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V ten samý den 
probíhalo další 
kolo Diamantové 
ligy v Londýně, 

kde se setkala světová špička atleti-
ky, stejně tomu tak bylo i na Bílin-
ské půlce, kam každý rok zavítají 
některé z hvězd českého atletického 
nebe. Hlavním závodem mítinku 
je,jak je již z názvu mítinku jasné, 
běh na 800 metrů. Na této trati se 
utkal již dvojnásobný vítěz mítinku 
Richard Svoboda spolu se svým ko-
legou z TJ Dukla Praha, bronzovým 
z mistroství republiky Tomášem 
Beladou, který v závěru nastoupil 
a doběhl si v čase 1:51,08 pro první 
místo a porazil tak Svobodu a etiop-
ského běžce Taha Huyd Undessde, 
který od začátku závodu udával 
tempo. Bílinští závodnící předved-
li, že umí a zaběhli výborné časy. 
Adam Kouba, kterého trápí po celý 

Prázdniny utekly rychle, a přes-
tože přinesly i v Bílině starosti se 
záplavami, většinu léta si školáci 
užívali pěkného počasí i akcí, které 
jim nabídl například DDM Bílina 

nebo Nízkoprahové centrum v po-
době táborů.
První školní den osvěžil prvňákům 
jako každý rok starosta města Josef 
Horáček, který je přišel na všechny 

Zatímco se atletická Zlatá liga přeměnila v Diamantovou ligu a nabíd-
la v letošní sezoně mnoho změn, v Bílině k žádným závratným změnám 
nedošlo a jako každoročně nás v půlce srpna přivítala, díky hlavnímu 
partneru Skupině ČEZ, tradičním mítinkem Bílinská půlka.

K radosti i neradosti mnoha školáků, ale jistě k radosti prvňáků na-
stal včera první den nového školního roku.
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rok problémy s achillovými šla-
chami, skončil na 6. místě s časem 
1:55,40. Tomáš Johanna se umístil 
na 7. místě v čase 1:56,91 a před-
vedl, že závodit s českou špičkou 
této trati mu nedělá žádné problémy. 
Závodu na 200 metrů dominoval 
český reprezentant a letošní mistr 
světa na 400 metrů Rudolf Götz, 
který dal přednost Bílinské půlce 
před jiným mítinkem a v čase 21, 
69 kraloval tomutu sprintu. Ladi-
slav Křížek, který spolu z Götzem 
závodí za AK Kroměříž a patří 
mezi bílinské odchovance, skončil
na 5. místě s časem 22,27. V ženách 
této disciplíně kralovala Monika Tá-
borská z PSK Olymp Praha, která 
si pro první místo a věcné ceny při-
běhla v čase 25,04. V jedné z tech-
nických disciplín, a to je v trojskoku 
vévodil bílinský trojskokan Mar-
tin Sýkora , který doskočil pro 1. 

SKUPINA ČEZ

místo ve vzdálenosti 13,85 metrů. 
Po zdolání výšky 2,10 metrů došlo 
ve skoku vysokém mužů k soubo-
ji mezi Josefem Skrčeným z TJ 
Dukla Praha a Janem Sommers-
chuhem z TJ Lovochemie Lovo-
sice, když se společně pokoušeli 
zdolat výšku 2,15 metrů, bohužel 

neúspěšně. Snad příště, hoši! Po-
časí mítinku přálo, atleti předved-
li formu a výborné výkony, a tak 
nám nezbývá nic jiného než se tě-
šit na příští rok, kdy proběhne již 
35. ročník Bílinské půlky, kde se 
budeme moci těšit na další exce-
lentní časy a výkony. P. Dudová

Stejně jako loni nabídl
také letos DDM Bílina dětem 
tábor v Horní Cerekvi

tři základní školy přivítat do nové 
životní etapy a podpořit jejich nad-
šené očekávání příštích dní a let.

V jiných zemích Evropy
Z evropských zemí se 1. září vy-
daly do školy také děti ve Francii, 
Maďarsku či Anglii.
Čeští školáci na tom nejsou nej-
hůře, pokud jde o délku prázdnin. 
V některých zemích jsou prázd-
niny i kratší, jsou ovšem země, 
jako například Španělsko, kde si 
děti vychutnávají téměř tříměsíční 
volno.
Nejdelší prázdniny mají malí Italo-
vé, učitelé jim však na toto období 
dávají hodně úkolů, kterým je tře-
ba se často věnovat.
Němečtí sousedé zas naopak mů-
žou Čechům délku prázdnin závi-

dět. Hlavní prázdniny u nich trvají 
většinou pět až šest týdnů. Jsou 
stanoveny rozdílně v jednotlivých 
spolkových zemích a začínají 
v rozmezí asi od 25. srpna do 20. 
července, končí od začátku srpna 
do poloviny září. Kratší prázdniny 
jsou také v Nizozemsku, Dánsku či 
ve Skotsku.
Stejně jako Češi jsou na tom Raku-
šané, kteří mají délku prázdnin sta-
novenou na dva měsíce se začátkem 
až v červenci a koncem v průběhu 
září. Na přibližně stejně dlouho 
jako Češi školu opouštějí také děti 
ve Švédsku, Irsku nebo v Belgii.

Dětem přejeme mnoho úspěchů 
v novém školním roce, jen samé 
jedničky, hodně zajímavých po-
znatků a nových zkušeností. JaK
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Hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl 
mazlíček, může být právě tam. Na fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého 
pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Belgi: je nejspíše kříženec německého 
ovčáka. V současné době má zraněnou 
nožičku přední a zotavuje 
se. Je v hodný k domku 
se zahradou, kde bude 
mít odpovídající péči 
svému zdravotnímu stavu. 
Očkovaný a odčervený. 
Na procházkách k lidem 
vstřícný, na vodítku umí 
chodit.

Žofka: je nejspíše kříženec bígla, asi rok stará 

fena, v kohoutku cca 41 cm. Žofka je velmi milá 

a kontaktní, a to jak k lidem, 
tak i k ostatním psům. Je 
vhodná pro začínajícího 
chovatele, k mladé rodince 
i ke starším lidem. Nepohrdne 
domkem ani bytem. Má ráda 
piškotky a podrbání. V útulku 
bezproblémová. Je očkovaná 
a odčervená.

Jozífek: je nejspíše kříženec, asi 2 roky starý pes, v kohoutku cca 37 cm. Jozífek je velmi kontaktní a mazlivý. Vhodný 
jak k mladé rodince, 
tak ke starším lidem. 
Na procházkách bezpro-
blémový, ostatní pejsci 
mu nevadí. Očkovaný 
a odčervený. Vhodný 
jak k domku se zahrád-
kou, tak i do bytu.

Usur: je nejspíše kříženec pit-
bula, asi 2 – 2,5 roku starý pes, 
v kohoutku cca 48 cm. Usur 
je k lidem přátelský, pejsky si 
vybírá, ne s každým se snese. 
Má mírně dominantní povahu. 
Dobře by mu bylo u domku 
se zahrádkou nebo v bytě, kde 
bude jediným psem. Je očko-
vaný a odčervený. Na vodítku 
chodit umí.

Vandal řádil v ulicích
Policisté sdělili podezření z přečinu vý-
tržnictví 27letému muži, který v Bílině 
dřevěným hranolem poškodil přední 
čelní sklo u zaparkovaného osobního 
vozidla značky Opel, poté povalil 4 
kontejnery na komunální odpad a aby 

toho nebylo málo, z vozovky vyndal 
a zahodil železné víko od kanálové 
vpusti. Svým jednáním způsobil škodu 
ve výši 4 tisíce korun. Za jeho řádění 
v ulicích města ho může soudce poslat 
až na dva roky za mříže.

Nechal klíče v autě,
to skončilo ve sběrně
Podezření ze spáchání přečinu krádeže 
si vyslechl 24letý muž, který koncem 
května letošního roku odcizil osobní 
vozidlo. Využil trestuhodné nedbalosti 
poškozeného, který nechal ve svém 
osobním motorovém vozidle Peuge-

ot v zapalování klíče a s autem odjel. 
S ukradeným vozem se projížděl po Bí-
lině a okolí a pak jej prodal do výkupny 
sběrných surovin a to za pouhou tisí-
covku. Předtím ještě ze zavazadlového 
prostoru odcizil ošacení, obuv a další 
věci poškozeného. Lapkovi teď hrozí 
až dvouletý trest odnětí svobody.

„Vybílená“ garáž
Policisté pátrají po neznámém pacha-
teli, který se vloupal do řadové garáže 
v Bílině. Lapka si odnesl elektrickou 
svářečku, pneumatiky, benzínovou se-
kačku a motorovou pilu, poškozený vy-

číslil škodu na 17 tisíc korun. Věc je še-
třena jako přečin krádeže, za který hrozí 
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Obviněni ze dvou vloupání
Z přečinů krádeže a porušování do-
movní svobody obvinil policejní vyšet-
řovatel dva muže ve věku 32 a 28 let. 
Lapkům byly prokázány dvě krádeže 
z přelomu května a června letošního 
roku. V prvním případě překonali že-
lezná vrata opatřená ostnatým drátem 
a vloupali se do rodinného domu v Bí-
lině, kde následně odcizili 2 LCD tele-
vizory, PC sestavu, šperky a plynovou 
pistoli. Majitel vyčíslil škodu na 65 tisíc 
korun. Ve druhém případě se jednalo 
o vloupání do K-Centra v Bílině. Zde 
zloději odcizili injekční stříkačky a další 
zdravotnický materiál za více jak 7 tisíc 
korun. Soudce je může za jejich nekalé 
jednání poslat až na pět let za mříže.

Z deníku Policie ČR

Termín Cíl zájezdu 
11.09 Jičín – město pohádek
Září – říjen Kralovice – houby 

(dle zájmu) 
18.09. Litoměřice – Zahrada Čech
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – Dejvice

ZÁJEZDY 2010
MĚSTO BÍLINA

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního?
„Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Bílina – 30 členů ZM
• B10
• Bílinští sociální demokraté
• Česká strana sociálně demokratická
• Dělnická strana sociální spravedlnosti
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Nezávislí pro Bílinu
• Občanská demokratická strana
• Strana Práv Občanů Zemanovci
• Strana zelených
• TOP 09
• Věci veřejné

SPÁDOVÉ OBCE
Hostomice – 15 členů ZM
• Česká strana sociálně demokratická
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Sdružení nezávislých kandidátů „Za Hotomice“

Hrobčice – 15 členů ZM
• Česká strana sociálně demokratická
• Dělnická strana sociální spravedlnosti
• Komunistická stana Čech a Moravy

• Občanská demokratická strana
• Sdružení nezávislých kandidátů „Evropští demo-

kraté“
• Sdružení nezávislých kandidátů „Za obce krás-

nější“

Ledvice – 9 členů ZM
• Komunistická stana Čech a Moravy
• Nezávislý kandidát „Miroslav Doležal“
• Nezávislý kandidát „Reiser Petr“
• Sdružení nezávislých kandidátů Ledvice
• Sdružení nezávislých kandidátů Ledvičáci
• Sdružení nezávislých kandidátů Ledvických
• Sdružení nezávislých kandidátů Za prosperitu a 

rozvoj města Ledvice
• Sdružení nezávislých kandidátů „Změna 2010“
• Věci veřejné

Lukov – 9 členů ZM
• Sdružení nezávislých kandidátů „Chce to změ-

ny“
• Sdružení nezávislých kandidátů „Za krásnější 

Lukov a Štěpánov“

Měrunice – 7 členů ZM
• Česká strana sociálně demokratická
• Sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí kan-

didáti“
• Sdružení nezávislých kandidátů „Občanů Měru-

nic a Žichova 2010“

Ohníč – 15 členů ZM
• Česká strana sociálně demokratická
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení nezá-

vislých kandidátů“
• Sdružení nezávislých kandidátů „Sdružení pro 

rozvoj obce“

Světec – 9 členů ZM
• Česká strana sociálně demokratická
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Občanská demokratická strana
• Sdružení nezávislých kandidátů Světec
• Sdružení nezávislých kandidátů „Nově nezá-

vislí“

VOLBY 2010 – VÝPIS POLITICKÝCH STRAN
K 28. 8. 2010 byly zaregistrovány pro komunální volby, které se budou konat 15. a 16. října, v Bílině a ve spádových obcí tyto strany a hnutí:



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 32. září 2010

Technoparty, která proběhla o víkendu 13. – 15. srpna na Radove-
sické výsypce jako legální akce, legální nebyla. Majitel pozemku, 
na němž se akce ohlášená jako oslava narozenin uskutečnila., tedy 
Severočeské doly, k ní nedaly souhlas.

Považuji za nutné uvést na pravou míru informace o své účasti 
na privátní akci, která proběhla na Radovesické výsypce o ví-
kendu 13. – 15. srpna.

(NE)POVOLENÁ TECHNOPARTY

Akci jsem neorganizoval, povolení nezajišťoval…

Už příprava akce proběhla nestan-
dardně, protože ji přišel nahlásit 
zastupitel Michal Mlej v den, kdy 
začala, a ne s pětidenním předsti-
hem, jak ukládá vyhláška. Nicmé-
ně to není podle vedoucí odboru 
školství a kultury Veroniky Spurné 
důvod, proč oznámení nepřijmout: 
“Podle vyhlášky musí pořadatel 
předložit oznámení o uspořádání 
veřejné produkce pět dní předem, 
ale to neznamená, že nesmíme při-

Den před zahájením akce jsem 
byl požádán organizátorem, pa-
nem, který se představil příjme-
ním Garipov s trvalým bydlištěm 
v Kladně, zda bych mu mohl po-
moci ohlásit na MěÚ již předem 
připravenou akci. Jelikož byl 
čtvrtek a hrozilo, že akce pro-
běhne bez ohlášení, jeho žádosti 
jsem vyhověl, a to z toho důvo-

du, aby akce proběhla legálně 
s vědomím města a s dohledem 
bezpečnostních složek. Konal 
jsem takto v zájmu města. Jím 
podepsanou ohlášku jsem druhý 
den ráno na MěÚ doručil. Ohláš-
ka byla na příslušném odboru 
MěÚ přijata. Svolení s využitím 
pozemku si zajišťoval pan Gari-
pov sám. Já jsem následně osob-

jmout oznámení podané po tomto 
termínu. Pořadateli jen může být 
udělena pokuta za pozdní ozná-
mení produkce.“ Město tedy 
ohlášení přijalo a protože se akce 
konala na soukromém pozemku, 
nemělo právo ji zakázat. „Město 
může vydat vyhlášku, na kterých 
místech smí či nesmí být pořádá-
na technoparty, ale to by se stejně 
týkalo jen veřejných prostranství, 
ne soukromých pozemků, jakým je 
Radovesická výsypka. V každém 
případě město pořádání techno-
party nepovoluje, pořadatel má 
pouze oznamovací povinnost,“ 
vysvětlila Veronika Spurná. 

Doly s technaři 
nechtějí být spojovány

Na pořadateli je pak vyjednat si 
s majitelem pozemku jeho proná-
jem nebo zapůjčení. Nemá ovšem 
povinnost ho přikládat k ohlášení 
akce a město si neověřuje, jestli 
svolení majitel dal. To je věc mezi 
pořadatelem a majitelem. Majite-
lem pozemku jsou Severočeské 
doly, které se ovšem od techno-

party jednoznačně distancovaly: 
„K pořádání produkce na našich 
pozemcích nebyl Severočeský-
mi doly dán souhlas a ani o něj 
ofi ciálním způsobem nikdo ne-
požádal,“ sdělil ředitel strategie 
a komunikace Vladimír Budin-
ský. Jeho zástupce Rudolf Kozák 
doplnil: „Společnost nepodporo-
vala, nepodporuje a v budoucnu 
ani podporovat nebude akce, kde 
jsou vědomě porušovány zákony 
a obecní vyhlášky měst a obcí jako 
například nelegální šíření a uží-
vání drog, poškozování cizí věci 
atd. Proto se jasně distancujeme 
od spojování našeho obchodního 

jména s pořádáním této techno-
party.“
Severočeské doly také okamžitě 
žádaly vysvětlení po Michalu Mle-
jovi včetně předložení smlouvy 
o zapůjčení pozemků. Pan Mlej 
podle SD uvedl, že si neudělal ko-
pii předmětné dohody a že si již 
nepamatuje, kdo za SD dohodu 
podepsal. „Z toho plyne, že pokud 
vůbec existuje nějaký doklad o za-
půjčení pozemků, tak je to jasné 
falzum, které rozhodně nebylo po-
depsáno žádným naším pověřeným 
pracovníkem,“ řekl pan Kozák.

Technaři se bavili,
lidi si stěžovali

Toto vše ale přišlo na přetřes až 
po onom víkendu. Takže technaři 
si stačili užít: „Je to parádní akce, 
každý se tu dobře a po svém vy-
řádí, je to super.“ Občané Bíliny 
poznali dávky nevyžádané hudby, 
a to i během noci. „Hráli nahlas 
a hlavně i v noci, vůbec nerespek-
tovali noční klid a to, že jiní chtějí 
spát,“ povzdychl si jeden z nich. 
Další se rozčiloval: „Napadli 
a zranili mi syna, neumějí se vů-
bec chovat.“
Po ohlášení akce na poslední chvíli 
se tak o ní i městská policie dozvě-
děla jen pár hodin před začátkem: 
„Z internetových sdílených sítí a ze 

zkušeností s podobnými ‚oslavami 
narozenin‘ jsme akci vyhodnotili 
jako rizikovou a okamžitě informo-
vali Policii ČR. Ta si celou záležitost 
převzala,“ řekl za městskou policii 
tiskový mluvčí František Krejčí. 
Protože ovšem nikdo nevěděl, že 
není povolená majitelem pozemku, 
proběhla bez jejího zásahu: „Pořa-
datel akci řádně oznámil, a tak ze 
strany Policie ČR nemohla být za-
kázána ani rozpuštěna. Neobdrželi 
jsme také žádné oznámení o rušení 
nočního klidu,“ uvedl tiskový mluv-
čí Policie ČR Daniel Vítek. Opačný 
trend prožila Městská policie Bíli-
na: „Zaznamenali jsme 16 stížností. 
Protože se jednalo o ohlášenou akci 
na soukromém pozemku a příslušný 
odbor městského úřadu nevznesl 
proti konání akce žádné námitky, 
nebyl důvod předávat stížnosti Po-
licii ČR. Ta udělala svoje opatření, 
do nichž jsme nesměli zasahovat,“ 
uvedl František Krejčí. 

Celou situaci budou dál právní 
cestou řešit Severočeské doly. 
Přestože jim nevznikla materiální 
škoda a místo bylo brzy a dobře 
uklizeno, podala společnost trest-
ní oznámení z podezření spáchání 
trestného činu užívání cizí věci. 
Víkend však proběhl, lidé se ne-
vyspali a s tím už neudělá nikdo 
nic. JaK

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

ně informoval o konání akce jak 
městskou policii, tak i policii ČR 
a nabídl jsem svou pomoc v pří-
padě, bude-li třeba. 
Akci jsem tedy neorganizoval, 
neohlašoval a povolení od ma-
jitele pozemku, Severočeských 
dolů, nezajišťoval. Pokud byly 
v některých médiích uvedeny 
odlišné skutečnosti, jedná se 
pouze o nedostatečnou informo-
vanost pisatele. Po konzultaci 
s naším právním zástupcem, kte-
rého jsme kvůli této vzniklé situ-

aci najali, se nebudu dále k této 
záležitosti vyjadřovat.
Je mi líto, že občané byli rušení 
nadměrným hlukem, ale musím 
upozornit, že řešení podobných 
situací je plně v kompetenci poli-
cie, která má dostatek pravomocí 
a prostředků k zajištění pořádku. 
Osobně bych byl velice rád, kdyby 
se občané svých oprávněných po-
žadavků dovolali snáze a městská 
či státní policie jim byla schopna 
co nejrychleji vyhovět. 

Michal Mlej
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Otázka pro lídry stran:
Jak hodnotíte plnění koncepce investic za uplynulé volební období?

Budou udělena čestná občanství Bíliny

MARIÁNSKÝ SLOUP S NOVÝM OPLOCENÍM

Do seznamu lidí, kterým bylo uděleno čestné občanství města Bíliny, se zapíšou další tři jména 

Josef Horáček (HNHRM)
Odpověď starosty města Josefa 
Horáčka bude zveřejněna součas-
ně s odpovědí na druhou otázku v 
příštím čísle. 

Roman Šebek (ODS)
Vzhledem k tomu, že tuto věc 
jsem mohl částečně ovlivňovat, 
tak znám příčiny různých úspěchů 
a neúspěchů a myslím, že v rámci 
našich možností jsme se snažili 
a snažíme plnit volební program, 
se kterým jsme sem před čtyřmi 
lety šli. A myslím, že se nám větší 
část programu podařila zrealizo-
vat. 

Ing. Jindřich Brunclík (B10)
Nechci a nemohu zde, jako zá-
stupce teprve nyní založené stra-
ny, hodnotit práci současného 
vedení města – kritizovat je velice 
jednoduché a chválit není třeba, 
zúčastnění se pravděpodobně po-
chválí sami.

Ing. František Poživil (VV)
Napadnout musím koncepci roz-
voje a nové investice, neboť na-
příklad staré zastupitelstvo necha-
lo za cca 1,5 mil. korun vyhotovit 
projekt na rekonstrukci domova 
pro seniory na Teplickém před-
městí, kde by vzniklo za 60 mil. 
Kč nové zázemí ale jen 13 nových 

míst ve sklepě stávajícího objek-
tu! Na schůzce klubů jsem tuto 
investici ihned napadl a dal návrh 
na výstavbu nového domu pro 
seniory v areálu polikliniky, kde 
by se za tyto prostředky udělalo 
násobně více a navíc by to za-
traktivnilo umírající polikliniku. 
Ovšem je otázka provozování této 
budovy, neboť kraj má prý nadby-
tek kapacit a město se do tohoto 
podnikání nepustí. Tato informace 
se ovšem zjistí, až když se nejprve 
utratí miliony za přípravu. V kon-
cepci se domnívám, že musí mít 
prioritu akce, které budou městu 
přinášet jasný ekonomický přínos, 
jako je např. revitalizace pivovaru 
a lázní, před opravou náměstí či 
divadla, kde cca před 2 lety město 
investovalo 3 mil. Kč do digitální 
techniky, která byla slepou ces-
tou této technologie a dle sdělení 
techniků se nedá prakticky z této 
investice nic využít, kromě ozvu-
čení např. svatby či školní akce! 
Po zjištění, že se zde promítat 
nové fi lmy nedají byl radnicí při-
praven podklad pro další obnovu 
této „staré“ techniky za několik 
milionů a po úspěšném zamítnutí 
zastupiteli, přišla koncepce totál-
ní rekonstrukce divadla včetně 
zmíněné nové techniky za cca 48 
mil. Kč. Prostě, když neprotlačím 
prst zkusím protlačit celého Fan-

tomase! Tento sousled akcí může 
u občana Bíliny vyvolat podivné 
pocity.

Bc. Zdeněk Rendl ml.
(Bílinští sociální demokraté)
Těší mě, že se během uplynulého 
volebního období podařilo rea-
lizovat řadu rekonstrukcí našich 
školských zařízení, započalo se 
restaurování významných his-
torických památek, např. soch u 
kostela, Mariánského sloupu či 
kašny, podstatného zlepšení do-
znala naše dopravní infrastruktu-
ra. Kruhové objezdy, nová propoj-
ka mezi nádražím a Důlní ulicí či 
oprava Seifertovy ulice dopravě 
ve městě velmi pomohou. Místo 
lávky přes silnici E13 u vlakového 
nádraží bych raději viděl kruhový 
objezd. Největší dluh vůči obča-
nům Bíliny spatřuji v pokračová-
ní chátrání lázní. Jako ekonom 
vnímám zásadní posun k lepšímu 
hospodaření v tom, že se během 
minulých let dařilo zvýšit při in-
vestičních akcích podíl dotací, o 
což usiluji řadu let. Po mé výzvě 
na Zastupitelstvu města se např. 
neschválil původní nevýhodný 
návrh na vybudování fotbalového 
hřiště s umělou trávou. O pár mě-
síců jsme stejnou investici pořídili 
o 3 100 000 Kč levněji, když jsme 
využili výhodnější dotační titul, 

na který jsem při jednání Zastu-
pitelstva upozornil. Směřování 
investic k maximální úspornosti 
a využívání co největšího podílu 
dotací bych rád prosazoval jako 
jednu z  priorit i v novém Zastu-
pitelstvu. 

Oldřich Bubeníček (KSČM)
Jedná se o složitou otázku. Za 
uplynulé období se toho udělalo 
v Bílině hodně, ale… Hlavním 
problémem jsou předražené stav-
by již při zahájení a potom i stav-
by, kde se objevují více náklady. 
Za všechny slouží příklad lávky 
u nádraží Českých drah. Původ-
ní cena 15 milionů korun, potom 
20 milionů a dnes, když to dobře 
dopadne, 25 milionů korun. Nic 
na tom nemění fakt, že se jedná 
o peníze formou různých dotací, 
daly se využít na jiné projekty. 
Přes mých řadu žádostí na jed-
nání zastupitelstva nebyl viník 
dosud odhalen. Dalším je re-
konstrukce druhé budovy v MŠ 
Švabinského, kde to bylo o dva 
miliony navíc. Oprava hráze ryb-
níků, kde se milionová zakázka 
„omylem“ cca o 250 tisíc korun 
předražila. Ale kontrolní výbor 
na „omyl“ přišel a fi rma peníze 
vrátila. Takto bychom mohli brát 
investici jednu po druhé. Vždy se 
to zdůvodní. 

Našimi čestnými spoluobčany se 
stanou starosta polského města 
Bilgoraj Janusz Roslan, býva-
lý místostarosta a současný člen 
rady města Bilgoraj Ferens Tade-
usz a starosta ukrajinského města 
Nowowolyňsk Wiktor Sapoznikov.
„Čestným občanstvím chceme oce-

nit dlouhodobé udržování přátelství 
a spolupráce. Pořádáme například 
výměnné pobyty dětí, na podzim se 
k nám chystá malý folklórní sou-
bor, jejich střelci jezdí sem a naši 
zase tam, vzájemně se staráme 
o své občany na cestách v partner-
ském městě,“ vyjmenoval několik 

příkladů za všechny starosta Josef 
Horáček.
Podobných smluv o spolupráci, 
jako je s Bilgorajem a Nowowo-
lyňskem, má Bílina víc. Mezi 
spřátelenými městy jsou například 
jihofrancouzské město Alés, li-
tevské Kelme nebo německé Dip-

poldiswalde, s nímž město usiluje 
i o případné dosažení na dotaci 
z evropského programu Cíl 3, jenž 
vyžaduje přeshraniční spolupráci.
Ocenění polských starostů a člena 
rady Bilgoraje proběhne během 
návštěvy polské delegace ve dnech 
11. a 12. září. JaK

Když město loni v listopadu instalovalo zpět na náměstí pěkně zrestau-
rovanou sochu Panny Marie, stále k dokonalosti něco chybělo. Kolem 
opraveného sloupu zůstalo staré oplocení, které kazilo dojem.

Proto letos v dubnu padlo rozhodnutí 
nevzhledné a rozbité hrazení z betono-
vých sloupků nahradit a nechat vyrobit 
stylový plot: „Staré oplocení se neho-
dí k zrestaurované kulturní památce. 
Proto bude vyrobeno nové, které svým 
pojetím bude opravený sloup dotvářet 
a zároveň poslouží jako ochrana,“ 
uvedl tenkrát Tomáš Pavel z odboru 
nemovitostí a investic.

Město oslovilo uměleckého kováře 
Ondřeje Šimka a počátkem srpna byl 
nový 150 cm vysoký kovaný plot s pěk-
nou povrchovou úpravou na světě. Jde 
o ruční uměleckou výrobu. Město jeho 
vytvoření i s dopravou a instalací vyšlo 
na necelých dvě stě tisíc korun.
Náměstí tak na kolemjdoucí dýchne 
zase o trochu nově oprášené historie 
víc. Radost pohledět. JaKInstalace nového oplocení Foto: Václav WeberInstalace nového oplocení Foto: Václav Weber
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ZA ZNEČIŠTĚNÍ ŘEKY BÍLINY POKUTA
Pro řeku Bílinu byl loňský 23. prosinec smutným dnem s fatálními 
následky. Ze společnosti Unipetrol RPA do ní unikly ropné látky, 
které mnohonásobně překročily limity přípustné pro znečištění 
povrchových vod. Uhynulo kvůli tomu velké množství ryb a řeka 
na dlouhou dobu proměnila svou tvář. Nyní za to po prošetření 
Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) přišla pokuta.

Společnost Unipetrol od začátku 
spolupracovala s hasiči Ústeckého 
kraje, Policií ČR, Povodím Ohře, 
ČIŽP, krajským rybářským svazem, 
městy a obcemi v okolí. Za Bílinu 
vedli jednání starosta Josef Horáček 
a místostarosta Roman Šebek, zdej-
šímu odboru životního prostředí 
tento problém nepřísluší, problém 
nevznikl v jeho katastru. „Jednali 
jsme se zástupci společnosti a žáda-
li záruky, že už se něco podobného 
nezopakuje. To jsme udělali i dopi-
sem. A společnost garantovala, že 
pro to udělá patřičná opatření a že 
už se to nebude opakovat,“ řekl sta-
rosta města Josef Horáček a doplnil, 
„takže i když něco unikne, zůstane 
to v areálu společnosti a do řeky se 
nic nedostane. To znamená, že si 
například ještě v areálu vybuduje 
sběrné jímky a z nich by šla jenom 
voda, která jít může. Tak to vícemé-
ně Unipetrol i zrealizoval.“
Kromě toho město podpořilo i ry-
bářský svaz, když žádalo uvedení 
řeky do stavu před havárií, jak dále 
uvedl starosta: „Požadovali jsme, 
aby se po vyčištění dostala řeka 
do stavu, v jakém byla před havá-
rií, aby do řeky byly vysazeny nové 
sádky ryb.“

Město pak vzneslo ještě jeden důle-
žitý požadavek, ve kterém trvalo na 
tom, aby Unipetrol aktivně předával 
informace, že se něco stalo. Dosud 
se zástupci města sami museli po 
informacích pídit, volat, psát a sna-
žit se získávat obraz o stavu.
Unipetrol se v součinnosti s ČIŽP 
a Povodím Ohře ihned pustil do čiš-
tění řeky a podnikl řadu technických 
opatření včetně čištění břehových 
porostů Bílého potoka a Bíliny od 
zbytků uniklé látky. Řeku i nyní stá-
le monitoruje, sbírá a vyhodnocuje 
vzorky vody. „Vyšetřovací komise 
navrhla další organizační, investič-
ní a technické kroky, které by měly 
v budoucnu zabránit podobnému 
úniku do veřejného toku. K jedněm 
z nejdůležitějších patří například 
zrušení napojení dešťové kanaliza-
ce z petrochemie do Bílého potoka 
či prověření možnosti instalace ně-
kolika stabilních norných stěn na 
Bílině a v okolí areálu. Všechna ná-
pravná a preventivní opatření při-
jatá v souvislosti s loňskou událostí 
společnost během minulých měsíců 
realizovala. Výrazně tím minima-
lizovala riziko případného opa-
kování podobné havárie,“ popsal 
některé z kroků vedoucích k větší 

bezpečnosti řeky tiskový mluvčí 
Unipetrolu Jan Martínek.
Únik do řeky vyšetřovala více než 
půl roku ČIŽP a výsledkem je poku-
ta 1 750 000 korun. „Podle názoru 
inspekce společnost porušila jednu 
z podmínek integrovaného povolení, 
podle které musí být veškerá zaříze-
ní, v nichž se používají, zachycují 
a skladují závadné látky, v takovém 
provedení a technickém stavu, aby 
nemohlo dojít k nežádoucímu úniku 
těchto látek do půdy, podzemních 
a povrchových vod,“ vysvětlila dů-
vod pokuty tisková mluvčí ČIŽP 
Ivana Awwadová. Podle inspekce 
došlo i přes bezprostřední zahájení 

prací na likvidaci následků k závaž-
nému ohrožení životního prostředí. 
Při stanovení výše pokuty inspekce 
přihlédla mj. „k velkému rozsa-
hu havárie, ale na druhou stranu 
i k aktivnímu přístupu společnosti 
Unipetrol RPA k likvidaci následků 
havárie a k otevřenému přístupu při 
šetření jejích příčin,“ jak doplnila 
Ivana Awwadová.
Společnost Unipetrol už jednou za 
podobný únik pokutována byla, a to 
v roce 2007. Nezbývá než věřit, že 
tentokrát jsou opatření skutečně 
kvalitní a řeka Bílina nebude muset 
havárii v takovém rozsahu v bu-
doucnu opět čelit. JaK

Řeka Bílina Foto: Václav WeberŘeka Bílina Foto: Václav Weber

Na rozdíl od přízni-
vého trendu, který 
nezaměstnanost vy-
kazovala v minulých 
měsících, se v červen-
ci její procento zvýši-

lo jak v Bílině, tak i v celém okrese. V okrese 
stoupla o více než desetinu procenta na 13,42 
% a v Bílině opět překročila 14% hranici, 
pod kterou se jí podařilo v červnu dostat. Pr-
venství v nezaměstnanosti stále drží Krupka, 
která je před Bílinou o více než 1 %.
Na úřadě práce byl v červenci v okrese evido-
ván skoro stejný počet uchazečů o práci jako 
v červnu, za první prázdninový měsíc přibyli 
jen čtyři. v Bílině jich pak bylo víc přesně 
o deset. Něco málo přes polovinu tvořily 
ženy. Meziročně byl počet nezaměstnaných 

vyšší o 829 lidí. Podporu v nezaměstnanosti 
pobíralo celkem 1848 osob, což představuje 
21, 5 % z celkového počtu nezaměstnaných 
v okrese.
Ve srovnání s červnem zaznamenal v červen-
ci úřad práce v teplickém okrese poměrně 
velký nárůst volných pracovních míst, a to 
o 48 ze 137 na 185. V Bílině naopak nabíd-
ka volných míst o jedno poklesla. Na jedno 
místo připadalo 46,5 uchazečů, což oproti 63 
červnovým znamená snížení téměř o 17 lidí.
Nově se na úřadu práce zapsalo 648 uchaze-
čů o práci, o 11 více než v červnu. Naopak 
vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 644 
uchazečů o zaměstnání, z nichž 365 nastou-
pilo do pracovního poměru. Pro nedostateč-
nou spolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 
141 uchazečů.

Mírně se snížil počet nezaměstnaných se 
zdravotním postižením. Zatímco v červ-
nu jich práci hledalo 1076, v červenci jich 
bylo 1070. Co se týče vzdělanostní struktury, 
tradičně bylo nejvíce nezaměstnaných mezi 
lidmi se základním vzděláním, a to 4046 
uchazečů, následovali vyučení, jichž bylo 
2962, dále se zařadili středoškoláci a ucha-
zeči s vyšším odborným vzděláním s počtem 
1384 a nejméně bylo vysokoškolsky vzděla-
ných zájemců o práci, a to 212.

Počet volných pracovních míst dosáhl čísla 
185. Uchazečům se základním vzděláním jich 
bylo nabízeno 39, vyučení si mohli vybírat ze 
73 míst, středoškoláci a uchazeči s vyšším od-
borným vzděláním ze 48 pozic a vysokoškolá-
ci měli k dispozici 25 nabídek. JaK

NEZAMĚSTNANOST V ČERVENCI
Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti (%) Počet volných pracovních míst

ČERVEN ČERVENEC ČERVEN ČERVENEC ČERVEN ČERVENEC
Bílina 1522 1532 13,93 14,08 17 16
okres Teplice 8600 8604 13,29 13,42 137 185
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Při procházce alejí na Kyselce v hezkém počasí je idylická atmo-
sféra téměř hmatatelná. Až na jeden detail, který je na první po-
hled vidět na kaštanech. Mají hnědé listí a tváří se, jako by byl 
podzim. V druhé polovině léta to pro ně není typické chování, kaš-
tany na Kyselce jsou nemocné.

To, že v Bílině se rodí talentovaní a úspěšní lidé, potvrzuje život bílin-
ské rodačky Pavly Procházkové, která působí v Divadle Radka Brzo-
bohatého a kromě toho má vlastní kapelu s názvem Kolečkový dům.

Nemocné kaštany na Kyselce

Zpěvačka a herečka z Bíliny

Jsou napadeny škůdcem zvaným 
klíněnka jírovcová. Je to miniaturní 
motýl a rozšířený druh škůdce, který 
na spodní stranu listů klade vajíčka 
a po vylíhnutí se larvy zavrtají do 
listů, kterými se živí a kde přezimu-
jí. Další rok se celý cyklus opakuje. 
Klíněnka je schopna strom opakova-
ně napadat a její vliv na něj je znač-
ný. Dokáží poškodit list kaštanu až 
z 90 %, čímž snižují jeho schopnost 
fotosyntézy a oslabují celý strom.
Tímto škůdcem jsou již několik let 
napadeny kaštany na celém úze-
mí České republiky. Každé město 
se s tím vyrovnává jinak. Jsou dva 
doporučené způsoby ochrany. Nej-
účinnější je průběžné mechanické 

V Bílině žila do 18 let, kdy dostu-
dovala místní gymnázium. Vzápětí 
přejela celou Českou republiku, aby 
zakotvila na studiích ve Zlíně, kde 
úspěšně dokončila herectví. Po ško-
le však nezískala angažmá, a tak se 
rozhodla se svou tehdejší spolužač-
kou Petrou Feltlovou zkusit štěstí 
na volné noze a v Praze. Nejdříve 
hostovala po nějaký čas v Měst-
ském divadle Zlín, poté již napří-
klad v pražském alternativním di-
vadle Kámen, které má svou scénu, 
nicméně jedná se spíše o poloprofe-
sionální soubor. Obě slečny prošly 
různými dalšími divadly, až je do 
své náruče přijalo Divadlo Radka 

kapela je to, co mě nejvíc naplňuje. 
Takže o lepší hereckou kariéru ani 
příliš neusiluji.“
Její slova potvrzuje kapela Koleč-
kový dům, která existuje tři roky: 
„Té bych se chtěla hlavně věnovat. 
Hudbu i texty k písním skládám 

odstraňování suchých a spadaných 
listů shrabáním a spálením. „Tento 
postup ale musí být realizován na 
celém území města, tedy i na soukro-
mých pozemcích, jinak škůdce přelé-
tá z napadených stromů na zdravé. 
Je to sice nejúčinnější metoda, ale 
náročná časově i organizačně,“ 
vysvětluje Lenka Hořejší z odboru 
životního prostředí.
Druhý způsob spočívá v chemickém 
postřiku stromů v době, kdy je škůd-
ce v larvální podobě. Ten využívají 
například Teplice a Duchcov, kde se 
postřik provádí dvakrát za sezónu. 
„I přesto jsou na listech jejich stro-
mů skvrny. Zřejmě po době účinnosti 
postřiku přelétnou škůdci z neošetře-

Brzobohatého, kde jsou dodnes.
Kromě hraní v něm Pavla pracuje 
také jako tajemnice uměleckého 
provozu. Momentálně hraje v před-
stavení Tančírna, vytvořeného pod-
le stejnojmenného známého fi lmu 
italského režiséra Etorre Scoly. 
V něm si Pavla zkouší rovnou dvoj-
roli: „Jsou tam neustálé převleky 
a více herců hraje více rolí. Já hraju 
žižkovskou prostitutku z 20. a 30. let 
20. století a uklízečku ze 60. let a ze 
současnosti,“ uvedla Pavla. Moc 
rolí podle svých slov však zatím za 
sebou nemá, ale to jí nevadí: „He-
rectví se zase tolik nevěnuji. Více 
než k herectví mě to táhne k hudbě, 

sama a to je to, co mě asi nejvíce 
baví.“
Kolečkový dům je osmičlenná ka-
pela, charakteristická vlivem pěti 
dívek. Zpívají například písně Zlín, 
Píseň prodavačky, Dokonalý chla-
pi, Úchyl v parku atd. Jsou to písně 
lehce feministické, ale především 
vtipné, místy trochu kořeněné a os-
třejší. Stylem spadají mezi šanson, 
jazz a scénickou hudbu s výraznou 
instrumentací houslí, fl éten, saxo-
fonu a baskytary. Vynikají však 
především dominantní ženské hla-
sy. Kapela vystupuje především 
v pražských klubech a divadlech, 
ale loni před Vánoci předvedla své 
umění i v Bílině.
Přejme Pavle, ať se jí v kapele daří, 
ať má stále inspiraci a nápady pro 
své písně, které do Bíliny jistě zase 
přijede s Kolečkovým domem před-
vést. JaK

ných stromů na soukromých pozem-
cích. Ale aspoň nedochází k usychá-
ní a opadávání listového aparátu,“ 
doplňuje Lenka Hořejší.
Bílina nevyužívá ani jedno z těch-
to opatření. Patří mezi ta města, 

která nechávají přírodu, ať si pora-
dí sama. Bylo by opravdu složité 
zničit škůdce i na soukromých po-
zemcích, aby opatření bylo skuteč-
ně efektivní. Ale přežije to alej na 
Kyselce? JaK

Alej na Kyselce Foto: JaKAlej na Kyselce Foto: JaK

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

V pondělí 16. srpna 2010 po krátkém boji s nemocí 
zemřela starostka obce Hrobčice paní 

Byla spolehlivou a obětavou 
ženou, která vždy ochotně 
pomohla každému, 
kdo její pomoc potřeboval.
Upřímně a srdcem 
se věnovala obci svěřené 
do jejích rukou. V jejím čele 
stála od roku 1994.
Bylo jí 59 let.

Božena Zemanová 

Stavba lávky zdárně probíhá a bez zásadních problémů spěje ke své-
mu konci. Lávka by měla být i přes poškození řekou Bílinou dokon-
čena v termínu. Bude však ještě probíhat proces zrání betonu, což 
znamená, že v době, kdy lávka bude předána, nebude mít ještě odbed-
něnou hlavní nosnou konstrukci. Foto: Václav Weber
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V Mirošovicích, které se nacházejí v katastru Hrobčic, již léta stojí 
socha svatého Antonína poustevníka, která původně stála u silnice 
poblíž Hrobčic.

POKLAD V MIROŠOVICÍCH
Socha byla již ve špatném stavu, zce-
la například chyběl atribut zvonku, 
který měl zavěšen na řemínku okolo 
krku vepř, a poutnická hůl, již prav-
děpodobně svíral ve své pravé ruce 
světec. Obec ji proto nechala zrestau-
rovat. Díla se ujal Marek Hájek ze 

Školy restaurování uměleckých děl 
sochařských. Při své práci narazil na 
poklad – schránka vrchní ložné plo-
chy spodního dílu soklové architektu-
ry v sobě ukrývala několik předmětů. 
Většinou se jedná o zkorodované 
zbytky bočnic či schránek, ale byl 
nalezen vcelku také malý kovový pa-
triarší křížek. „Vůbec jsme nevěděli, 
že v soše něco je. Až při restaurování 
se to objevilo,“ vyjádřil s příjemným 
překvapením v hlase místostarosta 
Hrobčic Jaroslav Weith. Ani není 
jasné, jestli se do sochy věci dostaly 
hned při její výrobě, nebo až později 
v průběhu staletí.
Zrestaurovaná socha je již zpátky na 
svém místě. Zajímavý a překvapivý 
nález putoval do Regionálního mu-
zea v Teplicích.

O soše

Svatý Antonín poustevník je pa-
tronem rytířů, řezníků, hrobníků, 
košíkářů, cukrářů, tkalců. Jedná se 
o sousoší světce s divokým vepřem. 
Přesné datum vzniku není známo, po-
chází z první poloviny 18. století a je 
vytvořena v barokním stylu. Autor 

Country večer byl uspořádán ve 
spolupráci s místními hasiči a ry-
báři a konal se u příležitosti uza-
vření partnerství mezi obcí Světec 
a rybáři. „Akci pořádáme, proto-
že jsme opravili Márinku, kterou 
jsme loni na podzim zkouladovali. 
Pronajali jsme ji bílinskému ry-
bářskému svazu a toto partnerství 
chceme právě dnes stvrdit i muzi-
kou,“ řekla starostka Světce Soňa 
Prachfeldová.
Akce proběhla v příjemném letním 
počasí a kapela Střepy dokázala 
návštěvníkům vytvořit pohodovou 
letní atmosféru. Kdo přišel, užil si 
na břehu Márinky hezký večer.

Kapela ze Světce existuje přes 30 let

Světecká kapela Střepy existuje od 
roku 1976 a má tři členy. Občas si 

vypůjčí kytaristu ze skupiny Stře-
py z Jihlavy. Hraje pouze českou 
country, jak mimo jiné prozradil 
v rozhovoru frontman skupiny 
Zdeněk Šaroch zvaný Čardáš.
Skládáte vlastní písně, nebo máte 
převzatý repertoár?
Máme hlavně převzatý repertoár. 
Máme sice i něco vlastního, ale 
90 % jsme přebrali a zpíváme na-
příklad Michala Tučného a bývalé 
Greenhorns, Pavla Bobka, bratry 
Rivoly nebo Kapitána Kida. Na 
akcích, jako je tato, hrajeme hlav-
ně hodně známé písně, aby si lidé 
mohli zazpívat a zatancovat.
Hrajete i zahraniční country?
Tak tu vůbec. Zaprvé neumíme 
tak dobře anglicky, abychom si 
takové písně troufl i někde prezen-
tovat, a zadruhé myslím, že české 
muziky je dost a je pěkná a nepo-

třebujeme náš repertoár obohaco-
vat ještě o zahraniční skladby.
Vystupujete po celé republice?
Ano, jezdíme po celé České republi-
ce. Úzce spolupracujeme se stejno-
jmennou jihlavskou kapelou. Nám 
před necelými dvěma lety zemřel 
kytarista, a proto nám vypomáhá 
Lada Krpálek z jihlavských Střepů. 
Na větší akce jezdíme s ním, jinak 
hrajeme ve třech.
Kolik vystoupení máte za měsíc?
Počet vystoupení záleží na různých 
okolnostech. Někdy hrajeme každý 
víkend a někdy méně. Ale minimálně 
tak třikrát do měsíce hrajeme. A nej-
více vystoupení je vždycky v létě.

Co byl pro vás v historii kapely nej-
větší úspěch?
Nevím, jestli se dá říst největší, ale 
určitě za velký úspěch považujeme 
účasti ve fi nále Porty, kam jsme 
jezdívali, když jsme začínali. Dnes 
hrajeme hlavně na akcích, jako je 
třeba tato, nebo tak po hospůdkách, 
na fi remních oslavách. Prostě tam, 
kde je potřeba a kde to lidi chtějí.
Vydali jste za svou dlouhou existen-
ci nějakou desku?
Nevydali jsme žádnou desku a ani 
nechceme. Měli jsme několikrát 
možnost, ale zásadně jsme proti. 
Takže alba se naši fanoušci nedo-
čkají. JaK

Příznivci country hudby se sešli 14. srpna na příjemné letní akci 
na Márince. Country písněmi od různých interpretů provázela 
celý sobotní večer světecká skupina Střepy. 
Na dobré zábavě se podíleli také dva diskžokejové Jiří Fait a Ra-
dek Malík a kdo vydržel až do jedenácti večer, připravil potěchu 
i pro oko při krásném ohňostroji.

MÁRINKA OŽILA COUNTRY HUDBOU

Zrestaurovaná socha sv. Antoní-
na v Mirošovicích

Foto: Václav Weber

Nálezy ze sochy sv. Antonína Foto: Václav Weber

sochy není znám. Socha je vytesána 
z jemnozrnného křemičitého pískov-
ce světle šedé barvy.
K soše se poutá legenda o sedlákovi 
z Mirošovic, který měl skoupou ženu: 
„Sedlák si vždycky schoval peníze do 
sochy sv. Antonína, aby měl něco 
na útratu v hospodě, protože doma 

by mu všechny peníze žena sebrala. 
Vždy, když si tam peníze schovával, 
říkal, že svatý Antonín poustevník mu 
je jistě dobře ochrání. A také ochrá-
nil,“ vyprávěl místostarosta Hrobčic. 
A svatý Antonín donedávna ochraňo-
val i „poklad“ neznámého původu. 
 JaK

Kapela Střepy se svým dlouholetým kamarádem Pavlem Kapela Střepy se svým dlouholetým kamarádem Pavlem 
 Teschinskim (druhý zleva), foto: Václav Weber Teschinskim (druhý zleva), foto: Václav Weber
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Kulturníservis
AREÁL LÁZNÍ KYSELKA

11. září – 9 hodin
DEN HORNÍKŮ

 
MĚSTSKÉ DIVADLO

16. září – 19 hodin
Arnošt Goldfl am
DÁMSKÁ ŠATNA
Studio DVA Praha

Jestlipak víte, která místnost v divadle 
je opravdu ta nejdůležitější? Tím 

tajemným, mystickým a vzrušujícím 
místem je právě dámská šatna. 

Režie: Jakub Maceček
Vstupné: 260, 220, 160 Kč

 
KINO HVĚZDA

3. - 4. září – 19 hodin
SOLOMON KANE

USA/Fantasy thriller. České titulky. 
Za smlouvu s ďáblem zaplatíš 

pekelnou cenu. 
Vstupné: 60 Kč, 104 minut

7. září – 19 hodin
DOSTAŇ HO TAM

USA/Komedie. České titulky. 
Vstupné: 60 Kč, 109 minut

8. - 9. září – 19 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Švédsko/Kriminální drama. 

České titulky.
Vstupné: 60 Kč, 152 minut

11. září – 19 hodin
PREDÁTOŘI

USA/Sci-fi  thriller. České titulky.
Vstupné: 60 Kč, 107 minut

14. září – 19 hodin
PROMĚNA

Francie/Itálie/Mysteriozní thriller. 
České titulky.

Vstupné: 65 Kč, 111 minut 

15. září – 19 hodin
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ

USA/Akční komedie. České titulky.
Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, 

Peter Sarsgaard, Jordi Molla …
Vstupné: 60 Kč, 109 minut

Čtvrtek 16. září – 19 hodin
TRIK

Polsko/Kriminální komedie. 
České titulky.

Vstupné: 60 Kč, 95 minut 

LETNÍ KINO KYSELKA
Pátek 10. září – 19.00 hodin

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Hrát bude kapela NA POSLEDNÍ 

CHVÍLI. Lampionový průvod bude 
zakončen pásmem  

pohádek pro nejmenší. 
Vstupné zdarma

GALERIE POD VĚŽÍ 
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

13. září - 13. říjen 2010
KAREL DUCHEK – OBRAZY 

výstavní síň - dospělí 20 Kč; senioři, 
studenti, děti – 10 Kč

DEN HORNÍKŮ – 11. 9. 2010 
HLAVNÍ SCÉNA
11.30 – 12.30 – The Boom (Beatles Revival)
13.00 – 14.00 – Abba World Revival
14.15 – 14.30 – Brasil show
14.45 – 15.00 – Brasil show
15.30 – 16.30 – Anna K. & band
16.45 – 17.00 – Brasil show
17.30 – 18.30 – Grock

SCÉNA U KÁDI
9.00 – 10.00 – Bíliňačka
10.30 – 11.30 – Šrum Šrum (staropražské písně)
12.00 – 13.00 – Cimbálová muzika Pernica
13.30 – 14.30 – Krušnohorka
15.00 – 16.00 – Marie Pojkarová

SCÉNA NA KAFÁČI
10.30 – 11.30 – Pavel Houfek band
11.40 – 12.00 – Taneční folklórní skupina
12.30 – 14.30 – Zlatý voči
14.00 – 15.00 – Žofi e Kabelková
15.30 – 16.30 – Nirvana Revival
17.00 – 18.00 – Martina Trchová trio
18.15 – 18.30 – Folklórní soubor Tanew z Bilgoraje
19.00 – 20.00 – Petr Kalandra memory band
20.30 – 23.00 – Aliance rock

DĚTSKÁ SCÉNA (U Altánu)
10.00 a 10.30 – Babička školnice (loutková pohádka)
10.30 – 11.00 – Kouzla nejsou žádné čáry

11.00 – 12.00 – Program DDM – prezentace kroužků
12.00 – 12.30 – Tři prasátka (loutková pohádka)
13.00 – 13.30 – Kouzla ze staré Prahy
13.30 – 14.00 – Kašpárek a hodná víla Jarmilka
 (loutková pohádka)
14.00 – 15.30 – Program DDM – prezentace kroužků
15.30 – 16.00 – Perníková chaloupka 
 (loutková pohádka)

Po celou dobu programu můžete navštívit 
Koutek DDM Bílina v okolí altánu:
• dětský koutek pro nejmenší
• výroba smaltovaných šperků
• výroba házedel a letadel
• korálková dílna
• výroba růží
• malování na látkové sáčky
• náušnice zdobené ubrouskovou technikou
• papírová dílna
• herna deskových her
• prodejní stánek s výrobky
• zájmové kroužky DDM Bílina
• informace, letáčky

SCÉNA NA MINIGOLFU
10.00 – 10.15 – Komořinka (ZUŠ Bílina)
10.45 – 11.05 – Swingové saxofonové trio (ZUŠ Bílina)
11.30 – 12.00 – Skupina Exit II (ZUŠ Bílina)
12.30 – 13.00 -  Skořápky (ZUŠ Litvínov)
13.30 – 14.30 – Sax band (ZUŠ Litvínov)

15.00 – 16.00 – Big-band (ZUŠ Louny)
16.30 – 17.30 – Big sound orchestr (ZUŠ Teplice)

POULIČNÍ SCÉNA (Růžový palouček)
10.30 – 11.00 – Jarda Holan
11.00 – 11.30 – Zdenka Trvalcová + Michal Šťulík 
 (písně Edith Piaf)
11.30 – 12.00 – Jarda Holan
12.00 – 12.30 – Zdenka Trvalcová + Michal Šťulík
12.30 – 13.30 – Tereza Palková
13.30 – 14.00 – Jan Řepka
14.00 – 14.30 – Jana Štefl íčková
14.30 – 15.00 – Jan Řepka
15.00 – 15.30 – Jana Štefl íčková
15.30 – 16.30 – Justin Lavash

SCÉNA U ATLETICKÉHO STADIONU
Možnost prohlédnout si hasičské auto, policejní auto, 
záchranářské auto, radar, popelářský vůz aj.

Po celou dobu programu:
• klaunské vystoupení
• žonglérské vystoupení Radima z Rudoušova
• skákací hrad, dobrodružná země
• malířské plenéry

Doprovodný program:
• kolotoče
• stánky
• koně, poníci

Legendární bílinsko-teplicko-
pražští punkáči Do řady! vy-
stoupí v pátek 3. září 2010 od 
21.00 hodin v bílinské hospodě 

Moskva poprvé s repertoárem na-
zvaným Potichu a vsedě, což by se 
dalo označit za obdobu unplugged 
vystoupení. Společnost jim bude 

dělat plzeňská punkrockenrollo-
vá parta S.A.S., odlišná od jiných 
punkových kapel přítomností 
kontrabasu. 
V tomto repertoáru vystoupí 
i členové, kteří obvykle v součas-
nosti již s Do řady! nekoncertu-
jí. Kromě kapelníka a kytaristy 
Vladimíra Volmana, baskytaris-
ty Milana Vlčka, zpěváka Petra 
Rajtory a bubeníka Karla Šimona 
vystoupí i Michal Mlej a dále pak 
jako host Pavel Rais na perkuse. 
Repertoár bude průřezem celou 
existencí kapely, zazní skladby 
ze všech 4 alb včetně skladby Rá-
dio Jerevan vydané na kompilaci 
Akce punk z živého vystoupení 
z pražské Lucerny v roce 1990. 
Do řady! existují na české scéně 
od roku 1987, kdy vznikly na 
základech rozpadlé V3S. V roce 
2007 se u příležitosti 20. výročí 
vzniku kapely uskutečnil v bílin-
ském amfi teátru megakoncert, 
na kterém vystoupila celá česká 
a slovenská punková špička vč. 
maďarské Aurory a britských 
999. Z tohoto koncertu posléze 
vzniklo první live DVD. Ka-
pela Do řady! se již v současné 
době připravuje na oslavu svých 
25. narozenin, které proběhnou 
přespříští rok opět v Bílině ještě 
větším koncertem, než tomu bylo 
při předešlém jubileu. 

Rudolf Přikryl 
zvaný „Čudla punkáč“ 

Legendární Do řady! poprvé jinak
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ŠKOLNÍ POMŮCKY BEZ JEDŮ
K začátku nového školního roku neodmyslitelně patří nákup 
školních pomůcek. Nejedna maminka stojí před otázkou výběru 
sešitů, obalů, penálů, aktovek a dalších školních potřeb, nabíze-
ných v obchodech v nepřeberném množství. 

Sešity z recyklovaného papíru, 
které jsou šetrnější k našim lesům, 
zná asi každý rodič dítěte školního 
věku. Výrobky z recyklovaného 
papíru jsou označeny, ale poznáme 
je také podle barvy – recyklovaný 
papír je spíše našedlý až nažloutlý, 
ne čistě bílý. K psaní a kreslení je 
ale stejně vhodný jako papír bílý, 
vyrobený čistě z buničiny. Pokud 
dáme přednost recyklovanému pa-
píru, šetříme tím nejen naše lesy, 
ale také energii a vodu nezbytnou 
k výrobě papíru. 
Kromě sešitů však existuje ještě 
celá řada dalších školních pomů-
cek, které dnes již můžete sehnat 
v provedení šetrném k životnímu 
prostředí i ke zdraví našich dětí. Na-
příklad obaly na sešity. „V obcho-
dech se stále můžete setkat s obaly 
z PVC, které jsou z hlediska vlivu 
na životní prostředí velmi proble-
matickým druhem plastu. Vhodnou 
náhradou jsou obaly z polyetylé-
nu, polypropylenu nebo papíru.“, 
uvedla Jana Krátká, ekoporadce 
mosteckého ekocentra. Před penály 

z PVC můžeme upřednostnit pená-
ly z textilu, kůže či jiného nezávad-
ného materiálu. 
Pozor také při výběru pastelek. 
V lakovaných pastelkách mohou 
být obsaženy toxické kovy, roz-
pouštědla a konzervační látky. Pří-
mo v tuze bývají chemická pojidla, 
která zajišťují pevnost a odolnost 
tuhy. Doporučujeme používat ne-
lakované tužky a pastelky s širokou 
tuhou, na jejichž výrobu je potře-
ba méně pojidel. Rovněž tak fi xy 
a zvýrazňovače mohou obsahovat 
zdraví škodlivé uhlovodíky (xylol) 
a konzervační látky (formaldehyd, 
diethylenglykol). Navíc obaly 
a víčka jsou často vyrobeny z PVC 
a barveny barvami obsahujícími 
kadmium. Maminky, které mají sta-
rost o zdraví svých dětí i stav život-
ního prostředí, upřednostňují neto-
xické fi xy a zvýrazňovače s vodou 
ředitelnými barvami (tzv. na vodní 
bázi), které neobsahují organická 
rozpouštědla. Pro děti vůbec nejsou 
vhodné fi xy na popisování fólií, kte-
ré obsahují organická rozpouštědla. 

Podobně v případě nákupu lepidla 
volíme raději ta ředitelná vodou, 
ať už se jedná o lepidla škrobová, 
dextrinová nebo bílkovinná (např. 
bílá lepicí pasta). Vhodná jsou také 
lepidla disperzní, např. Herkules. 
Pro děti bychom neměli vybírat 
speciální dvousložková, vteřinová 
nebo kontaktní lepidla. 
Dobrým vodítkem při nákupu ne-
jen školních pomůcek je značka 
EŠV – Ekologicky šetrný výrobek. 
Jde o certifi kát dokládající šetrnost 
výrobku ke zdraví a životnímu pro-
středí. Certifi kát uděluje konkrét-
ním výrobkům na základě splnění 
daných kritérií Ministerstvo život-
ního prostředí. 
Kromě školních potřeb však může 
neblaze působit na zdraví dětí i vy-
bavení ve třídách 
a v budově školy. I v této oblasti 
existují alternativní řešení. V nově 
zařízených kancelářích bylo při 
výzkumech nalezeno až dvě stě 
chemických sloučenin, které se 
uvolňují z povrchových úprav, 
nábytku, plastových součástí vy-
bavení, obsahujících změkčovadla 
a zpomalovače hoření. Škodlivé 
mohou být výpary z podlahových 
krytin a z lepidel, která se v nich 
používají. Taková kontaminace 

vnitřního prostředí může přispívat 
k bolestem hlavy, únavě nebo ne-
soustředěnosti. Vhodným výběrem 
nábytku a dalšího vybavení budov 
i důkladným větráním tedy může-
me předcházet nepříjemným zdra-
votním potížím a docílit, aby se 
v nich naše děti cítily příjemně.
Problematice vlivu školních potřeb 
na životní prostředí a lidské zdraví 
je věnována také část výukového 
programu ekocentra s názvem Che-
mie a životní prostředí. „Žáci srov-
návají, dle dostupných údajů, vliv 
jednotlivých variant výrobků na 
životní prostředí. Zaměřují se při-
tom na celý životní cyklus výrobku, 
počínaje těžbou primárních surovin 
a konče likvidací výrobku. Přemýš-
lejí také nad dalšími souvislostmi, 
jako je zátěž daného výrobků způso-
bená dopravou ze zahraničí. Dochá-
zejí pak k závěru, že český výrobek, 
který nemá ekoznačku, může být ve 
výsledku ekologicky šetrnější než 
výrobek s ekoznačkou dovežený ze 
zahraničí.“ sdělila Soňa Hykyšová, 
autorka programu a vedoucí mos-
teckého ekocentra. Další informace 
o ekologických školních pomůc-
kách můžete získat na Zeleném te-
lefonu Ekologického centra Most: 
800 195 342.  Jana Krátká

INVERZE
Román z prostředí Bílinska šedesátých let
Čtenáři Oseckých novin mě již dobře znají z desítek článků a fe-
jetonů v těchto novinách publikovaných. Jenom okrajově zmíním 
několikadílnou sérii o hradu Riesenburg a další potom o cisterci-
ácích v oseckém klášteře.

Nemalý úspěch měl také seriál 
o oseckých strašidlech. Dvě repor-
táže z válečných let, jedna o ame-
rických pilotech zabitých v Oseku 
a druhá o vypálení duchcovského 
kostela Rudou armádou, měly 
u čtenářů též značný ohlas. Ale roz-
hodně zde nemíním vyjmenovávat 
všechny mé články a reportáže 
v Oseckých novinách publikované 
a raději se vrátím k důvodu, proč 
nyní píšu do bílinských novin.
Ne, nehodlám v bílinských novi-
nách zveřejnit své reportáže a fe-
jetony. 
Ale rád bych formou tohoto článku 
představil bílinským čtenářům můj 
román INVERZE, který tento mě-
síc vychází a tématicky má velmi 
blízko právě k okolí Bíliny.
 Sám jsem se narodil a prožil dět-
ství v nedalekých Ledvicích a můj 

román je jakousi nostalgickou 
vzpomínkou právě na léta stráve-
ná v této zanikající obci. Věřím, že 
moji vrstevníci nad řádkami knihy 
s úsměvem zavzpomínají a mladší 
ročníky překvapí kolorit té pra-
zvláštní éry devastování našeho 
severu. Některé děje, jako šátková-
ní severočeských pionýrů na Praž-
ském hradě nebo příjezd okupač-
ních vojsk do Ledvic, v knize líčím 
s jistým humorným nadhledem. 
Z jiných stránek na čtenáře dýchne 
smutek a nostalgie. A místy jsem 
popustil uzdu své fantazie a nechal 
děj sklouznout až do roviny horo-
rové. 
 
Ale nejlépe asi román předsta-
vím, když zde ocituji anotaci vy-
davatele, kterou uvádí román na 
knižní trh:

Román vychází z dětských zá-
žitků autora, který žil v jedné ze 
zanikajících severočeských obcí 
v období pohnutých šedesátých 
let. Ve dvou dějových rovinách 
se střídají vzpomínkové pasá-
že se scénami líčícími bloudění 
rodným domem, který má být 
zbourán. V těchto vzájemně se 
doplňujících pásmech se v celé 

pestré škále střídají vypravěč-
ské přístupy, od ironicky zleh-
čujícího, přes lyricky teskný, až 
k hororově děsivému. Próza má 
všechny předpoklady k tomu, 
aby vtáhla čtenáře do příběhu 
s takovou přesvědčivostí, že ne-
přestane číst, dokud nebude na 
samém konci.

Tak tolik vydavatel knihy. 
A na závěr ještě jeden můj citát ke 
knize:
,,Vystěhované, opuštěné čtvrtě 
a ulice pobořených stavení byly 
našim hřištěm a jedovatý dým sa-
mozápalů, stoupající z okolních 
dolů, byl věčnou kulisou našich 
dětských her.“
  Ovšem poslední a rozhodující slo-
vo budeš mít Ty, milý čtenáři. Moc 
mě potěší, jestli si můj román na-
jde cestu k Tvému srdci a případný 
kladný ohlas bude pro mne velikou 
motivací k další literární tvorbě.
Pro čtenáře Bílinských novin 

Vladimír Pospíchal

92. září 2010



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 2. září 2010

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a  ZO 
AVZO TSČ ve výši 20.000 Kč na 
činnost sportovního střeleckého 
klubu. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a  SK 
SIAD Bílina ve výši 5.000 Kč 
na I. ročník turnaje „BÍLINSKÉ 
MIXDEBLY“, který se bude konat 
dne 11. 9. 2010 v Bílině. 

Zveřejnění záměru pronájmu neby-
tového prostoru učeben a chodby 
o rozměrech 374,45 m2 v I. NP pa-
vilonu 1 bývalé ZŠ Teplické Před-
městí.  

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007 na akce:
„HNsP Bílina – oprava teras a vněj-
šího schodiště u LDN“
„Oprava chodníku v ul. Tylova – 
pravá strana, Bílina“.

Zadat veřejnou zakázku na služby 
ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení podle § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách na akci 
„Odborné služby zavedení pro-

cesního řízení a metodiky CAF, 
automatizace procesů technologií 
BPMS“ České společnosti pro ja-
kost, o. s., Praha. 

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007, 
č. VIII odst. 5, a to jako specializo-
vanou zakázku na akci:
• „Vybudování oplocení v ul. 

M. Švabinského“ fi rmě Žejdlík, 
Bílina, 

• „Úprava terasy v MŠ Žižkovo 
údolí v Bílině“ fi rmě ST Systems 
Internacionál, s. r. o. 

• „Oprava slaboproudých rozvodů 
v DSPS v Bílině“,  fi rmě Elektro-
servis Bílina

• „Výměna čtyř kusů vchodových 
dveří do domu č. p. 88/11 na 
Mírovém nám. v Bílině“ fi rmě 
EKOSERVIS Teplice

• „Provedení zemních prací při 
rekonstrukci Kašny“, stavební 
fi rmě Žejdlík, Bílina

Projednala 
a doporučuje ZM vydat:

Obecně závaznou vyhlášku 
č. 14/2010 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních od-
padů s účinností od 1. ledna 2011, 

s roční sazbou 500 Kč a se změnou 
splatnosti druhé splátky na termín 
30. 11. daného kalendářního roku. 

Obecně závaznou vyhlášku 
č. 15/2010 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zaříze-
ní povolené ministerstvem fi nancí 
se sazbou ve výši 5.000 Kč na tři 
měsíce, s účinností od 1. 10. 2010. 

Obecně závaznou vyhlášku 
č. 16/2010 o místním poplatku 
z ubytovací kapacity se sazbou ve 
výši 6 Kč za každé využité lůžko 
a den, s účinností od 1.10. 2010. 

Předkládá ZM k projednání
Zveřejnění záměru prodeje areá-
lu bývalého Zámeckého pivovaru 
Bílina, a to budovy č. p. 1, č. p. 2, 
č. p. 228 a budovy bez čp/če na po-
zemku p. č. 783 včetně příslušenství 
a pozemků p. č. 782 o výměře 461 
m2, p. č. 783 o výměře 2 817 m2, p. 
č. 784/1 o výměře 4 410 m2, p. č. 
785 o výměře 3 236 m2, p. č. 804/5 
o výměře 449 m2 vše k. ú. Bílina.

Vzala na vědomí:
Informaci zástupců Motoklubu Bíli-
na a ukládá tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího stavebního 
úřadu přípravou materiálu, který se 
bude týkat pronájmu budov a okra-
jových částí skládky Chotovenka.

Informaci vedoucí odboru školství 
ohledně technoparty, která se usku-
tečnila ve dnech 13. – 15. srpna 
2010 s tím, že podrobný materiál 
týkající se této akce bude připraven 
do příští schůze RM.

Informaci ředitelky regionu Severní 
Čechy, Ing. Olgy Sykové, ohledně 
prodeje objektu na Mírovém nám., 
kde bylo plánováno přestěhování 
současné pošty Bílina 1. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení se
lze seznámit na úřední desce

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

Rada města Bílina na své 17. schůzi konané dne 25. 8. 2010 mimo jiné:

K vidění bylo 
i síťové lůžko 
z bílinské „zá-
chytky“, která 

byla první mimopražskou v repub-
lice. „Výstavu navštívilo hodně lidí, 
už teď je jasné, že patřila k nejna-
vštěvovanějším v letošním roce, 
svůj účel tak splnila,“ říká předseda 
sdružení Bílina 2006 Honza Beneš. 
Devět dobrovolníků připravovalo 
expozici tři měsíce za vydatné pod-
pory teplického Okresního archivu, 
Regionálního muzea v Teplicích 
i řady soukromých vlastníků sbí-
rek. Výstava podobného formátu se 
v dohledné době nebude opakovat. 
„Věříme, že výstava inspirovala ve-
dení města k tomu, aby se opět zača-
lo zabývat zřízením muzea v Bílině,“ 
říká Alena Simčáková ze sdružení 
Bílina 2006. 
Nyní přichází malá brožura, která 
výstavu zčásti připomene. Budou 
na ní zachyceny fotografi e exponátů 
zapůjčených z Regionálního muzea 
v Teplicích. Slavnostní křest brožu-
ry se uskuteční v pátek 3. září od 15 
hodin v Infocentru pod bílinskou 
radnicí. „Původně měla brožura 

přinést kompletní přehled vystave-
ných exponátů. Nakonec jsme se ale 
rozhodli, že tento kompletní přehled 
bude nejprve umístěn na webových 
stránkách sdružení. Na jaře příštího 
roku pak vyjde svazek nejen s kom-
pletní sbírkou vystavených exponá-
tů, ale také s rozsáhlým pohledem 
původních českých i německých 
rodáků Bílinska na své město. Za-
bývat se také bude soužitím Čechů 
a Němců v regionu. Svazek by měl 
vyjít v českém i německém jazyce ku 
příležitosti pěti let od navázání spo-
lupráce mezi městem Bílina, sdruže-
ním Bílina 2006 a německým spol-
kem rodáků,“ říká Honza Beneš.
Chystanou brožuru si budou moci 
od soboty zakoupit zájemci za sym-
bolických 10 korun. Vyjde v nákla-
du pouhých 300 kusů. „S jejím vy-
dáním jako i s celou výstavou nám 
výrazně pomohla skupina ČEZ, bez 
které bychom mohli stěží celou akci 
fi nancovat. Velký dík patří také Se-
veročeským dolům. Neocenitelnou 
pomocí byla také spolupráce se sta-
rostou Bíliny Josefem Horáčkem,“ 
uvádí výčet pomocníků Tereza Skři-
vanová.

Bílina zmizelá a nalezená – tak se jmenovala výstava, která 31. 
srpna skončila ve výstavní síni U Kostela v Bílině. Během letních 
prázdnin návštěvníkům ukázala minulost Bíliny od archeologic-
kých nálezů, přes artefakty konce devatenáctého století a první 
poloviny dvacátého století.

BROŽURA PŘIPOMENE BÍLINSKOU VÝSTAVU

SKUPINA ČEZ
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Druhým dílem – Tenis – pokračujeme v popisu vylepšení na tomto 
středisku v průběhu letní sezóny. Navazujeme tím na předchozí 
článek, který popisoval změny na koupališti Kyselka.

To, že v Bílině existují a navíc se úspěšně prezentují ne zcela ob-
vyklé sporty, potvrdil nedávný úspěch Denisy Králové.

RSZ BÍLINA S.R.O. – ZMĚNY V LETNÍ SEZÓNĚ – TENIS – 2. DÍL

BÍLINA VYNIKLA RYBOLOVNOU TECHNIKOU

Všechny novinky byly fi nanco-
vány bez navýšení rozpočtu naší 
společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina s.r.o., samozřejmě 
při zachování realizace běžných 
oprav, revizí, prostě při normál-
ním provozu. Umožnilo nám to 
efektivnější využití peněžních 
prostředků a lidských zdrojů, též 
vyšší výnosy z tržeb. Na nároč-
nějších investicích se podílelo 
město, hlavně prostřednictvím 
svých sponzorů a dárců.
Hned prvně jmenovaným dílem 
na tenise, dílem fi nančně nejsloži-
tějším, je položení nového umělé-
ho povrchu na centrálním dvorci. 
Reagovali jsme tím na potřebu 

tenisového oddílu i zákazníků – 
prodloužení sezóny a umožnění 
hry na modernější a čistší ploše. 
Jde o víceúčelové hřiště, takže 
odbíjená či nohejbal – žádný pro-
blém. Tento kurt je využitelný 
prakticky bezprostředně po dešti. 
Město realizovalo povrch, nové 
dřevěné lavice v hledišti a částeč-
ně zhotovení znaku města a naše-
ho loga na tréninkové zdi. Naši 
zaměstnanci opravili a natřeli zdi 
a cvičnou stěnu, to samé jsme pro-
vedli s oplocením. Zmiňovanou 
zeď jsme nastavili záchytnou sítí.
Přivítali jsme i pomoc při natažení 
nového pletiva kolem kurtů 3 až 
5 a likvidaci staré plechové kůlny 

Na své město a zároveň celou Čes-
kou republiku upozornila na mis-
trovství světa juniorů v rybolovné 
technice, které se konalo během 
prvních čtyř dnů v červenci.
Šestnáctiletá Denisa tak prázdniny 
nastartovala velmi radostně, když 
se jí podařilo dosáhnout na skvělé 
druhé místo v soutěži dvoučlen-
ných družstev a páté místo v sou-
těži jednotlivců. Za družstvo při-
tom byla její účast na mistrovství 
premiérová.
Přitom to, že na MS bude re-
prezentovat Českou republiku 
i v „deblu“, se dozvěděla až 
na místě: „Když jsme tam jeli, 
tak jsem ještě nevěděla, že budu 
v družstvu. Vždy se to dozvíme až 
na místě. A když jsem to zjistila, 
cítila jsem hlavně zodpovědnost 
a také strach, abych své společ-
nici v družstvě nepokazila umístě-
ní.“ Její spoluhráčkou byla teprve 
dvanáctiletá, ale velmi talentova-
ná a šikovná dívka z Písku. Deni-
sa jí určitě nic nepokazila, děvčata 

z Čech předstihly pouze Polky. 
V závěsu na třetím místě skončily 
Slovenky a na zbylých dvou mís-
tech Chorvatky a Němky.
Pocity po závodech byly pro 
Denisu nepopsatelné: „Byly to 
nádherné pocity. Bylo to prostě 
krásné, když jsem pak měla me-
daili u sebe a po předávání pak 
sice hrála polská hymna, ale stej-
ně... jak jsme tam stály a všichni 
se na nás dívali, bylo to nezapo-
menutelné. Ty pocity se nedají 
popsat.“ Krásné pocity se však 
zčásti na chvíli smísily i s lítostí: 
„Říkala jsem si, že jsme mohly být 
první, že to bylo blízko a že jsem 
měla víc trénovat, ale na druhou 
stranu byl mezi prvním a druhým 
místem docela velký bodový rozdíl 
a i to druhé místo je parádní.“
V soutěži jednotlivců si MS vy-
zkoušela Denisa již podruhé 
a oproti loňskému ročníku si po-
lepšila o jedno místo. Zatímco 
loni ve Švýcarsku skončila šestá, 
letos se posunula na pátou příčku. 

ve spodní části areálu. Z našich 
rezerv jsme dotovali výstavbu no-
vého dřevěného přístřešku slouží-
cího stejnému účelu, to je sklado-
vání antuky a nářadí.
Ve výčtu novinek můžeme pokra-
čovat. Pořídili jsme stroj na čiště-
ní kurtů, který pomůže s umělým 
povrchem a na antuce posbírá čer-
stvé klíčky okolních dřevin, o je-
jichž pravidelné invazi by mohli 
správci areálu barvitě vyprávět. 
Spíše ke kosmetickým vylepše-
ním počítáme nákup tenisových 
raket a míčů určených k zapůjčo-
vání ne zcela náčiním vybavených 
zákazníků, také sítě, lajny a sing-
lové tyčky.
Poslední, právě probíhající změ-
na, kterou ještě letos stihneme, je 
oprava zdí pod terasou a u záze-
mí. Ty získají též novou fasádu, 

i když nám právě nyní nepřeje 
počasí.
Věříme, že všechna vylepšení 
zvýší komfort našim sportují-
cím zákazníkům. O to více nás 
mrzí, že tenisový areál není stále 
ještě využíván tak, jak bychom 
si představovali. Přijďte se tře-
ba někdy podívat, jak vypadají 
kurty bezprostředně po průtrži 
mračen. Zatímco jinde nemohou 
svou zábavu provozovat, u nás 
můžete během chvíle nastoupit 
na dvorec bez větších potíží. 
Pocit bezmoci se zmocní našich 
zaměstnanců, když ráno přijdou 
do práce a nově instalovaná ta-
bule s údaji o provozovateli a ot-
vírací době je zcela zničená. Ryzí 
vandalismus! 

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Čeká na ni příští rok čtvrtá?
Přitom dostat se do nominace na MS 
není vůbec jednoduché. Pořádaly se 
k tomu tři nominační závody – v Bí-
lině, ve Frýdku-Místku a v Českých 
Budějovicích. V posledně jmenova-
ném městě se pak podle výsledků 
Denisa dověděla, že patří mezi tři 
děvčata, která se šesti chlapci na MS 
pojedou. Družstva do soutěže se se-
stavují přímo na MS.
Denisa se rybolovné technice vě-
nuje už sedm roků, tedy od svých 
9 let. „Přilákala mě k tomu star-
ší sestra, která začala chodit 

do Sportovního klubu rybolovné 
techniky v Bílině. Po čase jsem s ní 
začala chodit na tréninky a zauja-
lo mě to. Začala jsem s nimi tedy 
také trénovat a od té doby se tomu 
věnuju a hrozně mě to baví.“ De-
nisa přesnému nahazování na terč 
věnuje tři tréninky týdně, které tr-
vají dvě až tři hodiny.
Další soutěží, kterou Denisa ur-
čitě nevynechá, bude podzimní 
Pohár mládeže, který se uskuteční 
v Bílině. V ní se utkají čtyřčlenná 
družstva z různých měst České re-
publiky. JaK

ZZleva: Denisa Králová, stálý trenér Jiří Křížleva: Denisa Králová, stálý trenér Jiří Kříž
a Kateřina Marková z Písku, s níž Denisa tvořila dvojici v družstvua Kateřina Marková z Písku, s níž Denisa tvořila dvojici v družstvu
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2. září 2010

V Bílině na Kyselce se ve dnech 14 – 15. srpna uskutečnil 2. roč-
ník tenisového turnaje „O pohár starosty města“ mladších žáků 
chlapců a dívek zařazený do ofi ciálního kalendáře ČTS.

Štrbičtí hasiči zvítězili v krajském kole a postupují na Mistrov-
ství České republiky dobrovolných hasičů v požárním sportu.

Na snímcích jsou fi nálové dvo-
jice. Děvčata: Zleva vítězka tur-
naje Veronika Nosková z LTC 
Litvínov a poražená fi nalistka 

Elizabeta Chekira (Rus) hrají-
cí za Viamont Teplice. Finálo-
vý duel děvčat skončil stavem 
6:3,6:3. 

Zvítězili ve všech třech disciplí-
nách, v kterých se soutěžilo. V bě-
hu na 100 m s překážkami obsadili 
závodníci ze Štrbic první tři místa, 
na prvním místě skončil Pavel Vá-
cha, druhé místo vybojoval Tomáš 
Burda a třetí byl Ladislav Stárek. 
Další disciplínou byl štafetový běh 
na 4x100 m s překážkami. I tady 
zvítězili štrbičtí hasiči. Poslední byl 
na řadě požární útok a ani tady ne-
daly Štrbice nikomu šanci a s vyni-
kajícím časem 21,56 s obsadily ten 
den již potřetí první místo a zajisti-
ly si tak postup na Mistrovství ČR 
dobrovolných hasičů v požárním 
sportu, které se letos koná 18. – 19. 
září v Praze Na Julisce. Jiří Pleva

V běhu na sto metrů obsadili hasiči ze Štrbic první tři místa - Pavel 
Vácha, Tomáš Burda, Ladislav Stárek

Bílinský turnaj ovládli mladí litvínovští tenisté

DOBROVOLNÍ HASIČI ZE ŠTRBIC ZAVÁLELI

Chlapci: Zleva vítěz Jan Pleva 
z LTC Litvínov a poražený fi nalis-
ta Viktor Roškot ze stejného klubu. 
Skóre fi nálového zápasu 6:3, 6:2. 

Finálové singly v obou kategori-
ích měly vysokou sportovní úro-
veň a přilákaly i mnoho diváků. 
Škoda jen, že letos se mezi nejlep-

ší nedokázali prosadit naši domácí 
mladí tenisté, útěchou je jen semi-
fi nále čtyhry, kam se probojovala 
bílinsko-mostecká dvojice hrající 
za LTK Bílina Tomáš Adamec, 
Adam Civín. Ceny nejlepším při-
šel předat místostarosta města Ro-
man Šebek. Pořadatelem turnaje 
je LTK Bílina.

DOBROVOLNÍ HASIČI ZE ŠTRBIC ZAVÁLELI

VOLEJBALOVÉ DEBLY POPRVÉ
Při zahájení letošního ročníku 
Bílinské volejbalové ligy slíbili 
pořadatelé, že po prázdninách 
připraví nejen pro hráčky a hrá-
če BVL, ale i pro nejširší spor-
tovní veřejnost Bílinska hodnot-
nou volejbalovou akci. Po zralé 
úvaze zvolili tu nejpřístupnější 
možnou formu této soutěže – 
VOLEJBALOVÉ DEBLY.

Letos to bude 1. ročník turna-
je smíšených družstev (žena + 
muž). Turnaj se koná v sobotu 
11. září od 9 hodin samozřejmě 
na Tyršově zahradě. Uzávěrka 
přihlášek je nejpozději v 8:30 
v klubovně oddílu volejbalu. In-
formace a raději i přihlášky smě-
řujte na telefon 720 565 563.
Jaromír Jirásek, vedoucí soutěže

Pavel Vácha při soutěži


