohou Pohl 

a potom, když byl ošetřován 

Vaník, nastřelil domácí Poust-

ka tyč. A potom se opět blýskl 

Pohl. V 69. min. byl po druhé 

kartě vyloučen Bůžek. Domácí 

vstřelili branku, ale byl máván 

ofsajd. V 76. min. nastřeli-

li domácí z dálky břevno. Tlak 

Kadaně rostl, ale Bílina v dese-

ti bojovala a hrála dobře pozič-

ně. Domácí se dočkali v 87.

min., když po rohu hlavičko-

val těsně před brankou Zápský. 

„Čekal jsem krutější výsledek, 
ale nakonec pro nás bylo kru-
té, že jsme dostali branku v 87.
minutě a po chybě druhou. 
Škoda šancí, které jsme nevy-
užili, dostali jsem se do dvou, 
do třech, ale řešili jsme to špat-
ně. Bečvařík, kdyby si hráče 
obhodil, tak šel sám na bran-
kaře a bylo to úplně jiné. A dal-
ší vyloučení Bůžka, to také 
ovlivnilo,“ komentoval asistent 

trenéra Vladimír Váňa.

Branky: 87. Zapský, 90. 

Poustka

Sestava: Pohl – Procházka, 

Hošek, Bůžek, Mergl – Krejčí, 

Šipoš, Moravec, Pavlíček (46.

Junek, 70. Jungmann), Vaník – 

Bečvařík  (ob)

FK Slavoj Žatec – SK SIAD Bílina 3:0 (1:0)SK SIAD Bílina – TJ Proboštov 2:3 (0:3) 

FK Tatran Kadaň – SK SIAD Bílina 2:0 (0:0)

V 83. min. netrefi l již vyčerpa-

ný Vaník míč, ale Pohl stačil 

včas vyběhnout. Druhá bran-

ka Bíliny přišla až v nastave-

ní, když se hlavou trefi l Kar-

fík. Fotbalové štěstí je zatím 

k Bílině otočeno zády. 

Do řeči příliš nebylo domácí-

mu trenérovi Josefu Tichému: 

„Bohužel stále doplácíme na 
naivitu v osobních soubojích, 
co se týče hry hlavně ve druhém 
poločase, si myslím, že to neby-
lo špatné. Dostali jsme soupe-
ře pod tlak i v prvním poloča-
se, nedokážeme ale využít gólo-
vé situace. Jsme mladé mužstvo 
a to štěstí se od nás odvrací. 
Doufám, že v příštím zápase 
to bude zase lepší a že uděláme 
nějaký bod.“ 

Branky: 62. Krejčí, 90.+1 Kar-

fík – 3. 20. Ruszo, 41. Gerboc

Bílina: Pohl - Bůžek (24. Ho-

šek), Fleišman, Stiller, Mer-

gl – Krejčí, Pavlíček, Moravec, 

Vaník (86.Jungmann) - Bečva-

řík, Mika (38. Karfík).  (ob)

V posledním letním víkendu 

uspořádali nohejbalisté Auto-

dopravy Severočeských dolů 

Bílina 3. ročník nohejbalového 

turnaje „O pohár starosty měs-

ta“. Výborně připravovaného 

turnaje se zúčastnilo 13 před-

ních družstev Ústeckého kraje.

Nohejbalový maraton, 

během něhož bylo za osm 

hodin sehráno více než pade-

sát utkání, se konal za nád-

herného počasí v areálu bílin-

ských volejbalistů v Tyršo-

vě zahradě. Všichni účastní-

ci shodně pochvalovali kvalitu 

antukových dvorců a tradič-

ně perfektní připravenost celé 

akce pány Bažantem a Slukou 

z pořádajícího nohejbalové-

ho klubu. Téměř celý program 

doprovázela hudbou a zpě-

vem skupina STŘEPY ze Svět-

ce na terase volejbalového are-

álu. Pozorní pořadatelé zajisti-

li k příjemnému posezení po 

celou dobu turnaje občerst-

vení.

Turnaj měl velmi dobrou 

sportovní úrověň a probě-

hl bez jakýchkoli problémů 

Zaslouženě zvítězilo a odvez-

lo si pohár starosty města 

družstvo bývalých extraligo-

vých hráčů Žatce. Na druhém 

místě skončilo družstvo pořá-

dajícího klubu Autodopra-

va SD Bílina před účastníkem 

oblastního přeboru z Oseka.

Tak dobrý sportovní pod-

nik potřebuje pro další ročníky 

nutně větší propagaci a infor-

movanost u bílinské sportovní 

veřejnosti.  (jir)

Pohár starosty města je v Žatci
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Vítězné družstvo Haspol - Duo.

V neděli 30. září zahajuje nový ročník krajského přeboru v led-

ním hokeji. Draci Bílina přivítají doma na zimním stadionu v 17 

hodin HC Trstěnice, klub z předměstí Mariánských lázní. V prv-

ní části soutěže se mužstva z Ústeckého a Karlovarského kraje 

utkají dvoukolově. Mimo Trstěnic v Bílině ještě uvidíme Soko-

lov B a Cheb. Z Ústeckého kraje jen Louny a Kadaň B, protože 

Litoměřice koupily II. ligu od Stadionu Teplice, který z fi nanč-

ních důvodů A-mužstvo zrušil. Ve druhé části budou hrát samo-

statně o titul přeborníka jednotlivých krajů. (ob)

Draci vstupují do nové sezóny

Bílinský atletický stadion 

přivítal v sobotu 8. září 5. kolo 

I. ligy mužů a žen. Domácí 

atleti si jistě neutrhli ostudu 

ani jako závodníci, ani jako 

pořadatelé. K závodu všich-

ni přistoupili nanejvýš zodpo-

vědně a i díky letos suverénně 

nejvyšší účasti jsme dokázali 

obsadit po dramatickém sou-

boji druhé místo za družstvem 

Domažlic, daleko před zbyt-

kem ostatních družstev. 

Bojovnost a odhodlání jsme 

prokázali v každé disciplí-

ně, bodovat se nám nepoved-

lo pouze v tyči. Vyhrát svou 

disciplínu dokázal trojsko-

kan Martin Sýkora, dlouho-

letá a spolehlivá opora naše-

Posledním celodenním tur-

najem se volejbalisté rozlou-

čili s letošní sezónou. Uspořá-

dali turnaj symbolicky nazva-

ný „Zamykání Tyršáku“. Byl to 

již pátý celodenní turnaj pořá-

daný především pro bílinské 

volejbalisty a přátele volejba-

lu a měl být a také byl důstoj-

ným rozloučením se všemi 

družstvy Bílinské volejbalové 

ligy a organizátory a pořadateli 

již dvánácti ročníků. 

Této příležitosti využilo devět 

družstev. Na kurtech chyběla 

pouze družstva Hasu a Sport 

club team. Startovala výhradně 

družstva BVL, která mohla být 

doplněna libovolným počtem 

hráčů vyšších volejbalových 

soutěží. Této možnosti využila 

především družstva Kometa 

a Doly. Start bratří Vachoušků 

za Kometu a Michala Čambora 

za Doly přispěl k vyrovnanos-

ti a pěkné úrovni bojů přede-

vším ve fi nálové skupině, kam 

se kromě zmíněných družs-

tev probojovalo Haspol – Duo, 

vítěz letošního ročníku BVL. 

Bílinští atleti druzí v posledním kole I. ligy

Vlastimil Fíla při předávce Janu Malíkovi ve štafetě na 4 x 400 
metrů 

ho družstva, Adam Kouba na 

půlce, který skončil navíc po 

těsném souboji druhý v běhu 

na 1500 m, a všestranně nada-

ný výškař Jan Malík. Dále se o 

výjimečný výsledek zaslouži-

li především Jan Kalus, Vlasti-

mil Fíla, Tomáš Král, Jan Kido-

ra a Libor Bařtipán. Poděko-

vání za skvělé umístění v dru-

hé nejvyšší soutěži v ČR ale 

jistě patří všem, kteří napl-

no bojovali pro svůj oddíl. Za 

velký přínos můžeme také 

považovat značný věkový roz-

ptyl sportovců, díky kterému 

mohou mladší závodníci sbí-

rat zkušenosti od svých vyzrá-

lejších kolegů.

Naším vystoupením jsme jis-

tě dokázali, že královna sportů 

v Bílině má své čestné místo 

a stojí za to ji dál udržovat na 

stávající vysoké úrovni.

Z výsledků bílinských závod-

níků:

100 m: 4. Kalus 11.51, 5. Ben-

ner 11.87, 200 m: 5. Kalus 24.51; 

800 m: 1. Kouba 1:55.72, 5. Baj-

bora 1:57.42, 6. Kidora 2:00.18, 

7. Johanna Radek 2:01.46, 8. 

Johanna Tomáš 2:02.40, 1500 

m: 2. Kouba 4:14.91, 3. Kidora 

4:15.71, 400 př.: 5. Král 62.36, 

výška: 1. Malík 1.90, trojskok: 

1. Sýkora 14.23, 3. Fíla 12.93, 

kladivo: 4. Eibl 43.56, oštěp: 2. 

Bařtipán 54.28.

Haspol – Duo zamkl Tyršovou zahradu
Tříčlenná fi nálová skupi-

na, kde se rozhodovalo o pořa-

dí na prvních třech místech, 

přinesla naprosto vyrovna-

né boje, po nichž při rovnosti 

bodů rozhodoval nejen poměr 

setů, ale i poměr míčů. To 

nakonec rozhodlo o vítězství 

družstva Haspol-Duo. Vítězné-

mu družstvu chyběly na turna-

ji tradiční opory, smečař Filip 

Rozetický a nahrávačka Iva-

na Zilcherová. Ve fi nále se však 

mohli vítězové opřít o spoleh-

livé výkony všestranných volej-

balistů Ujfalušiho a Zilche-

ra a výbornou nahrávku Gábi-

ny Brůhové. Příjemným pře-

kvapením byl zlepšený výkon 

družstva Dolů na druhém mís-

tě a třetí Komety.

Jaromír Jirásek


