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Blíží se volby. 
Kde budou volební místnosti?

Zateplení se dočkají budovy 
školky Za Chlumem, Čapkova a také technické služby

28. září – Den české státnosti
V pátek 28. září budou zavřené školy a většina pracujících také ne-
půjde do zaměstnání. Je totiž svátek. Především mladší generace 
možná nebudou vědět, co vůbec slavíme a proč že tedy nemusejí 
do školy. Připomeňme si historii svátku.

Wikipedie vysvětluje:
Dne  28.  září  roku  935  byl  svým  bratrem  Boleslavem  zabit  český 
kníže Václav. Na svátek byl tento den navržen na základě usnesení 
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanec-
ké  sněmovny Parlamentu České  republiky  z  24.  března 2000. Vý-
bor zvolil pro státní svátek označení „Den české státnosti – Svatý 
Václav“.Při druhém čtení návrhu zákona se k  tomuto dni vyjádřil 
nejprve premiér Miloš Zeman, který svátek s ohledem na historický 
kontext nepřímo označil za symbol servility a kolaborace. Poslanec 
Vojtěch Filip poté navrhl vypuštění tohoto dne ze seznamu státních 
svátků uvedených v návrhu zákona. Nakonec navrhl poslanec Vlas-
timil Tlustý, aby svátek nesl pouze označení „Den české státnosti“.

Pátek a sobota 12.-13. října 
budou probíhat volby do za-
stupitelstev krajů a do sená-
tu PČR. Voliči v Bílině budou 
mít možnost volit v blízkosti 
svých bydlišť, především 
pak v budovách škol 
či školek. Volební 
místnosti budou 
otevřené v pátek 
od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 
od 8 do 14 hodin. 

Podívejte se na přehled 
volebních okrsků 

na straně 10
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Město Bílina již nyní ví, že podané žádosti o dotace na zateplení 
dalších městských budov byly doporučeny ke schválení ministro-
vi životního prostředí.

Žádosti byly podané v rámci výzvy 
č. 35 Operačního programu životní 
prostředí. O žádostech rozhodoval 
Řídící výbor programu na svém 
srpnovém zasedání. Vzhledem 
k tomu, že od roku 2010 nebyla 
vyhlášena žádná výzva na zateple-
ní, žadatelů bylo opravdu mnoho 
a Řídící výbor posuzoval rekord-
ní počet žádostí. Budovy školek 
Za Chlumem a Čapkova jsou jedi-
né, které ještě na zateplení čekají, 
všechny městské školy a školky 
kromě těchto již zateplené jsou. 
Nový kabát získá i objekt měst-
ských technických služeb. Díky 
zateplení a výměně oken dojde 
k výraznému snížení energetické 
náročnosti těchto budov a město 
ušetří na vytápění. Na první po-
hled viditelnou změnou budou 
také nové fasády, které především 
u školek rozzáří starý panel a oživí 

tak školku i z pohledu dětí. Z do-
tace by mělo město získat zhruba 
5 milionů korun, což pokryje té-
měř polovinu celkových nákla-
dů na zateplovací akce. Žádosti 
byly podány letos koncem měsíce 
února a byl předpoklad začátku 
a dokončení prací ještě v letošním 
roce vzhledem k běžným lhůtám 
schvalovacího procesu. Informa-
ce o schválení žádosti však musí 
přijít oficiálně s podpisem minist-
ra a Bílina na ni zatím čeká. Bude 
tak nutné změnit harmonogram 
prací a akci posunout až do příš-
tího roku. Samotným stavebním 
pracím bude předcházet výběrové 
řízení na dodavatele stavby a to při 
dodržování nového zákona o ve-
řejných zakázkách trvá zhruba 4 
měsíce. Začátek stavebních prací 
se tak posune zhruba na jarní mě-
síce příštího roku. simi

Budovy již zateplení nutně potřebují, město uspoří 
energie a objekty získají nový kabát.
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Z deníku Policie ČR
Vloupání do bývalé sušárny 
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do bývalé sušárny v panelovém 
domě. Po překonání okna vnikl 
do místnosti, ze které odcizil elek-
trické ruční nářadí v hodnotě 16 
tisíc korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který trestní zákoník 
stanoví maximálně dvouletý trest 
odnětí svobody.

Okradený návštěvník herny
O peněženku s doklady a plateb-
ními kartami přišel návštěvník 
jedné herny v Bílině. Neznámý 
lapka využil jeho podnapilosti 
a z náprsní kapsy bundy, kterou 
měl na sobě, mu peněženku od-
cizil. Policisté případ vyšetřují 
pro podezření z přečinů krádeže 
a neoprávněného opatření, padě-
lání a pozměnění platebního pro-
středku.

Vloupání do bytu
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se o víkendu vloupal 
v Bílině do bytu. Zloděj po překo-
nání vstupních dveří vnikl do bytu 

v panelovém domě a odcizil z něj 
finanční hotovost šest tisíc ko-
run. Ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečiny krá-
deže a porušování domovní svo-
body.
 
Kdo viděl nehodu?
Policie žádá občany, kteří byli 
svědky níže uvedené dopravní ne-
hody o spolupráci. 
K nehodě došlo v době od 15:00 
hodin dne 14. září 2012 do 14:30 
hodin dne 16. září 2012 v Bílině, 
na parkovišti v sídlišti Za Chlu-
mem.
Nezjištěný řidič neustanoveného 
motorového vozidla poškodil zad-
ní část zaparkovaného automobilu 
Škoda Fabia šedé barvy a z místa 
nehody odjel, aniž by splnil po-
vinnosti uložené zákonem. 
Veškeré poznatky k nehodě lze 
sdělit na Dopravní inspektorát 
Teplice, ul. Husitská 5, telefon 
974 439 260, nebo na bezplatnou 
linku 158.

Měď stále láká
Měděné oplechování ze střechy 
budovy bývalých lázní v Bílině 

odcizil neznámý zloděj. Lap-
ka vnikl do objektu a následně 
na střechu, ze které odcizil ople-
chování zábradlí a část vikýře, 
čímž způsobil škodu přibližně 
14 tisíc korun. Měď, která zřej-
mě skončila někde ve výkupně 
sběrných surovin, budou hle-
dat policisté, pachateli hrozí 
v případě dopadení až dva roky 
ve vězení.

Na montáži kradli
Z přečinu krádeže jsou podezře-
lí dva muži ve věku 19 a 28 let, 
které zadrželi pracovníci bezpeč-
nostní agentury v Bílině. Z are-
álu poškozené společnosti, kde 
jsou v současné době pracovně 
na montáži, odcizili tři desítky 
železných válečků pro technolo-
gickou pásovou dopravu, které 
společně naložili do zavazad-
lového prostoru jejich vozidla. 
Autem se poté pokusili projet 
vrátnicí, kde ostraha při kontrole 
zjistila, že mají plný kufr želez-
ného materiálu. Odcizené váleč-
ky v hodnotě 40 tisíc korun chtěli 
prodat do sběrny a o utržené pe-
níze se rozdělit. Materiál byl za-

jištěn a vrácen poškozené firmě, 
případem se nyní bude zabývat 
soud, který může nepoctivé pra-
covníky poslat až na dva roky 
za mříže.

Vandal poškodil zastávku
Skleněné výplně na autobusové 
zastávce v Bílině rozbil nezná-
mý vandal. Někdy  průběhu ví-
kendu nezjištěným předmětem 
rozbil sklo na zastávce u výjezdu 
z obce směrem na Most, čímž 
způsobil škodu ve výši 4 tisíce 
korun. Policisté případ vyšetřu-
jí jako přestupek proti majetku, 
za který hrozí pachateli v případě 
dopadení pokuta až do 15 tisíc 
korun.

Odnesl šperky i nože
Elektroniku, šperky a sadu ku-
chyňských nožů odcizil neznámý 
pachatel v Bílině. Zloděj se vlou-
pal do rodinného domu, ze které-
ho odcizil věci za téměř 50 tisíc 
korun. Policisté případ vyšetřují 
pro přečiny krádeže a porušování 
domovní svobody, v případě do-
padení může pachatel strávit až tři 
roky za mřížemi.

LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW 
SE SEDMI PROJEKTORY

Jen málokdo zná nejkrásnější kout 
naší planety s azurově modrým mo-
řem, stále zeleným pobřežím a s čer-
stvě zasněženými vrcholky hor!
Leoš Šimánek je známý tím, že 
rád dělá neobvyklé věci. Vzdát 
se kýženě očekávaného léta a vy-
dat se zpět do zimy? Stěží by to 
někdo udělal! On však věděl, 
do čeho jde. Věděl, že jej a jeho 
rodinu očekává zajímavý svět, 

a o to víc v zimě.
Leoš s manželkou Lenkou, synem 
Jakubem a dcerou Veronikou vy-
razili na dlouhou cestu, tentokrát 
do Aotearoa – země dlouhého 
bílého mraku, jak nazývají Mao-
rové, původní ostrovní obyvatelé 
Nového Zélandu, své ostrovy. 
Skoro tři měsíce Šimánkovi dů-
kladně poznávali novozélandské 
souostroví nacházející se mezi 

rovníkem a jižním pólem. V délce 
šestnácti set kilometrů se od se-
veru k jihu řadí celý kaleidoskop 
geografických zajímavostí začí-
nající u písečných pláží s palma-
mi, také v zimě kvetoucími ibišky, 
kolem gigantických kuželů sopek, 
gejzírů, barevných vulkanických 
jezírek s vařící se vodou či bub-
lajícím blátem, podél křišťálo-
vě průzračných horských jezer, 
do velehor pokrytých ledovci.
Ani tentokrát autor nefotografo-
val pouze přírodu, faunu a flóru, 
ale věnoval se se svojí rodinou 
všemožným aktivitám. Vyráželi 
na koních, kánoích či kajacích, 
sjížděli na lyžích zasněžené vul-
kány nebo podnikali túry mezi 
ledovcovými horami.
Při cestě lodí fjordem Milford 
Sound, který se hluboko zařezá-

vá do pobřežního pohoří Jižního 
ostrova, obdivoval a fotografoval 
Leoš Šimánek nejkrásnější horu 
jižní polokoule Mitre Peak, vypí-
nající se ve svém zimním hábitu 
přímo od hladiny moře do sedm-
nácti set metrů výšky.
Nově zpracovanou live-diashow 
doplňuje vydání stejnojmenné 
fotografické knihy – NOVÝ ZÉ-
LAND: Zimní putování po ostro-
vech přírodních superlativů a ces-
topis s barevnými fotografiemi 
– Z NOVÉHO ZÉLANDU PŘES 
HAVAJ DO AUSTRÁLIE: Za pří-
rodními krásami Oceánie, který 
vydal Leoš Šimánek ve svém na-
kladatelství ACTION-PRESS.
Více o autorovi, jeho knihách 
a diashow najdete na interneto-
vých stránkách: www.leossima-
nek.cz.

NOVÝ ZÉLAND
Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů

Přijďte se podívat: TEPLICE (Pá) 12.10., 19.00 hod., Dům kultury – Koncertní sál, Mírové nám. 2950
Předprodej: Dům kultury, Mírové náměstí 2950, tel.: 417 515 940

BilinskyZpravodaj_20.indd   2 24.9.2012   16:49:13



27.	září	2012		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 3

Uzavření lékárny v HNsP Bílina
Dle  sdělení  jednatele  bílinské 
nemocnice  Dr.  Herzingera 
dojde  od  pondělí  24.  září  ze 
strany  provozovatele  lékár-
ny  v  areálu HNsP k uzavření 
lékárny  a  ukončení  poskyto-
vání  léku  pro  pacienty  bílin-
ské  nemocnice.  Provozova-
telkou  nemocniční  lékárny 
je  Mgr.  Hazdrová,  která  má 
s  nemocnicí  nadále  platnou 
smlouvu  o  pronájmu  prostor 
lékárny.

Jednatele Herzingera zarazil 
na přístupu Mgr. Hazdrové fakt, 
že o svém jednání neinformo-
vala vedení HNsP. „Až na můj 
telefonický dotaz v pátek (21.9) 
v dopoledních hodinách potvr-
dila ukončení provozu lékárny.  
Paní Mgr. Vladimíra Hazdrová 
svým nestandardním chováním 
ohrozila pacienty bílinské po-
likliniky,“ doplňuje Herzinger.  
Vedení zdravotnického zařízení 
v pátek učinilo všechny potřeb-
né kroky, aby byl léčebný režim 
pacientů zachován. „Pacien-
tům ambulancí se za chování 
Mgr. Hazdrové omlouváme,“ 

sdělil Dr. Herzinger. 
V současné době probíhá re-

konstrukce přízemí HNsP v Bí-
lině a v těchto prostorách mimo 

jiné bude otevřena nová lékárna 
do tří měsíců.

Lékárna v nemocnici je od pondělí zavřená. Pohodlí v podobě lékárny v areálu nemocnice bude pro 
pacienty zajištěno opět do třech měsíců, kdy bude otevřena lékárna v nově zrekonstruovaných prostorách.

Jaké důvody vedly Mgr. Hazdrovou k uzavření lékárny v HNsP?
Nápis na zamčených dveřích ne-
mocniční lékárny v pondělí 24.9. 
uvádí: „Z TECHNICKÝCH DŮ-
VODŮ ZAVŘENO“. Proti tomuto 
zdůvodnění se vedení nemocnice 
ostře ohrazuje. „V pátek lékárna 
normálně fungovala, žádný technic-
ký problém v prostoru nebyl hlášen, 
k uzavření lékárny z technických 
důvodů proto není žádný důvod“, 
informoval jednatel HNsP Dr. Her-
zinger.   
S žádostí o vysvětlení náhlého uza-
vření lékárny jsem se proto obrátil 
přímo na Mgr. Hazdrovou. Od pát-
ku 21.9. jsem jí několikrát volal 
na mobil a posílal sms s textem: 
„Dobrý den paní magistro, něko-
likrát jsem se Vám zkoušel dovo-
lat, ale bez úspěchu. Chtěl bych 
Vás tak znovu požádat o vyjádření 
v kauze uzavření lékárny. Děkuji. 
Karel Schön.“ Ani na tuto sms, ani 
na tiskové prohlášení HNsP z 21.9. 
Mgr. Hazdrová nereaguje a její mo-
bil je vypnutý.      
Motivaci Mgr. Hazdrové lze ale 
snadno odvodit z faktů. Výše 
nájmu za pronájem lékárny pro 
Mgr. Hazdrovou se v době, kdy 
ve vedení HNsP pracoval její 
manžel Ing. Hazdra, pohybovala 

v zanedbatelné výši mezi 5.000,-
Kč – 10.000,-Kč za měsíc. Když 
přišla nabídka od jiné lékárny např. 
na 40.000,- měsíčně, byla odmítnu-
ta. Díky tomuto přístupu přišla ne-
mocnice za uplynulé léta o příjem 
v řádech miliónů Kč. Nové vedení 
tomuto „hospodaření“ učinilo přítrž 
a vypsalo na provoz lékárny výbě-
rové řízení. Nejvyšší současná na-
bídka za pronájem prostorů lékárny 
v HNsP činí cca 50.000,-Kč. měsíč-
ně, což jen potvrzuje, jak „férovou“ 
výši nájmu měla Mgr. Hazdrová 
možnost platit nemocnici v době, 
kdy v jejím vedení pracoval její 
muž. 
Snaha získat prostředky HNsP 
ve svůj prospěch ostatně u Ing. Haz-
dry nadále pokračuje. Po svém pro-
puštění z nemocnice podal na HNsP 
žalobu pro její neplatnost a poža-
doval výplatu mzdy za následující 
měsíce. Ve středu 19.9.2012 projed-
nával žalobu Ing. Hazdry Okresní 
soud v Teplicích a zamítl ji. Ještě 
předtím právní zástupce Ing. Haz-
dry nabídl, že žalobu stáhne, když 
Ing. Hazdra dostane vyplaceno 
143.660,-Kč v rámci mimosoudní-
ho vyrovnání. Zástupci města návrh 
jednoznačně odmítli. Místostarosta 

Mgr. Rendl k tomu uvedl: „Na val-
né hromadě, kde jsme nabídku 
od Ing. Hazdry projednávali, vy-
volal požadavek vyplatit mu peníze 
z prostředků HNsP naprostý odpor 
a rozhořčení. Uvolnit požadova-
né peníze pro Ing. Hazdru by opět 
znamenalo odčerpat je z rozpočtu 
nemocnice, ze kterého se platí např. 
platy zaměstnanců HNsP.“  
K uzavření lékárny v areálu nemoc-
nice má Mgr. Hazdrová logický 
ekonomický motiv. Pro její novou 
lékárnu v soukromých prostorách je 
velmi výhodné, když nemocnič-
ní lékárna 

zůstane z „technických důvodů“ 
uzavřena. Pacienti budou místo 
pohodlného získání léků v nemoc-
niční lékárně nuceni dopravit se 
do jiné bílinské lékárny, přičemž 
o možnosti navštívit novou lékárnu 
Mgr. Hazdrové budou jistě z mnoha 
poutačů informováni...
Problém s náhlým uzavřením ne-
mocniční lékárny přestane být aktu-
ální za tři měsíce, s otevřením nové 
lékárny v právě rekonstruovaných 
prostorách hlavní budovy nemoc-
nice.  Karel Schön
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Odpady – kam s nimi? Poradíme Vám…
Odkládejte je na místech k tomu určených, uvedených v obecně závazné vyhlášce města.
Pro	fyzické	osoby	slouží:

-  sběrné nádoby o obsahu 110 l
-  kontejnery o obsahu 1 100 l
-  sběrné nádoby na separovaný 

komunální odpad (papír, plasty, 
sklo a bioodpad) 

-  odpadkové koše na veřejných 
prostranstvích

-  velkokapacitní kontejnery o ob-
sahu 5 m3 pro objemný odpad 

-  sběrný dvůr (umožňuje ulože-
ní odpadu různého charakteru 
včetně stavebního, (bezplatně 
do cca 300 kg na osobu a rok) - 
provozní doba Po-Ne 9-17 hod, 
o státních svátcích zavřeno.

-  služba na telefon – 417 821 580 
(odvoz odpadu podle množství 
a objemu za poplatek, podle 
Směrnice MTSBílina č.1/2012, 
o poskytování placených služeb.

Možnosti	pro	právnické	
osoby	a	fyzické	osoby	
oprávněné	k	podnikání:

-  uzavření písemné smlouvy 
s Městskými technickými služ-
bami Bílina a poté možnost 
využívat systém nakládání s od-

pady, který je nastaven obecně 
závaznou vyhláškou

-  sběrný dvůr v areálu Městských 
technických služeb Bílina – od-
pady kategorie ostatní i nebez-
pečný (za poplatek dle ceníku);

-  využívání zařízení určených 
k odstraňování odpadů v soula-
du se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění;

 
	A	jaké	mohou	být	postihy	
při	porušení	právních	

předpisů?
• V případě zjištěného porušení 
platné obecně závazné vyhlášky 
města Bíliny o systému nakládá-
ní s odpady fyzickou osobou se 
přistoupí k sankcím dle zákona 
č. 200/1990 Sb, o přestupcích, 
v platném znění, kdy lze uložit 
pokutu do výše 50 000 Kč a § 
69 odst. 1 zákona č. 185/2001 
Sb. , o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, v plat-
ném znění, kdy lze za odložení 
autovraku nebo elektrozaří-
zení uložit pokutu až do výše 

20 000 Kč. Dále dle § 69 odst. 
2 zákona o odpadech lze uložit 
pokutu až do výše 1 000 000 Kč 
za tyto přestupky – neoprávněné 
převzetí odpadu do svého vlast-
nictví, provádění nepovolené 
přepravy odpadů, soustřeďová-
ní odpadů nebo nakládání s ním 
na místech nebo v objektech, 
které k tomu nejsou dle zákona 
o odpadech určeny. 

• V případě porušení zmíněného 
zákona o odpadech právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání bude 
správní orgán postupovat dle § 66 
tohoto zákona, kde se stanovují 
pokuty za porušení ustanovení 
zákona o odpadech, které mohou 
dosáhnout výše až 1 000 000 Kč. 

Ing. Tomáš Pulchart, 
vedoucí OŽP

Pozor na kominíky bez oprávnění, 
ohrožují zdraví i majetek

Společenstvo kominíků ČR varuje 
občany před firmami, které prová-
dějí kominické práce bez patřičné-
ho oprávnění. A že jich není málo. 
Od 1. ledna roku 2011 vstoupilo 
v platnost nařízení vlády č. 91/2010 
Sb. o podmínkách požární bezpeč-
nosti při provozu komínů, kouřo-
vodů a spotřebičů paliv. Na trhu se 
však pohybují i podnikavci, kteří 
tohoto nařízení nedbají a i když 
mají živnost na Kominictví, nají-
mají si levnou pracovní sílu bez 
oprávnění a se svou nabídkou 
pak objíždějí města a obce, kde 
nabízejí nezasvěceným spotřebite-
lům kominické služby. Provádějí je 
ovšem často neodborně, amatérsky 
a bez znalosti technologických 
postupů, což může vést k ohro-
žení jak zdraví, tak i majetku 
občanů.
Společenstvo kominíků ČR 
je dobrovolným sdružením, 
které vzniklo již v roce 1900 
a v současné době má asi 
800 členů – kominíků 
s oprávněním, soud-
ních znalců z oboru 
apod. Je v zájmu 

společenstva informovat obča-
ny o nekalých praktikách pod-
nikatelů, kteří svou neodbornou 
prací ohrožují zdraví a majetek 
lidí a také poškozují jméno ko-
minickému řemeslu. Proto pokud 
dostanete nabídku hromadného 
čištění a kontroly spalinových 
cest, důkladně si prověřte odbor-
nou způsobilost osob, které tuto 
činnost nabízejí. Můžete k tomu 

využít jak internetové 
diskuze a recenze, tak 

třeba i webové 
s t r á n k y 

Společen-
stva komi-
níků ČR 

www.skcr.
cz nebo tel 
602 285 022 
nebo registr 
Ares.

Z Bíliny do Prahy jezdí 
autobus každou neděli

Především pro studenty může 
být výhodné autobusové spo-
jení Bílina – Praha, kterého 
mohou lidé využít každou ne-
děli. Autobus vyjíždí z Litví-
nova z autobusového nádraží 
v Bílině odjíždí vždy v 16:35. 
O tři minuty později, tedy 
v 16:38, zastavuje také na za-
stávce u polikliniky. Přistoupit 
mohou lidé také v Hrobčicích 
(16:41), Mirošovicích (16:43) 

a Měrunicích rozcestí (16:46). 
Trasa linky vede přes Louny, 
Slaný a konečnou zastávkou 
je Praha, Dejvická, odkud je 
pak další spojení (autobus, 
tramvaj či metro) do celé Pra-
hy.
Z Dejvické pak opět mohou lidé 
zpět do Bíliny v pátek v 15:45 
(v Bílině v 17:20) anebo v neděli 
v 19:30 (v Bílině ve 21:05). Spoj 
nejede ve svátek 28.9.2012.
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Obnova aleje na Kyselce

Saxofon má široké uplatnění, kterému ne každý nástroj může konkurovat
V  novém  školním  roce  má 
ZUŠ Gustava Waltera v Bílině 
novou  posilu  pedagogického 
sboru. Je jí sympatická slečna 
Zuzana  Čajková  a  bude  děti 
vyučovat hru na  saxofon. Po-
prosila  jsem  slečnu  učitelku 
o  zodpovězení  třech  otázek. 
Prosím, seznamte se.

1) Poprosím Vás, abyste se nám 
stručně představila. Jak dlouho 
se hře na saxofon věnujete? 
Určitě působíte v nějakém 
souboru...?
Jsem absolventka Teplické kon-
zervatoře ve hře na klarinet. Již 
od studií se aktivně věnuji také sa-
xofonu, který uplatňuji v Bigban-
du teplické konzervatoře a muzi-
kálových kusech v Severočeském 
divadle opery a baletu. Saxofon 
již několik let vyučuji - jak sou-
kromě tak i na ZUŠ.

2) Jaké máte plány pro působení 
v ZUŠ v Bílině? Myslím tím 
třeba nějaký specifický styl 
výuky, nebo čeho chcete 
dosáhnout?
Myslím si, že je vhodné pro vý-
uku začínajících hudebníků ne-
smírně důležité obsáhnout jak 
hudbu artificiální - vážnou, tak 
i nonartificiální - taneční. Budu 
svou výuku směřovat směrem, 
kdy budu žákům nabízet znalos-
ti v obou směrech. Velkou snahu 
chci směřovat ke kolektivnímu 
hraní. Komorní a souborová hra 
jsou předměty, kde se studentovi 

dostává praktických zkušeností 
hudebních, ale také komunikač-
ních a osobnostních. Od ledna 
tohoto školního roku zde plánuji 
vytvoření taneční kapely se za-
měřením na swingový a jazzový 
repertoár, která se, jak doufám, 
časem rozroste do klasického bi-
gbandu. 

3) Proč by se děti měly věnovat 
právě hře na saxofon? V kolika 
letech je ideální začít?
Saxofon nabízí velmi široké uplat-
nění, kterému ne každý hudební 

nástroj může konkurovat. Na sa-
xofon se hraje v symfonickém 
orchestru, komorním souboru, big 
bandu, dixielandu, funkové kape-
le, rockovém bandu i dechovce.
Začínajícímu saxofonistovi by 
mělo být nejméně alespoň deset 
let. Tento věk je nejvíce spojený 
s váhou nástroje, která působí 
na tělo studenta.
Pro mladší adepty máme připra-
vený přípravný studijní  program 
hry na zobcovou flétnu, který je 
směřován pro následný přechod 
na saxofon.

Budu se těšit na nadšené děti a ro-
diče, které kdykoliv ráda přivítám 
ve své učebně. Zodpovím veškeré 
podrobnosti a možnosti, které se 
pojí s krásnou činností jako je hra 
na saxofon. Moc se na Vás těším.

V rámci doplňovacích 
zápisů přijímá ZUŠ děti od 5 
let do Přípravné hudební 

výchovy a Přípravné taneční 
výchovy děti ve věku 7 a 8 let 
do Tanečního oboru děti od 7 
let do Pěveckého sboru.

Chtěl bych za celou obec Baráčníků v Bílině poděkovat všem, kteří 
nám nějak pomohli a hlavně přispěli finančně - především Skupina 
ČEZ a jiní,  třeba p.Minařík.Díky nim jsme mohli oslavit 75 let trvání 
obce. Oslava proběhla dne 8.9.2012 na Kyselce a pak v Kaskádě 
na Chlumu. Za všechny děkuje ponocný Heřmánek Vladislav

PODĚKOVÁNÍ
V minulém čísle BZ odbor životní-
ho prostředí informoval čtenáře 
o stavu Kyselské aleje. Město Bíli-
na si nechalo zpracovat odborný 
posudek z něhož vyplývá, že dře-
viny převážně jírovci madal (kaš-
tany) a lípy jsou z dendrologické-
ho hlediska v neutěšeném stavu. 
Současný stav cca 80-100 leté ale-
je je nebezpečný pro provoz. Vět-
šina stromů má sníženou vitalitu. 
U jírovců se projevuje malými lis-
ty a rozpadem obvodového pláště 
koruny či suchými silnými větve-
mi, u lip se projevuje proschlými 
korunami a zlomy kosterních vět-
ví. Statiku stromů zhoršují hniloby 
v poškozených kmenech i koster-
ních větvích a vychýlené těžiště 
způsobené pozdním vyvětvová-
ním kmenů v průjezdním profilu 
vozovky. Zvláště nebezpečné jsou 
stromy s kmeny dutými nebo s po-

délně prasklými a hnilobnými vý-
toky. Takto poškozené stromy mo-
hou způsobit škodu na zdraví či 
majetku. Z tohoto důvodu město 
přistoupilo k obnově aleje se za-
chováním její historické a přede-
vším estetické funkce. K aleji se 
bude přistupovat jako k celku a její 
obnova bude rozdělena do několi-
ka etap. Nejprve začátkem roku 
2013 budou odstraněny nejvíce 
ohrožující stromy, kterých je cel-
kem 15 ks převážně jírovců. 
U ostatních stromů se odstraní su-
ché větve a následně během roku 
bude provedena náhradní výsadba 
celé aleje, kdy budou vysazeny 
vzrostlé lípy. Postupem času v dal-
ších letech bude přistoupeno k dal-
šímu kácení stromů, které budou 
ohrožovat své okolí a nebude   
možné je již zachránit.
 Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí OŽP

Zuzana Čajková (vpravo) 
se věnuje žákyni.
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Nové prostředí přivítalo v září děti MŠ Síbova

Den horníků v Bílině

Stavební úpravy tříd, heren 
a malování prostor budovy 
nebraly o letních prázdni-
nách na „Síbovce“ konce. 
Ale již první školní den se 
děti mohly těšit ze zvětše-
ného prostoru, který vznikl 
odstraněním příčky mezi 
třídou a hernou. Tím vznik-
lo nové uspořádání herních 

koutků, které poskytuje dě-
tem během dne  soukromí, 
a větší prostor herny, který 
umožňuje dětem dostatek 
pohybových aktivit.
Za posledních 6 let prošla 
MŠ Síbova a její odlouče-
ná pracoviště MŠ Žižkovo 
údolí a MŠ Aléská velkými 
změnami nejen v interiérech 

budovy, ale změny k lepšímu 
doznaly i školní zahrady.
Cílem našich mateřinek je, 
aby se zde děti i rodiče cítili 
spokojeni a aby se naplnilo 
naše motto školního vzdělá-
vacího programu „Poznává-
me tenhle svět, chceme vše-
mu rozumět“
Jiřina Ondráková, MŠ Síbova

Poděkování
Děkuji 
za mimořádnou 
péči v LDN C 
v Bílině. Vysoce 
hodnotím pořádek 
a hygienu, vysokou 
odbornou úroveň 
všech pracovníků 
pod vedením 
vrchní sestry Jitky 
Bubeníčkove. 
Mimořádná 
vlídnost ve vztahu 
k pacientům dává 
téměř pocit domova.
MUDr. Miloslav Vaskivskyj
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Kulturníservis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Úterý 2., 9., 16., 23. říjen
19.00 hodin
KURZ	TANCE

Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 
Vstupné: 20,- Kč

Středa 3. říjen/15.00 hodin
DEN	SENIORŮ

K tanci a poslechu hraje 
KRUŠNOHORKA. 
Jako host vystoupí 

HARMONIKA DUO. 
Vstupné: 30,- Kč 

Sobot 6. říjen/15.00 hodin
SRAZ	ZANIKLÝCH	OBCÍ

Přátelské posezení 
obyvatel obcí Radovesice, 
Hetov, Dřínek, Lýskovice 

a Chotovenka. 
Vstupné dobrovolné.

Pořádají přátelé 
zaniklých obcí.

GALERIE	POD	VĚŽÍ	
Otevírací doba:

po-čt: 8.00-12.00; 12.30-17.00
pá: 8.00-12.00; 12.30-15.00

so-ne: zavřeno

4. říjen – 18. listopad 2012
ZAPOMENUTÉ	KRAJINY

JAROSLAV TLUSTÝ 
„In memoriam“

Výstava olejomaleb výtvarníka 
Jaroslava Tlustého. Vernisáž 

výstavy 4. říjen od 16.30.
Vstupné zdarma.

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Sobota 29. září 17.30 hodin

BASTARDI	3	-	2D
Česko/Drama.
Učitel Tomáš Majer, který v roce 
2010 nastoupil do jedné bývalé 
zvláštní školy, zmizel. Do školy 
přišel několik měsíců poté, co byla 
zavražděna jeho sestra Jana, rovněž 
učitelka. Ve školním roce záhadně 
zemřeli kluci, jež Janu Majerovou 
zavraždili… 
Hrají: Tomáš Magnusek, Kateřina 
Brožová, Jan Šťastný…
Vstupné: 90 Kč 113 minut P-12

Sobota 29. září 20.00 hodin

DIVOŠI	–	2D
USA/Krimi/Drama/Thriller/České 
titulky.
Dva kamarádi z Laguna Beach 
podnikají pěstováním a distribucí té 
nejkvalitnější marihuany na světě. 
Kromě práce mají společnou 
i přítelkyni O (Blake Lively). Jenže 
při střetu s mexickým drogovým 
kartelem, je jejich dívka unesena 
a výkupným se stává každý cent, 
který vydělali za posledních pět let.
Hrají: Aaron Johnson, Taylor Kitsch, 
Blake Lively…
Vstupné: 100 Kč 130 minut P–15

Neděle 30. září 15.00 hodin

NORMAN	A	DUCHOVÉ	–	3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Fantasy/Komedie/Český dabing. 
Malé nudné městečko kdesi 
v Massachusetts je obléháno zombies. 
Hrají: Anna Kendrick, Leslie Mann, 
Christopher Mintz-Plasse…
Vstupné: 150 Kč 95 minut MP

Neděle 30. září 17.30 hodin

TOTAL	RECALL	–	2D
USA/Akční/Sci-fi/Dobrodružný/
Thriller/České titulky.
Ačkoli má tovární dělník jménem 
Quaid (Colin Farrell) krásnou 
manželku (Kate Beckinsale), 
kterou miluje, výlet do mysli mu 
připadá jako perfektní dovolená 

od frustrujícího života – skutečné 
vzpomínky na život super špióna 
mohou být přesně to, co potřebuje. 
Hrají: Kate Beckinsale, Colin Farrell, 
Jessica Biel…
Vstupné: 100 Kč 121 minut P–12

Pátek 5. říjen 17.30 hodin

DIVOŠI	–	2D
USA/Krimi/Drama/Thriller/České 
titulky.
Hrají: Aaron Johnson, Taylor Kitsch, 
Blake Lively…
Vstupné: 100 Kč 130 minut P–15

Pátek 5. říjen 20.00 hodin

VE	STÍNU	–	2D
ČR/SR/Polsko/Krimi/Drama/Thriller/
České znění.
V bývalém Československu 50. let se 
odehrává napínavý kriminální příběh, 
který ve svém důsledku zasáhne 
do osobních osudů aktérů i jejich 
blízkých. 
Hrají: Ivan Trojan, Soňa Norisová, 
Jiří Štěpnička…
Vstupné: 100 Kč 106 minut MP

Pátek 5. říjen 22.00 hodin

RESIDENT	EVIL:	ODVETA	-	3D
USA/Německo/Akční/Horor/Sci-Fi/
Thriller/České titulky.
Smrtelný virus společnosti Umbrella 
Corporation dál pustoší Zemi a mění 
světovou populaci na legie masa, 
které jedí Nemrtví. Jediná a poslední 
naděje lidské rasy v podobě ALICE 
(Milla Jovovich), se probudí v srdci 
nejtajnější operace společnosti 
Umbrella a odkrývá víc o své 
tajemné minulosti, jak dále pátrá 
v komplexu.
Hrají: Milla Jovovich, Michelle 
Rodriguez, Kevin Durand…
Vstupné: 155 Kč 177 minut P–15

Sobota 6. říjen 17.30 hodin

RESIDENT	EVIL:	ODVETA	-	3D
USA/Německo/Akční/Horor/Sci-Fi/
Thriller/České titulky.
Vstupné: 155,-Kč 177 minut P–15

Sobota 6. říjen 20.00 hodin

BASTARDI	3	-	2D
Česko/Drama.
Učitel Tomáš Majer, který v roce 
2010 nastoupil do jedné bývalé 
zvláštní školy, zmizel. Do školy 
přišel několik měsíců poté, co byla 
zavražděna jeho sestra Jana, rovněž 
učitelka. Ve školním roce záhadně 
zemřeli kluci, jež Janu Majerovou 
zavraždili… 
Hrají: Tomáš Magnusek, Kateřina 
Brožová, Jan Šťastný…
Vstupné: 90 Kč 113 minut P-12

Neděle 7. říjen 15.00 hodin

NORMAN	A	DUCHOVÉ	–	3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Fantasy/Komedie/Český dabing. 
Malé nudné městečko kdesi 
v Massachusetts je obléháno zombies. 
Hrají: Anna Kendrick, Leslie Mann, 
Christopher Mintz-Plasse…
Vstupné: 140 Kč 95 minut MP

Neděle 7. říjen 17.30 hodin

CESTA	DO	LESA	–	2D
ČR/Komedie/Romantický/České 
znění.
Mezi starousedlíky patří zemědělná 
rodina Papošova. Ludva Papoš 
(Bolek Polívka) má svůj statek 
a polnosti, celý rok se stará o úrodu 
nebo chodí střílet divočáky nebo 
chlastá v hospodě. Jeho žena Vlasta 
(Eva Holubová) pracuje jako lesní 
dělnice. S dalšími ženami z vesnice 
sází stromky, žne buřeň, pálí dřevo, 
sbírá šišky. Jejich syn Ludva jr. 
(Tomáš Vorel jr.) na statku s rodiči 
nebydlí a s otcem sedlačit odmítá. 
Vystudoval vysokou lesnickou, 
takže pracuje jako adjunkt v revíru 
Josefa Cvrka (Jiří Schmitzer) 
a bydlí na hájence uprostřed lesa, 
sám se svým psem. Po práci chodí 
střílet škodnou, když tu se jedné 
noci potká s divoženkou Anynou, 
vegetariánkou… 
Hrají: Tomáš Vorel ml., Bolek 
Polívka, Eva Holubová…
Vstupné: 80 Kč 110 minut P–12

Setkání s písničkářem a spisovatelem Jiřím Dědečkem
Týden knihoven, který proběhne v letošním roce od 1. do 6. října, je opět dobrou příležitostí „zvi-
ditelnit“ knihovny nejen příjemnými bonusy pro čtenáře, jako bude v bílinské knihovně bezplatná 
registrace a prominutí sankčních poplatků, ale také uspořádat zajímavé akce.

Takovou akcí by měl být večer 
zpívané poezie v podání známé-
ho písničkáře, básníka, textaře, 
překladatele, spisovatele a autora 
četných rozhlasových a televiz-
ních pořadů, Jiřího Dědečka ( nar. 
1953 v Karlových Varech).
Jiří Dědeček od roku 1964 žije 
v Praze, kde také vystudoval 
na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy obor knihovnictví 
a vědecké informace. Absolvoval 
v roce 1976 a v letech 1983-1987 
pak ještě vystudoval scénáristiku 
a dramaturgii na FAMU. Několik 

let pracoval v Pražské informační 
službě jako tlumočník z francouz-
štiny a od r. 1983 je ve svobod-
ném povolání.
Širší veřejnosti je známý přede-
vším jako písničkář, vystupoval 
v letech 1973 až 1985 po celé re-
publice jako člen divadla malých 
forem Burian a Dědeček.
Od roku 2001 externě vyučuje 
psaní na literární akademii Josefa 
Škvoreckého a je také předsedou 
Českého centra Mezinárodního 
PEN klubu.
Šíře jeho zájmů a aktivit je velká, 

mimo jiné byl také v 70. letech 
dorosteneckým mistrem ČSSR 
ve veslování na skifu, je také čle-
nem ekologického sdružení Děti 
Země a kromě vlastní literární 
činnosti také překladá z fran-
couzštiny. Přeložil např. George 
Brassense Klejme píseň dokola, 
Jeana-Clauda Carriéra Vyprávět 
příběh aj.
Z jeho vlastní tvorby jsou to např, 
knihy poezie Blues pro slušný 
lidi, Znělky, Měsíc nad sídlištěm 
a prozaické knihy Oběžník nebo 
Snídaně se psem.

Napsal také několik knih pro děti 
jako např. Šli červotoči do houslí 
a Uleželé želé.
Využijte tedy příležitost strávit 
příjemný večer a přijďte 
ve středu 3. října do klubovny 
centrální knihovny na Mírovém 
náměstí, kde od 18 hodin začíná 
pořad s touto zajímavou osobnos-
tí. Srdečně zveme.
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Otevřená zahrada DDM

Na zahradě DDM byly připra-
veny výtvarné dílny – kreslení 
na tašky a sáčky, korálková díl-
na, keramika, malování mandal, 
seznámení s výrobky z pedi-
gu,…. Spousta malých návštěv-
níků odcházela v závěru odpole-
dne i s malým výtvarným dílem 
na svém obličeji – někdo s kytič-
kou, jiný s pavučinou nebo mo-
týlími křídly. Pro všechny účast-
níky dílen byl připraven dárek 
v podobě balónku.
Pro milovníky pohybu i počíta-
čových her zároveň byly připra-
veny herní konzole Kinect. Ať už 
si děti vybraly simulátor formu-
le1, či si zkoušely jízdu na lyžích 
a další sporty, vždy je to velmi 
bavilo. Zástup zájemců se tvořil 
i u elektrických vozítek segway, 
která celé odpoledne křižovala 
prostor in-line autodráhy.
Stalo se již dobrou tradicí, že se 
všech našich akcí zúčastňují bílin-
ští hasiči – poděkování za před-
vedení techniky patří Hasičském 
záchrannému sboru Ústeckého 
kraje, požární stanice Bílina a Ha-
sičskému záchrannému 
sboru podniku Severočeské 
doly Bílina.
O hudební doprovod, bo-
haté informace, soutěže 

a dobrou náladu se celé 
odpoledne výborně stara-
li moderátoři Team dance 
Mission.

I když je už do kroužků zapsáno 
490 členů (údaj k 19.9.2012), 
máme ještě spoustu volných 
míst v různých oborech. Rádi 

vám pomůžeme se správným 
výběrem i s různými možnost-
mi financování.
 Krista Sýkorová

I když školní rok ve školách začal 3. září, v Domě dětí a mládeže v Bílině začíná pravidelná docházka do zájmových kroužků, klubů 
a kurzů postupně až v polovině tohoto měsíce. Děti i rodiče tak mají dostatek času na výběr nejvhodnějších aktivit. Jejich kompletní 
nabídku jsme připravili na našich webových stránkách www.ddmbilina.cz/krouzky/  i v  tištěné brožuře. Bližší  informace jsme celý 
první školní den podávali všem zájemcům v našem infostánku u bílinského Intersparu a následně 8. září na Hornickém jarmarku. 
Naposledy jsme naše činnosti představovali v pátek 14. září akcí Otevřená zahrada DDM. Od půl čtvrté byla připravena klubovna 
elektroniky, autodráha, klubovny s počítači i s novou interaktivní tabulí, dílna s výrobou letadel. Z kuchyně, kde se schází kroužek 
cukrárna, vonělo čerstvé pečivo. V tělocvičně si děti postupně mohly vyzkoušet stolní tenis, zumbu a roppe skiping. V suterénu budovy, 
kde je Rodinné centrum Klokánek, byla ukázka kroužků fotbálek a sporťáček. 

Mladší žáci oceněni na ledové ploše
Mladší  žáci  HC  Draci  Bílina  se  dočkali  za  výborné  výkony 
a reprezentaci města Bíliny ocenění. Stalo  se  tak před zápasem 
s pražskou Kobrou v  rámci 3. kola  II. hokejové  ligy –  skupiny 
Západ. Na ledovou plochu nastoupili mladší žáci HC Draci Bílina 
v bílých dresech ve společnosti „A“ týmu. Na každého mladého 
hokejistu čekala krásná medaile a nechyběl ani pohár.

Mladší žáci ve své mistrovské sou-
těži – v lize mladších žáků obsadili 
v sezóně 2011/12 výborné druhé 
místo a pouhé dva body za prvním 
HC Tachov/Mar. Lázně. „Chtěl bych 
celému týmu poděkovat za důstoj-
nou reprezentaci oddílu i města Bíli-
ny v uplynulé sezóně,“ říkal po slav-
nostním ceremoniálu prezident oddí-
lu HC Draci Bílina René Štěpánek. 
„Byl jsem potěšen přístupem ke ka-
ždému tréninku, které byly zúročeny 
v mistrovských zápasech, a to kvalit-

ní a zodpovědnou hrou celého týmu 
mladších žáků HC Draci Bílina. 
Zároveň bych chtěl poděkovat trené-
rům za sportovní výchovu dětí, což 
je prioritou našeho klubu HC Draci 
Bílina,“ sdělil prezident oddílu HC 
Draci Bílina René Stěpánek.
Ceny mladým talentům na ledové 
ploše předával: prezident oddílu 
HC Draci Bílina René Štěpánek, 
sekretář oddílu HC Draci Bílina 
Jan Perný a tajemník MěÚ Bílina 
Ladislav Kvěch.

Úspěšný kádr mladších žáků HC 
Draci Bílina: David Verner, Matěj 
Šifalda, Martin Wainer, Jiří Vlach, 
Kryštof Ouřada, Tomáš Jungvirt, 
David Jindra, Tomáš Druxa, Jan 
Tůma, Oldřich Žítek, Jaroslav Ště-

pánek, Zdeněk Vaculík, Václav 
Kolínek, Jan Beneš, Daniel Štěpka, 
Karel Pavlíček, Jan Dolanský, Dani-
ela Pejšová a Vojtěch Vlach. Trenéři: 
Vladimír Jindra, Tomáš Verner, Old-
řich Žítek. Karel Schön
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Rada města na své 17. schůzi konané 19. září 2012 mimo jiné:
Uložila:

� Tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru ne-
movitostí a investic vypsáním 
výběrového řízení, respektive 
zajištění odborně způsobilé fir-
my pro vypsání výběrového ří-
zení na akci „Obnova a následná 
správa veřejného osvětlení“, dle 
investičního záměru schválené-
ho komisí pro účelné a hospo-
dárné využívání finančních pro-
středků a majetku města, konané 
18.09.2012.

Schválila:
� Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí finanční dotace mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Bílinským gymnáziem, o. p. s., 
jako příjemcem na školu v pří-
rodě pro 57 dětí, v celkové výši 
28.500 Kč. 
� Navýšení rozpočtu MŠ Šva-
binského na dopravu na 2 výlety, 
v celkové výši 15.000 Kč, navý-
šení rozpočtu odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví pro Pečova-
telskou službu na dopravu a čás-
tečné vstupné, v celkové výši 
6.000 Kč a pro Klub důchodců 
I. na dárky pro seniory a dopra-
vu na 2 zájezdy, v celkové výši 
12.000 Kč a uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Svazem důchodců jako příjem-
cem Kč na dárky pro jubilanty, 
hudbu a zájezd, v celkové výši 
6.000 Kč, vše z Programu pod-
pory společenských a zájmo-
vých organizací. 
� Čerpání rozpočtu finančního 
odboru – školství, za pronájem 
KD Fontána na setkání občanů 
zaniklých obcí Radovesice, Dří-
nek, Hetov, Lýskovice a Choto-
venka, v celkové výši 8.000 Kč, 
které se koná 06.10.2012.
� Stanoviska bytové komise dle 
zápisu z 12.09.2012 a zároveň 
bere na vědomí upravený bytový 
pořádník na II. pololetí 2012.

Souhlasila:
� S použitím investičního fondu 
Městských technických služeb 
Bílina, na zakoupení 6 ks stožárů 
vč. svítidel k výměně veřejného 
osvětlení na ul. Bílinská – 1/13, 
v celkové výši 150.000 Kč.

Rozhodla:
� Zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na akci „Zajištění 
veřejné městské hromadné do-
pravní obslužnosti ve městě Bíli-
na v režimu veřejné linkové do-

pravy“ dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina, č. VIII odst. 
5, společnosti Veolia Transport, 
s. r. o., a to jako specializovanou 
zakázku.
� Zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na akci „Dodavatel 
telekomunikačních služeb“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, 
společnosti Telefónica Czech Re-
public, a. s., Praha 4-Michle, a to 
jako specializovanou zakázku.

Vzala	na	vědomí:
� Informaci vedoucího odboru 
nemovitostí a investic týkající 

se zpracování statického po-
souzení stavebně technického 
stavu jižní části I. NP panelo-
vého bytového domu č. p. 572 
v ulici Za Chlumem v Bílině 
a dále informaci ke zpracová-
ní projektové dokumentace – 
prověřovací studie na chodník 
v ulici Mostecká v Bílině s tím, 
že realizace akce bude zařaze-
na do plánu investic na rok 
2013. 
� Zápis z jednání komise pro 
životní prostředí, dopravu 
a bezpečnost z 03.09.2012 a zá-
roveň uložila tajemníkovi měst-
ského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic 
k zařazení akce „Vybudování 
chodníku od zastávky MHD 
v ul. Jenišovská do ul. Zahrad-
ní“, do plánu investic na rok 
2013.
� Zápisy z komise pro účelné 
a hospodárné využívání finanč-
ních prostředků a majetku města 
z 23.07.2012 a z 18.09.2012.

Projednala	a	doporučuje	ZM	
vzít	na	vědomí:

� Informaci vedoucího odboru 
životního prostředí o stávajícím 
stavu a návrhu na obnovu aleje 
v ul. Boženy Němcové.

Blíží se volby. 
Kde budou volební místnosti?
Dokončení ze strany 1

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ V BÍLINĚ 
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A SENÁTU PČR 

KONANÉ 12.-13. 10. 2012
okrsek 
číslo

okrsek 
sídlo

okrsek 
adresa

1 Galerie Pod věží Břežánská 50/4, Bílina
2 Výstavní síň U Kostela Seifertova 20, Bílina
3 Mateřská škola Síbova 322, Bílina
4 Základní škola praktická Kmochova 205, Bílina
5 Klub důchodců I. Aléská 265, Bílina
6 Základní škola Lidická 18, Bílina
7 Městská knihovna Mírové náměstí 21, Bílina
8 Mateřská škola M. Švabinského 664, Bílina
9 Mateřská škola M. Švabinského 668, Bílina

10 Dům dětí a mládeže Havířská 529/10, Bílina
11 Kulturní dům Fontána Sídliště Za Chlumem 823, Bílina
12 Základní škola Sídliště Za Chlumem 824, Bílina
13 Kulturní dům Fontána Sídliště Za Chlumem 823, Bílina
14 Základní škola Sídliště Za Chlumem 824, Bílina
15 Mateřská škola Čapkova 869, Bílina
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FK Bílina – SK Bezděkov  2:1 (2:1)

Motoklub Bílina reprezentuje v Německu

TJ Sokol Bílina vstoupil do nové sezóny Krupské florbalové ligy

Díky celoročním senzačním vý-
sledkům svých jezdců se může 
Motoklub Bílina pyšnit tím, že byl 
spolu s 31 kluby z celého světa vy-
brán na jeden z nejpopulárnějších 
světových motocyklových seriálů 
– šestidenní ISDE. Závod předsta-
vuje jízdu po dobu šesti dní v délce 
300 km každý den. Letošní závod 
startuje dne 24.9.2012 v německém 
Schopau. Motoklub Bílina v ka-
tegorii „klub“ reprezentují jezdci 
Pavel Nusko, Květoslav Sedláček 
a Tomáš Novák. Naši jezdci přípra-
vě na tento závod věnovali mnoho 
svých fyzických i psychických sil. 
Jednou z velkých podpor byly i ro-

diny, které věřily, že závod dokončí 
s úspěchem a hrdostí. Je třeba po-
dotknout, že s Motoklubem Bílina 
na ISDE vyjel i mistr světa Otakar 
Kotrba jako podpora a rádce, aby 
na světové soutěži dosáhli co nej-
lepších výsledků.
Ráda bych zároveň touto cestou 
jménem Motoklubu chtěla upřím-
ně poděkovat všem sponzorům, 
kteří se podíleli na tom, aby Mo-
toklub Bílina mohl Českou repub-
liku v této soutěži reprezentovat. 
Velký dík za podporu patří i sta-
rostovi města Bílina panu Josefo-
vi Horáčkovi a Radě města.
Věra Nusková, Motoklub Bílina

1.	turnaj	–	sobota	2.září	
Sokol Bílina - FBC Kanec 5:5 
Sokol Bílina - FBC Desillusion 07 9:1 

2.	turnaj	–	sobota	8.	Září
Sokol Bílina - Florbal Dubí 11:1 
Sokol Bílina - Jiný tým 1:2 
Sokol Bílina - 1. FIBR Team Teplice 6:1 

3.	turnaj	–	neděle	16.září
Sokol Bílina - (NE)alko Team 1:4 
Sokol Bílina - FBC Teplice Juniors 12:2 

TJ Sokol Bílina startuje v této soutěži za finanční podpory Města Bíliny a proto bychom jim chtěli za tuto jejich pomoc moc poděkovat!!!

Tak pro florbalový oddíl TJ Sokol Bílina 
začal další ročník Krupské florbalové ligy, 
již je to osmý ročník této stále populárněj-
ší soutěže. Pro letošní sezónu se přihlásil 
rekordní počet  osmnácti mužstev z celého 
Ústeckého kraje.  Do této sezóny nastoupil 

bílinský sokol jako jeden z favoritů na titul, 
protože v minulé sezóně vyhrál základní 
část, avšak nakonec z tohoto po nešťast-
ných prohrách v playoff bylo celkové čtvr-
té místo. Sestava sokola se pro tuto sezónu 
prakticky nezměnila, takže bílinští mohou 

pomýšlet na nejvyšší příčky i když vše 
se bude odvíjet od konkrétní účasti hráčů 
na jednotlivých utkáních.  Během tří turna-
jů v měsíci září sehrál Sokol Bílina celkem 
sedm utkání se střídavými úspěchy a proza-
tím mu patří v tabulce 4. místo.

Krásné tři branky viděli diváci 
v utkání krajského přeboru v Bí-
lině. Ve druhém poločase také 
urputnou bitvu, po které zůstali tři 
body doma.  Po debaklu ve Štětí 
promíchal trenér Jaroslav Kovač-
ka sestavu, částečně mu k tomu 
pomohla i zranění. V netradič-
ním složení  nastoupila obrana, 
na lavičce zůstali Baran, Žemba, 

Choutka a za vylou-
čení ve Štětí 

p i k a l 
je-

den zápas Vosátka.  Úvod patřil 
domácím hráčům. V 10. minutě se 
vřítil do pokutového území Levý, 
ale jeho střelu brankař Sailer vy-
razil.  Po dalším útoku domácích 
se kopal roh. Kapitán Novák při-
hrál přesně Ferkovi a ten z voleje  
vsítil vedoucí branku. Potom ještě 
střílel hlavou Augusta vedle a No-
vák poslal trestný kop nad. Ovšem 
ve 24. minutě bylo vyrovnáno. 
Hála poslal z hranice šestnáctky 
nechytatelnou střelu k pravé tyči.  
Hála měl další šanci, ale jeho 
střela mířila podél branky vedle. 

V 37.minutě  byl tvrdě sražen 
Milo kapitánem Matouškem, 

ale rozhodčí Černý to vy-
řešil pouze domluvou, 

žlutilo se až ve druhém 
poločase. Následně 

vyslal Bečvařík do-
předu Ščuku, ale 
ten se šance za-
lekl. Domácí se 
dočkali ve 41. 

minutě, 19letý Ferko poslal 
na milimetr přesně Milovi a ten 
po zemi prostřelil obranu hostů.  
V závěru poločasu ještě stříleli 
vedle bílinský Novák a hostující 
Job. Ve druhém poločase se více 
bojovalo než hrálo. V 58. minutě 
minutě předvedl sportovní gesto 
bezděkovský Pištora. Na polovině 
hřiště zůstal ležet Levý a bran-
kař Čurda hodil míč do autu, aby 
mohl být ošetřen.   Pištora potom 
míč vrátil opět Čurdovi.  Následně 
musel Levý se zraněným kolenem 
střídat. V 64.minutě měl Pištora 
šanci, ale hlavičkoval vedle. V 78.
minutě mohl vyrovnat Hála, ale 
střílel také vedle.  V závěru ještě 
střílel domácí Baran, ale Sailer byl 
na místě.  Hosté se hodně zlobi-
li na rozhodčího Černého, který 
jim v závěru neuznal branku pro 
předchozí faul. Zápasy těchto 
dvou týmů jsou hodně vypjaté. Se 
stejným pocitem odjížděla na jaře 
Bílina z Bezděkova.   K tomu ještě 

se zraněným Novákem, který byl 
nesmyslně faulován zezadu bez 
míče, a do konce soutěže si neza-
hrál.  Bílina měla v sobotu jistého 
Čurdu v brance  a ve středu hřiště  
úřadoval  bílinský Horváth, tedy 
kapitán Novák.  Hvězdou zápasu 
ale byl mladík Ferko, který první 
branku vstřelil a na druhou přihrál.
„V prvním poločase jsme byli lep-
ší, mohlo se rozhodnout. Za druhý 
poločas si soupeř zasloužil bod., 
ale pro nás je to nesmírně cenné 
vítězství,“ byl spokojený bílinský 
trenér Jaroslav Kovačka.  V sobo-
tu dopoledne čeká Bílinu okresní 
derby v Modlanech. 
 Oldřich Bubeníček

Branky: 11. Novák, 41. Ferko – 
24. Hála
Bílina: Čurda – Bečvařík, 
Pavlíček, Gutsch, Mergl – Ferko, 
Novák, Augusta, Levý (59. 
Baran) – Ščuka (63. Svoboda), 
Milo (81. Choutka)
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Oddíl KENDÓ SanDóMon Bílina při DDM Bílina 
pořádá nábor nových členů

V lize volejbalistů obhájilo
DETO

Již první čtvrtfinálová utkání při-
nesla pro zasvěcené velké překva-
pení v podobě vyřazení favorizo-
vaného družstva Sokol družstvem 
Kaliči, které přišlo na závěrečné 
boje velmi dobře připravené. 
Všechna utkání čtvrtfinále potvr-
dila, že tip na finalisty družstva 
WC a DETO byl správný. Pří-
jemným překvapením této části 
soutěže, byl výkon a konečné 
umístění družstva TGS. Čtveřice 
semifinalistů se po úvodních zá-
pasech zformovala z předpoklá-
daných favoritů WC a DETO ještě 
s Kaliči a TGS. Do finále postou-
pilo DETO. Vítězstvím nad Kaliči 
a WC přes TGS. 
Předpokládané finále WC-DETO 
bylo po všech stránkách opravdo-
vým vyvrcholením letošního roč-
níku BVL. V utkání plném zvratů 

velmi těsně zvítězilo DETO a ob-
hájilo tak své loňské prvenství. 
Vítězné družstvo utvořené a ve-
dené Radkem Prochem disponuje 
velmi dobrou a vyr ovnanou čtve-
řicí mužů, jejichž hra především 
v útoku je založena na velmi dob-
ré nahrávce zkušených Šifaldové 
a Hodačové. I v tomto velmi dob-
rém družstvu dokázal vyniknout 
Pavel Koníček, při záverečném 
ceremoniálu vyhlášený nejvše-
strannějším hráčem Play-off. Po-
ražený finalista se tradičně opíral 
o výkon Petra Aubrechta, který 
byl druhým velmi vážným aspi-
rantem na individuální ocenění. 
Družstvu WC chybělo jen velmi 
málo k celkovému vítězství. Sta-
čilo by snad jen krátké prostřídání 
hráči na lavičce ( Nauš, Vachou-
šek). Třetí místo obsadili Kaliči, 

kteří překvapivě nepustili do se-
mifinále favorizované Sokoly. 
Mezi Sokoly zaujal nahrávačka 
Marišlerová, oceněna v závěru 
jako nejvšestrannější žena tur-
naje. Čtvrté místo družstva TGS 
je dobrým výsledkem spolehli-
vého a při trénincích pracovité-
ho kolektivu. Výkonnost Soko-
lů v dlouhodobé základní části 
BVL slibovala lepší než 5. místo 
v Play-off. Nepovedlo se. Další 

místa obsadila družstva Bomby, 
Kostomlaty a Konopí. 
Miniturnaj družstev o 9.-12. mís-
to vyhrála Koťata z Teplic před 
ELE, Kamikadze a Machry. 
Družstvo Machrů se jako jedi-
né nepřihlásilo do příštího, již 
18. ročníku BVL 2013, takže 
pořadatelé z oddílu volejbalu SK 
Sijad rádi přivítají v příštím roč-
níku zájemce o bílinský volejbal.
 Jaromír Jirásek

Ve druhém zářijovém víkendu dohráli bílinští volejbalisti XVII. 
ročník  své  celoroční  soutěže  Bílinské  volejbalové  ligy  (BVL). 
Všem pěti celodenním turnajům se   kupodivu vyhnuly rozmary 
počasí, takže  všech 78 zápasů bylo sehráno v naprosto regulér-
ních  podmínkách  ve  stanovených  termínech.  Do  závěrečného 
PLAY – OFF turnaje se dostavilo všech 12 družstev. Při vyřazo-
vacím K.O. systému byl pro všechny účastníky každý zápas velmi 
důležitý a rozhodující pro konečné umístění.

Kendó ( ) je japonské bojové umění boje s mečem. Kendó 
harmonicky rozvíjí schopnosti člověka po fyzické  i po mentál-
ní stránce. V Kendó nemá hlavní roli síla svalů ani vypracova-
ná postava z posilovny. V zápase Kendó je rozhodující odvaha 
a psychická síla, schopnost vycítit správný okamžik k útočné či 
obranné akci, schopnost rychlého rozhodnutí a také umění stra-
tegie. Cílem moderního Kendó je především výchova člověka.

Přijďte si vyzkoušet bojové umě-
ní samurajů, zacvičit si tradiční 
japonské umění boje s mečem.
Již pátou sezonu bude tělocvičnu 
v DDM každou středu 
rozeznívat bojový po-
křik malých i velkých 
„samurajů“. Ač se ken-
dó v Bílině cvičí krátce, 
už si náš oddíl vybudo-
val mezi ostatními od-
díly v republice pevnou 
pozici. Doufáme, že 
v letošním školním roce se nám 
bude dařit nejméně stejně dobře 
jako v letech minulých.
Prázdniny utekly ani nevíme jak 
a my znovu zahajujeme sezónu 
náborem nových členů. 
Kendó je vhodné pro muže i ženy, 
mladší i starší - přesvědčit se 
o tom můžete u nás. Jediný limit 
je ochota se učit a poctivý přístup 

ke cvičení.
Přijímáme zájemce a zájemkyně 
do dětského kroužku 5-12 let, 
i do dospělého 13-99 let. Cvičíme 

naboso, potřebujete vol-
né sportovní oblečení. 
Cvičební náčiní je k dis-
pozici.
Po domluvě lze samo-
zřejmě začít cvičit kdy-
koliv během roku, ale 
nábor kendó je koncipo-
ván na míru nováčkům 

včetně pečlivého vedení. Trénin-
ky pokročilých jdou během první-
ho měsíce stranou, což je komfort 
který nováčkům během roku ne-
poskytujeme a začátky jsou po-
tom jednodušší.
Více informací o oddíle a časech 
cvičení lze najít na stránkách 
Domu dětí a mládeže Bílina: 
http://www.ddmbilina.cz/.
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