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Pod záštitou Severočeských 

dolů a. s., města Bílina a KC 

Kaskáda, proběhl 9. září 2007 

na Kyselce Den horníků. 

Pro velký úspěch, který KC 

Kaskáda zaznamenala na jaře, 

se Den horníků konal v areálu 

bílinských lázní. Program byl 

rozvržen do pěti scén. Hlav-

ní scéna byla na letním kině, 

kde se vystřídaly hudební sku-

piny. Výrazným hostem neděl-

ního odpoledne byla Ewa Far-

ná, začínající mladá zpěvač-

ka a Kamil Střihavka se sku-

pinou Leaders. Hornický 

dechový orchestr, Stanislav 

Procházka a Bíliňačka ovlád-

li scénu s dechovkou. Coun-

try scéna byla opět na „Kafá-

či“, kde kromě bílinské kapely 

Víprdek zazpíval Milan Drob-

ný a zahrála hudební skupi-

na z Polska Wigibusy ve stylu 

skupiny „Šlapeto“. Před hlav-

ní budovou lázní byla umís-

těna historická scéna, kde se 

předvedla skupina historic-

kého šermu Rekruti nebo ori-

entální tanečnice. Středově-

ké tržiště lákalo svými výrobky 

a vařilo se i po staročesku. Pro 

děti hrálo maňáskové divadlo, 

kouzlil František Budín a s dět-

mi si zazpívala a zatancova-

la Heidi Janků, která v Bílině 

vystupovala podruhé. A jak se 

vlastně zpěvačka dostala k dět-

ským pořadům?

„Vlastně jsem se k tomu 
dostala oklikou. Ze začátku 
jsem to moc neuměla, ale teď už 
to dělám takových šest až sedm 
let. Polovinu mých vystoupe-
ní tvoří právě dětská vystoupe-
ní, takže se to chytlo a já jsem 
tomu ráda. Za prvé jsem starší, 
vkus lidí se změnil a hlavně je 
to o tom, že je jiná doba. Začí-
nala jsem s kapelou, se kterou 
jsme se chtěli odlišit. Mým vzo-
rem byla tenkrát Nena. Dnes, 
abych uspokojila jak děti, tak 
dospělé, jsem svůj styl dost 
změnila.“

Návštěvníci si mohli dopřát 

i vyhlídku na visutém žebříku 

hasičského záchranného sbo-

ru nebo si prohlédnout histo-

rická vozidla a zbraně.

„Myslím, že Den horníků se 
vyvedl, jen počasí si s námi 
trochu pohrávalo. Naším 
záměrem bylo, aby se na kaž-
dé scéně objevila známá osob-
nost a hlavně, abychom uspo-
kojily všechny věkové skupiny. 
Chtěl bych poděkovat Městské 
policii a Městským technickým 
službám za pomoc při orga-
nizaci,“ zhodnotil akci Petr 

Mácha pověřený vedením KC 

Kaskáda. (lal)

Bílina oslavila Den horníků

Bílina - V pátek 7. září se ote-

vřel zimní stadion pro fanouš-

ky hokeje a krasobruslení. Zvá-

ny byly především děti z mateř-

ských a základních škol. Akci 

zahájil místostarosta Roman 

Šebek. K poslechu zahrála sku-

pina EXIT ze záklaní umělec-

ké školy v Bílině. Nejdříve se 

návštěvníkům představili nej-

Stará garda Litvínov a HC Draci po exhibičním zápase.

Draci slavili 10. výročí založení
mladší hokejisté, kteří bravur-

ně sehráli jedno přátelské utká-

ní. Po nich nastoupil bílinský 

a lovosický oddíl krasobrusle-

ní. Nejmenší děti předvedly co 

vše se již naučily na hudbu ze 

známých pohádek a fi lmů. Ti 

starší se již mohly pochlubit 

sólovou jízdou.

Doufejme, že sportovní den 

se dětem líbil a rozšíří řady 

mladých hokejistů a kraso-

bruslařů.

Poděkování patří také spon-

zorům akce, kterými byly Seve-

ročeské doly a. s., město Bíli-

na, Ing. František Strach a sku-

pina ČEZ, WAMB v. o. s., Irena 

Šámalová, Václav Šotta a Oldři-

chu Bubeníčkovi za profesio-

nální moderování druhé části 

oslav. (lal)
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Víte, že se bude obnovovat sídliště Za Chlumem a vítáte tento krok města?

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

Jiřina Fedurcová
56 let, kuchařka
„O obnově sídliš-

tě Na Chlumu jsem 
sice nic neslyšela, 
ale některé panelové 
domy se tu už začí-
nají opravovat. Tak 
to asi bude pravda. 
Každopádně tuto 
revitalizaci vítám. 
Když budou pane-
lové domy opra-
veny a nově natře-
ny, budou pěkné. 
Lidé by si je ale měli 
udržovat v čistotě. 
Možná by chtělo tu 
instalovat i kamery 
strážníků.“

Michaela Černíková
40 let, mateřská
„Nevím nic o plá-

nované revitaliza-
ci sídliště Za Chlu-
mem. Každopád-
ně tento krok rad-
nice vítám. Myslím 
si, že by si sídliš-
tě zasloužilo inova-
ci. Panelové domy 
alespoň nebudou 
už jen šedé. Chtě-
lo by to i více dět-
ských hřišť. K obno-
vě mělo dojít už 
dávno, domy jsou 
zastaralé a poško-
zené. Inovaci potře-
bují jako sůl.“

Jan Švandrlík
34 let, řidič

„O plánova-
né obnově sídliště 
Za Chlumem jsem 
doposud nic neslyšel 
ani jsem o tom neče-
tl. Myslím si, že je to 
zapotřebí, aby rad-
nice celé sídliště zre-
konstruovala. Chy-
bí mi tu také větší 
hypermarket, napří-
klad Tesco jako je 
v sousedním Mos-
tě, kde je daleko vět-
ší výběr sortimentu, 
než máme v tom-
to bílinském Tescu, 
které je malé.“

Martin Linke
22 let, strojník
„Ano. O chystané 

revitalizaci chlum-
ského sídliště jsem 
něco zaslechl, ale nic 
konkrétního nevím. 
Některé domy se tu 
začínají opravovat 
a mění se i fasády. 
Už to chtělo obno-
vit dávno, sídliště 
alespoň nebude tak 
šedivé a oprýska-
né. Hned se tu bude 
bydlet mnohem 
lépe. Uvítal bych 
i více dětských kout-
ků nebo hřišť pro 
děti a sportovce.“

Irena Gabčová
58 let, důchodkyně

„Ano. O plánova-
né opravě domů na 
sídlišti jsem něco 
četla. Vítám tento 
krok města. Sídliště 
by se měla postupně 
obnovovat a zkráš-
lovat. Chtěla bych 
tu mít i větší výběr 
v sortimentu. Na 
Chlumu máme jen 
malé Tesco a viet-
namský krámek. 
Jinak Nic. Uvítala 
bych tu například 
i nějaký větší hyper-
market.“

Miroslav Lázo
17 let, student
„Ne. Neslyšel jsem 

zatím nic o tom, 
že by se sídliště Za 
Chlumem mělo 
obnovovat, ale tuhle 
myšlenku města 
jen vítám. Konečně 
tu nebude jen šedé 
panelové sídliště, 
ale i pěkně barev-
né opravené domy. 
Snad se dočká-
me i obnovy zeleně 
a více hřišť pro mla-
dé. 

Město Bílina ve spolupráci s oddělením 

regionálního rozvoje připravuje celkovou 

revitalizaci sídliště Za Chlumem. Do 27. 

srpna 2007 visely v Infocentru na Míro-

vém náměstí motivační skicy s jednotlivý-

mi návrhy na zlepšení celkového prostředí 

Chlumského sídliště. Občané dostali mož-

nost se k jednotlivým návrhům vyjádřit 

buď písemně v Infocentru nebo na veřej-

ném projednávání 27. srpna v zasedací 

místnosti MěÚ.

„Veřejného projednání se zúčastnil pou-
ze jeden občan a to starosta Josef Horáček, 
který se velmi živě zajímal o zlepšení pod-
mínek v místním sídlišti. Také v Infocen-
tru nebyla žádná odezva,“ sdělila vedou-

cí oddělení regionálního rozvoje Ladisla-

va Hamrová.

Nezájem ze strany obyvatel sídliště 

Za Chlumem překvapil i starostu Josefa 

Horáčka.

Na veřejné projednávání nikdo nepřišel

„Na schůzce byly předloženy studie celé-
ho sídliště včetně etapizace. Informace 
byly vylepeny na všech dveřích v sídlišti 
Za Chlumem, ale jako jediný zástupce za 
město, jsem tam byl já. S paní Hamrovou 
a přítomným architektem jsme předložili 

drobné korektury a rada města již schvá-
lila přípravu projektové dokumentace na 
sídliště Za Chlumem i s přípravou I. Eta-
py. To by mělo být celé centrum s podlou-
bím a vzniknout by mělo ještě jedno dětské 
hřiště.“  lal)
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Střípky 
z Bíliny

„Opět začal nový škol-
ní rok a tak bych chtěl 
popřát všem žákům, stu-
dentům, ale i učitelům 
hodně úspěchů. Zároveň 
bych jim chtěl garanto-
vat, že na obnovách škol 
stále pracujeme a snaží-

me se vylepšovat pro-
středí pro děti a učitele, 
kteří tráví v budově ško-
ly spoustu času. Máme 
zájem na tom, aby škola 
nejen reprezentovala, ale 
hlavně se v ní dobře uči-
lo. Postupně vyměníme 

všechna okna a zamě-
řili jsme se na obnovu 
sociálních zařízení, kte-
rá začínají být někde 
již nevyhovující. V plá-
nu máme také postup-
né zateplování školních 
budov.“ 

Slovo starosty města

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

Sochy se vrátí příští rok
Odbor školství a kultury se 

dohodl s doc. Petrem Sieglem 

z Akademie výtvarných umě-

ní v Praze, že si během měsíce 

září odvezou sochu sv. Floriá-

na a sv. Antonína Paduánského 

ze zámeckého parku.

Sochy zrestaurují budoucí 

restaurátoři. Město tak kom-

pletní oprava soch vyjde na 

100 tis. Kč.

Organizace školního

roku 2007/2008
v základních školách, střed-

ních školách, základních umě-

leckých školách a konzervato-

řích

Období školního vyučová-

ní ve školním roce 2007/2008 

začalo ve všech základních 

školách, středních školách, 

základních uměleckých ško-

lách a konzervatořích v pondě-

schválila:
• Obsazení pozice městského architekta 

Ing. arch. Karlem Hájkem Ph.D. Na druhém 

místě se umístil Ing. arch. Karel Doubner. 

• Provedení plošné deratizace ve městě, za 

dozoru odboru životního prostředí městské-

ho úřadu.

• Realizaci výstavby chodníku okolo domu č. 

p. 226 v ul. Litoměřická s tím, že náklady na 

stavbu chodníku uhradí město (z rezervy na 

chodníky), a náklady na izolaci domu uhra-

dí pan Martin Tuček. Vyhotovení projekto-

vé dokumentace uhradí obě strany rovným 

dílem.

• Opravu cesty 2+3 a 1+4 na hřbitově, z rezervy 

na chodníky 2007 v případě, že budou volné 

zdroje po opravě chodníků po NN Pražská. 

V opačném případě bude akce zařazena do 

plánu investic na r. 2008. Zároveň schvaluje 

zadání projektové dokumentace, včetně roz-

počtu, na výstavbu nového kolumbária.

• Instalaci zdroje tepla do nebytového prosto-

ru města - Seifertova 105, Bílina, prodejna 

mobilních telefonů, na náklady města a uklá-

dá vedoucímu odboru nemovitostí prověřit 

možnosti elektrického nebo plynového vytá-

pění.

• Úpravu cen poskytovaných služeb Kultur-

ním centrem Kaskáda, s platností od 1. října 

2007.

• Nabídku agentury ALWAC, a. s. Teplice na 

propagaci města Bíliny v časopisech Impulsy 

Krušnohoří a „Bei uns im Erzgebirge“ s tím, 

že roční náklady ve výši 55 000,- Kč budou 

zahrnuty do rozpočtu roku 2008. 

• Cílovou kapacitu Domu dětí a mládeže Bíli-

na, Havířská 10, příspěvková organizace, na 

1 200 účastníků, s platností od 1. října 2007, 

na základě žádosti ředitelky DDM.

• Odpis nedobytných pohledávek za nezapla-

cené blokové pokuty, uložené Městskou poli-

cií Bílina, v celkové výši 152 500,- Kč.

 

zrušila:
• Dle zák. č. 137/2006, § 84, odst 2, písm. e) – 

výběrové řízení na akci « Obnova lázeňského 

parku Kyselka v Bílině – zásah do stromové-

ho patra » a rozhodla zveřejnit výzvu k podá-

ní nabídky ve zjednodušeném podlimitním 

řízení veřejné zakázky dle ustanovení § 38, 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-

kách, na akci „Obnova lázeňského parku 

Kyselka v Bílině – zásah do stromového pat-

ra“ s tím, že budou obeslány fi rmy:

 - ARBO v. o. s. Teplice

 - Miroslav Pleva PLEVA A SYN Hudcov

 - GardenLine Litoměřice

 - Rekultivační výstavba a. s. Most

 - Rudolf Műller Ústí nad Labem

 - Rekultivace a. s. Most

 - EKOTRADE s. r. o. Most

 - Gabriel s. r. o. Litoměřice

 - JENA-fi rma služeb, ing. Švejkovský Praha.

Hodnocení nabídek bude probíhat dle kriterií:
1. Nabídková cena v Kč bez DPH – váha 60 %

2. Odborná způsobilost k zakázce (prokázání 

vzdělání v oblasti dendrologie, výchovného 

řezu, kácení a doložení vyšších kvalifi kačních 

předpokladů) - váha 20 %

3. Druh a rozsah pojištění předmětu plnění – 

váha 10 %

4. Záruka za provedené dílo – váha 10 % 

projednala a doporučuje zastupitelstvu města 
ke schválení:
• Přijetí investičního daru od ČEZ, a. s. ve výši 

1 000 000,- Kč na školní hřiště ZŠ Aléská. 

Zároveň doporučuje ke schválení rozpočto-

vou změnu č. 119/2007.

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

300 000,- Kč na rekonstrukci veřejného WC 

tržnice. Zároveň doporučuje ke schválení 

rozpočtovou změnu č. 120/2007 a zaúčtová-

ní akce z položky 5171 na položku 6121.

• Uzavření smlouvy č. 291/07 o provádění 

reklamy mezi Městem Bílina a Severočeský-

mi doly a. s. Chomutov. Zároveň doporučuje 

ke schválení rozpočtovou změnu č. 118/2007 

- oprava soc. zařízení tenisových kurtů za 

poskytnutí reklamní plochy.

• Rozpočtovou změnu č. 124/2007 - navýšení 

rozpočtu o částku 313 000,- Kč na akci „Rege-

nerace Panelového sídliště Teplické Před-

městí v Bílině“.

• 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 obnova podloubí u obchodů).

• Přijetí dotace od Krajského úřadu Ústecké-

ho kraje pro Kulturní centrum Kaskáda, pří-

spěvková organizace na akci «Výroční kon-

cert skupiny Do řady! – 20 let (1987-2007)». 

Zároveň doporučuje ke schválení rozpočto-

vou změnu č. 094/2007. 

• Zřízení organizační složky města « Muzeum 

Bílina », se sídlem Vrchlického č. p. 270, Bílina. 

• Uzavření smlouvy o spolupráci se sloven-

ským městem Stropkov. 

pokračování na straně 4

Rada města Bíliny
na své 18. schůzi konané dne 5. září 2007 mimo jiné:
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Střípky 
z Bíliny

lí 3. září 2007. Vyučování bude 

v prvním pololetí ukončeno ve 

čtvrtek 31. ledna 2008. Obdo-

bí školního vyučování ve dru-

hém pololetí bude ukončeno 

v pátek 27. června 2008. 

Podzimní prázdniny připad-

nou na čtvrtek 25. října a pátek 

26. října 2007. 

Vánoční prázdniny budou 

zahájeny v sobotu 22. prosince 

2007 a skončí ve středu 2. led-

na 2008. Vyučování začne ve 

čtvrtek 3. ledna 2008. 

Jednodenní pololetní prázd-

niny připadnou na pátek 1. 

února 2008. 

Jarní prázdniny v délce jed-

noho týdne jsou podle sídla 

školy stanoveny takto: 

Termín Okresy

4. 2. - 10. 2. 2008  Most

3. 3. - 9. 3. 2008 Teplice
 

Velikonoční prázdniny při-

padnou na čtvrtek 20. března 

a pátek 21. března 2008. 

Hlavní prázdniny budou 

trvat od pondělí 30. června 

2008 do neděle 31. srpna 2008. 

Období školního vyučování 

ve školním roce 2008/2009 za-

čne v pondělí 1. září 2008. 

V Bílině hořelo
Ve Skleničkově ulici hořel 

dům, pravděpodobně zapálen 

úmyslně. Svědčí o tom fakt, že 

několik minut před tím, zača-

la hořet ruina hotelu Dagmar. 

Hotel se podařilo hasičům cel-

kem rychle uhasit, ale s dru-

hým objektem to dopadlo 

hůře. Vše má v šetření PČR.

„Dne 4. 9. 2007 kolem 1600 
hodin přijal operační důstojník 
PČR několik oznámení o požá-
ru výškové budovy ve Sklenič-
kově ulici v Bílině. Na místě 
zasahovali hasiči. Jako příčina 
požáru byl určen úmysl nebo 
nedbalost, zatím nejsou dokon-
čena potřebná šetření, čekáme 

pokračování ze strany 3

• Uzavření smlouvy mezi Městem Bílina 

a pojišťovnou Kooperativa, a.s., jejímž před-

mětem je pojištění městského majetku pro 

rok 2008. 

projednala a doporučuje zastupitelstvu měs-
ta vydat: 
• Obecně závaznou vyhlášku města č. 9/2007, 

kterou stanoví pro rok 2008 výši roční sazby 

místního poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komunálních odpadů 

v částce 470,- Kč.

rozhodla:
• Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého 

rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci 

« Výměna podlahy a ostění v tělocvičně DDM 

», je nabídka fi rmy TRUNN s.r.o. Bílina. Dru-

hou v pořadí je nabídka fi rmy Podlahářství 

P+P s.r.o. Most.

• Nejvýhodnější nabídkou zakázky malé-

ho rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na 

akci « Regenerace panelového sídliště Teplic-

ké Předměstí v Bílině » je nabídka Arpáš Petr 

s.r.o., Bílina. Na druhém místě se umístila 

nabídka fi rmy DUDA-STAVO Bílina.

• Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého 

rozsahu dle směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci 

« Rozšíření veřejných záchodků Bílina - Trž-

nice», je nabídka fi rmy Žejdlík Bílina. Druhá 

v pořadí je nabídka fi rmy HAVI s.r.o. Teplice.

• Vypsat výběrové řízení na zakázku malého 

rozsahu dle Směrnice MěÚ č. 04/2007 na akci 

«Hrotový ochranný systém proti holubům na 

budově radnice města Bíliny».

zamítla:
• Žádost fi rmy WAMB v. o. s., a potvrzuje usne-

sení rady města č. 401, ze dne 16. května 

2007. 

• Poskytnutí fi nančního daru ve výši 20 000,- 

Kč Občanskému sdružení na záchranu kos-

tela sv. Prokopa v Mukově a ostatních kultur-

ních hodnot obce na náklady spojené s pro-

vozem tohoto sdružení. 

Kvěch Ladislav
tajemník MěÚ Bílina

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).

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 uplynulém týdnu 
oslavil své významné 
životní jubileum
vedoucí odboru
vnitřních věcí pan
Karel Bartl. 

Vše nejlepší do dalších 
let, hodně pracovních
i osobních úspěchů
přeje MěÚ Bílina
a redakční rada.

Blahopřejeme
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Střípky 
z Bíliny

Opuštěné domy zbytečně 

lákají k nekalostem.

„Dům je v soukromém vlast-
nictví a byl delší dobu opuš-
těn, stejně jako několik domů 
ve městě. I ty by mohl stihnout 
podobný osud jako tento dům. 
Vyhlídnout si ho může kdokoli 
a proto apeluji na majitele žlu-
tého domu na Žižkově náměs-
tí, bývalého domu dětí a mlá-
deže nebo domu u Lidlu, aby se 
o tyto objekty jakýmkoli způso-
bem postarali. Mohou objek-
ty opravit, prodat nebo prona-
jmout, prostě cokoli, protože 
nikdo neví, kdo se dostane dov-
nitř,“ uvedl starosta Josef Horá-

ček.

Azylový dům opustí

dvě rodiny
Na MěÚ v Bílině se uskuteč-

nilo jednání ohledně nezvlada-

telné situace v Azylovém domě. 

Poslední kapkou bylo agresiv-

ní chování některých obyva-

tel Azylového domu vůči vrát-

nému, který nemohl z technic-

kých důvodů zavolat hasiče při 

zatopení spodních bytů v Azy-

lovém domě.

„Azylový dům má svá pravi-
dla, která by se měla dodržo-
vat nebo se alespoň o to snažit. 
V současné době jsou, ale v Azy-
lovém domě tři rodiny, které 
stále pravidla porušují a děla-

Na konci srpna proběh-

lo soustředění aerobicu sku-

pin CIK – CAK, CAVIKY a CVR-

ČEK. Všechny děti, jak je zvy-

kem, zavítaly do našeho staré-

ho známého pensionu Maják 

v Nové Vsi nad Nisou, kde se 

máme jako v bavlnce.

Deset dní děti tvrdě pracova-

ly a trénovaly. Pomalu, ale jis-

tě nacvičovaly nové závodní 

sestavy a zdokonalovaly svou 

fyzickou zdatnost. Starší děti 

se proměnily v rockové hvěz-

dy a mladší holčičky se rozděli-

ly na Španělky a Španěly. Práce 

Dům dětí 

a mládeže 3. 

9. otevřel svo-

je dveře všem 

z á j e m c ů m 

o kvalitně strá-

vený volný čas. V tomto škol-

ním roce pro vás máme v naší 

nabídce celkem 75 kroužků, 

kurzů a klubů. Pokryli jsme 

jimi všechny věkové katego-

rie a to i ta nejmenší miminka 

a seniory. Je připraveno 15 zce-

la nových činností, které zajis-

té budou moci zpříjemnit vol-

ný čas vašich dětí i vás. 

Mezi tyto novinky pat-

ří Klub reportérů, v plavec-

ké hale v Bílině bude probí-

hat plavání pro seniory, dětský 

plavecký kurz a aquaerobic. 

Pro milovníky krásných šper-

ků bude otevřena šperkařská 

dílna pro děti i dospělé, pro 

děti bude nově otevřen diva-

delní kroužek, country tan-

ce , orient – břišní tance a nej-

větší novinkou bude bubenic-

ká škola, kde se děti i dospělí 

budou učit hru na bonga. Nej-

větší přírůstek v nabídce má 

mateřské centrum Klokánek 

DDM Bílina a tam kromě již 

klasických dopoledních pro-

gramů pro předškolkové děti 

bude probíhat klokánek vede-

ný v anglickém jazyce pro děti 

a rodiče, baby angličtina pro 

děti od 3 let, pro děti od 4 let 

je nové také veselé pískání, kde 

se děti budou učit hrát na zob-

covou fl étnu , připraven je také 

hudební klokánek – rytmika 

pro nejmenší, využít můžete 

také baby školku – hlídání dětí 

a jako poslední bych se zmínila 

o novém výukovém programu 

pro 4,5 – 6leté a 7 – 9leté děti – 

Figurková školička, kde se děti 

zábavnou hravou formou učí 

logickému myšlení, kreativitě 

a rozhodování. 

Rádi bychom touto ces-

tou poděkovali všem exter-

ním pracovníkům, lidem, kte-

ří se starají o váš volný čas, bez 

kterých bychom vám takové-

to množství kroužků a klubů 

nemohli nabídnout.

Klára Palečková
Dům dětí a mládeže Bílina

DDM nabízí 75 zájmových kroužků

Studio keramika
v DDM Bílina připravilo

pro širokou veřejnost:

Kroužky keramiky pro děti 

i dospělé od 3 let do 99 let, 

všechny kroužky se schá-

zejí v Domě dětí a mládeže, 

Havířská 529

Zahájení proběhne u všech 

zájmových útvarů keramiky 

od pondělí 17. 9. 2007.

Bližší informace k jednot-

livým kroužkům Vám podají 

v recepci DDM Bílina.

Soustředění aerobicu odstartovalo novou sezónu v DDM

se nám opravdu dařila, protože 

děti trénovaly s nadšením.

Za odměnu jsme navštívi-

li bobovou dráhu v Janově, 

aquapark v Liberci a lunapark 

v Centru Babylon.

Teď nás čeká tvrdá dřina. 

Budeme pilně trénovat, aby-

chom se dobře připravili na 

závodní sezónu a opět vyhrá-

vali.

Děkuji všem rodičům, kte-

ří mi na soustředění pomáha-

li a také děkuji manželům Cha-

lupným, kteří nám zdarma 

zajistili autobusovou dopravu.

Věra Ryjáčková
DDM Bílina

na konečnou zprávu od hasi-
čů. Šetříme to zatím jako pře-
stupek proti majetku. Může to 
však být překvalifikováno i na 
trestný čin po vyčíslení ško-
dy nebo určení přesné příčiny 
(úmysl),“ sdělila mluvčí PČR 

Ilona Novotná.
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jí si vysloveně co chtějí,“ řekl 

vedoucí Azylového domu Jiří 

Šámal.

Azylový dům je majetkem 

města a jeho obyvatelé byli 

několikrát upozorňováni, že 

pokud nezlepší svoje chování, 

nebude jim obnovena nájem-

ní smlouva.

„Každý Azylový dům ať je 
kdekoli má svoje problémy 
a svoji klientelu, se kterou se 
většinou špatně komunikuje. 
Neznamená to, že v takových 
domech se nemusí dodržovat 
řád a pořádek. Někteří nájem-
níci byli upozorňováni na růz-
né přestupky, stále byli pod vli-
vem alkoholu, děti si dělaly co 
chtěly atd. Situace v Azylovém 
domě je již taková, že dvěma 
rodinám se neobnoví nájemní 
smlouva. Jedné se dalo ultimá-
tum a pokud se situace nezlep-
ší, opět se nájemní smlouva 
neobnoví,“ dodal starosta Josef 

Horáček.

MAT zahajuje svou činnost
V Bílině se bude konat usta-

novující schůzka Místního akč-

ního týmu (MAT). Navazuje 

tak na akci pro veřejnost Téma 

2007, která se konala v Bíli-

ně v dubnu 2007 pod zášti-

tou města a projektu Ústecko – 

živý region.

Cílem akce bylo seznámit 

veřejnost s problematikou 

udržitelného rozvoje měs-

ta a zejména za aktivní účas-

ti občanů Bíliny vybrat tzv. 

„místní téma“. Občané vybí-

rali ze seznamu 10 témat, kte-

rá byla navržena společně se 

zástupci města a řešiteli pro-

jektu. U občanů jednoznač-

ně zvítězilo téma „Spoluži-

tí občanů různých národností 

na sídlištích“. K tomuto téma-

tu ustavuje město místní akč-

ní tým, který bude složený ze 

zástupců města, neziskových 

organizcí, občanů Bíliny a pří-

padně ze zástupců státních 

orgánů.

Členové bílinské přírodo-

vědné společnosti M. Horák 

a M. Hanzlíková začátkem srp-

na díky svojí všímavosti zare-

gistrovali v našem okrese his-

toricky teprve druhý exemp-

lář psíka mývalovitého. Během 

ornitologické akce jej nalezli 

mrtvého u kraje silnice neda-

leko Žichova. Automobil, kte-

rý psíka porazil, nezpůsobil 

takové porušení jeho těla, kte-

ré by zabránilo určení živoči-

cha a mrtvolka psíka mohla být 

dokonce dopravena do mos-

teckého muzea k preparaci.

Psík mývalovitý (Nyctereu-

tes procyonoides) se do České 

republiky postupně dostává 

od východu. Živočich, půvo-

dem v severní Číně, Japon-

sku a na východní Sibiři, byl 

v polovině minulého stole-

tí jako zdroj husté kožešiny 

pokusně vysazen v evropské 

části Ruska, kde zdomácněl 

a začal se odtud již „po vlast-

V našem okrese se objevil nový druh savce

ních“ šířit do Evropy. Psík váží 

přibližně tolik jako naše liš-

ka, má však podstatně krat-

ší nožky a tak vypadá menší. 

Jeho obličej skutečně připo-

míná medvídka mývala, hus-

tý kožíšek má většinou hně-

dý až šedý. Šelma je aktivní 

převážně v noci, proto uniká 

pozornosti. Živí se drobnými 

obratlovci včetně ryb. Na roz-

díl od většiny psovitých šelem 

dokáže i šplhat. Samice může 

vrhnout 6 až 9 štěnat, což 

způsobuje jeho rozšiřování po 

Evropě. Psík mývalovitý není 

jediným nepůvodním druhem 

savce v Čechách. Díky lidem 

se sem rozšířila například 

dnes již běžná původně seve-

roamerická ondatra pižmová 

(vysazena poprvé v roce 1905 

v Dobříši) nebo středomořský 

mufl on vysazený v polovině 

devatenáctého století.

Karel Mach

Upozorňujeme občany, že 

pokud nebudou respekto-

vat oznamovací cedule MTSB, 

nebude na určitých místech 

proveden úklid komunika-

ce. Upozornění se týká hlavně 

komunikace v sídlišti Za Chlu-

mem za bl. 1, kde stále nikdo 

nerespektuje zákaz parkování 

v době úklidu komunikace.

Ing. Olga Roučková
ředitelka MTSB

Upozornění
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Pomník padlých z 2. sv. 

války čeká rekonstrukce
V současné době se zpra-

covává projekt na obnovu 

památníku padlých z 2. sv. vál-

ky na místním hřbitově. Celko-

vé náklady na rekonstrukci se 

budou pohybovat kolem půl 

miliónu korun, na kterých se 

město bude podílet 20 %. Zby-

lých 80 % by měla pokrýt dota-

ce z EU.

„Kdy se začně s rekonstruk-
cí se bude odvíjet od přiděle-
ní dotace, ale chtěli bysme, aby 
vše bylo připravené na tradiční 
květnové kladení věnců,“ uvedl 

Karel Müller z oddělení regio-

nálního rozvoje.

Hledá se herec
Bílinské divadelní minimum 

hledá do nové divadelní hry 

„Jak jsem vyhrál válku“ muže 

ve věku od 18 let a výš. Kontakt 

na tel. čísle 603 545 326

Školy se zaplnily

novými žáky
Do bílinských škol letos 

nastoupilo celkem 232 prvňáč-

ků. Zatímco na ZŠ praktickou 

jich nastoupilo pouze 7, do ZŠ 

Za Chlumem jich přišlo celkem 

97. ZŠ Lidická přijala 59 nových 

žáčků a ZŠ Aléská celkem 69.

Na prvňáčky čekají nejen 

nové povinnosti, ale také nové 

výukové programy. Informa-

ce o nových vzdělávacích pro-

gramech doslova zahltily 

tisk a televizi. Jak bude vypa-

dat vzdělávací program na 

ZŠ Aléská vysvětlila ředitelka 

Mgr. Božena Holková.

Krásná pro dospělé
Gangy, kriminální román oblíbeného amerického autora detektivních příběhů Ed Mc Baina se 

odehrává v Los Angeles. Války gangů mladistvých jsou zde stejně nemilosrdné jako v New Yorku 

a panují v nich stejně nesmyslné a kruté zákony. Hrdinou románu je mexický 

mladík, který má rád auta , má svou dívku, na které mu záleží, ale především 

chce být sám sebou. Nikdy nepoznal vlastního otce a tak mu parta dočasně 

nahrazovala rodinu. Za pokus opustit gang nakonec musí tvrdě zaplatit. Drsný 

příběh s tematikou násilí páchaného mladistvými připomene čtenářům auto-

rův bestseller Džungle před tabulí. Vydává nakl. BB art Praha.

Bereniké, dcera Kleopatry, historický román německé autorky M. R. Kaisero-

vé vypráví příběh dcery egyptské královny Kleopatry a Julia Caesara, která byla 

kněžkou v Memfi dě. Když Egypt padl do rukou Římanů, musela začít nový život 

uprostřed svých nepřátel. Chytrá a krásná princezna si Římany v krátkém čase 

získala především svým lékařským uměním, ale tajný milostný poměr s císařem 

Augustem se jí stal málem osudným. Vydává nakl. Noxi Bratislava. 

Naučná pro dospělé
Člověk, viry a ptačí chřipka, praktický rádce v této současné problematice z pohledu lékaře i cho-

vatele bude užitečnou příručkou pro ty, kterých se tento problém týká. Autor knížky lékař a vědec 

Bohumil Ždichynec čtivě a fundovaně radí, jak nezpanikařit a nepodlehnout beznaději, ale nao-

pak dostupným a rozumným přístupem ochránit nejen sebe, ale i naše opeřené 

přátele. Vydává nakl. Český klub Praha.

Kolem světa na kole, netradiční cestopis mladých manželů Francoise a Clau-

da Hervéových, kteří vyjeli 1.dubna 1980 na kolech na cestu kolem světa, se čte 

jedním dechem. Původní předpoklad, že se vrátí za tři roky , dopadl jinak.Dob-

rodružná cesta se ve skutečnosti protáhla na čtrnáct let a za tu dobu ujeli 150 

tisíc kilometrů a projeli 66 zemí pěti kontinentů. Mimořádné bylo to, že se jim 

během cesty narodila dcerka Manon, s kterou pak pokračovali v putování od je-

jích šesti týdnů věku až do šesti let, kdy musela do školy. To, co si Jules Verne 

představoval, oni dokázali a vyprávějí to s jednoduchostí a humorem. Vydává 

nakl. Cykloknihy Plzeň. 

Pro mládež
Holčičí tajnosti, vtipný příběh anglické autorky Cathy Hopkinsové je určen 

dospívajícím, kteří si hledají své místo mezi kamarády a prožívají první lásky. 

Školní premiantky to nemají v životě vůbec snadné a to je také případ hrdin-

ky této knížky. Jako většina dospívajících dívek je nespokojená sama se sebou 

a zvláště přítomnost hezkých kluků ji vyvádí z míry. Zachrání ji parta tří dívek, 

které jí pomohou najít zdravé sebevědomí a pak se začnou dít neočekávané 

věci…Vydává nakl. Mladá fronta Praha.

Dinosauři a prehistorický život, obrazová encyklopedie, ve které se děti 

dovědí, který dinosaurus byl největší, jaké to bylo v době ledové i proč dinosau-

ři vymřeli. Jednoduchý text, nádherné barevné ilustrace i internetové odkazy na 

stránky, kde se děti detailněji seznámí s ohromujícím světem prehistorických 

obyvatel planety Země, to vše nabízí tato kniha, kterou vydává nakl. Svojtka a co. Praha.

Pěkné počtení všem čtenářům a dětem příjemný začátek školního roku
přeje za kolektiv knihovny M. Šímová

 Knižní novinky na měsíc září...

V měsíci září zve Městská knihovna všech-

ny zájemce o životní prostředí na výstavu , kte-

rou nám zapůjčilo Hnutí Brontosaurus.Výtvar-

nou, literární a fotografi ckou soutěž Máme rádi 

přírodu vyhlásil poprvé v roce 1992 ZČ Hnutí 

Brontosaurus Kralupy nad Vltavou. Protože se 

soutěž povedla, nechali se po pár letech námě-

tem soutěže inspirovat v Mikulčicích na Mora-

vě. V roce 1997 vyhlásili soutěž „Vztah člověka 

k přírodě, popř. jarní příroda“. Sešlo se 133 pra-

cí od 94 lidí. Další ročník byl už na profesionál-

ní úrovni a výstava, kterou můžete shlédnout 

na schodišti centrální knihovna na Mírovém 

náměstí až do konce října t. r. obsahuje průřez 

historií výstavy. Návštěvníci uvidí většinu vítěz-

ných děl za poslední léta s výjimkou 13. roční-

ku, protože výstava těchto prací bude instalo-

vána v Brně a okolí. Jsme rádi, že se k nám na 

sever Čech dostala tato mimořádná výstava 

a věříme, že její shlédnutí nejen návštěvníky 

zaujme, ale také je bude inspirovat k zamyšlení 

nad stavem našeho životního prostředí. Výsta-

vu pořádá Městská knihovna ve spolupráci se 

Stranou zelených v Bílině.

Druhou akcí, kterou rovněž pořádá knihov-

na se Stranou zelených je přednáška „Per-

ly květeny Českého středohoří“. Přednášet 

budou Roman Kroufek z Pedagogické fakul-

ty UJEP Ústí nad Labem a Karel Nepraš, pra-

covník Oblastního muzea v Litoměřicích, člen 

občanského sdružení Mladí zelení. Beseda 

bude doplněna projekcí rostlin, které se v loka-

litě Českého středohoří vyskytují a které větši-

na z nás určitě nezná. Máte-li zájem o další klu-

bovou akci knihovny, přijďte ve středu 3. října 

od 18 hodin do klubovny centrální knihovny 

na Mírovém náměstí, určitě nebudete litovat. 

Vstupné je dobrovolné a na místě bude zajiště-

no občerstvení v kvalitě BIO.

Všechny případné zájemce
srdečně zve M.Šímová
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Oceněná dvojice Kubera - Marek. Dvojice Rous - Šebek.

Starosta Josef Horáček předává ceny vítězné dvo-
jici Vanderka - Pikhard.Dvojice Bártík - Pastyřík s Pavlem Novým.

Střípky 
z Bíliny
„Školní vzdělávací program 

(ŠVP) je dokument, který pojed-
nává o tom co, kdy, kde se bude 
dítě učit. Ve starém učebním 
plánu jsme měli osnovy pro 
základní školu. V současnosti 
učíme podle záklaních a obec-
ných osnov a ještě školní vzdě-
lávací program-škola dialogu. 
Na osnovách se podíleli všech-
ny vyučíjící a ŠVP nezahrnuje 
jen látku, která se učí v jednot-
livých ročnících, ale zahrnuje 
v sobě cíle a nové oblasti jako 
jsou průřezová témata. Zásad-
ní změna je v tom, že je to hod-
nocení výkonu žáka a cílem 
výuky nejsou jen znalosti, ale 
jsou prostředkem k tomu, aby si 
dítě osvojilo dovednosti. V pra-
xi tzn., že dítě musí mít samo-
zřejmě znalosti, ale nebude se 
na nich trvat encyklopedicky 
jako to bylo dosud.“

Jak dále uvedla, škola bude 

děti podporovat v tom, aby své 

znalosti uměly používat, orien-

tovat se v různých oblastech, 

byly samostané, uměly spolu-

pracovat a vytvářely si správ-

né vztahy mezi sebou. Důležité 

bude, aby z dítěte vyrostl člo-

věk, který se v životě dokáže 

uplatnit a nabyté znalosti se 

naučí používat.

„Druhá změna v rámci vzdě-

lávacího programu pro učitele 

je právě hodnocení žáků, kde 

se nehodnotí pouze vědomos-

ti, ale také praktické použi-

tí nebo-li kompetence. Šanci 

tak dostanou ti, kteří se neumí 

učit nazpamět, protože budou 

hodnoceni komplexně a to jak 

ve vědomostní části, tak prak-

tické,“ dodala zástupkyně ředi-

tele ZŠ Aléska Aksamitová.

Narkomani prodávali

a vyráběli drogy
Na různých místech v Bílině 

obchodovali s drogami. 

Z trestného činu nedovole-

ná výroba a držení omamných 

a psychotropních látek a jedů 

byli obviněni 25letá žena a 28 

letý muž z Bíliny. Na různých 

místech ve městě prodávali 

pervitin. Muž tuto drogu i sám 

vyráběl. Prodejem si vyděláva-

li na vlastní dávku, neboť jsou 

oba na drogách závislí. 

 nprap. Bc. Ilona Novotná

RE/MAX prodává nejvíce realit na sv�t�

Váš životopis zasílejte na e-mail:
makler.remaxstar@remax-czech.cz 

RE/MAX Star
Budovatel� 2957
434 01 Most

RE/MAX
Vedoucí mezinárodní sí� realitních kancelá�í
p�sobící v 67 zemích sv�ta se sítí více
než 6 600 realitních kancelá�í sdružující 
více než 120 000 realitních maklé��
úsp�šn� vstoupila na trh s realitami �R

www.remax-czech.cz

� práce na ŽL
� minimáln� st�edoškolské vzd�lání
� zkušenosti v obchod� výhodou

Hledáme zájemce na pozici

maklé� / maklé�ka
Most, Litvínov, Klášterec,

Kada�, Louny, Žatec,
Teplice, D��ín a okolí

®

Star

®

V Bílině se již potřetí ode-

hrál turnaj osobností s názvem 

Kaskáda Cup 2007. I letos se 

jej zúčastnila řada známých 

osobností. Za herce dorazil do 

Bíliny Jiří Krampol, Pavel Nový 

a Daniel Rous. Tenisové rakety 

se chopil moderátor Jan Rosák 

a také zpěvačka Marcela Hola-

nová. Tradičně si přijel zahrát 

tenis senátor a primátor města 

Teplic Jaroslav Kubera.

„Do Bíliny jezdím rád, také 
začíná období tenisových tur-
najů, tak to beru jako takový 
trénink. Mám strašně málo času 
hrát a samozřejmě pro amatéry 
jako jsem já, není snadné se do 
toho znovu dostat,“ sdělil své 

dojmy z turnaje.

V Bílině se líbilo i Pavlu 

Novému, který opět přijede, 

pokud ho někdo pozve. Na tur-

naji nechyběl ani starosta Josef 

Horáček, který se musel spo-

kojit s pátým místem.

„Myslím si, že turnaj se pove-
dl a vůbec celá akce. Tímto 

Na Kyselce proběhl turnaj 
„O pohár KC Kaskáda“

způsobem se do Bíliny mohou 
přijet podívat osobnosti jak 
z podnikatelské sféry, tak umě-
lecké a vždy je to pro měs-
to přínosem. Ještě jednou bych 
chtěl poděkovat Severočes-
kým dolům za sponzorský dar, 
za který jsme mohli opravit 
na tenisových kurtech sociální 
zařízení a chtěli bychom i zkul-
turnit šatny,“ dodal starosta.

Pohár KC Kaskáda nako-

nec vyhrála dvojice Vander-

ka – Pikhart, na druhém místě 

Káninský – Hofman a třetí mís-

to vybojovala dvojice Beneš – 

Vondráček. Nejlepším hráčem 

celého turnaje byl vyhlášen 

Bohumil Pikhart.

(lal)

KC Kaskáda děkuje spon-
zorům celé akce, kterými byli: 
Severočeské Doly a. s., TOPAV-
Takáč, ABS-stavební společ-
nost, Pneuservis P+P Bílina, 
Euroškola Litvínov, Lisec – Kůs 
Bílina.
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Jan Saudek s Pavlou Hodkovou a synem Matějem.

V měsíci září vystavuje v galerii Pod věží současná výtvarni-

ce a ilustrátorka Marcela Vichrová, která je absolventkou oboru 

malba na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Žije a pra-

cuje v Horoměřicích u Prahy a své obrazy vystavuje nejen v čes-

kých galeriích, ale i ve Spojených státech, Nizozemí a Německu. 

V současné době pracuje v Národní galerii.

Malby Marcely Vichrové se vyznačují především výraznými 

obrysovými liniemi uzavřené v černém obrysu. Při delším pozo-

rování na první pohled spletité kompozice malby se objeví obraz-

ce, kterých si na první pohled nevšimnete.

Obrazy Marcely Vichrové bude galerie Pod věží vystavovat do 

28. září 2007. (lal)

„Živé“ obrazy Marcely Vichrové 

vystauje galerie Pod věží

Ve výstavní síni U kostela probíhá výsta-

va obrazů českého fotografa a malíře 

Jana Saudka. Vernisáž proběhla v pondělí 

4. září 2007 a stala se také součástí natá-

čení Saudkovy 13. komnaty, kterou vysí-

lá Česká televize. Vernisáže se zúčastni-

la současná přítelkyně Jana Saudka Pavla 

Hodková se synem Matějem a spisovatel-

ka Irena Obermanová.

Jan Saudek uvítal všechny přítomné 

způsobem sobě vlastním a to příjemným 

humorem, a jak sám řekl: „bez zbytečných 

uměleckých keců“.

Saudkův temperament se výrazně odráží 

v jeho obrazech, které hýří sytými barvami 

a napáditostí.

„Obrazy jsou inspirovány mými fotogra-
fiemi, jsou to takové nepodařené napodo-
beniny. Maluju českýma barvama, které 
v průběhu let hodně zesvětlí, a tak použí-
vám silné odstíny. V žádném případě to 
nepovažuji za umění, protože to je od slova 
umět a já nic neumím, ale maluju upřím-
ně a rozhodně si nědělám z nikoho legraci 
jako někteří „umělci“. Nechci být ani lidový 
umělec, ale lidový hrdina. Ještě fotím, ale 
spíš už dělám věci pro charitu,“ prozradil 

o sobě Jan Saudek.

Mezi mnoha Saudkovými obrazy vyni-

ká motiv rtů, namalovaný barevně i čer-

nobíle.

„To jsou rty mé první ženy, kterou jsem 
velice miloval. K tomuto motivu mám vel-
mi vřelý vztah, je velice dekorativní a vzdor 
tomu mnohonásobnému provedení se veli-
ce slušně prodává,“ vysvětlil Saudek.

Janu Saudkovi se na bílinské vernisáži 

velmi líbilo. S potěšením se všem pode-

psal a s přítomnými zapředl nejeden 

rozhovor.

„Mám velký obdiv k návštěvníkům, kteří 
dnes přišli. Je to úplně jiná společnost než 
třeba v Praze a já Prahu nemám rád, i když 
jsem se tam narodil a jsem tam prakticky 
pořád. Trvale ale bydlím na jih od Prahy. 
K tomuto kraji mám vřelý vztah nejen pro-
to, že má přítelkyně pochází z Hrušovan 
u Chomutova.“

Obdivovatelem Jana Saudka je i starosta 

Josef Horáček, který poděkoval KC Kaská-

dě za uspořádání výstavy.

Nechci být lidový umělec, ale lidový hrdina

„Jsem velice rád, že pan Saudek vystavuje 
právě v Bílině a myslím si, že pro naše město 
je to velká událost. Jeho obrazy jsou k vidě-
ní spíše v Praze nebo zahraničí. Věřím, že 
výstava bude mít úspěch a navštíví ji co 
nejvíce lidí,“ dodal starosta Josef Horáček.

Jan Saudek je velkým milovníkem žen 

a dokázal to i na vernisáži, kde nešetřil 

poklonami pro přítomné dámy. A co se 

Janu Saudkovi na ženách nejvíce líbí? Žen-

skost a vůně.

(lal)
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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

křídlo, jindy zas zvuk cembala nebo hon-

ky-tonk piana.

Říjnové představení Petit Fleur zahá-

jí tradičně Schola Viva a poté již využi-

jí akustických kvalit prostoru obřadní 

síně hráči GASSMANNOVA DECHOVÉHO 

KVARTETA (tři klarinety a fagot) s umělec-

kým vedoucím Pavlem Bašusem. 

V secesní budově zazní skladby mostec-

kého rodáka F. L. Gassmanna spolu s opu-

sy dalších Evropanů, Ditterse von Ditter-

sdorfa, Ladislava Duška, Bedřicha Sme-

tany, J. Kličky, K. Bělohoubka, Claude 

Debussyho, Jaroslava Ježka, J. W. Lennona 

a Paula Mc Cartney, a frankofonního Ame-

ričana Sidney Becheta.

Všechny zájemce zve KC Kaskáda nejen 

k návštěvě tohoto komorní pořadu, ale 

rovněž na KONCERT k poctě svatého Vác-

lava do Kostela sv. Václava v Želenicích, 

v pátek 28. září 2007 od 18:00 hodin, kde 

vystoupí Dechové kvinteto Městského 

divadla v Ústí nad Labem.

Jan Maryško

Schola Viva Bilinensis vsadila na dechy

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

Pátým dílem pokračuje ve středu 3. října 

2007 v obřadní síni Městského úřadu v Bíli-

ně seriál komorních koncertů, tentokrát 

pod cizokrajným titulem „PETIT FLEUR“. 

Vrcholící úvodní ročník setkávání 

komorního pěveckého souboru Schola 

Viva Bilinensis a instrumentálních těles 

zahájilo již v prosinci 2006 duo Severo-

české fi lharmonie Teplice ve složení p. Ků-

da, fl étna - p. Dobrodinský, harfa pořadem 

BARBORKA V KLUBOVNĚ. Následovaly 

únorový STRING CLARTET vynikajícího 

klarinetisty a performera Petra Kašpara, 

dubnové PIANO kontra BAS v KD Fontá-

na Za Chlumem, s kombinací kláves Pavly 

Szirotné a kontrabasu Martina Suskeho až 

k jarnímu vystoupení souboru konzerva-

toristek KvT, poprvé v obřadní síni Měst-

ského úřadu v Bílině, s názvem OD MAD-

RIGALU K MUZIKÁLU.

Shodou šťastných náhod byli dosud 

vždy hosty komorního pěveckého 

sdružení Schola Viva Bilinensis a KC Kas-

káda hráči a hráčky na dechové (dře-

věné) nástroje. Vnímavý posluchač tak 

mohl srovnat fl étnovou hru koncertního 

mistra - člena fi lharmonie a posluchač-

ky 4. ročníku konzervatoře. Vy všichni, 

kteří jste byli při tom, jistě jste odhalili 

přednosti doprovodu harfenisty a výho-

dy proměnlivosti barvy elektronického 

nástroje, simulujícího hned koncertní 
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Kulturní 
servis

KINO HVĚZDA
� Středa 19. září od 1800 hod.
� Čtvrtek 20. září od 1800 hod.

RANDE MĚSÍCE
USA. Romantická komedie.

Vstupné: 60,- Kč

� Středa 26. září od 1800 hod
� Čtvrtek 27. září od 1800 hod.

NORBIT
USA. Romantická komedie 

s Eddiem Murphym v hlavní roli

Vstupné: 70,- Kč. Nevhodné do 

15 let

DIGITÁLNÍ KINO
� Úterý 18. září od 1900 hod.

PŘEDTUCHA
USA. Thriller se Sandrou Bul-

lock v hlavní roli

Vstupné: 50,- Kč. Nevhodné do 

12 let

� Pátek 21. září od 1900 hod.

MAHARAL
- TAJEMSTVÍ TALISMANU
ČR. Dobrodružný/rodinný.

Vstupné: 50,- Kč

� Pátek 28. září od 1900 hod.

PRAVIDLA LŽI
ČR. Thriller

Vstupné: 50,- Kč. Nevhodné do 

15 let

MĚSTSKÉ DIVADLO
� Čtvrtek 20. září od 1900 hod.

THE GIN GAME
(KARETNÍ HRA)
Hrají: Blanka Bohdanová

a Josef Somr

Vstupné: 80,- Kč (60,- Kč pro 

seniory)

GALERIE POD VĚŽÍ
� Od 4. 9. 2007 do 28. 9. 2007

se koná výstava s názvem

OBRAZY
MARCELY VICHROVÉ
Obrazy vystavuje Marcela 

Vichrová z Národní galerie 

Praha

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
� Od 4. 9. 2007 do 28. 9. 2007 se 

koná výstava s názvem:

JAN SAUDEK - OBRAZY
Známý fotograf a výtvarník 

vystavuje obrazy s motivy zná-

mých fotografi í

Připravujeme:

Zdeněk Troška
Divadelní představení – 

BLBOUN

Nedělní pohádka – Princ Bajaja

Slavnostní zahájení provozu 

digitálního kina v městském 

divadle v Bílině

V úterý 18. září od 19. hodin 

bude zahájen provoz digitál-

ního kina v Městském divadle. 

Digitální kino bude zahájeno 

fi lmem PŘEDTUCHA se Sand-

rou Bullock v hlavní roli.

Linda Hanson má nádher-

ný dům, milujícího manžela 

a dvě rozkošné dcerky. Její 

život je perfektní až do chví-

le, kdy dostane zprávu, že její 

muž Jim zemřel při automo-

bilové nehodě. Pro oddanou 

manželku a matku je to to nej-

horší, co si dokázala předsta-

vit. Otázkou však zůstává – ne-

jde opravdu pouze o předsta-

vy? Když se Linda následují-

cí ráno probudí, její manžel je 

živ a zdráv. Celé neštěstí nejpr-

ve považuje za noční můru, ale 

KC KASKÁDA INFORMUJE
pak se to stane znovu – někte-

rá rána nachází manžela ved-

le sebe, zatímco jindy se pro-

bouzí jako vdova. Dny svého 

života prožívá nepochopitel-

ně na přeskáčku. Lindina trau-

matizující předtucha uvede do 

pohybu sled podivných udá-

lostí, které mění tok času.

 Zdroj Palace Cinemas 

MAHARAL
Uvede digitální kino v pátek 

21. září od 19. 00 hod.

22. srpna roku 1609 umí-

rá pražský rabín Löw. Dva 

významní muži, astrolog 

Jan Kepler a předseda židov-

ské obce dajan Jicchak Kohen 

pospíchají křivolakými ulička-

mi k jeho smrtelné posteli.

Oba od umírajícího dosta-

nou polovinu talismanu, jehož 

opětné složení by držitele při-

vedlo k obrovskému pokladu. 

Rok 1941, Major Abel Rosen-

berg zachraňuje před gesta-

pem vzácnou knihu Via Lucis 

(Cesta světla), která je dal-

ším klíčem k odhalení tohoto 

pokladu. Přestože ho při zbě-

silém pronásledování nacis-

té postřelí, podaří se mu před 

nimi knihu ukrýt. Současnost. 

Knihu Via Lucis objeví v anti-

kvariátu vysokoškolská asi-

stentka Kristina s dvanácti-

letou neteří Alenkou. Obě-

ma okamžitě dojde, že nara-

zily na něco mimořádného. 

Než ji však stačí koupit, starý 

antikvář je zavražděn a kniha 

záhadně mizí. Případu se ují-

má detektiv Sedláček a policej-

ní expert na historii, Kristinin 

spolužák z fakulty a její dávný 

ctitel, doktor Knapp. Rozuzle-

ní se ale nebude hledat snad-

no, protože o knihu se zajímala 

celá řada lidí. Začíná dramatic-

ké pátrání po pokladu.

 Zdroj Palace Cinemas

Jan Saudek

vystavuje v Bílině

 Ve výstavní síni U kostela 

vystavuje své obrazy fotograf 

a malíř Jan Saudek. Obra-

zy jsou inspirovány známý-

mi Saudkovými fotografi emi. 

Prodejní výstava potrvá do 
28. září 2007.

Výstavní síň je otevřena 

od pondělí do neděle od 1000 

hod. do 1600 hod.

Michalovi mazlíčci 

Michal si myslí, že už je 

moc velký na to, aby si hrál 

s dětmi. Jeho „plyšáci“, nej-

větší mazlíčci, ho ale pře-

svědčí o tom, že z malého 

kluka ještě nevyrostl a hrát si 

s nimi může klidně dál. 

Na internetových stránkách 
KC Kaskáda je zavedena „náv-
štěvní kniha“

Na webových stránkách Kul-

turního centra Kaskáda přibylo 

několik nových věcí. Zajímavá 

je například „Virtuální prohlíd-

ka“ Městského divadla, kultur-

ního důmu Fontána a letního 

kina, kde si návštěvníci webo-

vých stránek mohou sami vše 

prohlédnout dle přiložené-

ho návodu. Další novinkou 

je tzv. „návštěvní kniha“, zde 

očekáváme příspěvky, námě-

ty a ohlasy na veškeré kulturní 

dění ve městě.

Samozřejmě nejnovější 

novinkou je rezervace vstupe-

nek na divadelní představení 

on – line přes stránky KC Kas-

káda. Dle návodu si mohou 

návštěvníci zarezervovat vstu-

penky na představení na letoš-

ní podzim.

Petr Mácha
KC Kaskáda

V představení uvidí děti 

skutečné hračky, své oblí-

bené plyšáky, do kterých se 

zamilují nejen ony, ale také 

jejich rodiče. 

Dětské představení oblíbe-

ného herce Michala Nesvad-

by „MICHALOVI MAZLÍČ-
CI“ se uskuteční 23. 9. 07 
od 14.30 hod. v KC Kaskáda 

v divadle. Předprodej vstupe-

nek v Městském infocentru. 
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Bílina zažila největší hudeb-

ní akci v novodobé histo-

rii. Punkový festival přilákal 

v sobotu 1. září 2007 do are-

álu letního kina zhruba osm 

stovek příznivců punku. Akce 

podtrhla dvacáté výročí čes-

ké dnes už legendární skupi-

ny Do řady!, dalšími vrcholo-

vými koncerty se pak blýskaly 

kapely Aurora z Maďarska, slo-

venští Konfl ikt a Ex – Tip, čes-

kou punkovou scénu zastoupi-

li hradečtí N.V.Ú nebo pražští 

Plexis, jejichž zpěvák Petr Ho-

šek stál v osmdesátých letech 

u zrodu Do řady!, z regionál-

ní scény vystoupily skupiny 

Šanov 1, Hysterics nebo míst-

ní Legalizace. Vyvrcholením 

celé narozeninové párty bylo 

vystoupení skupiny 999 z Vel-

ké Británie, která vystupuje na 

největších festivalech téměř 

čtyřicet let a řadí se tak k nej-

starším a nejznámějším kape-

Skupina Do řady! oslavila své 20. výročí
lám na světě.

Už od pátku se do Bíliny 

sjížděli punkeři z celé země, 

některé skupinky dokonce 

dorazily o den dříve a nepohr-

dly „přírodním“ ubytováním ve 

stanech na Kyselce. Areál letní-

ho kina se plnil hned od odpo-

ledních hodin, kdy festival 

startoval. Návštěvníky přilá-

kala odpoledne hlavně plzeň-

ská kapela Znouzectnost, 

příznivci skatepunku si také 

nenechali ujít ani ojedinělé 

vystoupení před časem roz-

padnuvších se litvínovských 

No Feeling.

Nejen muzika, ale 

i zajímavé punkerské 

účesy dominovaly jinak 

celkem klidnému festu, kte-

rý se obešel bez výrazných 

výtržností. Dobře zvládnu-

té byly i doplňkové činnos-

ti. Návštěvníci, kteří akce na 

Kyselce znají, si pochvalova-

li rozšířený stánkový pro-

dej. Jindy bývá areál 

známý nedostatkem 

stánků a obrovský-

mi frontami, bez 

kterých se tento 

koncert obe-

šel.

Pořadatel, kterým bylo Kul-

turní centrum Kaskáda, děkuje 

za spolupráci především Měst-

ské a Stát- ní policii, měs-

tu Bílina a Ústeckému 

kraji za fi nanční pod-

poru.

(mim)

Do řady!

Aurora
999

Plexis
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 Výroba ptačích budek
Ptačí budku zhotovíme z minimálně 

2 cm silných nehoblovaných prkének, roz-

měry a velikost vletového otvoru se řídí 

druhem ptačích nájemníků, bidýlko se 

neumísťuje. Například pro sýkory, reh-

ky zahradní nebo lejsky měří strany bud-

ky 14 x 14 cm, výška stačí 20 cm a vleto-

vý otvor má průměr 3,2 - 3,5 cm. Tako-

vý příbytek potom zavěsíme na strom do 

výšky 2-5 m. Pro jiné ptačí druhy (např.

poštolky) se budky zavěšují i ve výšce 6-

10 m, vletový otvor je celá horní polovi-

na přední stěny a stejně jako budky pro 

rehky domácí nebo konipasy se uchycu-

jí na budovy, pod střechy, na altány a pod.

Všechny typy budek mají být otvírací, kvů-

li pravidelnému zimnímu vyčištění. Zavě-

šujeme je na podzim nebo v časném jaře 

vletovým otvorem k jihu, či jihovýcho-

du. Kromě ptačích budek můžeme vyro-

bit i domek pro ježky o stranách 40 cm 

a kvůli izolaci má mít navíc 20 cm před-

síňku. Pro dravý hmyz vosičky se na stro-

my a keře zavěšují dřevěné špalky s otvo-

ry od 1 do 10 mm. Jako domek pro škvory 

slouží květináč naplněný slámou a zavě-

šený dnem vzhůru k ovocnému stro-

mu, tak aby se ho dotýkal. Posledním ti-

pem je napajedlo pro ptáky, které pro ně 

slouží zároveň jako koupaliště. Stačí jen 1 

x 1 m fólie s 5-10 cm hloubkou vody, poblíž 

může být kolík na usednutí. Napajed-

lo umísťujeme na přehledné volné ploše.

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

Biozahradnictví a permakultura - 5. část: Rozšiřování druhové rozmanitosti

Po celé budově je opět slyšet dětský křik a smích. Do MŠ 

Švabinského se vrátily děti z prázdnin a hned je uvítal na 

školní zahradě skákací hrad. To bylo křiku a radosti z pohy-

bu. Všechny děti si dostatečně zaskákaly. Ani se jim nechtě-

lo ze zahrady domů.

Školní rok ve „Švabince“ konečně začal
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  na seminář
Datum konání: 25. září 2007

Místo konání: zas. místnost Městské knihovny-Bílina
 Mírové nám. 21

Čas konání: 1000 – 1130 a 1200 – 1330 hodin

Seminář je rozdělen na dvě části s následující tema-
tikou:

1. Management a dobrovolnictví v odpadovém hospo-
dářství a jeho využití pro podporu domácího a komu-
nitního kompostování.
 

Přednáška se zaměřuje na problematiku managementu ve veřej-

né správě a na spolupráci s dobrovolníky dle zákona o dobrovol-

nické službě. Bude zde představen dobrovolnický program Mis-

tr nulového odpadu.

Přednášející: Tomáš Hodek- Ekodomov

2. Nové přístupy a možnosti v oblasti nakládání 
s bioodpady v souvislosti s novelizací zákona o odpa-
dech 314/2006 sb. a s přípravou vyhlášky k nakládá-
ní s bioodpady.

Přednášející: Ing. Antonín Slejška

Seminář je realizován v rámci projektu „Ústecký kraj-kraj pří-
rody i člověka“, který je spolufinancován evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR a je určen především pro veřej-

nou správu a místní samosprávu, pracovníky úřadů, ale i pro 

NNO a veřejnost. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakty:
tel. č. 739 318 658, e-mail: blazena.rihova@terranatura.cz

www.terranatura.cz/ekocentrum/index.asp a www.ekodomov.cz 

Odpolední oslavy 10 let od 

založení HC Draci Bílina zahá-

jil náborový a ukázkový tré-

nink, který vedli litvínovští 

trenéři mládeže Bubla, Goga, 

Král a Zima a následoval ukáz-

kový trénink oddílu kraso-

bruslení. Potom již nastoupi-

la k exhibičnímu utkání Sta-

rá garda Litvínova a starší Dra-

ci. Z Litvínova přijeli Vopat, 

Zima, Lukeš, Bubla, Kalina, 

Mareš, Hrabák, Ulrich, Goga 

a do branky se postavil Zelen-

ka. Draci nastoupili v dresech, 

v kterých začínali v roce 1997 

první sezónu v krajském pře-

boru a které jim zakoupil maji-

tel Husitské bašty Jan Šámal. 

A sešlo se jich opravdu hodně. 

Nechyběl ani Jaroslav Anderle, 

který je se svým bratrem Pet-

rem tvůrcem znaku hokejo-

vého klubu. V brance se stří-

dali Daniel Slačík a Kobrč 

a v poli hráli Jaroslav Ander-

le, Raichl, bratři Procházkové, 

Balín, Pleva, Miroslav Slačík, 

Marcel Hájek, Paluska, Hubá-

ček, bratři Faitové, Prchal, Víťa 

Zeman, Süsser, Babička a Kou-

bek. Na střídačce byl trenér Jiří 

Hájek a vedoucí mužstva Zde-

něk Procházka. Hrálo se pro 

radost, Draci třikrát vedli, aby 

nakonec 4:5 vyhráli hosté po 

třetinách 2:2, 2:0, 0:3. Bran-

ky Litvínova vstřelili dvě Kali-

na a po jedné Zima, Vopat, 

Mareš, za Draky se dvakrát 

trefi l Roman Fait a jednou Jiří 

Procházka a Zeman.

Na oslavách se také hodně vzpomínalo

O přestávce byli starostou 

Josefem Horáčkem a prezi-

dentem klubu Ladislavem Kvě-

chem na ledové ploše oceně-

ni největší Draci v desetileté 

historii. Z pětice zasloužilých 

si ceny převzali dlouhole-

tý trenér Jiří Hájek a současný 

sekretář Radislav Balín. Popřál 

jim i bývalý reprezentant Jiří 

Bubla. Další z pětice Jiří Pas-

tor, Jaroslav Hubáček a Luboš 

Uher se omluvili a ceny pře-

vezmou později. Oceněna byla 

i desetiletá spolupráce Draků 

s ředitelem zimního stadionu 

Jiřím Müllerem. Na stadionu 

se také vzpomínalo. Miroslav 

Eibl a Pavel Kabourek tréno-

vali žáky na přelomu 80. a 90. 

let. To ještě byla otevřená ledo-

vá plocha a trenéři a rodiče si 

museli odházet z ledové plo-

chy sníh nebo hadicemi stáh-

nout vodu. A nemohli zapo-

menout na jízdu historickým 

autobusem se zamrzlými okny 

na zápas do Frýdlantu, kdy 

po několika hodinách skonči-

li u Rýnoltic a museli shánět 

náhradní autobus, aby dostali 

děti domů. 

Na závěr oslav se večer střet-

li v přípravě na novou sezónu 

krajského přeboru Draci a SK 

Kadaň B. A kdo přišel, nelitoval. 

Na začátek sezóny to bylo utká-

ní výborné úrovně, pouze těch 

vyloučených bylo na přátel-

ský zápas zbytečně moc. Bílina 

vyhrála 6:3 po třetinách 1:1, 4:0, 

1:2. Branky: 4. Závada, 26. Vie-

deman, 27. Hautvogel, 27. Král, 

40. Kousek, 50. Lhotka – 56. 

58. Neprášek, 8. Wagner. Draci 

nastoupili v sestavě Kafan (32. 

Husák) – Baumruk, Tyle, Lexa, 

Boháček, Drenčko, Bartoníček, 

Procházka – Lhotka, Gonsio-

rovský, Hautvogel – Kubinčák, 

Král, Závada – Maďa, Viedeman, 

Kousek – Šťastný. (ob)

V Bílině se představí
hokejisté Sokolova i Chebu

Koncem září začne nový roč-

ník krajského přeboru mužů 

v ledním hokeji a bude se 

hrát stejným způsobem jako 

v minulém ročníku.  Ovšem 

mužstva se z poloviny před-

staví v Bílině jiná a o to bude 

soutěž pro diváky atraktivněj-

ší.   První část budou hrát spo-

lu  s ústeckými kluby i hokejis-

té Karlovarského kraje.  Osm 

mužstev se utká dvoukolově 

a ve druhé části opět dvouko-

lově podle krajové příslušnos-

ti. Body z první části se zapo-

čítávají  a vítězové skupin zís-

kají titul přeborníka Ústecké-

ho a Karlovarského kraje s prá-

vem postupu do kvalifi kace 

o II. ligu. Soutěž začíná 30. září 

a končí 24. února.

Podle nepsaného šéfa 

mužstva   Vladimíra Machul-

dy je jediným cílem Bíliny  

postup do II. ligy. „Ještě to 

jednou zkusíme, nyní trénuje 

v Litvínově průměrně 15 hrá-

čů  a všichni mají jediný cíl. 

Do zahájení soutěže chce-

me sehrát alespoň 10 zápa-

sů.“   Draky by měla vést troji-

ce Radek Goga, Jiří Bubla a Jiří 

Hájek.  Podle nalosovaných 

čísel bude v první části pře-

boru startovat HC Draci Bíli-

na, HC Cheb 2001, HC Slovan 

Louny, HC Ostrov nad Ohří, 

HC Stadion Litoměřice, HC 

Sokolov B, SK Kadaň B a HC 

Trstěnice.  Bílinští fandové se 

mají na co těšit.

(ob)
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Místní organizace České-

ho rybářského svazu v Bílině 

pořádala za fi nanční podpo-

ry Městského úřadu Bílina let-

ní rybářské soustředění pro 

děti. Soustředění proběhlo ve 

Vlastějovicích na Sázavě ve 

dnech 28. 7. - 11. 8. 2007. Mla-

dí rybáři se zde zdokonalova-

li v lovu ryb a poznávání živo-

ta u vody. Letošní soustředění 

bylo zaměřeno na lov dravců. 

Nejvíce jsme nachytali štik - 

12 kusů. Největší štiky, 66 cm 

a 72 cm jsme si sami připravi-

li a vyudili. 

Uloven byl i candát - 53 cm. 

Přesto hodně úlovků bylo vrá-

ceno vodě. Zúčastnili jsme se 

různých soutěží, například 

nohejbalový a fotbalový turnaj, 

střelba ze vzduchovky. Líbila se 

i noční stezka odvahy. Podnik-

li jsme společný výlet „Posá-

zavským pacifi kem“ do Led-

če nad Sázavou. Velký úspěch 

měly i diskotéky. Odměnou pro 

děti bylo dosednutí záchranné-

ho vrtulníku poblíž tábora. Zde 

se mohly děti seznámit s pra-

cí záchranářů a nahlédnout 

do kokpitu vrtulníku. Poté byla 

krátká ukázka záchrany zraně-

ného v nepřístupném terénu. 

Touto cestou chci poděko-

vat všem vedoucím, rodičům 

a sponzorům, kteří nás v této 

činnosti pro mládež podporují.

Miroslav Zaťko
vedoucí rybářské mládeže

v Bílině

UPOZORNĚNÍ
pro děti do 15 let, 

které chtějí vlastnit v roce 2008 

svojí povolenku (chytat ryby).

Přihlášky do rybářského 

kroužku si můžete vyzvednout 

na Rybářském domově

(u autobusového nádraží) 

ve dnech 19. 9., 1. 10. a 17. 10. 

od 15 do 17 hodin, kde se také 

dozvíte více podrobností.

Výbor organizace 

Mladí závodníci získali zlato a bronz

O již uplynulém slunném 

víkendu se za mezinárodní 

účasti konal dvoudenní bik-

rosový závod Intercup v Hra-

nicích na Moravě a Přerově. 

Závodu se zúčastnilo 150 jezd-

ců. Několik zástupců zde měl 

i bílinský oddíl, který si připsal 

na konto dvě medailová umís-

tění. V kategorii 7 let vybojoval 

bronzovou příčku Pavel Kři-

van, Matěj Chalupný si v kate-

gorii 13 let po nevydařeném 

ME spravil chuť a vydřel zlato. 

Zdeněk Chalupný ml.
trenér

Sportovní diváci v našem 

městě dosud mohli navštěvo-

vat na bílinských sportovištích 

celou řadu tradičních turnajů, 

závodů nebo utkání v mnoha 

sportech. Kroky fanoušků smě-

řovaly většinou na Kyselku za 

fotbalem a atletikou, na zim-

ní stadion za hokejem nebo 

na Tyršovu zahradu za háze-

nou či volejbalem. A právě Tyr-

šova zahrada by mohla v nej-

bližší budoucnosti poskytnout 

po hokejbalistech ještě záze-

mí pro Bílinu novému sportu, 

nohejbalu.

Antukové dvorce bílin-

ských volejbalistů si v nedávné 

době vyzkoušelo sympatické 

družstvo nohejbalistů Autodo-

pravy Severočeských dolů vede-

ných panem Karlem Bažantem. 

Nohejbalistům se na „Tyršá-

ku“ líbilo. Dokladem toho je, 

že si volejbalové kurty pronajali 

k uspořádání turnaje „O pohár 

starosty města“ v sobotu 15. 

září. Připravovaný turnaj slibu-

je velmi dobrou sportovní úro-

veň, protože do Bíliny přijedou 

přední nohejbalová družstva 

ÚK. Pořadatelé připravili nejen 

podívanou na mladý a v Bíli-

ně dosud málo prezentovaný 

sport, ale i příjemné posezení 

na terase volejbalového areálu, 

kde bude k dispozici občarstve-

ní, hrát a zpívat bude světecká 

skupina „Střepy“.

Nohejbal je původní česko-

slovenská hra s počátky kolem 

roku 1922. Hrál se především 

na trampských osadách a plo-

várnách. Od roku 1971 je ofi ci-

álním sportem zařazeným do 

svazu ČSTV. Kromě pravidel-

ných mistrovských soutěží v ČR 

a na Slovensku se nohejbal hra-

je i ve světě a jsou pořádána ME 

a MS.

Zveme všechny sportovní 

diváky do volejbalového areá-

lu v Tyršově zahradě, vzdálené 

pouhou jednu minutu poma-

lé chůze od náměstí na nohej-

balový turnaj „O pohár staros-

ty města“.

Jaromír Jirásek

O pohár starosty města v nohejbalu

Mladí rybáři lovili dravce

Chcete, aby si vaše děti od 

raného věku osvojily pravi-

delný zdravý pohyb? V době, 

kdy se zájmy dětí soustřeďu-

jí kolem televize a počítačů se 

setkáváme s negativním vli-

vem sedavého způsobu živo-

ta na vývoj dětského organis-

mu. Existuje nabídka různých 

tělovýchovných organizací, 

které se zabývají jednotlivý-

mi sportovními disciplínami, 

často zaměřenými s přípravou 

na vrcholové výkony. TJ Sokol 

nabízí všestranný rozvoj dět-

ské osobnosti nejen po strán-

ce tělesné. Chceme naučit 

děti radosti ze zdravého pohy-

bu i vzájemné toleranci bez 

nezdravého soutěžení. Ve spo-

lupráci s místním gymnáziem, 

které nám propůjčuje tělocvič-

nu, jsme zahájili 11. září pravi-

delné cvičení pro děti od 5 do 

8 let pod vedením zkušené cvi-

čitelky Soni Junkové. Cvičení 

je co nejpestřejší, s použitím 

nářadí (žíněnky, lavičky, žebři-

ny), cvičení s velkými a malý-

mi míči, výuka country tanců, 

běhy, koordiační cvičení nebo 

soutěže. Vše s ohledem na věk 

cvičenců a s doprovodem hud-

by. Rádi mezi sebe přijmeme 

všechny nové malé členy, nosi-

tele jména nejstarší tělový-

chovné organizace v Čechách.

Cvičební hodiny budou 

jedenkrát týdně v úterý od 

15.45 do 16.45 hodin, v tuto 

dobu se může kdokoli přijít 

přihlásit.

Podrobnější informace na 

tel. č. 417 820 203 – starosta 

jednoty Ing. Krhounek

417 829 936 – vzdělavatelka 

jednoty J. Flašková.

Kromě cvičení pro děti 

zahajujeme cvičení žen rov-

něž v tělocvičně gymnázia. 

Starší ženy od 16. 45 do 17. 45 

hodin a mladší ženy od 17.45 

do 18.45 hodin. Srdečně zveme 

i nové zájemkyně.

Se sokolským pozdravem 
NAZDAR J. Flašková

TJ Sokol Bílina zahajuje pravidelné cvičení pro děti od 5 do 8 let
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Letošní srpen je nejen ve 

znamení Lva, ale také ve zna-

mení královny sportu. Atleti-

ky. Zatímco Mistrovství svě-

ta v atletice začalo v Ósace 25. 

8. 2007, o týden dříve, 18. srp-

na 2007, na jiném kontinentě, 

proběhla na bílinském stadi-

onu soutěž, která má do mis-

trovství sice ještě hodně dale-

ko, ale svou prestiž si po pět-

atřiceti letech přeci jen získa-

la. Počasí bylo přímo stvořené 

k závodům a určitě mělo velký 

podíl i na výkonech, které atle-

ti o sobotním odpoledni poda-

li. Hlavním závodem, jak je již 

z názvu jasné, byl běh na 800 

m. V kategorii mužů si pro prv-

ní místo a věcné ceny době-

hl Richard Svoboda z TJ Duk-

la Praha v čase 1:50,33 a v kate-

gorii žen vyhrála s časem 

2:06,09 Lenka Masná z ACP 

Olymp Brno. Dalším význam-

ným závodem byl sprinter-

ský trojboj Velké ceny Seve-

ročeských dolů, a. s. Chomu-

tov, skládající se z 60, 100 a 200 

metrů. Jak muži, tak ženy měli 

již od začátku jasné adepty na 

první místa. Ladislav Křížek, 

bývalý člen AK Bílina, dnes již 

Vítězky ve sprinterském trojbo-
ji se zástupcem Skupiny ČEZ 
Ing. Josefem Molkem.

Rozběh mužů na 800 m, hlavního závodu Bílinské půlky.

Bílinská půlka oslavila své kulatiny
závodící za USK Praha, celé-

mu trojboji vévodil a se 2606 

body se umístil na prvním 

místě s náskokem 160 bodů. 

U žen kralovala a vybojovala za 

celý trojboj 2841 bodů Martina 

Dostálová, členka PSK Olymp 

Praha. Bílinští atleti se nesty-

děli a ukázali, že také umí! Do 

vzdálenosti 42,32 m poslala 

svůj oštěp Kateřina Žofková a  

tímto výkonem obsadila krás-

né bronzové místo. I trojskok 

měl AK Bílina své zastoupeni, 

a to v podání Martina Sýkory, 

který si doskočil pro brambo-

rovou. Bílínská půlka tak, díky 

hlavnímu partneru Skupině 

ČEZ, oslavila své kulatiny, jak 

se patří.

V Bezovce se již tradičně rozjel další ročník, 

v pořadí již osmý Memoriál Jiřího Jerie. Závo-

dy v lodním modelářství zahájil syn Jiřího Jerie, 

Jakub, který především popřál všem soutěžícím 

klidnou vodu.

Závodů se zúčastnilo 45 lodních modelářů ve 

věku od 3 do 63 let. Bílinští závodníci zabodova-

li téměř ve všech kategoriích. V nejmenší kategorii 

Mimina EX 500 se na 1. místě umístil Jan Procház-

ka, na 2. místě Baruška Faitová a na místě čtvrtém 

Anička Wünsetová. V kategorii Žáci EX 500 si dru-

hé místo odnesl Petr Nekarda a v kategorii Junioři 

F4 získal třetí místo Tomáš Hlavnička.

Lodní modeláři se opět sejdou příští rok v květ-

nu na 20. ročníku závodu „O bílinský hrníček“, 

který také zahájí Krajské kolo žáků.

Poděkování sponzorům: Klub zastupitelů KSČM 

Bílina, Krajský zastupitel KSČM O. Bubeníček, 

DDM Bílina, Jiří Konárek, Antonín Mejtský, STSČ 

Bílina – Zdeněk Chalupný, Severočeské doly Bílina 

a. s., MěÚ Bílina, Rybářský svaz Bílina, Hračkárna 

Čtyřlístek, Klub lodních modelářů Bílina.

Klub lodních modelářů Bílina pořádal 
veřejnou soutěž –  Memoriál Jiřího Jerie


