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Základní škola Lidická pro svých 
42 nových žáčků otevřela dvě třídy, 
zbylé dvě základní školy připravily 
po čtyřech třídách. Na ZŠ Aléská 

Ocenění jim v sobotu 2. září na rad-
nici předal starosta Josef Horáček. 
Svědky slavnostního aktu byli mís-
tostarosta Roman Šebek, tajemník 
Ladislav Kvěch, příbuzní oceně-
ných, někteří radní a další hosté. Na 
počest oceněných zahájili i zakon-
čili ceremonii členové pěveckého 
souboru Schola Viva Bilinensis.
„Čestné občanství města Bíliny je 
udělováno za mimořádné zásluhy 
o naše město nebo o ČR a je vyjá-
dřením pocty významné osobě. Ci-
zincům může být uděleno za rozvoj 
přátelství zemí a měst,“ řekl mode-
rátor aktu Zdeněk Svoboda. Bilgo-
raj je partnerským městem Bíliny 
od roku 1995 a Nowowolyňsk od 
roku 2000. Za tu dobu se vzájemně 
navštívilo při různých příležitostech 
a soutěžích nemalé množství ob-
čanů obou měst. Na Dni horníků, 
který probíhal tentýž den, například 
vystupoval folklórní soubor Tanew 
z Bilgoraje.

Když začal ve středu 1. září nový školní rok, těšili se na něj 
zejména prvňáčci. Těch do prvních tříd nastoupil stejný počet 
jako loni, a to 207.

Přízeň Bíliny a její čestné občanství získali starosta polského 
města Bilgoraj Janusz Roslan, radní téhož města Tadeusz Fe-
rens a starosta ukrajinského města Wiktor Sapoznikov.
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nastoupilo svou povinnou školní 
docházku 76 dětí. Nejvíce jich po-
prvé překročilo školní práh na ZŠ 
Za Chlumem, a to 89.

Všichni ocenění pronesli krátký pro-
slov, v němž za ocenění i za veškerý 
přínos Bíliny jejich městům podě-
kovali, a uvedli, že si spolupráce 
s Bílinou váží, protože přináší všem 
stranám nové zkušenosti a poznatky 
a přispívá především ke kulturní-
mu rozvoji měst. Kromě poděková-
ní však Janusz Roslan vzpomněl na 
historii, která nás spojuje, a vyjádřil 
také omluvu Čechům za rok 1968. 
Tadeusz Ferens zas ocenil krásy 
Bíliny, v níž jako nadšený fotograf 
pořídil stovky snímků.  JaK

První den ve škole jim zpestřil sta-
rosta Josef Horáček, který nejmenší 
školáky přivítal na všech třech ško-
lách.
Držíme palce prvňáčkům, aby jim 

nadšení z toho, že jsou prvním ro-
kem ve škole, neopadalo a vydrželo 
jim co nejdéle. Jim i všem ostatním 
žákům pak co nejlepší výsledky 
a užitečné znalosti. JaK

Zleva: Tadeusz Ferens, Wiktor Sapoznikov a Janusz Roslan
Foto: Jaroslava Mrázová

Foto: Václav Weber

Starosta Josef Horáček přivítal prvňáčky v nové životní etapě
Foto: Václav Weber

ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTO BÍLINA DOSUD UDĚLILO:
1. V roce 1934 prezidentu T. G. Masarykovi
2. V roce 1936 prezidentu Edvardu Benešovi
3. V roce 1938 starostovi města Václavu Smetanovi a paní Haně Benešové
4. V roce 1945 nebo 1946 prvnímu vojenskému veliteli Osvobozené Bíliny genmjr. A.I. Olejnikovovi
5. V roce 1946 předsedovi Ústavodárného národního shromáždění Josefu Davidovi
6. V roce 1948 prezidentu Kl. Gottwaldovi (zrušeno MZ 12. 1. 1995 - III/1)
7. 27. 2. 1992 starostovi družebního města Alés panu Alainu Fabrovi
8. 15. 4. 1993 starostům města Saeby a Papendrechtu
9. 21. 11. 1996 starostovi polského města Bilgoraj mgr. Ing. Stefanu Oleszcakovi
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Lupiči zadrženi na místě činu
Na základě oznámení občana byla 
hlídka městské policie Bílina vy-
slána do prostoru nákupního cent-
ra na sídlišti Za Chlumem, odkud 
bylo slyšet rozbíjení skla. Strážníci 
v uvedeném prostoru zjistili násil-
né vniknutí do jednoho z tamních 
obchodů, přičemž přímo na místě 
zadrželi dva místní muže. Oba 
podezřelí měli při sobě věci po-
cházející z vloupání do prodejny. 
Kromě zboží strážníci u pachatelů 
nalezli i odcizenou fi nanční hoto-
vost. Oba pachatelé byli omezeni 

Z deníku Městské policie Bílina
na osobní svobodě a předvedeni 
na obvodní oddělení PČR Bílina 
k dalšímu opatření.

Barevné kovy opět v kurzu... 

Prakticky ihned po zavedení opat-
ření spočívajícím ve zvýšení kon-
trol v okolí výkupen druhotných 
surovin se dostavily výsledky.
Strážníci zadrželi muže, který ne-
dokázal hodnověrným způsobem 
prokázat původ měděných kabe-
lů, které hodlal ve sběrně prodat. 
Jeho účelová výmluva, že kabely 
prostě nalezl sice neobstála, avšak 

získání kabelů trestnou činností se 
nepodařilo prokázat. Muži bylo 
sděleno obvinění ze spáchání 
přestupku proti majetku, neboť 
si přisvojil cizí věc nálezem nebo 
jinak bez přivolení oprávněné 
osoby. Kabely strážníkům vydal 
a nyní je již zcela v kompeten-
ci správního orgánu jak ve věci 

Cítím potřebu uvést na pravou 
míru minulé i současné chiméry 
o výstavbě bezbariérového přecho-
du u vlakového nádraží.
Chronologický popis celého průbě-
hu by zabral mnoho stránek. Přesto 
jsem připraven komukoliv vysvět-
lit veškeré detaily i doložit všechny 
dokumenty.
Vše nasvědčuje tomu, že se v září 
dokončí tolik diskutovaný most 
pro pěší. Populistická volební se-
skupení stále matou veřejnost de-
magogiemi, že snad se dalo místo 
lávky postavit deset rodinných 
domů, dalo se to postavit za 5 mili-
onů (že by již přemýšleli v eurech), 
že se tam budou přepadávat senioři 
a různě vše účelově kriminalizují. 
S nesmysly v tisku a na volebních 
letácích se asi už setkal každý. 
Především chci zdůraznit, že lávku 
nestavím pro sebe, ale pro bezpeč-
nost občanů! 
Jsem 16 let ve vedení města a za tu 
dobu se staly na přechodu u nádra-

ží tři smrtelné úrazy a nespočet ne-
hod. Obchvat města je v nedohled-
nu (nemá státní prioritu a vyžaduje 
3 – 4 miliardy). V nejbližších 10 
letech se tedy nedá předpoklá-
dat, že dojde k omezení počtu aut 
na I/13. Tato silnice město prak-
ticky dělí na dvě poloviny. Nyní, 
po dokončení mostu, budou ti, co 
bydlí v PS, Srbsku či Za Chlumem, 
již moci s větším klidem pustit své 
dítě samotné na Kyselku, například 
na trénink fotbalu či atletiky. 
Nutnost řešit problém bezpečného 
přechodu přes hlavní silnici jsem 
začal zdůrazňovat zhruba před sed-
mi lety. U Kyselky jsme dotlačily 
ŘSD k vybudování podchodu, ale 
o nejnebezpečnějších místech, pří-
mo v centru a u vlakového nádraží, 
nechtěly státní instituce ani slyšet 
s tím, že je to věcí města. Vybudo-
vání mimoúrovňového přechodu 
přímo u náměstí velká většina za-
stupitelstva zamítla (připomenu, že 
než byly vybudovány okružní kři-
žovatky, tak v čase, kdy děti jdou 
do školy, se o bezpečné přecházení 
museli starat dva městští a dva stát-
ní policisté). Po velkých diskuzích 
se podařilo prosadit alespoň vypra-
cování studie a projektovou doku-
mentaci u vlakového nádraží.
Po mém znovuzvolení na podzim 
roku 2006 jsem už pouze „vyndal 
ze šuplíku projekt“, který pro nás 
vypracoval renomovaný brněnský 
architekt Ing. Josef Pálka a rozjel 
jsem se shánět peníze. Po znač-
ném úsilí nakonec tehdejší hejtman 
Ing. Šulc přislíbil, že kraj lávku po-

staví. Asi po půl roce, kdy už pří-
pravy hodně pokročily, přišla další 
komplikace. Právní oddělení ÚK 
přesvědčilo hejtmana, že stavbu 
musí realizovat samo město, že by 
se kraj dostal do rozporu se záko-
nem. Nakonec nám zastupitelstvo 
kraje schválilo z fondu hejtmana 
částku 15 milionů korun. Tato 
částka odpovídala částce v rozpoč-
tu projektanta z 1 st. PD a město 
samo vypsalo výběrové řízení. Ta-
kovouto akci dělalo naše investiční 
oddělení poprvé, bez zkušeností. 
Hlavním hodnotícím kritériem 
byla cena. Přihlásilo se šest fi rem 
a nejnižší nabídka byla 20,5 mili-
onů. Výsledkem byla standardní 
smlouva o dílo s vítěznou fi rmou 
(FRK s.r.o. Kadaň). 
Bohužel začaly další problémy. 
Od začátku zaznívaly od této fi r-
my nejasné námitky vůči projektu, 
stále jí něco chybělo… Neustávaly 
požadavky na úhrady vícepráce. 
Na to jsme nebyli připravení a tyto 
„střety“ prohrávali, to je fakt. Ani 
vedoucí investičního oddělení ani já 
jsme se s podobným jednáním do-
davatele nesetkali. Po nehorázných 
požadavcích na navýšení ceny jsem 
v létě loňského roku stavbu zastavil 
a předstoupil před zastupitelstvo. 
Opoziční zastupitelé v rozporu se 
zájmy města ucítili šanci věcný pro-
blém zpolitizovat a místo pomoci 
se začali snažit mne v očích veřej-
nosti zdiskreditovat. Věděl jsem, že 
se musím s fi rmou FRK dohodnou 
smírem. Při soudní při, v níž nám 
sice naše právnička specializovaná 

na stavební právo dávala velké šan-
ce na úspěch, by se stavba protáh-
la o léta. Začátkem letošního roku 
jsme tedy konečně podepsali do-
hodu o ukončení smlouvy s fi rmou 
FRK a mohli vypsat nové výběrové 
řízení na dostavbu lávky. Poučeni 
jsme velmi důsledně připravili no-
vou smlouvu. Je dobře, že stavbu 
vyhrála fi rma BETONSTAV a.s. 
Firma pana Třešňáka v Bílině po-
stavila Interspar a chce vybudovat 
novou moderní obchodní zónu 
směrem k vlakovému nádraží. 
Lávku tedy strategicky potřebuje 
pro přístup svých zákazníků… Do-
stavba bude stát cca 15,3 milionů 
(druhá nejnižší nabídka byla 18,5 
milionů a nabídky od osmi fi rem se 
pohybovaly od 15,3 do 23 milionů). 
Lávka tedy přijde na cca 25 milio-
nů, z čehož 19 milionů získáváme 
dotacemi (15 milionů od kraje a 4 
miliony od ČEZ). 
Věřím, že drtivá část občanů města 
stavbu přijme pozitivně, už i proto, 
že plánovaný přesun pošty na Mí-
rové náměstí se neuskuteční. Česká 
pošta s.p. upustila od tohoto zámě-
ru a přesune se pouze do nového 
obchodního centra, právě naproti 
vyústění lávky. 
Je přirozené, že stavba má své 
odpůrce. Lidé jsou konzervativní 
a bude třeba času, aby si na nové 
cesty zvykli. Ušetřenou minutu 
(při přelézání zábradlí) ale bezpečí 
nadchodu, zejména pro dětí a starší 
lidi tisíckrát převáží.

Roman Šebek,
místostarosta města Bíliny

FAKTA O LÁVCE

P R O D E J  S L E P I Č E K

Případné bližší informace tel. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček - 17-20 týdnů. Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.

Cena 138-148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční:

V SOBOTU 25. ZÁŘÍ  V BÍLINĚ
U KRYTÉHO BAZÉNU V 10.30 hod.

INZERCE 1710/BZ

rozhodne. Nepo-
ctivému „nálezci“ 
hrozí sankce do výše 
15 000,- Kč. Městská 
policie hodlá s kontrolami 
vytrvat nejméně do doby, kdy si 
obdobní nepoctivci uvědomí, že 
v Bílině jim strážníci krádeže ne-
hodlají usnadnit.

Foto: archiv MP Bílina

Foto: archiv MP Bílina
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Po zrušení Okresního úřadu Teplice v roce 2003 přešla agenda 
na úseku státní správy na Městský úřad Bílina. Bílinští občané 
od té doby mohou řešit své problémy, týkající se evidence vozi-
del, registru řidičů, zkoušky v autoškolách a také na úseku sil-
ničního hospodářství přímo v místě bydliště. Prioritou starosty 
města Josefa Horáčka se stalo řešení problematiky v dopravě.

Bílina má za letošní rok o čtyři zastávky více. Starosta Josef Ho-
ráček získal na jejich stavbu sponzorské dary od skupiny ČEZ. 
Všechny čtyři spolkly téměř 600 tisíc korun.

KRUHOVÉ OBJEZDY VYMAZALY NEHODOVOST

LETOS ČTYŘI NOVÉ ZASTÁVKY

Jedním z hlavních cílů bylo stabili-
zovat dopravu na silnici I/13, která 
prochází městem, vyřešit kolony 
vozidel, zajistit zdárné dokončení 
obchvatu Bíliny a hlavně zabezpečit 
pro obyvatele města bezpečnost sil-
ničního provozu ve vztahu na velký 
počet dopravních nehod.
Starosta města začal tedy, za účasti 
odboru dopravy, zvažovat možnost 
nahrazení stávajících křižovatek kři-
žovatkami okružními. Následovala 
celá řada jednání na Státním fondu 
dopravní infrastruktury a Minister-

stvu dopravy ČR, kde se starosta 
snažil zajistit příslib fi nancí na stav-
bu okružních křižovatek. V roce 
2006 na doporučení MD ČR došlo 
k oslovení renomované fi rmy s žá-
dostí o vypracování odborného bez-
pečnostního auditu na průtah Bíliny. 
Výsledek auditu byl jednoznačný. 
Je nutné znovu zvážit možnost vy-
budování obchvatu města, ale pro-
tože je to záležitost dlouhodobá, 
doporučuje audit nahradit současné 
světelné křižovatky křižovatkami 
okružními. Tím se zajistí plynulej-

Z darů byla postavena dvojitá 
zastávka v Teplické ulici proti 
domu s pečovatelskou službou. 
Stejná ulice se dočkala ještě jed-
nou, tentokrát jednoduché za-
stávky poblíž restaurace U Vra-

ha. Zbylé dvě zastávky jsou také 
jednoduché a stojí v ulici 5. 
května. Jedna z nich je vpředu 
na křižovatce se Spojovací ulicí, 
druhá vzadu směrem k Mírové 
ulici. JaK Starosta Josef Horáček u nové zastávky Foto: Václav WeberStarosta Josef Horáček u nové zastávky Foto: Václav Weber

ší provoz a také sníží nehodovost 
na tomto úseku. Od roku 2007 po-
čala nekonečně dlouhá řada jednání 
na Ministerstvu dopravy, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Krajském úřadu 
a Policii ČR. I přes časté překážky 
a negativní názory, vše nakonec 
dobře dopadlo, když se starostovi 
povedlo nejen zajistit fi nanční pro-
středky ze státního rozpočtu, ale 
zúčastnil se také všech jednání s pří-
slušnými orgány a zájmy Bíliny se 
mu podařilo prosadit.
V současné době jsou již všechny 
okružní křižovatky plně funkční 
a výsledek hovoří za vše. Provoz je 
opravdu daleko plynulejší, dlouhé 
kolony až za město se již netvoří. 
Samozřejmě, jsou okamžiky, hlavně 
v době dopravní špičky, že se občas 
vytvoří souvislá kolona a provoz 

je zpomalen. Vzhledem k tomu, že 
denně projede po silnici č. I/13 cca 
25 000 vozidel, nelze kolonám zce-
la zabránit. Snížení počtu vozidel 
na průtahu městem, a tím i úplné 
odstranění kolon, vyřeší pouze ob-
chvat. 
Za jeden z největších úspěchů, však 
považujeme změnu na průjezdním 
úseku mezi křižovatkou u Lidlu 
a nádražím, který byl každý rok, a to 
bez výjimky, zařazován dopravním 
inspektorátem mezi úseky nebez-
pečné, což je úsek pozemní komu-
nikace s velkou nehodovostí. Každý 
rok bylo v těchto místech 50 až 80 
dopravních nehod. Za první pololetí 
letošního roku, dle vyjádření do-
pravní policie, nebyla řešena v této 
oblasti ani jedna dopravní nehoda.
 Miroslav Jedlička

INZERCE 1510/BZ

LÉČÍM UNIVERZÁLNÍ metodou EFT,
která funguje i tam, kde ostatní metody a léčba selhaly.

ZBAVTE SE: migrén, bolestí zad, kloubů, akutních i zastaralých
bolestí, ženských potíží, nadváhy, depresí, chronických 

nemocí, alergií, dětských problémů, stresu, paniky, ekzémů...

POCÍTÍTE ÚLEVU HNED NEBO DO NĚKOLIKA DNŮ PO SEZENÍ.

Pařízková Dáša, Komenského 37/14, Bílina.
Tel. 608 162 320, bezbolestizad@seznam.cz.

PIVOVAR SE BUDE PRODÁVAT
Pivovar, který v Bílině již léta chátrá, by se mohl dočkat obnovy. Už 
před prázdninami projevila zájem o koupi pivovaru havlíčkobrod-
ská společnost ROSS. Na červnovém zasedání zastupitelstva města 
popsal své záměry s bývalým pivovarem její generální ředitel Ro-
man Stryk i s etapami realizace jednotlivých kroků obnovy.

„Společnost jsme si prověřili a byli 
jsme i v jejím sídle. Kromě jiného 
postavili po 30 letech první pivovar 
v ČR a je to silná společnost,“ řekl 
místostarosta Roman Šebek na za-
sedání zastupitelstva 2. září, kde se 
schvaloval záměr prodeje pivovaru. 
Kromě toho pan Stryk prohlásil, že 
pokud by společnost nesplnila někte-
rý ze svých slibů, propadl by pivovar 
zpět městu. Má však také podmín-
ky: „Chtěli bychom spolupracovat 
s městem, ne mít z pivovaru nějaký 
hezký ostrůvek v centru města. Rád 
bych, aby bylo zvelebené i okolí pi-
vovaru. Pokud se dohodneme, chtěli 
bychom předvést studii, kterou by-
chom rádi uplatnili. Ta by se skládala 
z toho, co uděláme my, což by byla 
vlastní investice do pivovaru, a dále 
bychom řešili prostor od Pivovar-
ského náměstí až ke sportovní hale 
a to, co udělá město. Od města by-
chom chtěli, aby vytvořilo prostředí 
pro tuto investici, tzn. aby schválilo 

koncepci, tedy co vše se bude dělat, 
jak a co se bude nabízet, kde to začne 
a kam to povede.“
Spolupráci a angažovanost města 
v projektu ocenil starosta Josef Horá-
ček, protože město samo ví, co potře-
buje, a bude moci k postupu obnovy 
pivovaru hovořit.
Město je ochotné pivovar prodat 
za symbolickou korunu, protože 
v budoucnu z této velké investice 
bude mít město přímé i nepřímé 
zisky jako zrekonstruované centrum 
města či peníze z podnikatelské čin-
nosti. Podle zákona však bude třeba 
zveřejnit výběrové řízení na prodej 
pivovaru za odhadní cenu, která je 
2 300 000 korun. Pak se bude jednat 
dále a k symbolické jedné koruně 
bude možno dospět později.
Vůle domluvit se byla zjevná a zastu-
pitelé byli ochotni prodat zchátralou 
budovu i za korunu. Byl tedy schvá-
len záměr prodat městský pivovar.
 JaK

Zchátralá budova pivovaru Foto: JaK
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Jaké investice by měly proběhnout v novém volebním období?
Josef Horáček
(NEZÁVISLÍ PRO BÍLINU)
Odpověď na otázku z minulého čís-
la: Jak hodnotíte plnění koncepce 
investic za uplynulé volební období?
V uplynulém volebním období se 
nám poměrně dobře dařilo sestavo-
vat a plnit plán investic tak, jak jsme 
měli uvedeno v minulém volebním 
programu.
Radost mám ze škol a školek, které 
jsou všechny kompletně zateplené, 
mají nová okna a sociální zaříze-
ní. Ve školách byly vybudovány 
jazykové učebny, nakoupeny in-
teraktivní tabule, moderní výpočet-
ní technika – vše pro zkvalitnění 
výuky ve všech školách. Hodně 
jsme udělali pro seniorské kluby, 
pro Klub důchodců I a II, daří se 
nám postupně rekonstruovat byty 
v domě se soustředěnou pečovatel-
skou službou atd. 
Povedlo se nám prosadit okružní 
křižovatky a tím zkvalitnit průjezd 
naším městem. Vytvořilo se několik 
nových dětských hřišť, nové hřiště 
s umělým trávníkem, nové nákupní 
centrum a mnoho dalších akcí, jako 
je postupná rekonstrukce chodníků 
a komunikací apod.
Mnoho z těchto akcí by se jistě ne-
podařilo uskutečnit, nebýt fi nanč-
ních dotací, darů od Severočeských 
dolů, a. s., a společnosti ČEZ, a. s.
Zprovoznění lázní a pivovaru je 
ovšem úkolem a dá se říci, že „per-
ličkou“ pro další volební období.

Odpověď na otázku tohoto čísla:
V novém volebním období nás če-
kají nemalé úkoly. Stěžejní jsou 
lázně, pivovar a kasárna. Musíme 
pokračovat ve výstavbě nových par-
kovišť, zrekonstruovat Mírové ná-

městí, veřejné osvětlení, pokračovat 
v opravách chodníků a komunikací. 
Velkou pozornost bychom měli na-
dále věnovat školství a seniorům. 
Je před námi stále ještě mnoho práce, 
nejen co se investičních akcí týče, pro 
spokojenost všech našich občanů.

Roman Šebek (ODS)
Město by se mělo starat hlavně 
o věci, které jsou přímo pro obča-
ny města. Takže nejsem zastán-
cem třeba investic do budov, které 
město bezprostředně nepotřebuje 
a jenom je pronajímá. Chtěl bych, 
aby pokračovaly investice do škol-
ských zařízení, do chodníků a vůbec 
do komunikací a také do všeho, co 
ovlivňuje ráz města, jako jsou parky, 
sportoviště atd.

Ing. Jindřich Brunclík (B10)
Budeme se snažit především o to, 
aby investice byly skutečně kon-
cepční. Pro nás to znamená rozum-
ně zvážit dopředu, na celé volební 
období, které z akcí mohou sloužit 
co největšímu okruhu místních oby-
vatel a které jsou skutečně potřebné. 
Tyto pak následně zařadit do inves-
tičního plánu. Chceme se vyhnout 
megalomanským projektům, které 
devastují městský rozpočet, chceme 
se vyhnout nepřipraveným a nedo-
myšleným stavbám, které se za pe-
níze nás všech snaží pouze vzbudit 
dojem, že město dělá vše pro blaho 
občanů. Máme ve svých řadách do-
statek odborníků, kteří jsou schopni 
se v investicích velice dobře orien-
tovat a důsledně hájit zájmy města.

Antonín Majer (VV)
OMLUVA VĚCEM
VEŘEJNÝM V BÍLINĚ:

Ekologické organizace i Strana ze-
lených jsou v poslední době více či 
méně očerňovány a démonizovány.
Jedny z důvodu různých typů blo-
kád, které jsou prý brzdou pokro-
ku, druzí si pověst vysloužili např.
garancí výkupních cen elektřiny 
z fotovoltaických panelů a bojko-
továním dostavby JE Temelín.
Nezapomínejme však, že tyto 
nepopulární kroky mají jednoho 
společného jmenovatele a jedno-
ho oponenta.Tím prvým je touha 
po zdravém životním prostředí 
a ekologické rovnováze, aneb 
všichni jsme stále ještě závislí 
na vzduchu, pitné vodě a potravi-
nách; oponentem je byznys a eko-
nomický rozvoj přeměněný v ne-

nasytnou sobeckost a bezohlednost 
několika málo nejvlivnějších 
fi rem, ale i celé neviditelné ruky 
trhu. Rozvoj ekonomiky a životní 
úrovně obyvatelstva v souladu se 
zachováním zdravého životního 
prostředí je však možný, ne-li nut-
ný!Už od roku 1987 se tomu říká 
trvale udržitelný rozvoj.Pokud 
budeme tento princip způsobu ži-
vota ignorovat, můžeme očekávat 
větší katastrofi cké scénáře, než 
jsou „jen“ lokální záplavy, vlny 
veder či znečištění povrchových 
vod.Pokud ho budeme brát jako 
výzvu, není nic snazšího, než se 
začít této strategii věnovat na ko-
munální úrovni.

Pavel Rais, Strana zelených

TRVALE A UDRŽITELNĚZ deníku Policie ČR

Termín Cíl zájezdu 
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

V srpnu v okrese přes sto nehod
Během měsíce srpna letošního 
roku přijali policisté v okrese 
Teplice celkem 110 oznámení 
o dopravních nehodách, při kte-
rých byla jedna osoba těžce a 31 
osob lehce zraněno. Celková 
škoda vzniklá následkem nehod 
byla vyčíslena na pět miliónů 
devětsetdvacetpěttisíc korun. 
V devíti případech sehrál svou 
roli alkohol, nejčastější příči-
nou byl nesprávný způsob jízdy. 
Na druhém a třetím místě byla 
vysoká rychlost a nedání před-
nosti v jízdě. Ke třem nehodám 
došlo v důsledku střetu se zvě-
ří, dvě dopravní nehody zavinili 
chodci.

 Přepadení trafi ky
Tepličtí kriminalisté pátrají po ne-
známém lupiči, který ráno 7. září 
přepadl trafi ku v Bílině. Pod pohrůž-
kou násilí donutil prodavačku k vy-
dání fi nanční hotovosti a z místa ute-
kl. V případě dopadení hrozí lapkovi 
až dvouletý pobyt za mřížemi.

V čísle 18 z 2. září byla uvedena od-
pověď Ing. Františka Poživila jako 
lídra VV. Lídrem je však Antonín 
Majer, který bude nadále odpovídat. 
Tímto se VV omlouváme.
Rádi bychom podporovali investice 
do problematiky, která naše občany 
velmi pálí a to jsou například lázně, 
dále pokračování v řešení tranzitní 
dopravy městem, ale i menší akce 
jako například zvýšení počtu par-
kovacích míst, stejně jako údržbu 
budov a městského majetku, který 
v současné době chátrá a místo ma-
lých zásahů, budeme jednou platit 
rozsáhlé rekonstrukce. Konkretiza-
ce bude upřesněna po komunálních 
volbách.

Pro VV je ale nejpodstatnější to, aby 
akce nebyly předražovány a vylou-
čila se možnost obohacování a ko-
rupce. Protože jsme v období, kdy 
lze čerpat dotace ze strukturálních 
fondů, chceme tyto peníze využít 
na dlouhodobé projekty, které bu-
dou přinášet do městského rozpočtu 
trvalý zdroj peněz. Toto je tedy rám-
cově pohled VV na investiční politi-
ku města a jejích zastupitelů.
Za tyto kroky musí být zastupitelé, 
rada města a úředníci na příslušných 
odborech osobně odpovědní!!!

Bc. Zdeněk Rendl ml.
(Bílinští sociální demokraté)
Nejvýznamnějším investičním 
úspěchem by pro Bílinu byla jed-
noznačně rekonstrukce lázní. Měli 
bychom proto být připraveni nepro-
pásnout žádnou dobrou příležitost, 
ať již ve formě dotace či solidního 
investora. V tomto ohledu se nám 

momentálně rýsuje zajímavý partner 
pro zvelebení pivovaru. Při jednání 
s ním podporuji z naší strany maxi-
málně vstřícný postup, podmíněný 
samozřejmě dostatečnou právní 
ochranou města, kdyby se investo-
rovi jeho smělé plány nepodařilo 
realizovat. Nadále je nutné zlepšovat 
stav parkovišť, chodníků a osvětlení, 
přičemž sídliště si zaslouží stejnou 
míru pozornosti jako střed města. 

Pokračovat musí rekonstrukce 
našich objektů pro seniory a škol-
ských zařízení. Otevřením Speci-
álně pedagogického centra (SPC) 
v ZŠ Aléská, které slouží dětem ze 
všech bílinských škol, jsme učinili 
důležitý krok k rozšíření nabídky 
bílinského školství v oblasti speci-
ální pedagogiky. Po rozšíření SPC 
o další prostory a zajištění potřeb-
ného vybavení by měla pro bílinské 
děti a jejich rodiče skončit nutnost 
dojíždět za řadou těchto odborných 
služeb do okolních měst. Další vý-
znamnou prioritu pro následující 
volební období spatřuji ve zvýšení 
kvality vybavení a péče v bílinské 
nemocnici.

Oldřich Bubeníček (KSČM)
Námětů na investice by bylo hodně, 
vše bude záležet na fi nancích, a také 
na složení zastupitelstva a vedení 
města. Určitě by to měly být lázně, 
výstavba městských bytů, komuni-
kace, veřejné osvětlení, pokračování 
v rekonstrukci Hornické nemocnice 
s poliklinikou a základních a ma-
teřských škol. A ve hře bude i nový 
Domov pro seniory či dostavba fot-
balového stadionu.

Odpovědi lídrů stran:
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V TYLOVĚ ULICI PO NOVÉM CHODNÍKU

BÍLINU ZDOBÍ OSM NOVÝCH SOCH

Ještě letos se obyvatelé Tylovy ulice dočkají opravy chodníku 
na pravé straně, která byla vyvolána právě na jejich požadavek. 
„Obyvatelé této ulice žádali o opravu kvůli ochraně proti srážkovým 
vodám,“ uvedl Tomáš Pavel z odboru nemovitostí a investic.

Bílina je bohatší o osm nových neobvyklých soch, které vzešly ze sochař-
ského sympozia, konaného jako každý rok ve Vejprtech u Kadaně.

Příprava na opravu je momentálně 
ve fázi vyhlášeného výběrového 
řízení, po jehož ukončení se sejde 
hodnotící komise. Poté rozhodne 
rada města, komu bude zakázka při-
dělena. Samotná oprava chodníku 
bude zahájena nejdříve v první polo-
vině října a potrvá asi 14 dní.
V jejím rámci dojde k odstranění 

starých obrubníků a povrchu, osa-
zení nových obrubníků a pokládce 
zámkové dlažby. Město opravu 
uhradí z letošní rezervy na opra-
vy chodníků. V letošním rozpočtu 
jsou ještě prostředky na opravu 
chodníků v dalších třech ulicích, 
a to levé strany Litoměřické, Alšo-
vy a Palackého. JaK

Na sympozium, které se letos ko-
nalo již po osmnácté, se každo-
ročně sjíždějí sochaři z různých 
koutů světa, aby během jednoho 
týdne vytvořili sochy, které pak 
věnují dvěma českým městům. 
Letos byla kromě Mariánských 
Lázní vybrána také Bílina.

V Tylově ulici bude nový chodník Foto: JaKV Tylově ulici bude nový chodník Foto: JaK

Bílina uhradila jen použitý mate-
riál v hodnotě tři sta tisíc korun 
a instalaci soch. Hodnota soch 
přitom byla vyčíslena na téměř 
150 tisíc eur, což je přibližně tři 
a půl milionu korun. Zase o tro-
chu hezčí město tak mají občané 
jen za zlomek ceny.
Sochy jsou již na svých místech, 
na něž byla dopraveny 29. srpna. 
Obyvatelé Bíliny mohou nyní 

spatřovat sochu Ležící na Žižkově 
náměstí, Adama a Evu po letech 
v areálu polikliniky, Okno, Gele-
ge, Ikarinu a Dvě kruhové sekce 
na Pivovarském náměstí, Gorilu 
na svahu proti Zelenému domu 
a Kuličkové ložisko v proluce 
u Londonu v Seifertově ulici.
V rámci sochařského a malíř-
ského sympozia obdržela Bílina 
7 obrazů od 5 autorů z různých 
států v celkové hodnotě cca 
80 000 Kč. Na obrazy nevyklá-
dalo naše město žádné náklady. 
Po jejich zarámování a dohodě 
s kulturním centrem budou k vi-
dění v jedné z výstavních míst-
ností. Následně budou umístěny 
v prostorách městského úřadu.

JaK

„Horké křeslo 
starosty města“ 

Vážení spolu-
občané, dovo-
luji si Vás po-
zvat  ve středu 
22. 9. 2010 
od 17.00 hod. 
do Městského 
divadla v Bí-
lině na besedu 

o tom, co se nám podařilo a ne-
podařilo v uplynulém volebním 
období zrealizovat. 
Srdečně vás zve Josef Horáček, 
starosta města Bíliny.

PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ 
Pondělí: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30
Úterý: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30

Půjčovní doba Městské knihovny Bílina
Po prázdninách byl opět obnoven plný provoz v bílinské městské 
knihovně. Pro veřejnost je knihovna otevřena 80 hodin týdně 
(včetně poboček) a občané oceňují zejména to, že je centrální 
knihovna otevřena i v sobotu.

CENTRÁLNÍ KNIHOVNA 
Půjčovna pro dospělé a čítárna: 
Pondělí: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 
Úterý: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30 
Středa: zavřeno 
Čtvrtek: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30
Pátek: 9:00 - 13:00
Sobota: 9:00 - 11:00

Půjčovna pro děti: 
Pondělí: 13:00 - 16:00
Úterý: 13:00 - 17:30
Čtvrtek: 13:00 - 17:30

ZA CHLUMEM 
Pondělí: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30
Úterý: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:30

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

Adam a Eva po letech
Foto: Václav Weber

Starosta Josef Horáček
s vedoucím odboru nemovitostí 
a investic Jaroslavem Burešem 

u sochy Okno - foto: Václav Weber

Instalace Gorily
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Záměrem kroužku je dívky naučit vše o mode-
lingu. Jakým způsobem používat líčení, vytvářet 
účesy, zapojit svojí fantazii při malování návrhů.
Učí se vyrábět drobné výrobky z korálků, hed-
vábné šátky… Dívky se také učí, jak správně pó-
zovat a chodit na předváděcích molech.

Skončily prázdniny a začátek školního roku je 
za námi. Děti se vrátily do školních lavic a my se 
můžeme zamyslet, co s volným časem našich ra-
tolestí. Dům dětí a mládeže v Bílině nabízí dětem 
celkem 93 zájmových kroužků. 

Během celých prázdnin měli zájemci možnost zajít do výstavní síně 
U Kostela i do Galerie pod Věží a na chvíli se vrátit v čase. Konala 
se tu výstava zachycující v podobě různých předmětů život v Bílině 
od počátků do dob normalizace.

Atraktivní kroužek v DDM 
Bílina – Škola pro modelky

Do DDM Bílina za sportem

Z prázdninové výstavy 
vzešla brožura

Do knihovny za gramotností

V rámci kroužku si mohou vše zku-
sit i v praxi, zapózovat před profe-
sionálním fotografem, připravují si 
módní přehlídky, navrhují modely.
Vše, co se naučily a připravily, před-
vedou na akcích DDM, jako je ples 
či akademie.
Tento kroužek vede módní návrhář-

Jestli máte doma dítko, které je hy-
peraktivní nebo naopak stále sedí 
u počítače, dítě obézní nebo se pro-
stě doma nudí, navštivte náš dome-
ček a vyberte vhodný kroužek. Na-
bídka je široká jak pro holky, tak 
i pro kluky.
Stále máme volná místa v krouž-
cích: Karate a sebeobrana, což je 
letošní novinka. Kroužek se schází 
každou středu. Kendó – japonské 
bojové umění boje s cvičným me-
čem zaměřené na rozvoj fyzické 

Za přispění ČEZ vznikla na zá-
kladě výstavy brožura, která ně-
které z předmětů zachycuje. Kdo 
nestihl na výstavu zajít nebo kdo 
si chce touto formou bílinskou 
historii připomínat, má možnost si 
brožuru za 17 korun koupit v In-
focentru.
Brožura má 54 stran a je v česko-
německém znění. Její křest proběhl 
3. září a několika slovy ji do života 
postrčil i starosta města Josef Ho-
ráček. Podle slov předsedy sdru-
žení Bílina 2006 to však není po-
slední brožura, která k proběhlé 

ka Martina Tuháčková, která získala 
již několik ocenění ve světě módy.
Dívky se scházejí každou středu 
od 16 do 18 hodin. Cena kroužku je 
900 Kč na školní rok.
Milé dívky, přijďte do DDM 
v Havířské ulici, určitě budete 
spokojené. Věra Ryjáčková

Září je již tradičně opět ve znamení lekcí knihovnické gramotnosti. Ty jsou 
určeny především pro žáky prvních a druhých tříd, kteří se v rámci výuky 
touto formou seznamují s knihovnou, jejím systémem a fungováním. Lekce 
probíhají po celé září. Druhé kolo je pak v červnu a to je určeno zase pro 
poslední ročníky mateřských škol.

kondice, schopnosti koncentrace, 
odvahy a strategie. Trenérem je 
Jana Ziegelheimová – 4. dan kendó, 
která se učila v samotné mece ken-
dó – Japonsku od profesionálních 
kendistů, mistrů u japonské policie 
– více než 3 roky. Dalším spor-
tovním kroužkem je Volejbalová 
přípravka. Děti se schází každé 
úterý v tělocvičně ZŠ Aléská. Stol-
ní tenis a fl orbal je určen pro děti 
od 8 let. Učí se základy a pravidla 
hry, pohyb hráče, základní údery 

výstavě vyšla: „Kompletní přehled 
vystavených exponátů bude nejdří-
ve umístěn na webových stránkách 
sdružení. Na jaře příštího roku pak 
vyjde svazek s kompletním pře-
hledem vystavených exponátů, ale 
také s rozsáhlým pohledem původ-
ních českých i německých rodáků 
Bílinska na své město.“
Občanské sdružení Bílina 2006 
připomnělo unikátní výstavou bí-
linskou historii a je dobře, že její 
připomínka s výstavou neskončila, 
ale bude trvale uložena ve vydané 
brožuře. JaK

atd. Pro naše nejmenší děti je ur-
čeno Cvičeníčko pro nejmenší, 
kde se děti seznamují s hudbou 
a rozvíjejí koordinaci svých pohy-
bů. Dále jsou volná místa v krouž-
ku Aerobik přípravka 2, který je 
určen pro všechny děti od 1. třídy. 
Pracuje se s krokovými variacemi, 
nacvičuje se sestava. Do hodiny je 
též zařazeno posilování pro větší 

sílu a zpevnění těla a protahovací 
cviky na zlepšení fl exibility. Z ta-
nečních kroužků je v nabídce Stu-
dia Sport – Disko dance.
Celou nabídku sportovních kroužků 
najdete na www.ddmbilina.cz v sek-
ci zájmové kroužky – Studio Sport.
Přijďte si vybrat, jsme tu pro vás 
a pro vaše děti.

Věra Ryjáčková

Turnaj v kendóTurnaj v kendó

Brožuru společně s občanským sdružením Bílina 2006 pokřtil Brožuru společně s občanským sdružením Bílina 2006 pokřtil 
starosta Josef Horáček Foto: Václav Weberstarosta Josef Horáček Foto: Václav Weber

Vedoucí kroužku Martina Tuháčková s modelkamiVedoucí kroužku Martina Tuháčková s modelkami
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Pro všechny obyvatele i další návštěvníky připravil světecký Sbor 
dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Světec hasičské slav-
nosti. Přijít a pobavit se všichni mohli 4. září během odpoledne 
i pozdního večera.

Jedno z hřišť Teplického Předměstí bude mít zas o kus lepší 
a hezčí plot. Město schválilo opravu části oplocení hřiště, které 
je mezi ulicí Švabinského a areálem bývalého svazarmu.

Město opraví část stávajícího 
plotu, která přiléhá k sousedící-
mu bytovému domu. „Jedná se 
o opatření, které má sloužit ze-
jména prevenci kriminality, jež 
zde byla v minulosti opakovaně 
páchána. Rada města tak vyho-
věla žádosti sdružení nájemníků 
podané v minulém roce,“ řekl 
Tomáš Pavel z odboru nemovi-

tostí a investic s tím, že sdružení 
nájemníků si následně na své ná-
klady vybuduje napojení na ten-
to plot a uzavře si tak pronajatý 
pozemek.
Samotné hřiště, které oplocení 
obklopí, je udržováno v rámci 
možností a jeho oprava je plá-
nována v další etapě revitalizace 
Panelového sídliště. JaK

Originálním způsobem nahlíží na tuto otázku fotograf Robert 
Zauer. A na způsob jeho řešení se zájemci mohou chodit dívat již 
od 1. září do přístupové chodby městské knihovny. Mají na to čas 
až do 29. října.

SVĚTEC OŽIL HASIČSKÝMI SLAVNOSTMI

Černobíle, 
 

Slavnosti mají již svou tradici, letos 
probíhal jejich sedmý ročník. „Akci 
vždy pořádáme první zářijovou so-
botu. Navazuje na ni o den později 
závod v požárním útoku, na který 
letos přijede až třicet družstev z růz-
ných okresů,“ řekl na slavnostech 

Sám autor o výstavě říká, že ná-
pad k tvorbě černobílých a zároveň 
zčásti barevných fotografi í dostal 
při sledování vystavených fotogra-
fi í Roberta Vana, který miluje růže. 
Také na této výstavě návštěvníci 
uvidí květiny, ale nejen je. „Robert 
Zauer nahlíží na realitu trochu ne-
obvykle tím, že často tvoří barevné 
a zároveň černobílé fotografi e. Jsou 
to vždy z trochu jiného úhlu zabra-
né květiny, stromy, ale i portréty. 
Je to zajímavý a neotřelý pohled 
na svět,“ láká na výstavu ředitelka 
knihovny Marcela Šímová.
A své dojmy si návštěvníci nemu-
sí nechat jen pro sebe. V půjčovně 

za pořadatele dobrovolný hasič Jar-
da Štěpán.
Na slavnosti zahrála jako první svě-
tecká kapela Střepy, kterou návštěv-
níci mohli vidět i o týden dřív při 
country večeru na Márince. Po nich 
přišla na scénu bílinská formace 

knihovny bude připravena kniha 
návštěv, do níž každý může své po-
city popsat. Tak příjemné a oboha-
cující dívání… JaK

Křáp, kterou večer vystřídala krup-
ská skupina The Best Rock Revival. 
Lidé si tak vychutnali country a blu-
egrass, ale také revivalové podání 
písní různých světových kapel jako 
U2, Beatles nebo Avril Lavigne. Pře-
stávky mezi střídáním kapel vyplni-
la skupina historického šermu Páni 

z Kostomlat, kteří návštěvníkům 
svým vystoupením dali dýchnout 
středověké pohádkově pojaté atmo-
sféry.
Na závěrečné hodiny byla připrave-
na diskotéka, po které se přítomní 
jistě spokojeně po pohodové vesnic-
ké slavnosti rozešli domů. JaK

Slavnosti zpestřili Páni z Kostomlat  Foto: Václav WeberSlavnosti zpestřili Páni z Kostomlat  Foto: Václav Weber

Pořadateli byli dobrovolní hasiči ve spolupráci s obcí SvětecPořadateli byli dobrovolní hasiči ve spolupráci s obcí Světec
Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

V ULICI ŠVABINSKÉHO 
OPLOCENÍ PROTI KRIMINALITĚ
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Kulturníservis
KINO HVĚZDA

17. – 18. září – 19 hodin
SEXY 40

USA/Romantická komedie. České 
titulky.

Romantická komedie o nečekané 
přitažlivosti.

Hrají: Catherine Zeta – Jones, Justin 
Bartha, Steve Antonucci …
Vstupné: 60 Kč, 95 minut 

21. – 22. září – 19 hodin
ČARODĚJŮV UČEŇ

USA/Fantasy fi lm. České titulky.
Čaroděj  hledá svého nástupce, aby 

zachránil svět.
Hrají: Nicolas Cage, Alfred Molina, 

Monica Belluci, Jay Baruchel …
Vstupné: 70 Kč, 114 minut 

Sobota 25. září – 19 hodin
AGORA

USA/Historický velkofi lm. 
České titulky. 

Roku 391 n.l se svět navždy změnil.
Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, 

Oscar Isaac …
Vstupné: 60 Kč, 127 minut 

29. září – 19 hodin
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU

USA/Fantasy.Válečný. Český dabing.
Planeta obývána čtyřmi národy, které 
vládnou každý jednou přírodní silou.
Hrají: Jackson Rathbone, Dev Patel, 

Cliff  Curtis, Nicola  Peltz …
Vstupné: 60 Kč, 103 minut

30. září – 19 hodin
DOPISY PRO JULII

USA/Romantická komedie. 
České titulky.

Romantická road movie po starobylé 
Itálii, plná slunce, vinic a lásky.

Hrají: Amanda Seyfried, Vanessa 
Redgrave, Christopher Egan …

Vstupné: 70 Kč, 105 minut

DIGITÁLNÍ KINO
23. – 24. září – 8.30, 10 a 19 hodin

OZVĚNY ANIFESTU 2010  
Ozvěny festivalu animovaných fi lmů 

poprvé v Bílině!!
8.30 a 10.00: Anifest 2010 dětem – 
Pohádky o zvířátkách a se zvířátky, 
Děti dětem, To nejlepší z Anifestu 

2010, Humor v animaci trochu jinak
19.00: Nová francouzská animace

GALERIE POD VĚŽÍ 
13. září – 13. říjen 2010

KAREL DUCHEK – OBRAZY 
Výstava obrazů, olejomaleb a koláží 

výtvarníka pana Karla Duchka 
z Prahy. 

Vstupné zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
13. září - 13. říjen 2010

KAREL DUCHEK – OBRAZY
Výstava obrazů, olejomaleb a koláží 

výtvarníka pana Karla Duchka 
z Prahy. 

Vstupné: dospělí 20 Kč; senioři, 
studenti, děti 10 Kč

Havířská 529 / 10  418 01 Bílina, tel.417 
821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

pondělí 19.00 – 20.00 hod.
    poplatek: 50,– Kč/hod.

začínáme 13. září 2010
Kombinace klasického 

aerobiku s posilováním 
problémové partie

BODYSTYLING

Mediální partneři:

pořádají

pátek 24. 9. 2010 v 17.00 h., kostel sv. Prokopa v Mukově

vystoupí světoznámý varhaník

a pěvecký sbor

Česko-německý koncert 
klasické hudby a sborového zpěvu 

Dr. Walter Gleissner

HARMONIE Louny

Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově 
a ostatních kulturních hodnot ve spolupráci

s obcí Hrobčice  a spolkem Heimatkreisverein Bilin e.V. 

BÍLINA PLNÁ LODÍ
9. ročník 9. října 2010

Zúčastni se i Ty.  Na startu je možné si půjčit 
loď s potřebným vybavením za cenu 50,-Kč.

Divácky atraktivní místo je úsek u centrální 
jídelny od 11.40 do cca 13.00 hod. 

Akce je pořádána MS ODS Bílina
spolupracujeme s občanským  sdružením VODA A RUM

Start 11.30 Kyselka u tenisových kurtů.
Cíl je u vlakového nádraží ČD, 
kde bude probíhat vyhlášení výsledků 
za doprovodu živé hudby, možnost občerstvení.
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OD AUTONEHODY K ODŠKODNĚNÍ
Mnohé z nás již tato nemilá událost potkala – autonehoda, zni-
čené plechy, škoda na majetku, nebo dokonce újma na zdraví 
či smrt blízkého člověka. Situace se pak řeší různými způsoby 
a lidé se snaží získat odškodné, což není to leckdy jednoduché. 

Uložilo:
Tajemníkovi městského úřadu 
zajistit, ve spolupráci s ředitelkou 
Městských technických služeb 
Bílina, úpravu smlouvy se spo-
lečností ČEZ Teplárenská, a. s., 
jejímž předmětem je odběr tepla 
v areálu kasáren.

Schválilo:
Finanční pomoc na odstranění ná-
sledků škod po povodních v cel-
kové výši 300.000 Kč s tím, že 
200.000 Kč bude zasláno na konto 
zřízené Severočeským sdružením 
obcí (SESO) a 100.000 Kč bude 
poskytnuto na odstranění škod 
po povodních občanům města Bí-
liny. Zároveň pověřuje radu měs-
ta rozdělením této částky mezi 
občany města, na základě jejich 
žádostí. 

Přijetí daru od společnosti ČEZ, 
a. s., v celkové výši 1.400.000 Kč 
na akce: 
a) elektronický zámek a domá-

cí telefon v DSPS ve výši 
160.000 Kč,

b) vybudování chodníků a altánu 
u DPS ve výši 300.000 Kč,

c) vybudování zastávky MHD v ul. 
5. května ve výši 140.000 Kč,

d) oprava chodníků v Důlní ulici 
ve výši 300.000 Kč,

e) generální oprava sociální-
ho zařízení v LDN ve výši 
300.000 Kč,

f) zateplení a rekonstrukce šaten 
a sociálního zařízení FK Bílina 
ve výši 200.000 Kč.

Přijetí daru od Severočeských 
dolů, a. s., Chomutov, na zhoto-
vení nástěnného kalendáře města 
Bíliny na rok 2011. 

Zveřejnění záměru prodeje areálu 
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 příslušen-
ství 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 za vyvolávací kupní cenu 
2.300.000 Kč navýšenou o nákla-
dy spojené s prodejem nemovitostí 
s těmito podmínkami:
a) Záměr společnosti musí být 

v souladu s územním plánem 
města Bíliny a platnou legisla-
tivou.

b) Nabyvatel musí ve smlouvě 
stanovit časový harmonogram 
rekonstrukce včetně popisu jed-
notlivých stavebních objektů 
a termínu jejich zprovoznění. 

c) Společnost bude vyzvána k pro-
kázání základního jmění a roč-
ních obratů za období let 2007 
– 2009. 

Žádost pana Kameše a záměr 
na odstranění následků vytrvalých 
dešťů a zabezpečení svahu na po-
zemku p. č. 380/26. 

Návrh ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina na likvidaci 
vozidel LIAZ 110.810 BOBR RZ: 
TPA 22-97 a LIAZ BOBR PRESS 
13,6 RZ: TPA 78-51 sešrotováním.

Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 16. 6. 
do 4.8. 2010. 

Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a společností Ser-
vis Leasing, a. s., Praha, jejímž 
předmětem je přijetí deseti kusů 
počítačových sestav v celkové 
hodnotě 20.000 Kč.

Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta č. 14/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů s účinností od 1. ledna 
2011, s roční sazbou 500 Kč a se 

změnou splatnosti druhé splátky 
na termín 30. 11. daného roku.
 
Obecně závaznou vyhlášku 
č. 15/2010 o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické her-
ní zařízení povolené minister-
stvem 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. 

Vzalo na vědomí:
Splnění usnesení ZM, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit, zpracování zna-
leckého posudku, včetně zaslání 
nabídky na přednostní odkoupení 
městského pivovaru České repub-
lice – ministerstvu kultury, dle 
zákona č. 20/1978 Sb., o státní pa-
mátkové péči a zpracovaní znalec-
kého posudku na objekt bývalých 
kasáren. 

Informaci vedoucí odboru škol-
ství a kultury o konání technopar-
ty ve dnech 13. – 14. srpna 2010 
v Bílině, na pozemcích SD, a.s..

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 5. zasedání, které se uskutečnilo dne 2. 9. 2010 mimo jiné:

V České republice se objevila spo-
lečnost Evropské centrum odškod-
ného, specializovaná advokátní 
kancelář, která zajišťuje komplet-
ní servis od přijetí až po vyplacení 
náležitého odškodného.
V rozhovoru prozrazuje za společ-
nost Ilona Kalinovičová, jak lidé 
mohou na odškodné dosáhnout, 
kolik let zpětně na ně mají nárok 
a další užitečné rady.

Jak dlouho společnost v ČR 
už funguje?

Společnost vznikla v červnu 
2008 a má obchodní zastoupe-
ní ve všech velkých městech 
České republiky, mezi nimiž 
je pro Bílinu nejbližší Ústí nad 
Labem.

Lidé nebývají podle vás s výší 
odškodného spokojeni?

Ne, 95 % lidí s ní spokojeno není. 
Snažíme se klientům vyjednávat 
výši odškodného, na kterou mají 
nárok. Nárok na odškodnění mají 
lidé i v případě, že nebyli pojištěni 

a tento nárok lze uplatnit až čtyři 
roky zpětně.

Za co všechno lze získat 
odškodné?

Za újmu na zdraví, smrt blízké 
osoby, ušlý zisk, ztížení společen-
ského uplatnění, náklady na léče-
ní.

Kdo se může na vaše centrum 
obrátit?

Účastník dopravní nehody (řidič, 
spolujezdec, chodec, cyklista), 
který utrpěl újmu na zdraví, pozů-
stalý, jemuž zemřel při dopravní 
nehodě blízký člověk, lidé, kterým 

záleží na výši odškodného, lidé, 
kterým záleží na krátkém termí-
nu získaní odškodného, lidé, kteří 
jsou nespokojeni s výší odškod-
ného. Mohou napsat na e-mail 
kancelar@evco.cz nebo zavolat 
na 774181926 či 728673090.

Odškodné zdraví ani blízkého 
nenahradí…

To jistě, odškodné nemůže vrátit 
zdraví ani nezastoupí osobu nej-
bližší – matku, otce, dítě – proto 
také pomůžeme žít dál, podpoříme 
rozvoj, vzdělání, léčbu, rehabilitaci 
a alespoň částečně zmírníme fyzic-
kou i psychickou bolest. JaK

Odešel jsi, jak si to osud přál, Odešel jsi, jak si to osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
26. 9. vzpomeneme 26. 9. vzpomeneme 
první smutné výročí úmrtí panaprvní smutné výročí úmrtí pana

Karla Přibyla Karla Přibyla z Bíliny.z Bíliny.

S úctou a láskou vzpomínají manželka S úctou a láskou vzpomínají manželka 
Irena a dcery s rodinami.Irena a dcery s rodinami.

Vzpomínka
INZERCE 1510/BZ
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Schválila:
Přijetí dotace ve výši 16.000 Kč 
pro ZŠ Lidická, v rámci dotační-
ho programu „Specifi cká primární 
prevence v Ústeckém kraji v roce 
2010“ k realizaci projektu „Stop 
kouření!!“. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a  His-
torickým spolkem města Bíliny 
ve výši 30.000 Kč na uspořádání 
akce „Betlém v dobách dobrých 
i zlých“, který se bude konat dne 
18. 12. 2010 v prostorách bílinské-
ho pivovaru. 

Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a p. Bedřichem 
Hejlem, bytem Bílina , jejímž 
předmětem je přijetí peněžitého 
daru ve výši 1.000 Kč na odstra-
nění následků škod po povodních 
v srpnu 2010. 

Pronájem 1/2 nebytových prostor 
kosmetického salónu Mírové nám. 
46 třetí osobě – podnájemkyni 
Lence Říhové pro účely masérské-
ho salónu, s účinností od 1. října 
2010. 

Pronájem nebytového prostoru 
v ul. Seifertova 105 Miroslavu 
Krejčímu pro účely prodejny pe-
kařství, s okamžitou platností. 

Uzavření smlouvy mezi městem 
Bílina a manželi Martinou a Rad-
kem Jánských, jejímž předmě-
tem je poskytnutí fi nanční dotace 
ve výši 20.000 Kč na zabezpečení 
svahu v Litoměřické ulici po vy-
datných deštích z počátku měsíce 
srpna 2010. 

Návrh na zápis do kroniky města 
za rok 2009, zpracovaný Ing. Jaro-
slavou Mrázovou. 

Konání schůze RM v mimořád-
ném termínu, a to ve středu dne 
13.10.2010. 

Pověřila:
Odbor školství a kultury řízením, 
o porušení obecně závazné vyhláš-
ky města č. 1/2005, „O stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných 
tanečních zábav, diskoték a jiných 
kulturních podniků k zajištění ve-
řejného pořádku“, ve dnech 13. – 
14. 8. 2010 na základě oznámení 
o uspořádání veřejné produkce 
podané dne 13. 8. 2010 na odbor 
školství a kultury pod čj. 78/2010. 

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007, 
č. VIII odst. 5, a to jako speciali-
zovanou zakázku na akci:

• „Nástěnný kalendář města Bíli-
ny na r. 2011“ , fi rmě ADART 
spol. s. r. o., Praha, 

• „ZŠ Lidická, Bílina – výměna 
19 ks vnitřních dveří vč. zárub-
ní“ , fi rmě Arpáš, s. r. o., Bílina

• „Hornická nemocnice s polikli-
nikou Bílina – uzemnění bles-
kosvodů“ , fi rmě H. P. M. servis, 
s. r. o

Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akce:
a) „Demolice RD v ul. 5. května 
č. p. 223/65“

b) „Odhlučnění strojovny chlazení 
zimního stadionu v Bílině“

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení č. 286 ze dne 
31. 3.2010, kterým RM vzala 
na vědomí zápis z jednání se zá-
stupci provozoven a občanů z ul. 
Komenského s tím, že po jednání 
s krajskou hygienickou stanicí 
proběhne opakované měření hlu-
ku a cca po dvou měsících bude 
situace vyhodnocena. O výsled-
ku měření a jednání bude RM 
informována. Na základě zápisu 
předloží vedoucí odboru školství 
a kultury návrh úpravy obecně 
závazné vyhlášky, která omezí 
pořádání veřejných produkcí v ul. 
Komenského po 22 hod. 

Vyjádření Obce Světec a vyjádření 
Městských technických služeb Bíli-
na k pronájmu budov a okrajových 
částí skládky Chotovenka a záro-
veň schvaluje prodloužení termí-
nu plnění usnesení č. 833, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo pověřit vedoucího staveb-
ního úřadu přípravou materiálu 
o pronájem budov a okrajových 
částí skládky Chotovenka s tím, 
že materiál bude RM předložen 
po obdržení písemného vyjádření 
odboru životního prostředí. 

Zápisy ze zasedání sociálně 
zdravotní komise ze dne 23. 6. 
a 1. 9. 2010.

Informaci Ing. Martince, staveb-
ního dozoru investora, ohledně 
postupu prací na lávce přes řeku 
Bílina a silnici I/13.

Rozbor pohledávek města evido-
vaných k datu 31. 7. 2010, předlo-
žený vedoucí fi nančního odboru. 

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 na své z 18. schůzi konané dne 8.9. 2010 mimo jiné:

Dne 31. 8. 2010 uplynulo 11 let,Dne 31. 8. 2010 uplynulo 11 let,
kdy nás opustila kdy nás opustila 

milovaná maminka a babičkamilovaná maminka a babička

paní paní Marie DančováMarie Dančová
S velkou láskou vzpomínají

syn Josef s manželkou Renatou, vnoučata Saša, Pepa a Lukáš, 
pravnoučata Jakub, Anna Marie a Lucinka,

dcera Zuzana z rodinou

Dne 14. 9. by oslavil Dne 14. 9. by oslavil 
71. narozeniny 71. narozeniny 

náš milovaný tatínek a dědečeknáš milovaný tatínek a dědeček

pan pan Josef DančoJosef Dančo

S láskou a úctou vzpomíná dcera Helena 
s rodinou a ostatní

Olga Balažovičová

Vzpomínka na zesnulé 
rodiče

Vzpomínka

S S 
s rs r

OO

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Kdo s tebou žil, kdo tě znal,Kdo s tebou žil, kdo tě znal,
ten ví, co ztratil.ten ví, co ztratil.
Dne 14. 8. jsme vzpomněli první smutné Dne 14. 8. jsme vzpomněli první smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila drahá maminkavýročí, kdy nás navždy opustila drahá maminka
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Na tenisových kurtech na Kyselce nebylo v sobotu 4. září o pří-
jemnou atmosféru nouzi. Postarali se o ni hosté pozvaní na šestý 
ročník Kaskáda cupu.

Třetím dílem pokračujeme v popisu změn, které jsme během letní 
odstávky provedli tentokrát na zimním stadionu. Hned v úvodu 
se musíme omluvit, že se nepodařilo upravit led v požadovaném 
termínu, tedy poslední týden v srpnu. Souvisí to s nejvýraznější 
proměnou, kterou v našem zařízení fi nancovalo město.

Kaskáda cup ve znamení pohodové atmosféry

RSZ Bílina s.r.o. – změny v letní sezóně – zimní stadion  – 3. díl

Turnaje se pravidelně účastní známé 
osobnosti, komunální politici a další 
představitelé města a také sponzoři. 
„Smyslem turnaje je, že se tu setká-
vají lidé, kteří mohou podpořit nebo 
již podporují kulturu v Bílině. Kultura 
se bez mecenášů neobejde a tento te-
nisový turnaj je výrazem poděkování 
za jejich přízeň,“ řekl ředitel KC Kas-
káda Antonín Moravec, který byl zá-
roveň moderátorem celého turnaje.
Za známé osobnosti přijeli předvést 
své tenisové umění Petr Vondráček 

a Daniel Rous. „Moc se mi tu líbí, 
areál mě příjemně překvapil, lidé 
jsou milí a příjemní, počasí je nád-
herné, úroveň je vysoká, tenis mi 
jde a Bílina je hezké město, co víc si 
přát,“ pochvaloval si spokojeně so-
botní den Petr Vondráček.
Kaskáda cup je turnajem čtyřher. 
Letos si vítězství vybojovala dvoji-
ce Roman Jánošík a Tomáš Slivka. 
Daniel Rous s Janem Davignonem 
si vydobyli prvenství ve skupině 
útěchy. JaK

Jak už jsme uvedli, největší investice, 
která nešla z našeho rozpočtu, bylo 
dokončení rekonstrukce strojovny, 
a sice nákup nového kompresoru 
a přechod na automatické řízení chla-
zení. Nyní to vypadá tak, že máme je-
den nový kompresor a ponechali jsme 
jako zálohu a pro výpomoc při teplých 
dnech dva původní, staré. V současné 
době vychytáváme mouchy vyskytu-
jící se hlavně při slaďování nového 
a starých strojů. Pozdní dodání mo-
dernější technologie právě zapříčinila 
zpoždění otevření stadionu, bruslíme 
tedy od 3. září. 

Ostatními úpravami už jsme nikoho 
nezatěžovali a šly z našich prostřed-
ků. K nejnáročnějším patřila rekon-
strukce koupelen a šaten. Všechny tři 
koupelny používané hokejisty dostaly 
nový háv, nyní je možné se opravdu 
osprchovat ze všech čtyř sprch, ne-
čekat frontu, teplá voda by měla být 
k dispozici okamžitě. Protože původ-
ní práce na koupelnách byla velice 
nekvalitní, nebyly odizolovány a voda 
prosakovala do šaten i do chodby, ne-
chali jsme izolaci provést, prostory 
jsme odvlhčili a následně nově oblo-
žili a vymalovali.

Velkou proměnu prodělala také rolba 
a její stáj. Tento stroj slouží zimáku 
již od jeho otevření a už tehdy byl 
použitý a repasovaný. Uvědomuje-
me si, že pořízení nového bude stát 
město nemalý obnos, a tak se snaží-
me kvalitní údržbou tuto záležitost 
co nejvíce oddálit. Rolba prošla jak 
„vnitřní“, tak „vnější“ úpravou. To, 
co návštěvník zpozoruje okamžitě, 
je nový nástřik a polepy města a naší 
společnosti. V garáži jsme zadní stě-
nu nahradili obklady a tím eliminova-
li účinky vlhkosti.
Mezi poslední provedené práce po-
čítáme opravu oplocení a vrat u sta-
dionu, vestibul je nově vymalován 
a zvýšili jsme viditelnost čar na be-
tonové ploše. Dokud nebyla pokry-
ta ledem, mohli jsme odstranit staré 
oprýskané reklamy na mantinelech, 

Takže s Ledvicemi 4:0 a nyní proti 
Chomutovu B opět 4:0! To znamená 
vedení v tabulce po 2. kole – kdo by 
si mohl přát lepší vstup do podzimu?
Úvod doma – přijíždí Chomutov B, 
jeho první tým známe z loňského 
zápasového rytmu. Při pozorném 
prostudování zápisu o utkání nám 
neunikne, že z A-týmu soupeře se 
objevují dvě jména. V základu na-
stupuje Oskar Kubánek, nebezpečný 
rychlý útočník, který se ale v průbě-
hu hry prakticky neprosadí. Hlavně 
to, co se od něho očekává – góly – 
nepřichází. Druhý, ještě nebezpeč-
nější hráč, Lukáš Cejthamer, usedá 
na lavičku. Je to kapitán „áčka“, stře-

dový obránce perfektně organizující 
obranu a zakončovatel standardních 
situací, především hlavou. Znám ho 
ze svého trenérského působení u do-
rostu v Teplicích, a tak na otázku, co 
pohledává v Bílině, odpovídá: „Hra-
jeme až zítra, takže se jen jdu podívat 
a sednu si na lávku.“ Své slovo dodr-
ží a do průběhu hry nezasáhne, i když 
by ho Chomutov moc potřeboval.
Naši nastupují v sestavě: Pohl, Mer-
gl – Karel – Hasal – Žemba, Levý – 
Moravec – Pavlíček – Filo, Gutsch – 
Bari. Střídají ještě: Augusta, Hronek 
a Čula. Tedy velice mladé družstvo, 
i když v tomto ohledu (dodáváme 
pouze v tomto ohledu) se Chomutov 

Bílině vyrovná. U nás startuje pět 
hráčů ročníku 1990 a mladších (dva 
k tomu dostřídávají), v dresu hostů 
v základu čtyři. 
Vychází nám úvod, ve třetí minutě 
vedeme 1:0 po střele Mergla, kterou 
musí průměrný brankář „stopit“ no-
hou. 2:0 je to ve 33. minutě, kdy Pav-
líček vystřelí ze střední vzdálenosti, 
střela sice umístěná (nahoru k tyči), 
avšak od gólmana bychom chtěli, 
aby jí zneškodnil. Účet prvního polo-
času uzavírá Hasal hlavou po centru 
Levého z přímého volného kopu (ze 
„zkráceného“ rohu).
Začátek druhého poločasu nás mohl 
mrzet. Soupeř překvapil pěknou 

rychlou akcí, ale naštěstí branka ne-
byla pro ofsajdové postavení uzná-
na. To se vzápětí opakuje i na druhé 
straně. Konečné skóre uzavírá vlastní 
branka chomutovského obránce v 89. 
minutě, která je ofi ciálně připsána 
Gutschovi, dotknuvšímu se míče 
z našich jako poslední – 4:0.
Bílina předčí hosty ve všech činnos-
tech, po všech stránkách. Jsme lepší 
a zaslouženě vítězíme. Obrana hraje 
v pohodě, útok je aktivní, záloha je 
perfektní a nebezpečná hlavně po levé 
straně. Vlevo operuje Levý a to je pro 
mne nejlepší hráč utkání, je aktivní, 
nabízí se, „hobluje lajnu“ a odtud 
posílá nebezpečné centry, občas sám 
zakončí. K nejlepším patří i Pavlíček. 
Je spolehlivý, pracovitý, týmu pro-
spěšný, výkon korunuje vstřeleným 
gólem. Ani ostatní nejsou špatní. Přej-
me si, aby podobné výkony „efkáčku“ 
vydržely! Jan Davignon

Z letošní novinky – Bulletinu FK Bílina – se dovídáme o novém názvu, o tom, že druž-
stvo dospělých bude hrát 1.A třídu skupinu B a také o víře, že se po ročním působení 
v této soutěži ihned vrátí do Krajského přeboru. Dále je zde referát z posledního zá-
pasu proti Ledvicím, výsledky 1. kola, rozhodčí dnešního utkání a kádr A-mužstva pro 

sezónu 2010/2011.

PÁDNÉ VYKROČENÍ K POSTUPU
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 KOPaNÁ - Komentáře, postřehy a názory

Starosta Josef Horáček předává ceny vítězům turnaje
Foto: Václav Weber

které už stejně nebyly fi nančně kryty. 
V této souvislosti apelujeme na pří-
padné zájemce, kteří by chtěli umís-
těním svého loga podpořit ať už naši 
společnost, či hokejový oddíl. Máte 
příležitost!
Většinu prací zastali kmenoví za-
městnanci Rekreačních a sportovních 
zařízení Bílina s.r.o. během běžné 
pracovní doby, především když bylo 
ošklivé počasí a nebyli by na koupa-
lišti užiteční. Co však určitě nezvlád-
nou, je odhlučnění ledového stánku, 
o kterém víme, že má přijít v nejbližší 
době na řadu.
Věříme, že uvedené změny naši zá-
kazníci pocítí a že je také ocení. Více 
včetně fotodokumentace na:
www.sportbilina.cz

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.
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Na konci srpna proběhlo soustředění aerobicu skupin CIK – CAK a CAVIKY z DDM Bílina.Všech-
ny děti, jak je zvykem, zavítaly do našeho starého známého pensionu Maják v Nové Vsi nad Nisou, 
kde se máme jako v bavlnce.

O prázdninách se dá provozovat celá řada věcí. Někdo jezdí na dovolené, někdo na brigády, někdo jezdí k vodě, ale sportovci, ti 
využívají volno ke svému rozvoji. V Bílině je tradicí, že se v polovině prázdnin vyjíždí na společné soustředění. Kalendář připravil 
na podzimní část hned několik vrcholů, na které je potřeba se řádně připravit. Litomyšl skýtá ideální podmínky.

Deset dní děti tvrdě pracovaly 
a trénovaly. Pomalu ale jistě nacvi-
čovaly nové závodní sestavy a zdo-
konalovaly svou fyzickou zdatnost. 
Starší děti se proměnily v latinsko 
americké taneční páry a mladší 
družstvo se rozdělilo na robotí klu-
ky a holčičky. Práce se nám oprav-
du dařila, protože děti trénovaly 

s chutí a s  nadšením. Za odměnu 
jsme navštívili bobovou dráhu 
v Janově a aquapark v Jablonci nad 
Nisou.
Teď nás čeká tvrdá dřina. Budeme 
pilně trénovat, abychom se dobře 
připravili na závodní sezónu 2010 
– 2011 a opět vyhrávali. První zku-
šební závod je 13.11. v Praze a dal-

ším závodem je nominace na Mi-
strovství České republiky, která se 
koná 4.12 v Lounech.
Děkuji všem rodičům, kteří mi 
na soustředění pomáhali a také 
děkuji manželům Chalupným – Au-
toškola Jana za zprostředkovanou 
dopravu.

Věra Ryjáčková, DDM Bílina

Společného soustředění se zú-
častnilo zejména mladší a starší 
žactvo. Jako asistenti vypomáhali 
ligoví závodníci. Mladší žactvo 
trénovalo soutěžně ve stylu Tour 
de France, kdy atleti získávali jed-

notlivé barevné trikoty. Soutěžili 
tak v rychlosti, vytrvalosti, síle, ale 
i obratnosti. Starší se připravovali 
všestranně. Soustředění zakončili 
závodem ve víceboji. Soutěživá 
forma se mladým sportovcům vel-

mi líbila. Ani si neuvědomovali, ja-
ké penzum práce odvedli. Trénin-
kové jednotky probíhaly v nejrůz-
nějších prostředích. Posilovna, les, 
stadion, koupaliště a víceúčelové 
hřiště, to vše Litomyšl nabízí. 

Krásné prostředí je hlavní příčin-
nou, proč se sem AK Bílina ráda 
vrací. Tradice letních soustředění 
je vskutku velká. Stejně tak velká 
je i podpora Nadace ČEZ, kte-
ré tímto patří velký dík. Bez této 
podpory by se nemohlo zúčastnit 
soustředění 24 žáků, což je po del-
ší době největší a jistě potěšitelné 
číslo.
Na začátku jsme se zmínili o dal-
ších vrcholech, které bílinskou 
mládež čekají. Tím největším 
jsou určitě mezinárodní závody 
European Kids Athletics Games, 
Mistrovství ČR a vrcholit také 
budou soutěže družstev. Starší 
žactvo má ambice postoupit až 
do samotného fi nále. Všichni jim 
držíme palce!

Jiří Nechvátal

Soustředění aerobicu odstartovalo novou sezónu 

NA DRUHOU ČÁST SEZÓNY SE ATLETICKÉ 
NADĚJE PŘIPRAVOVALY V LITOMYŠLI 
ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ NADACE ČEZ

KARLOVARSKÁ 
LIGA 2010

V neděli 5.září skončila, šestým 
kolem, dlouhodobá soutěž ve střel-
bě z Libovolné pistole 60 ran na 50 
metrů – Karlovarská liga 2010, 
pořádaná SSK 0115 Karlovy Vary 
v Sokolově a Březové. Loňské pr-
venství v kategorii muži + junioři 
obhájil bílinský střelec klubu 0715 
MTs Jiří Filipovský ml. celkovým 
nástřelem (součtem tří nejlepších 
kol) 1569 kruhů, čtvrté místo 
ve stejné kategorii získal Milan 
Zábranský, jemuž se letos v této 
disciplíně nedaří. Naopak dobrou 
sezónu prožívá třetí bílinský „li-
bovolkář“ Pavel Hubáček, který 
do posledního závodu bojoval 
o prvenství v kategorii seniorů. Na-
konec o pár bodů loňské prvenství 
neobhájil, přesto se radoval z cel-
kového druhého místa s nástřelem 
1551 kruhů. 
Za pár dní se rozeběhne KV liga 
v disciplíně Vzduchová pistole 60 
ran na 10 metrů. Bílinští střelci se 
opět zúčastní a zabojují o nejvyš-
ší místa. První kolo se uskuteční 
17. října v Březové. Držíme palce!

Milan Zábranský
(dopisovatel SSK MTs Bílina)


