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Na Mírové náměstí se vrátila kašna se sochou svatého Floriána. 
A vrátila se v plné parádě – je zregenerovaná a funkční a přede-
vším za tmy vynikne její osvětlení. Opravená kašna je nyní vskutku 
dominantou náměstí.

JUDr. Miloslav S t i n g l je český cestovatel, etnograf a spisova-
tel, který se v roce 1930 narodil v Bílině, proto bychom ho rádi 
navrhli na čestné občanství města.

STŘED NÁMĚSTÍ ZDOBÍ ZPROVOZNĚNÁ KAŠNA

Slavnostně byla zprovozněna 20. 
října za přítomnosti starosty Jose-
fa Horáčka, který poděkoval re-
staurátorské dílně profesora Petra 
Siegla, jež se o památku postarala. 
Na počest zprovoznění kašny byly 
také vypuštěny dva lampiony štěs-
tí: „Když se vznese lampion štěstí, 
má si každý něco přát. Já bych si 
u této příležitosti přál, abychom 
měli více takto zrestaurovaných 
památek, které by Bílinu krášlily, 
a aby kašna dobře fungovala a li-
dem se líbila,“ uvedl starosta.
Zrestaurovat kašnu však nebyl 
lehký úkol, jak vysvětlil Petr Sie-

gl: „Jednak byla vyrobena klasic-
kou technologií, která byla velmi 
náročná, a jednak byla naposled 
opravována v 19. století, a to 
jen povrchově. Takže kašna byla 
ve velmi špatném stavu. Bloky ka-
menů propouštěly vodu, spáry byly 
zvětšelé, a tudíž nefunčkní atd. Ne-
šlo jen o to zrevitalizovat kámen, 
ale také vymyslet způsob proudění 
vody.“ S kašnou bylo třeba zachá-
zet velmi opatrně a nechat určité 
technologie vyzrát. Oprava kašny 
tak trvala půl roku. Mezitím pod 
ní proběhly archeologické práce 
a byl nalezen například zbytek vo-
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Kašna za tmy Foto: Václav Weber

dovodního potrubí z vrtaných klád 
pocházející nejspíše ze 17. či 18. 
století nebo střepy nádob z 15. až 
19. století.
Samotná kašna pochází z druhé 
poloviny 17. století. Postavil ji 
na přání města italský architekt 
G. P. Toscano. V průběhu histo-
rie prodělávala opravné zákroky 
různého typu jako například vý-

měnu kamenů, doplňování mal-
ty apod. V 19. století pak byla 
kašna povrchově revitalizována, 
byly na ni dodány různé nátery, 
asfalty či barevné vrstvy různých 
izolací. Nyní prodělala komplex-
ní opravu a Bíliňané si ji snad 
budou moct prohlížet opět dlou-
há léta. JaK

Fotoreportáž na straně 3

M.Stingl se v Bílině narodil, ale 
dlouhý čas žil v Karlových Va-
rech a od roku 1980 žije v Pra-
ze.
Pracoval v Akademii věd, kde 
odpovídal za výzkum mimoev-
ropských národů, jejich kultur 
a umění. Po celý svůj život ko-
nal rozsáhlé cesty a expedice, 
během nichž navštívil 151 zemí 
na všech kontinentech. Jeho 
hlavní zájem patří původním 
obyvatelům navštívených zemí, 
hlavně tedy indiánům, např. 
Mayům, Polynésanům, austral-
ským Aborigenům, Inuitům (Es-
kymákům) aj. Někteří lingvisté 

si dali tu námahu a zjistili, že 
Miloslav Stingl dokáže komuni-
kovat nebo se částečně domluví 
17 jazyky. Asi nejexotičtější 
z nich je jazyk papuánského 
kmene Kumů.
Během svých cest strávil v za-
hraničí 19 roků. S příslušníky 
řady domorodých, zejména indi-
ánských a tichomořských etnik, 
se mimořádně úzce sblížil, takže 
jeden indiánský kmen dokonce 
zvolil dr. Stingla svým náčelní-
kem. Stinglovo indiánské jméno 
zní OKIMA – v překladu „Ten, 
který vede“. 

Pokračování na straně 6

mediální partneři:
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 529/10, 418 01 Bílina, tel. 417 821 577,

774 821 111, www.ddmbilina.cz

Halloween
neděle 31. října 2010

strašidelný průvod městem

■ od 15.00 hod. v DDm - malování na obličej,  
 strašidelné dílny (každá dílna 20,- Kč)
■ v 17.10 hod. průvod vychází od DDM
 na Mírové náměstí
■ s sebou si vezměte masky, lampionky,
 hudební nástroje..
■ průvod končí na Mírovém náměstí
 programem DIVADLA V PYTLI
 – Halloweenské veselé strašení
■ čeká Vás ŽONGLÉR S OHNĚM,
 nejvyšší SMRŤÁK a další
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Kradli naftu z lokomotivy
Policisté dopadli dva muže ve věku 
23 a 20 let, kteří si chtěli přivydělat 
krádeží nafty. Společně násilím ote-
vřeli palivovou nádrž lokomotivy 
odstavené na kolejišti v Bílině, ze 
které následně odčerpali 100 litrů 
motorové nafty. Celková škoda byla 
vyčíslena na čtyři a půl tisíce korun. 
Oběma zlodějům bylo sděleno pode-
zření za přečin krádeže formou spo-
lupachatelství, za který jim hrozí trest 
odnětí svobody až na dvě léta.

Z domu zmizely senzory
Bílinští policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se vloupal do neo-
bydleného objektu ve městě. Uvnitř 
pak odcizil pohybové senzory a část 
zabezpečovacího systému, kterým 
byl objekt zajištěn. Celková škoda 
přesáhla 13 tisíc korun, lapkovi hrozí 
v případě dopadení za přečin krádeže 
až dvouletý pobyt za mřížemi.

Na varování nedbala
Přestože policisté opakovaně po-
řádají besedy a přednášky na téma 
bezpečí, ve kterých mimo jiné upo-
zorňují občany, aby nenechávali 
v obchodech a supermarketech bez 
dozoru své věci, u některých lidí se 
varování míjí účinkem. Potvrzuje 
to i případ, kdy poškozená nechala 
v prodejně chvíli bez dozoru svou 
kabelku, kterou nechala položenou 
v nákupním vozíku, zatímco si vybí-
rala zboží. Toho využil neznámý pa-

Z deníku Policie ČR
chatel, který jí kabelku i s obsahem 
odcizil. Žena nejenže přišla o mobilní 
telefon, osobní doklady a peněženku 
s několika tisíci korun, ale pachatel jí 
také odcizil platební kartu, ze které 
vybral 10 tisíc korun dříve, než žena 
stačila kartu zablokovat. Pachateli 
hrozí v případě dopadení za přečiny 
krádeže a neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění platebního 
prostředku až dvouleté vězení.

Kov je stále v kurzu
Krádeže barevných kovů jsou po-
měrně častým jevem, nicméně řadu 
případů se podaří policistům objasnit. 
Tentokrát pomohla v dopadení pa-
chatele bezpečnostní agentura, jejíž 
pracovníci přistihli 37letého muže, 
který z prostor dolů v Bílině odvážel 
na ručním vozíku části pásového do-
pravníku. Provedeným šetřením bylo 
zjištěno, že muž odcizil ochranné 
kryty dopravníku, které chtěl prodat 
do výkupny sběrných surovin. Škoda 
byla vyčíslena na téměř 14 tisíc korun, 
zajištěné kryty byly vráceny zástupci 
poškozené společnosti. Lapkovi hrozí 
za přečin krádeže až dvouleté vězení.

Námaha se jim nevyplatila
Námahy nelitovali dva muži ve věku 
19 a 58 let, kteří si „přivydělávají“ 
sběrem šrotu. V Ledvicích odcizi-
li 4 betonové poklopy s železným 
lemováním a ukryli si je nedaleko 
místa činu v křoví. Následně se pus-
tili do rozbíjení betonu, který chtěli 
oddělit od železných skruží. Ty chtěli 
prodat do výkupny sběrných surovin. 
Měli však smůlu, kolem šel policista, 
který měl sice zrovna volno, ale když 
muže uviděl, ihned je zadržel. Poté 
přivolal kolegy, kteří jim pak sdělili 
podezření z přečinu krádeže a poško-
zení cizí věci. 
Při vyšetřování případu policisté 
dále zjistili, že mladší z pachatelů má 

na svědomí ještě další krádež. Kon-
cem července násilím vytvořil otvor 
ve stěně maringotky v Ledvicích, kte-
rým pak vnikl dovnitř. Následně z ma-
ringotky odcizil dva kufříky s ručním 
nářadím a několik prodlužovacích 
kabelů. Celková škoda byla vyčísle-
na na 30 tisíc korun, soudce mu jistě 
i toto vloupání „přičte k dobru“.

Vykradl osm bytů
Bílinským policistům se podařil pěkný 
„úlovek“. Předminulý týden zadrželi 
trojici mužů, kteří se pokusili vloupat 
do domu v rekonstrukci. Zatímco je-
den ze zlodějů hlídal ve vozidle, další 
dva pachatelé překonali plot a chtě-
li odcizit železný šrot. Krádež jim 
ale nevyšla, vyrušil je majitel domu 
a všichni padli do rukou policistů. 
Následným šetřením bylo zjištěno, že 
trojice toho má na svědomí více. Dva 
ze zadržených pachatelů se začátkem 
srpna v Bílině vloupali do bytu, kde 
odcizili elektroniku a oblečení do-
hromady za více jak 23 tisíc korun. 
Nejvíce na svědomí toho ovšem má 
30letý muž z Mostu. Během září a říj-
na celkem v osmi případech využil 
pootevřených větraček u bytů v pa-
nelových domech, kde pak bral vše, 
co mu přišlo pod ruku. Kradl hlavně 
elektroniku, peníze, šperky a platební 
karty. Celková škoda, kterou tento 
„bytový fantom“ způsobil, přesáhla 
92 tisíc korun. První dva zadržení 
muži byli obviněni z přečinu krádeže, 
pachatel, který vykrádal byty, si navíc 
vyslechl obvinění z přečinů porušo-
vání domovní svobody a neoprávně-
ného opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku.

Krade se opravdu vše
I samotní jsou policisté někdy udi-
veni, co vše se může hodit českým 
zlodějům. Neznámý pachatel o před-
minulém víkendu v Bílině odcizil 

z benzínové čerpací stanice hustič 
pneumatik v hodnotě 30 tisíc korun. 
Neodradilo jej ani to, že přístroj byl 
pevně ukotven v betonovém podloží. 
Pokud se podaří zloděje kompresoru 
dopadnout, hrozí mu za přečin kráde-
že až dva roky ve vězení.

Nenechávejte cenné věci v autech
Ani přes neustálá varování policie, 
že lidé nemají nechávat ve svých 
vozidlech žádné cenné věci, jsou ně-
kteří řidiči nepoučitelní. Potvrzuje to 
i případ vloupání do osobního vozi-
dla, ke kterému došlo během necelé 
hodiny před supermarketem v Bílině. 
Oznamovatel nechal na sedačkách 
v zaparkovaném vozidle notebook, 
čehož využil neznámý pachatel, který 
se do vozidla vloupal. Kromě note-
booku si odnesl ještě navigační sys-
tém, škoda byla vyčíslena na téměř 8 
tisíc korun. Po pachateli a odcizených 
věcech nyní pátrají policisté.

Náklaďák řídil opilý
Podezření z přečinu ohrožení pod vli-
vem návykové látky sdělili policisté 
40letému cizinci, který o předminu-
lém víkendu v Bílině řídil nákladní 
motorové vozidlo. Při dechové zkouš-
ce mu byla strážníky Městské policie, 
kteří vozidlo kontrolovali, naměřena 
hladina alkoholu v dechu v hodnotě 
2,18 promile. Opilého řidiče násled-
ně zadržela policejní hlídka, dnešního 
dne byl hříšník převezen k soudu, 
kde mu hrozí trest odnětí svobody až 
na jeden rok, peněžitý trest nebo zá-
kaz činnosti.O ČEM SE CHCETE

VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „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

Termín Cíl zájezdu 
Září – říjen Kralovice – houby 

(dle zájmu) 
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – Dejvice

MĚSTO BÍLINA
ZÁ

JE
ZD

Y 
20

10

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 foto-
grafi 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

Smrďolka Žíhaná: nejspíše kříženec LR, asi 1,5 – 2 
roky stará fena. Vhodná k domku se zahrádkou, kde 

bude mít teplé zázemí na přespání. Umí chodit na vo-
dítku a ráda mlsá piškoty. Je očkovaná a odčervená.

Staf - nejspíše staford, asi 2-3 
roky starý pes, v kohoutku
cca 55 cm, dobrý zdravotní stav.

Flekáč: nejspíše kříženec,
asi 2 roky starý pes, v kohoutku 
cca 34 cm, dobrý zdravotní stav, 

známka „Bílina 0387“. 

Tepa: nejspíše kříženec, asi 2 roky stará fena, 
v kohoutku cca 41 cm, dobrý zdravotní stav.
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Město Bílina přispělo částkou 23 000 Kč Speciální základní škole 
a Speciální mateřské škole v Teplicích na projekt sociální automobil.

MĚSTO PŘISPĚLO
na sociální automobil

V rámci projektu si organizace za-
koupila automobil Renault Kangoo, 
ve kterém bude svážet děti navště-
vující organizaci a zajišťovat běžné 

služby spojené s provozem organi-
zace. Za poskytnutý příspěvek bude 
mít město Bílina na sociálním mobi-
lu 6 let reklamu. Veronika Spurná

Doly neprovozují pasovou dopra-
vy skrývky z dolu Bílina do pro-
storu Radovesické výsypky již 
sedm let. Výsypka je nyní po hlav-
ní etapě rekultivace. „Demontážní 
práce nepotřebné části betonové 
konstrukce by měly začít ještě 

letos. Odstraněna bude část kon-
strukce od Radovesické výsypky 
až za železniční kolej. Zbývající 
část betonové konstrukce od koleje 
do dolu zatím ponecháme, protože 
má využití,“ uvedl ředitel strategie 
a komunikace Severočeských dolů 

Vladimír Budinský. Demolice pa-
sovky si vyžádá dopravní omeze-
ní. Železniční doprava však podle 
Vladimíra Budinského nebude 
omezena více než na den a silnič-
ní doprava bude řešena objížď-
kou, která bude trvat v řádu dnů 

až týdne. Město má po odstranění 
pasového dopravníku již další plá-
ny. Na tamní křižovatce by mohl 
vyrůst čtvrtý kruhový objezd. Pod-
mínkou je však právě demolice 
pasovky, s níž studie na kruhový 
objezd počítá. JaK

Krátké ohlédnutí za opravami kašny

N e z a m ě s t n a n o s t
v září v Bílině po-
klesla, celkově 
v okrese však mír-
ně stoupla. V Bílině 
se dostala pod 14% 

hranici na 13,95 %, v okrese tvořila v září 
13,45 %. Na prvním místě se s přehledem 
držela stále Krupka, v níž se nezaměstna-
nost pohybovala nad 15 %.
Počet evidovaných uchazečů výrazně-
ji stoupl v celém okrese, a to přesně o 80 
na 8687. V Bílině se zvýšil jen minimál-
ně, a to o tři uchazeče ze srpnových 1525 
na 1528. Ženy tvořily 51,8 % ze všech ne-
zaměstnaných. Meziročně se počet neza-
městnaných zvýšil o 498. Podporu pobíra-

lo 1659 uchazečů o práci, což představuje 
19,1 % z celkového počtu nezaměstnaných 
v okrese.
Počet volných pracovních míst klesl jak 
v Bílině, tak v celém okrese. V Bílině bylo 
k dispozici o čtyři místa méně, v okrese 
jich úřad práce nabízel o pět méně. Na jed-
no místo připadalo 47 uchazečů o zaměst-
nání, tedy o dva více než v předminulém 
měsíci.
Nově se v září na úřadu práce zaregistrova-
lo 1020 uchazečů, což je o 297 lidí více než 
v srpnu. Naopak vyřazeno z evidence úřa-
du práce bylo 940 zájemců o práci, z nichž 
522 nastoupilo do pracovního poměru. Pro 
nedostatečnou spolupráci s úřadem práce 
bylo vyřazeno 191 lidí.

O pět se zvýšil počet nezaměstnaných 
mezi zdravotně postiženými. V září jich 
bylo 1092. Co se týče vzdělanostní struk-
tury, bylo mezi nezaměstnanými nejvíce 
lidí se základním vzděláním, a to 4015. 
Následovalo 3007 vyučených, 1460 bylo 
středoškoláků a uchazečů s vyšším odbor-
ným vzděláním a 205 uchazečů bylo vyso-
koškoláků.
Počet volných pracovních míst dosáhl 
v okrese na 185. Z toho osm míst bylo 
určeno pro uchazeče se základním vzdělá-
ním, vyučení jich měli k dispozici 97, stře-
doškoláci a uchazeči s vyšším odborným 
vzděláním vybírali ze 61 míst a vysoko-
školákům se nabízelo 19 pracovních pozic.
 JaK

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

SRPEN ZÁŘÍ SRPEN ZÁŘÍ SRPEN ZÁŘÍ
Bílina 1525 1528 14,06 13,95 25 21
okres Teplice 8607 8687 13,42 13,45 190 185

PASOVÝ DOPRAVNÍK BUDE MINULOSTÍ
Nevzhledný pasový dopravník nad silnicí 1/13 při příjezdu do Bíliny od Teplic řidiči nebudou za čas již vídat. Severočeské doly rozhodly o jeho 
demolici a zastupitelstvo jim ji ve čtvrtek 30. září schválilo.
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Seznam nově zvolených zastupitelů v Bílině
Kandidátní listina Kandidát Navrhující

strana
Politická

příslušnost

Hlasy Pořadí 
zvoleníčíslo název poř. 

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

2 Bílinští sociální demokraté 1 Rendl ml. Zdeněk Bc. 40 BSD BEZPP 1 187 6,43 1
2 Bílinští sociální demokraté 2 Jelínková Alena MUDr. 43 BSD BEZPP 835 4,52 2
2 Bílinští sociální demokraté 3 Štěpánek René Bc. 38 BSD BEZPP 827 4,48 3
2 Bílinští sociální demokraté 11 Rendl Zdeněk 61 BSD BEZPP 734 3,97 4
2 Bílinští sociální demokraté 8 Vážná Ludmila 57 BSD ČSSD 679 3,68 5
3 Nezávislí pro Bílinu 1 Horáček Josef 64 N-BÍLINA BEZPP 1 271 5,65 1
3 Nezávislí pro Bílinu 4 Čermák Jaroslav MUDr. 54 N-BÍLINA BEZPP 1 167 5,19 2
3 Nezávislí pro Bílinu 2 Svoboda Zdeněk Mgr. Ph.D. 34 N-BÍLINA N-BÍLINA 1 129 5,02 3
3 Nezávislí pro Bílinu 6 Ryjáček Pavel 41 N-BÍLINA BEZPP 1 112 4,94 4
3 Nezávislí pro Bílinu 3 Spáčilová Anna Mgr. 59 N-BÍLINA BEZPP 1 030 4,58 5
3 Nezávislí pro Bílinu 13 Sýkora Martin Mgr. 39 N-BÍLINA BEZPP 925 4,11 6
4 Občanská demokratická strana 4 Liška Martin 40 ODS ODS 781 5,88 1
4 Občanská demokratická strana 18 Hazdrová Vladimíra Mgr. 56 ODS BEZPP 702 5,28 2
4 Občanská demokratická strana 3 Šlambora Václav 52 ODS ODS 666 5,01 3
5 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Bubeníček Oldřich 57 KSČM KSČM 1 522 6,03 1
5 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Prchal Pavel 40 KSČM BEZPP 1 009 4,00 2
5 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Brejníková Jitka 50 KSČM KSČM 978 3,88 3
5 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Mojžíš Václav 38 KSČM KSČM 957 3,79 4
5 Komunistická str.Čech a Moravy 21 Maurerová Naděžda 52 KSČM KSČM 948 3,76 5
5 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Merbsová Marie 54 KSČM BEZPP 919 3,64 6
5 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Tallowitz Aleš 33 KSČM BEZPP 890 3,53 7
6 Česká str.sociálně demokrat. 5 Prejzová Miloslava MUDr. 67 ČSSD BEZPP 474 6,77 1
6 Česká str.sociálně demokrat. 2 Pecháček Milan 67 ČSSD ČSSD 396 5,65 2
8 B10 1 Brunclík Jindřich Ing. 44 B10 B10 713 5,52 1
8 B10 10 Závodská Magdalena Mgr. 58 B10 BEZPP 631 4,89 2
8 B10 2 Mlej Michal 28 B10 B10 616 4,77 3
9 TOP 09 2 Rosenkranz Petr Ing. 41 TOP 09 BEZPP 534 6,82 1
9 TOP 09 1 Pastyřík Pavel MSc. MBA 40 TOP 09 TOP 09 497 6,35 2

10 Věci veřejné 1 Majer Antonín 53 VV VV 668 8,60 1
10 Věci veřejné 3 Poživil František Ing. 35 VV VV 449 5,78 2

…pracovníci odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu v Bílině v rámci výkonu so-
ciálně právní ochrany dětí kromě 
jiného ve spolupráci s Městskou 
policií Bílina, popř. ve spolupráci 
s Policií ČR - obvodním oddělením 
Bílina, realizují pravidelné akce 
ve večerních a nočních hodinách, 
které jsou zaměřené na prevenci 
požívání alkoholických nápojů 
nezletilými dětmi a mladistvými?
Tyto akce jsou současně zaměřeny 
na vyhledávání (depistáže) nezle-
tilých dětí, které žijí závadovým 
způsobem života, např. dopouštějí 
se potulek, či protiprávního jedná-
ní. Kromě již uvedeného, pracovní-
ci oddělení sociálně právní ochrany 
dětí řeší neplnění povinností vy-
plývajících z rodičovské zodpo-
vědnosti, veškeré projevy sociálně 
patologických jevů dětí a mládeže, 
a to včetně vykazované neomluve-
né absence, popř. klasického zá-
školáctví.

… pracovníci oddělení dávek po-
moci v hmotné nouzi při Měst-
ském úřadu v Bílině se zabývají 
neomluvenými hodinami žáků, 
kteří si plní povinnou školní do-
cházku, a tato skutečnost má vliv 
na výši dávky?
 Konkrétně se jedná o dávku ze 
systému pomoci v hmotné nouzi 
Příspěvku na živobytí. Podle platné 

Počet účastníků při volbách do Zastupitelstva města Bíliny ve dnech 15. a 16. 10. 2010

Číslo
okrsku

Název
okrsku

Počet
voličů

15. 10. 16. 10. Za dny 15.
a 16. 10. 2010

počet vol. v % počet vol. v % poč.vol. v %
1. Galerie Pod věží 986 245 24.85 127 12.88 372 37.73
2. Výstavní síň U kostela 990 278 28.08 195 19.70 473 47.78
3. MŠ Síbova 332 1,042 242 23.22 192 18.43 434 41.65
4. ZŠ praktická 635 182 28.66 113 17.80 295 46.46
5. KD I. Aléska 265 846 216 25.53 124 14.66 340 40.19
6. ZŠ Lidická 18 778 209 26.86 141 18.12 350 44.99
7. MK Mírové nám.21 822 196 23.84 128 15.57 324 39.42
8. MŠ Švabinského 664 996 161 16.16 102 10.24 263 26.41
9. MŠ Švabinského 668 834 104 12.47 102 12.23 206 24.70

10. DDaM Havířská 529 947 277 29.25 216 22.81 493 52.06
11. KD Za Chlumem 823 650 159 24.46 85 13.08 244 37.54
12. ZŠ Za Chlumem 824 762 170 22.31 101 13.25 271 35.56
13. KD Za Chlumem 823 799 202 25.28 104 13.02 306 38.30
14. ZŠ Za Chlumem 824 621 168 27.05 78 12.56 246 39.61
15. MŠ Čapkova 869 881 203 23.04 115 13.05 318 36.10

Celkem 12,589 3,012 23.93 1923 15.28 4,935 39.20
Pozn.: Počet obyvatel k 15. 10. 2010: 15,909

Víte, že ...
právní úpravy za osobu v hmotné 
nouzi není uznána osoba, které byla 
udělena sankce za neplnění povin-
ností zákonného zástupce dítěte 
spojených s řádným plněním po-
vinné školní docházky. Tato situace 
vylučuje osoby z hmotné nouze. 
 Co to v praxi znamená? Osoba, 
která si neplní povinnosti zákonné-
ho zástupce spojené s řádným plně-
ním povinné školní docházky svého 
dítěte se dopouští přestupku a je ji 
uložena pokuta v rámci přestupko-
vého řízení. Takové jednání může 
mít za následek odejmutí dávky 
a to vyloučením této osoby z okru-
hu společně posuzovaných osob, 

po dobu 3 kalendářních měsíců. 
Povinností osoby v hmotné nouzi 
je ohlásit veškeré skutečnosti, které 
mají vliv na nárok na dávku a její 
výši. Bohužel většina osob si tuto 
povinnost neplní a tím docházelo 
k přeplatkům na dávkách. Proto 
byla navázána úzká spolupráce s or-
gánem sociálně – právní ochrany 
dětí, která má k dispozici informace 
týkající se uložených sankcí a tyto 
informace na vyžádání předává or-
gánu pomoci v hmotné nouzi. Tím 
lze včas předcházet přeplatkům 
a nedochází k zadluženosti klientů. 

Kolektiv zaměstnanců
odboru SVaZ

KALENDÁŘE 
NA PŘÍŠTÍ ROK

V letošním roce nechalo město 
Bílina ve spolupráci se Severo-
českými doly a.s. zhotovit ná-
stěnné kalendáře na rok 2011 
s fotografi emi města z posledních 
několika let. Nástěnný kalendář 
má 14 stran. Bonusovou stranou 
je tzv. pohledničák, tj. stránka se 
6 vybranými fotografi emi z ka-
lendáře. Tyto jednotlivé fotografi e 
se dají oddělit jako pohledy. 

Kalendáře budou v prodeji
od 1. 11. 2010 v informačním 

centru za cenu 200 Kč.
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Tísňová sms je určena pro situace, kdy si člověk v nouzi potřebuje přivolat pomoc, ale nemůže nebo nechce v dané chvíli mluvit. Sms již přinesla 
své ovoce. Funguje od počátku března letošního roku a lidé ji hojně využívají.

Na tísňovou sms si lidé rychle zvykli

V integrovaném dopravním systému se počítá i s Bílinou

Její využití dokonce přesahuje pů-
vodní záměr městské policie: „V po-
slední době slouží nejen k psaní tís-
ňových sms, ale také k telefonování. 
Někteří lidé akutní věci také volají 
právě sem. Je to v pořádku, linka 
může sloužit i tímto způsobem,“ řekl 
tiskový mluvčí bílinské městské po-
licie František Krejčí.
Policie na tomto čísle zatím neza-
znamenala tísňové volání v situaci, 
kdy by šlo vyloženě o život či něco 
podobného. „Většinou lidé napíší 
nebo zavolají, když jde o rušení noč-
ního klidu nebo když se někdo pod-
le nich podezřelý motá kolem aut. 
Díky této lince se podařilo zamezit 
například mytí auta saponátem,“ 

popisuje František Krejčí druh pře-
stupků nebo trestných činů, které se 
díky tísňové sms vyřešily.
Číslo této sms je 733 737 448. Dů-
ležité je uvést ve zprávě maximum 
relevantních informací. Na lince 
tísňové sms je nepřetržitá operač-
ní služba, která sdělení vyhodnotí 
a oznamovateli zašle zpětnou zprá-
vu s radou, nebo vyšle na pomoc 
strážníky.

Jedná se i o čísle 156
Číslo 156, kterým se lidé běžně do-
volají na městskou policii, je rozšíře-
né a obecně známé. Ale v Bílině se 
občané, kteří toto číslo vytočí, nedo-
volají na bílinskou městskou policii, 

Pokud v Ústeckém kraji vznikne 
tzv. integrovaný dopravní systém, 
Bílina bude jeho součástí. Město 
podepsalo Konvenci integrované-
ho dopravního systému Ústeckého 
kraje, jejímž předmětem je zajiště-
ní a rozvoj účelné, efektivní a kva-
litní dopravní obsluhy.
V praxi by to znamenalo propoje-
ní různých dopravních prostředků 
jednotlivých měst Ústeckého kra-
je. Byla by pak možnost na jediný 
lístek projet kraj a lidé by mohli 
například přijet vlakem do Bíli-
ny a v ní nastoupit na MHD stá-
le s jedním lístkem. Podobně to 
funguje již v Libereckém kraji, 

kde se Ústecký kraj snaží načerpat 
inspiraci a poučit se z problémů, 
které aplikaci systému do praxe 
provázely.
„Se vstoupením do tohoto systému, 
který by mohl v budoucnu vznik-
nout, jsme souhlasili, protože by ta-
ková přeprava byla efektivní a pro 
lidi zcela jistě jednodušší,“ uvedl 
starosta města Josef Horáček.
V současnosti probíhá integrace 
dopravního řešení, tedy tvorba 
jízdních řádů a návazností, aby 
bylo umožněno snadné přestupo-
vání. „Je také nutné, aby fungo-
vala možnost odbavení cestujícího 
pomocí bezkontaktní čipové kar-

ty u všech dopravců zapojených 
do celého systému. Samozřejmos-
tí je pak sjednocení přepravních 
podmínek jednotlivých dopravců 
kraje,“ popsala jedny z nejvý-
znamnějších kroků tisková mluvčí 
Ústeckého kraje Magdaléna Ha-
náčková.
Důležité jsou také fi nance, jak vy-
světlila paní Hanáčková, protože 
spuštění takovéto akce je složité 
a nákladné. „Největší fi nanční 
položkou nákladů projektu bude 
vybavení dopravců technikou 
na odbavení cestujících. Zaříze-
ní mají už dnes všichni, je však 
na různé technické úrovni a větši-

nou nedokáže číst moderní čipové 
karty.“
Těžko lze však nyní stanovit da-
tum, od kterého by se tento systém 
spustil. Již byla informována města 
s dotazem, jestli mají zájem se za-
pojit. „Následovat by mělo ověření 
systému jednotného odbavování 
v některé části kraje. Pak by byl 
systém postupně rozšiřován na úze-
mí celého kraje,“ doplnila další po-
stupy Magdaléna Hanáčková.
Kdy se tedy lidé dočkají snadnější-
ho cestování, je otázkou, důležité 
však je, že kraj na této účelné akci 
pracuje a postupnými kroky spěje 
k cíli. JaK

nýbrž na teplickou. Odtud je teprve 
telefonát zprostředkován bílinským 
strážníkům. „Hodně lidí na tuto služ-
bu v nouzi volá, ale Bílina ji nemá. 
Zprostředkování problému přes tep-
lické strážníky je nevýhodné v tom, že 
informace jde nejméně přes jednoho 
člověka navíc a může vypadnout 
důležitá informace, zprostředkování 
nemusí být úplné,“ vysvětlil nevýho-
du postupu František Krejčí.
Městská policie proto začala jednat 
se společností provozující pevnou 
síť. Z technického hlediska v tom 
není žádný problém a nyní čekáme 
na vyjádření společnosti. Provoz 
linky není zadarmo a fi nancovalo by 
ji město. Kdy by mohla začít fungo-

vat, je zatím předčasné odhadovat, 
protože musí projít jak radou, tak 
zastupitelstvem města. Tato linka by 
bezpochyby byla pro město výho-
dou, a proto doufejme, že se jí bílinští 
opravdu dočkají. JaK

„Název vyplývá z toho, že obě původ-
ní provozní jednotky stály v místech, 
na nichž probíhá výstavba nového 
výrobního bloku. Protože chemic-
ká úpravna vody a zauhlování jsou 
nejdůležitější pro provoz stávající 
elektrárny, bylo nutné nejdříve vy-
budovat nová zařízení. Samozřejmě, 
že budou sloužit i potřebám nového 
zdroje,“ vysvětluje Karel Ludvík ze 
Skupiny ČEZ, zástupce vedoucího 
projektového týmu Nového zdro-
je Elektrárny Ledvice. Obě stavby 
podle něj proběhly poměrně rychle. 
V případě chemické úpravny vody 
byly první zemní práce zahájeny 
v lednu 2008 a v červenci 2009 již 
zajišťovala ve zkušebním provozu 
dodávku upravené vody pro stá-

vající provozované výrobní bloky. 
„Úpravna byla navržena tak, aby 
pokryla všechny požadavky na de-
mivodu a chladící vodu jak pro stá-
vající bloky a nový zdroj, tak i pro 
dodávky tepla (v páře) pro města 
Teplice, Bílina a okolní průmyslové 
areály. Jako vůbec první v České 
republice jsou v ní použity aplika-
ce čiřiče Actifl o, který se vyznačuje 
intenzifi kací procesu čiření pomocí 
mikropísku,“ dodává k tomu Josef 
Marvan, koordinátor vodního hos-
podářství z projektového týmu vý-
stavby nového zdroje v Elektrárně 
Ledvice. 
Prakticky rok trvala výstavba nového 
zauhlování. První zemní práce byly 
zahájeny v únoru 2008. „Montáž 

technologie začala v červenci téhož 
roku a do března 2009 již zauhlová-
ní zajišťovalo zkušebně kompletní 
provoz všech tří bloků. I tato stavba 
má svou zvláštnost, a to atypický 
do půlkruhu zakřivený dopravník, 
který kopíruje novou chladící věž,“ 
poznamenal dále Karel Ludvík. Do-
pravník má převýšení od 0 do 35 
metrů a je 480 metrů dlouhý. Za ho-
dinu dokáže na dvou pásech přepra-
vit 2x 300 tun uhlí. Pro nový zdroj 
bude dopravník teprve zbudován, 
přičemž bude schopen přepravit 2x 
750 tun uhlí za hodinu. 
„Uvedení obou zařízení do provozu 
nám umožnilo zahájit včas, tedy bě-
hem loňského ledna, práce na sta-
vební části hlavního výrobního bloku. 

V současné době je tak před dokon-
čením hlavní nosná konstrukce kotle 
a probíhá také montáž vedlejších 
ocelových konstrukcí, spalinovodů 
a vzduchových potrubí, zásobníků su-
rového uhlí a dalších částí. V hotové 
strojovně je již na své defi nitivní po-
zici uložen stator generátoru a již je 
namontován i kondenzátor. Postupně 
jsou dováženy z Plzně i jednotlivé 
části turbíny,“ uzavírá Karel Ludvík 
s tím, že v nejbližší době bude zahá-
jena montáž tlakového systému kotle, 
montáž turbíny, ohříváků regenerace 
a potrubí ve strojovně. Hlavní část 
montážních prací je ovšem napláno-
váno na rok 2011. 

Ota Schnepp, mluvčí
Skupiny ČEZ pro severní Čechy 

Ledvice – Dvě důležitá kolaudační rozhodnutí má za sebou výstavba nového zdroje 660 MW v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ. První 
se týkalo nové chemické úpravny vod a druhé nového zauhlování. Pracovníci ze stavebního úřadu města Bíliny během řízení neobjevili 
žádnou závadu, která by zabránila vydání kladného kolaudačního souhlasu. Tím byla úspěšně završena třetí etapa výstavby nového 
zdroje, kterou projektový tým nazval „Uvolnění staveniště“.

Elektrárna Ledvice: Skončila třetí etapa výstavby nového zdroje 
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Přijede Bíliňan Miloslav StinglPřijede Bíliňan Miloslav Stingl

Sponzorský dar ČEZ a.s. pro ZŠ Lidická
6 27. října 2010

Myšlenka na připomínání staročes-
kého života, zvyků a tradice vznik-
la v roce 1873 v Kolíně v hospodě 
Baráček. Od ní je odvozen i název 
baráčníků. Vznikla v období zaklá-
dání mnoha druhů různých vzdělá-
vacích, podpůrných a vlasteneckých 
sdružení. Baráčníci se starali o pod-
porování vdov, sirotků, chudiny 
a tuto činnost spojovali s vlastenec-
tvím. V roce 1896 vzniká Veleobec 
českého baráčnictva v Království 
českém. Během dalších let se roz-
růstá o jednotlivé baráčnické obce, 
nazývané župy. Obce baráčníků 
vznikly i ve Vídni a přes emigranty 
ve Spojených státech.
Od vzniku baráčníků v Kolíně 
uplynulo celých 64 let, než byla 
Vilémem Zedníkem těsně před vál-
kou 26. srpna 1937 založena Obec 
baráčníků také v Bílině. Tehdy se 
při ustanovujícím sezení sešlo 22 
tetiček a 17 sousedů, tedy 39 členů. 
Záhy byla činnost baráčníků přeru-
šena válkou. Po ní se však baráčníci 
opět sešli a fungují dodnes. Letos 
tak slaví již 73. výročí. Rychtář bí-

Dokončení
ze strany 1
Miloslav Stin-
gl se od nej-
r a n ě j š í h o 
mládí věnuje 
literatuře (za-
čal psát už 

v 11 letech). Ve své spisovatelské 
činnosti využívá poznatků získa-
ných při svých zahraničních ces-
tách a při své vědecké činnosti. 
Napsal celkem 41 knih, které vy-
šly ve 239 vydáních v celkovém 
nákladu přes 16 miliónů výtisků. 
Miloslav Stingl je tak dlouhodo-
bě jedním z nejpřekládanějších 
a v cizině také nejvíce vydáva-
ných českých spisovatelů.
Při svých cestách pořizuje roz-
sáhlé obrazové - fi lmové zázna-
my. Celkem bylo takto pořízeno 
510 hodin obrazového materiálu. 
Z jeho části například připravila 
německá veřejnoprávní televize 
33dílný televizní seriál nazva-
ný „Kolem světa s Miloslavem 
Stinglem“ (v České republice ho 
převzala a vysílala CT 1 a ČT 
2). Miloslav Stingl také před 30 
lety moderoval cestopisný cyklus 
Československé televize nazvaný 
Klub cestovatelů. Připravoval také 
četné pořady pro rozhlas i mnoho 
článků pro různé noviny a časopi-
sy. Základní informace jsou o něm 
uvedeny v různých slovnících 

a encyklopediích, například v po-
řadu GEN – Galerie elity národa, 
pořad „Na plovárně“(moderátor 
Marek Eben), vystupoval také 
v pořadu Všechnopáry (moderá-
tor Karel Šíp) a v dalších.
Výčet aktivit této mimořádné 
osobnosti české literatury, která se 
řadí vedle Hanzelky a Zikmunda 
také k nejznámějším českým ces-
tovatelům a etnografům, zdaleka 
není úplný. Určitě postačí k tomu, 
aby bílinští zastupitelé zvážili tyto 
skutečnosti a využili výjimečnou 
příležitost jeho osobní návštěvy 
Bíliny a udělili dr. Stinglovi čest-
né občanství.
V měsíci říjnu navštívil bílinskou 
knihovnu s redakčním týmem ča-
sopisu Koktejl a při té příležitosti 
přislíbil besedu na pátek 19. listo-
padu 2010, takže po mnohaletém 
úsilí, kdy jsme ho opakovaně 
zvali, se budeme moci s dr. Stin-
glem osobně setkat. Akce se bude 
konat ve večerních hodinách, ale 
dr. Stingl přijede už v dopoledních 
hodinách (kolem 11), takže bude 
časový prostor k případnému pře-
dání tohoto ocenění na radnici, jak 
bývá obvyklé.
Předem děkuji jménem Městské 
knihovny v Bílině a věřím, že dů-
stojné přivítání tak významného 
hosta a bílinského rodáka určitě 
přispěje k větší prestiži města.

M. Šímová, ředitelka knihovny

V letošním roce jsme na to navázali 
a dobudovali počítačovou učebnu 
jako digitální učebnu, která umož-
ňuje i komplexní jazykovou výuku 
v oblasti poslechu a zejména kon-
verzace. Počítačové jednotky se 
tak pomocí zakoupeného softwaru 
symposium LIVE II a audio mixerů 
a zesilovačů proměnily v jazykové 
buňky, které umožňují interaktivní 
aktivity podle individuálních potřeb 
žáka. V jazykové laboratoři mo-
hou žáci pracovat s poslechy rodi-
lých mluvčí, pracovat ve dvojicích 

a malých skupinách a procvičovat 
tak konverzaci, kterou učitel může 
nejen poslouchat, ale také nahrávat 
a vyhodnocovat.
Je to velká investice do budoucnosti 
žáků, protože znalost cizích jazyků 
je v současném světě prioritní a již 
od 3.třídy je povinná.Naše škola na-
bízí žákům výuku anglického jazy-
ka od 3.ročníku., prvňáčkům a dru-
hákům nabízíme výuku anglického 
jazyka jako zájmového kroužku. 
Od 7. třídy se pak žáci učí druhý 
cizí jazyk v časové dotaci 2 hodiny 

týdně a mohou si vybrat německý 
nebo ruský jazyk.

Děkujeme touto cestou společ-
nosti ČEZ a.s. za mimořádný dar, 
který obohatil všechny žáky, ale 
i učitele, protože výuka v této la-

boratoři je velmi podnětná a může 
žákům výrazně zlepšit komuni-
kační dovednosti nejen v rámci 
výuky cizích jazyků, ale také 
v rámci posílení čtenářské gra-
motnosti v českém jazyce.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Bílinská baráčnická obec přežila již mnohé a má svou historii. 
A je to právě ona, kdo se snaží držet při životě staročeské zvyky 
i způsob života našich předků. Něco jí však chybí – větší počet 
členů, zejména mladších, další generace, která by se udržování 
zvyků ujala v budoucnosti.

Staročeské zvyky stále mezi námi

Sponzorský dar ČEZ a.s. pro ZŠ Lidická
V letošním roce jsme získali od společnosti ČEZ a.s. sponzorský dar 
ve výši 500 000 Kč na zkvalitnění jazykové výchovy našich žáků. Již 
v loňském roce nám ČEZ daroval nemalou částku na zlepšení počí-
tačového vybavení školy a zabezpečení interaktivního systému pro 
výuku žáků v oblasti cizích jazyků a také informatiky.

linských baráčníků Jan Hruška je 
v pořadí desátý.
„Náplní je stále oživovat staré 
a ušlechtilé zvyky mizející na čes-
kém venkově. Členové také kla-
dou důraz na vzájemnou výpomoc 
a úctu, zejména v době stáří nebo 
nemoci. Při různých příležitostech 
nosíme staročeské kroje nebo tzv. 
svéráz, což jsou košile, vyšívané 
halenky a odznaky,“ vyjmenovává 
ponocný Vladislav Heřmánek.
Baráčníci se schází každý mě-
síc na schůzích a chystají i akce 
pro veřejnost: „Chtěli bychom 
na podzim otevřít rychtu a lidem 
ukázat naše koníčky. I když je nás 
málo, snažíme se zúčastňovat 
akcí pořádaných městem nebo 
KC Kaskáda,“ řekl Vladislav 
Heřmánek. Zároveň by rád přilá-
kal i nové zájemce o staročeský 
život: „V současnosti máme 13 
členů a nové bychom jen uvítali. 
Ale naše činnost není pro mladé 
asi dost atraktivní, nechtějí se 
v ničem angažovat.“ Novým čle-
nem se může stát každý starší 18 

let. Stane se tetičkou / sousedem 
a po určité době může aspirovat 
i na funkce jako dráb či šafář. Kdo 
měl zájem, mohl se přijít v neděli 
24. října podívat na jejich den ote-
vřených dveří. Baráčníci jsou pů-

vabným sdružením se zajímavým 
zaměřením a byla by škoda, kdy-
by pro nedostatek zájmu bílinská 
obec zanikla. Staročeské zvyky 
jsou minulost národa a stojí za to 
je mít stále mezi námi. JaK

Foto: Václav Weber
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Po krátké poradě s rodiči a dětmi 
jsme se rozhodli dosáhnout naše-
ho cíle netradičním způsobem – 
na kole.
Ve středu ráno jsme vyrazili 
od školy. Bez pohrom a s občas-
ným „laděním“ kol panem Ing. Ve-
verkou jsme po dvou hodinách za-
parkovali na nádvoří kláštera.
Prohlídka začala informací o tom, 
jak ve 12. století přišli cisterciáni 
do Oseka a s podporou Hrabišiců 
založili klášter. V křížové chodbě 
nám na velkých plátnech předsta-
vila naše průvodkyně významné 

místní opaty. Obdivovali jsme 
otočný čtenářský pult, starší než 
900 let. Původní románský zdobný 
portál vystřídala vyhlídka nádher-
nými gotickými okny do zahrady.
Nejvíce nás však zaujala barokní 
loď kostela s nádhernou výzdobou 
sochami, obrazy a freskami.
Po prohlídce se ujal vedení sku-
piny Honza Petránek, který nás 
všechny pozval na zahradu ke své 
babičce. Ta bravurně zvládla po-
hoštění pro 25 osob. Pochutnali 
jsme si na výborných koláčích, 
vhod přišel také horký čaj a pro 

V pátek 8. října 2010 se do vy-
zdobené zasedací síně Obecního 
úřadu v Hrobčicích dostavili ro-
diče se svými děťátky, aby se zú-
častnili slavnostního aktu – vítání 
občánků. Pozvání přijalo deset 
rodičů.
Obřad zahájilo pěkné vystoupení 
dětí z mateřské školy, jež před-
nesly pásmo říkanek a básniček. 
Poté byly představeny děti, které 
budou přivítány jako noví občánci 
obce Hrobčice. Po uvítacím pro-
jevu přistoupili rodiče k podpisu 
do pamětní knihy, převzali dárek 
pro dítě a kytičku pro maminku. 
Fotografoval Václav Weber a ro-
diče dodatečně obdrží od obecní-
ho úřadu zdarma fotografi i. Pro-
gram uváděla členka rady a OZ 

učitelka MŠ Gabriela Nestlerová, 
nové občánky vítala kronikářka 
a zastupitelka obce Věra Veitho-
vá, pamětní knihu a vystoupení 
dětí připravila učitelka MŠ Šárka 
Šťastná. Celkem bylo uvítáno de-
set krásných občánků.

Věra Veithová

NA KOLE ZA POZNÁNÍM
Začal nám druhý rok na gymnáziu a v dějepise nás čeká středo-
věk. Máme si ukázat jak kráčela historie nejen naším městem, ale 
i nedalekým okolím. Ukázku středověké architektury a její pro-
měny v čase nabízí nedaleký klášter v Oseku.

hladové byly nachystány ještě 
karbanátky.
Po půlhodince strávené odpočin-
kem v zahradní pergole už jsme 
byli zase v sedlech a pan prof. Sý-
kora bedlivě hlídal náš časový har-
monogram. Zvládli jsme to na vý-
bornou, v cíli naší cesty ukazoval 
tachometr, že jsme ujeli celkem 

35 km. Škoda jen, že místo paprs-
ků slunce se na nás občas snášely 
kapky deště. Ale i tak se exkurze 
líbila.
Chtěla bych ještě poděkovat 
p. Dvořákové za účast s doprovod-
ným vozidlem, kolegům za pomoc 
a rodičům za podporu.

Mgr. M. Herzingerová, tř.uč. 

V Hrobčicích přivítali občánky

Vítání

UVÍTÁNY BYLY TYTO DĚTI:
Nikola Jägerová

Jakub Očko
Kateřina Fialová

Marie Matišyncová
Sára Sedláčková

Jan Brož
Stanislav Birkner

Zuzana Gabrielová
Karolína Farkasová
Kateřina Mrázová

občánků

Foto: Václav Weber

V Hrobčicích přivítali občánky Po pasování dětí na skřítky nám 
dal Vypravěč vlajku a ukázal 
cestu do světa fantazie, kde nás 
čekali pohádkové bytosti, jejich 
otázky a úkoly.
První víla Jiskřička nám dala 
na cestu štěstí, barevnou ku-
ličku a část zaklínadla. Strom 
Zelenáč prověřil znalosti 
dětí o přírodě a její ochraně. 
Za správné odpovědi jsme zís-
kali druhou kuličku a pokra-
čování zaklínadla. Plamínek 
upozornil na nebezpečí ohně 
a kladl nám záludné otázky. 
I zde jsme uspěli a získali ba-
revnou kuličku i poslední část 
zaklínadla a pokračovali jsme 
v cestě. Čekal na nás zlý skřet 
Loužička v temné jeskyni, který 
střežil živou vodu. Trochu jsme 
se báli, ale naštěstí ho náš vlaj-

konoš Filípek dotykem vlajky 
nechal zkamenět. Na nic jsme 
nečekali, popadli živou vodu 
a pospíchali k zámku. Tam už 
na nás čekala pohádková babič-
ka, vyzkoušela nás ze zaklínad-
la a za pomoci kouzelných ku-
liček nám otevřela tajné dveře. 
Vstoupili jsme plni očekávání 
do zámku. Tam v temné komo-
ře střežil zlý čaroděj princeznu 
a už o nás věděl. Společně jsme 
řekli kouzelné zaklínadlo a ča-
roděj se skácel k zemi. V tom 
se otevřely dveře. Stála v nich 
princezna. Předali jsme jí živou 
vodu. Princezna byla zachráně-
na a děkovala nám. Za stateč-
nost dostal každý od princezny 
kouzelný kamínek, který ve tmě 
svítí a plní tajná přání. 
Jiřina Ondráková, MŠ Síbova

Zámek v Libochovicích se v prvním říjnovém týdnu proměnil v Zemi 
Snů, kde nás přivítal Vypravěč a v příběhu o zlém čaroději vysvětlil 
dětem jejich poslání. Získat tři barevné kuličky, živou vodu, naučit se 
zaklínadlo, kterým zbaví moci zlého čaroděje, a zachránit princeznu.

Jak jsme zachránili princeznu Jasněnku
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MĚSTSKÉ DIVADLO
pátek 5. listopadu od 19 hodin

Sarah Kane  – PSYCHÓZA VE 4.48
Divadlo Pražské 

konzervatoře

Dramatická báseň pokoušející 
se zachytit vlastní rozpadající 
se osobnost na cestě k sebe-
vraždě … Poslední hra kon-
troverzní britské dramatičky 
bohatého básnického talentu 
a tragicky předurčeného osu-
du. Dialogy beznadějně se 
míjejících postav lékařů a paci-
entky, točící se ve spirále de-
prese a sedativ, zoufalé elegie, 
zaříkávání i vzývání smrti jako 
jediného lékaře.
Hraje 6. ročník :
Ondřej Matan, Michaela Doub-
ravová, Anna Fišerová, Jiří 
Kocman, Jan Čtvrtník, Natálie 
Řehořová, Kamila Kikinčuko-
vá, Lenka Jurošková, Evženie 
Nízká Vstupné: 100,- Kč

pondělí 15 listopadu od 19 hod.
N. V. Gogol – ŽENITBA

Divadlo Na Jezerce Praha

Naprosto neuvěřitelná událost 
o čtyřech dějstvích. Gogolova 
Ženitba, to je tragikomedie, 
fraška, absurdita, groteska, 
satira – něco v čem je smutek 
a smích dvojjedinou bytostí. 
Je to svět,kde lidé s urputnou 
vážností prožívají svá velká 
dramata za doprovodu hurón-
ských salv smíchu. Věnováno 
památce Leoše Suchařípy.

středa 10. listopadu  od 19 hodin
• The Asgard Project
• Adrenalin cup
• MS ve sjezdu na divoké 

vodě
• Tuhé skupenství

čtvrtek 11. listopadu od 19 hodin
• Zajatci bílého boha
• Samotáři z Černé Vroble
• Vodní slalom
• Volání hory
• Hloboký
• Buď zdráv Kavkaze šedavý
• Barvy emocí

pátek 12. listopadu od 17 hodin
• Václav Sůra – Bergans Baj-

kal. 2010 Beseda s horolez-
cem a cestovatelem

od 19 hodin
• Jemné linie
• Po stopách Čingischána
• Red Bull Cold Rush
• Létání, tvoje cesta

sobota 13. listopadu od 19 hodin
• Švýcarsko, domov
• Bratři Rieglerovi
• Brahmaputra
• Sám ve stěně
• Dobrodružství zvané Dakar

neděle 14. listopadu od 19 hodin
• Muž se psím spřežením
• Los severoamerický
• Austrálie – napříč kontinen-

tem

Vstupné: dospělí 60,- Kč; seni-
oři, studenti, děti 30,- Kč

Předprodej vstupenek v In-
formačním centru, Mírové ná-
městí Bílina, tel: 417 810 985,
e-mail: info@kckaskada.cz,
www.kckaskada.cz 

Hrají: Radek Holub, Barbora 
Hrzánová, Miluše Šplechtová, 
Marek Taclík Jan Hrušínský, Mi-
roslav Vladyka, Zdeněk Hruška, 
Martin Sitta a další.
Režie: Lukáš Hlavica
Překlad: Leoš Suchařípa
Vstupné: 
1. – 8. řada; 1. řada balkon
 320,- Kč
9. – 13. řada; 2 řada balkon
 260,– Kč
3. – 8. řada balkon 200,– Kč

úterý 30. listopadu od 19 hodin
Marc Camoletti – MILÁČEK ANNA

Divadlo Palace Theatre Praha

Světově proslulá komedie o tom, 
že není šikovné přivést si domů 
milence právě, když má váš 
manžel v ložnici svou přítelkyni. 
Ještě, že je tu služka Anna.
Hrají: Martina Hudečková, David 
Prachař, Linda Rybová, Saša 
Rašilov, Vanda Hybnerová
Režie: Zdeněk Tyc
Vstupné: 280,-   230,-   130,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO
9. – 14. listopadu (úterý – neděle) 

od 19 hodin
8. ročník – MEZINÁRODNÍ  FESTIVAL 

OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Dobrodružství, příroda, sport,-

cestopis ve fi lmech.

úterý 9. listopadu od 18.30 hodin
Slavnostní zahájení bílinského 
3. ročníku MFOF v Bílině – ver-
nisáž výstavy fotografi í Jiřího 
Reissiga
19 hodin
• Mongolsko – Ve stínu Džingis-

tána
• Zaseknout pouta
• Rozhoupaný svět Rudolfa 

Krautschneidera
• Zmrtvýchstání Kariny Hollekim

Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

5. 11. 
Sarah Kane – PSYCHÓZA  

Divadlo Pražské konzervatoře 
Dramatická báseň pokoušející 

se zachytit vlastní rozpadající se 
osobnost na cestě k sebevraždě… 

Hraje: 5. ročník  
Ondřej Mataj, Michaela 

Doubravová, Anna Fišerová, Jiří 
Kocman, Jan Čtvrtník, Natálie 

Řehořová, Kamila Kikinčuková, 
Lenka Jurošková, Evženie Nízká 

Vstupné: 100 Kč  
 

15. 11. 
N. V. Gogol – ŽENITBA 

Divadlo Na Jezerce Praha 
Naprosto neuvěřitelná událost 

o čtyřech dějstvích.  
Hrají: Radek Holub, Barbora 
Hrzánová, Miluše Šplechtová, 
Marek Taclík, Jan Hrušínský, 

Miroslav Vladyka, Zdeněk Hruška, 
Věra Kubánková, Tereza Němcová, 

Martin Sitta, Roman Štabrňák, 
Jiří Kaft an 

Režie: Lukáš Hlavica 
Vstupné: 200 – 320 Kč 

KINO HVĚZDA  
27. října – 19 hodin 

DÁL NEŽ SE ZDÁLO  
USA/Romantická komedie. 

České titulky. 
Romantická komedie o tom, zda 

má „vztah  na dálku“ smysl... 
Hrají: Drew Barrymore, Justin 

Long, Charlie Day… 
Vstupné: 70 Kč 105 minut 

 
29. – 30. října – 15 a 17 hodin  

SAMYHO PŘÍBĚH  
USA/Animovaná komedie. 

Český dabing. 
Příběh mořské želvy Sammyho

od jeho narození až do dospělosti. 
České znění: Kryštof Hádek, 

Vladimír Brabec, Simona Stašová, 
Ota Jirák 

Vstupné: 70 Kč   88 minut

5. – 6. 11. – 18 a 20 hodin  
KAJÍNEK   

ČR/Akční thriller. České znění. 
Příběh Jiřího Kajínka, který je 

považován za prvního 
nájemného vraha v ČR. 

Hrají: Konstantin Lawroněnko, 
Tatiana Wilhelmová, Michal 
Dlouhý, Vladimír Dlouhý… 

Vstupné:75 Kč 118 minut
DIGITÁLNÍ KINO  

Od 9. 11. do 14. 11. 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 

USA/Komedie. České titulky. 
Nejlepší kamarádi se sejdou se 
svými rodinami po 30 letech.
Hrají: A. Sandler, K. James, 

D. Spade, R. Schneider
a Salma Hayek.

Vstupné:70 Kč 102 minut  
Galerie pod Věží 

2. – 25. 11. 
JIŘÍ ČÁP – OBRAZY 

Výstava obrazů pana Jiřího Čápa.
Vstupné zdarma 

20. listopadu od 20.00 hod. se v bílinském KD Fontána uskuteční 
koncert skupiny UDG. Koncert slibuje vynikající zážitek, neboť 
tato parta nabízí energické vystoupení, které diváky rozhodně 
nenechává chladnými. 

V Bílině zahrají UDG

Koncert je součástí podzimního 
turné skupiny, kromě Bíliny bude 
na severu Čech hrát skupina ješ-
tě v Ústí nad Labem. UDG nejsou 
v Bílině poprvé, představili se již 
před pěti lety v letním amfi teátru 
na 1. ročníku Koncertu pro kame-
runské kozy. V loňském roce byla 
skupina nominována ve čtyřech 
kategoriích prestižní ankety Žebřík. 

Vyhrála nakonec v kategorii skupi-
na roku a klip roku s písní Éterická 
z nejnovějšího alba „Autoportrét“. 
Pro své podzimní turné si vybrala 
jako předkapelu skupinu o5 a Ra-
deček a divákům vzkazují – budete 
mile překvapeni! 
Vstupenky jsou v předprodeji v Info-
centru za cenu 120,- Kč, na místě po-
tom za 150,- Kč. www.kckaskada.czFoto: Lukáš PlačekFoto: Lukáš Plaček
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Již šestým rokem se v Bílině dne 14.8. 2010 uskutečnil mezinárodní festival pod 
názvem Roots & Blues festival. Festival vznikl přejmenováním festivalu Blues 
na Kyselce. Pořadatel Pure Music o.s. ve spolupráci s Hospodou Moskva nabídli 
návštěvníkům festivalu bohatý a kvalitiní program za mezinárodní účasti kapel. 

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Auto-
mobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen 
chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci.

Senioři mají v kalendáři den, který je jim věnovaný. Slaví se 1. října 
a u jeho příležitosti se v sobotu 2. října opět jako každý rok sešli bí-
linští senioři v kulturním domě Fontána, aby svůj den oslavili.

Roots & Blues festival pošesté

OBČANŮM PO TĚŽKÉM ÚRAZU MŮŽE POMOCI PROJEKT AMADEO

EUROBABIČKA NA DNI SENIORŮ

Festival zahájila slovenská blues-
rocková kapela Žalman Brothers 
band na čele s baskytaristou Petrem 
Žalmanem, který stál u zrodu slo-
venské bluesové scény a legendár-
ního klubu na „Kominárskej“ v Bra-
tislavě. Jako druhé vystoupilo české 
akustické duo ST.Johnny & Charlie 
Slavík, které návštevníky festivfalu 
zavedlo do country -folk- blueso-
vého světa. Dalším učinkujícím byl 
již v ČR dobře známý zpěvák, ky-
tarista, skladatel Ďuro Turtev, který 
se představil s novým projektem pod 
názvem Dura & Blues club. Ve for-
maci dominoval taky špičkový 
slovenský jazzový kytarista Miloš 

Jak jednat v takové situaci, sděluje 
autor Projektu pomoci po těžkém 
úrazu ing. Jan Malík. Náhradu lze 
požadovat dva až čtyři roky zpět-
ně po úrazu, tedy až od roku 2006. 
Většina poškozených neví, že má 
zpravidla nárok na větší odškodné 
než pojišťovna přiznala a že je lze 
čerpat dodatečně. Mylně se také 
většina lidí domnívá, že bez před-
chozího úrazového pojištění nemů-
že žádat nic. Tak tomu právě není.
Projekt pomoci nabízí bezplatné 
telefonické konzultace občanům 
s trvalými následky po těžkém 
pracovním úrazu, po nezaviněné 
autohavárii, u těžkých úrazů žáků 
a studentů ve škole, stejně tak při 
škodě způsobené pochybením lé-
kaře. Konzultace jsou určeny také 
pomoci pozůstalým poškozených.
Bezplatné telefonické konzulta-
ce zahrnují poradenství v řeše-
ní situace po úrazu, objektivní 
zhodnocení již vyplaceného od-

škodného, posouzení lékařských 
posudků a bodového ohodnocení, 
nezávislou lékařskou konzultaci 
se znalcem z oboru a v případě 
nutnosti zprostředkované zastou-
pení poškozeného ve sporu s po-
jišťovnou. Finanční krytí případ-
ných právních služeb projektu se 
většinou sjednává s postiženým až 
po vyplacení odškodného pojiš-
ťovnou. 
Telefonickou konzultaci mo-
hou občané sjednat na telefonu: 
723 203 036 s Ing. Janem Malí-
kem - vedoucím projektu, nebo 
prostřednictvím e-mailu: nahra-
daskody@email.cz.

 Co možná nevíte…

Na vyplacení náhrady nemá vliv, 
zda poškozený měl v době úrazu 
sjednánu úrazovou nebo životní 
pojistku. 
Spolujezdci viníka nehody (včetně 

Den seniorů organizuje KC Kas-
káda spolu s Klubem důchodců, 
kteří pozvali i svoje přátele z Loun 
a z Braňan. Přijela i vítězka soutěže 
Eurobabička pro letošní rok Vilemína 

Svobodová z Loun, která ve verších 
popsala vlastnosti správné eurobabič-
ky: „S počítačem zkouší hravě, fandí 
sportu i zábavě, tanec ráda provozuje, 
při řízení auta relaxuje. Cizí jazyky se 

učí a s vnoučaty vše zúročí…“ Senio-
rům v průběhu odpoledne a včera hrá-
la kapela Krušnohorka. Přišla zazpí-
vat také Klára Kozlovská a Zámecké 
duo. Několik scének pro pobavení 
a potěchu oka si připravily i babičky 
z Loun. Seniory přišel podpořit také 
starosta města Josef Horáček: „Je 
dobře, že se taková akce pořádá, pro-

tože zastávám názor, že senior nemá 
být sám doma. Stáří není hezké, když 
člověk zůstane sám. A když vidím lidi 
v sále, jak se baví, povídají si a tancu-
jí, tak je to moc hezký pohled.“
Senioři si svůj den hezky užili, odpo-
ledne i večer se povedl a příští rok se 
snad opět senioři ve zdraví rádi se-
jdou. JaK

Železňák (Petra Börnerová band). 
Večerní blok odstartoval skotský ky-
tarista, zpěvák Stan“the Man“ Wo-
larz s jeho energickým Bohemian 
blues bandem. Hlavní hvězdou leto-
šího ročníku byl americký černošský 
zpěvák EB Davis, ktorý do Bíliny 
přijel s jeho quartetem, ve kterém ho 
na piano doprovázela jeho půvabní 
manželka Nina Davis. V podání EB 
Davis quartetu mohli návštěvnící 
slyšet špičkové autentické chicagské 
blues. Závěr večera patřil cover ka-
pele Míchačky betonu, která doko-
nale pobavila poblikum. Pořadatelé 
ďekují za podpuru a pomoc gene-
rálnímu partneru festivalu společ-

nosti ČEZ a.s. a dalším partnerům 
jako Metrostav, městu Bílina, Czech 
waters, Kooperativa, starostovi panu 
Horáčkovi, a dalším. 

Tomáš BobrovniczkýSt. JohnnySt. Johnny

Nina DavisNina Davis

Ilustrační foto: archiv zpravodaje

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 29. října uplyne rok, co od nás Dne 29. října uplyne rok, co od nás 
navždy odešel syn, bratr a strýcnavždy odešel syn, bratr a strýc

STANISLAV KLECANSTANISLAV KLECAN
z Bílinyz Bíliny

Stále na něj vzpomínají rodiče
a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka

rodinných příslušníků) mají plný 
nárok na náhradu škody na zdraví, 
ale viníka se jejich nárok po fi -
nanční stránce nikterak nedotkne. 
Nárok na odškodnění má i chodec, 
který sám způsobí dopravní neho-
du, když vstoupí do vozovky, bude 
mu však zohledněna případná spo-
luvina, nicméně má nárok na čás-
tečné plnění. 

Zdroj: www.nahradaskody.net
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Češi se dovedou chovat ekologicky stejně jako obyvatelé skan-
dinávských zemí. Jen se jim to musí trochu víc usnadnit. Dobré 
vůle nemají o nic méně než Norové, jen jsou o něco málo poho-
dlnější.

Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé

Je to vidět na příkladu vyslouži-
lých elektrospotřebičů z domác-
ností, které se u nás povinně sbírají 
a recyklují od roku 2005. Zatímco 
dřív byla vrcholem „recyklace“ 
amatérská demontáž kompreso-
ru z lednice či motoru z pračky, 
při kterých unikla spousta freo-
nů a oleje, dnes se daří materiály 
z odborně demontovaných spotře-
bičů z drtivé většiny znovu využít. 
Škodliviny již životní prostředí 
neohrožují. 
Pravda, norské domácnosti ode-

vzdají ročně k ekologickému 
zpracování přes 15 kilogramů 
starých zařízení za každého své-
ho člena, i když průměrná vzdá-
lenost sběrného místa, na kterou 
je třeba dopravit každý spotřebič, 
aby se o něj mohli postarat od-
borníci, odpovídá menší hustotě 
osídlení. 
Češi zatím zvládli jen něco přes 
čtyři kila. Stačilo to ale na spl-
nění požadavků Evropské unie. 
O takovém úspěchu si může třeba 
Maďarsko, Slovensko nebo Pol-

sko nechat jen zdát. 
Čechům se to povedlo především 
díky opravdu husté a stále rozši-
řované síti míst zpětného odběru, 
kterou systematicky budují už čty-
ři roky neziskové kolektivní systé-
my jako ELEKTROWIN. V roce 
2005 navíc Češi začínali od nuly, 
zatímco Skandinávci nebo Švýca-
ři či Nizozemci a Belgičané své 
ekologické teze proměnili v činy 
o mnoho let dříve. Stali se tak vzo-
rem pro celou Evropu. 

Společný jmenovatel:
odpovědnost

Společným jmenovatelem veške-
rého úsilí v oblasti vysloužilých 

domácích spotřebičů je odpověd-
nost. Ačkoli je legislativně odpo-
vědnost na výrobcích, nezbývá než 
apelovat na odpovědnost spotřebi-
telů-občanů. 
Jde především o společnou od-
povědnost za životní prostředí. 
Výrobci mají navíc kolektivní 
odpovědnost nejen za svou sou-
časnou produkci, ale i za všechny 
výrobky, které byly uvedeny na trh 
před 13. srpnem 2005, odkdy platí 
současný zákon o odpadech.
Po celou dobu fungování systému 
zpětného odběru a dalšího naklá-
dání s vysloužilými spotřebiči, 
který se stal součástí každodenní-
ho života nás všech, se přesto obje-
vují hlasy volající po změně. Ta by 
měla spočívat v přechodu na prů-
běžně fi nancovaný systém se zapo-
jením jakéhosi zúčtovacího centra.
Současný vývoj, kdy se v Česku 
vlivem recese vysbírá víc sta-
rých spotřebičů, než je uvedeno 
na trh těch nových, ale ukazuje 
na správnost zvolené cesty. Právě 
pro bezproblémové zvládnutí kon-
junkturálních výkyvů jsou určeny 
fi nanční rezervy, které kolektivní 
systémy v drtivé většině vytvářejí. 

Když nejde o trh

Nemylme se: výrobci, kteří větši-
nu kolektivních systémů založili, 
se na trhu, ve volné podnikatelské 
soutěži, tvrdě střetávají. Usilují 
o vytvoření zisku a také jej úspěš-
ně vytvářejí. Péče o vysloužilé 
elektrospotřebiče je ale úplně jiná 
oblast. 
Tady nejde o trh, tady nejde o pod-
nikání a zisk. Proto jsou všechny 
kolektivní systémy ze zákona ne-
ziskové. Jde o službu veřejnos-
ti, o službu životnímu prostředí, 
ke kterému se člověk nechoval 
vždy tak zodpovědně jako dnes. 
Výrobci si to plně uvědomují 
a při plnění svých zákonných po-
vinností a naplňování požadavků 
na společnou odpovědnost dove-
dou nechat jinak striktně fungující 
pravidla trhu stranou. Navzdory 
konkurenčním vztahům prosazu-
jí stejné cíle a aktivně pomáhají 
chránit to nejcennější, co máme – 
naši přírodu. 
A spotřebitelé? I ti patří k různým 
skupinám, mají rozličné zájmy, 
rozmanitá povolání a mnohdy 
v osobním životě i různé vztahy. 
Když ale jde o ochranu životního 
prostředí, musíme opravdu bez 
ohledu na to všechno postupovat 
ruku v ruce.

 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A
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Po letní prázdninové přestávce vyjeli karatisté bílinského Shotokan karate do Masopust na druhé kolo 
Národního poháru karate JKA, které se konalo 9. 10. 2010 v Českém Krumlově.

Pořádající klub SKM Bílina pořádal v neděli 26.9.2010 již druhé 
kolo nohejbalu neregistrovaných družstev o Putovní pohár za rok 
2010 v tělocvičně na Teplickém předměstí.

V sobotu 9. října uzavřeli střelci SSK0715 Ts Bílina závodní sezónu tradičním kláním druž-
stev o Putovní pohár starosty města Bílina v disciplíně Velkorážní pistole a revolver 5+30 ran 
na mezinárodní terč 50/20 ve vzdálenosti 25 metrů. 

BÍLINŠTÍ KARATISTÉ BOJOVALI NA JIHU ČECH

Nohejbal – SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST BÍLINA

Pohár starosty města Bíliny

Do sportovní haly se v tento slu-
nečný den sjeli karatisté z celé re-
publiky, aby zde změřili své síly 
v kategoriích dorostu, juniorů 
a seniorů. Mezi závodníky byla 
i řada reprezentantů, včetně me-
dailistů z letošního mistrovství 
Evropy, a tak konkurence byla 
silná. Soutěž začala kategoriemi 
seniorů a seniorek, kde měl sice 
bílinský klub své zastoupení, ale 
do fi nálových bojů svěřenci tre-
néra Romana Masopusta nepro-

mluvili. V juniorech se již bojov-
níkům ze severu dařilo mnohem 
lépe, když Jarmila Masopustová 
obsadila v kata i kumite třetí mís-
to. Daniel Engler k tomu přidal 
ještě páté místo v kumite a Ja-
kub Jeřábek sedmé místo v kata. 
Jeřábek pak ještě mezi staršími 
dorostenci vybojoval třetí mís-
to v kumite. Nejúspěšnějším 
závodníkem bílinského oddílu 
byl Antonín Jenč, který nenašel 
přemožitele v  ata mladších do-

rostenců. Ke zlaté medaili v kata 
přidal bronz v kumite a proká-
zal tak nejen všestrannost, ale 
i slušnou poprázdninovou formu. 
Do celkového hodnocení přispě-
ly i kata týmy mladších doros-
tenců, a to ziskem zlaté a stříbrné 
medaile. Celkový součet tak pro 
členy Shotokan karate do Maso-
pust Bílina představuje dvě zlaté, 
jednu stříbrnou a čtyři bronzové 
medaile.

Václav Hampejs

Na toto klání se přijelo zare-
gistrovat 8 družstev ve složení 
(Velbloudi, Románci, Hasiči 
„A“, Hasiči „B“, Draci, Sokolí-
ci, Bubáci, Nezmaři, ). Družstva 
jsou z Bíliny, Duchcova, Světce 

a Krupky. Klání jednotlivých 
týmů probíhalo v plynulém tem-
pu a bez vážného zranění. Musí-
me dodat, že jednotlivá družstva 
se zlepšují a snaží se čím dál 
tím víc. Tento turnaj je rozdělen 

Při slabé účasti střelců jiných klu-
bů sestavili domácí čtyři družstva 
dle vlastního uvážení, jak řekl 
předseda klubu Jiří Kodad: „...aby 
to bylo vyrovnané!“. A měl prav-
du. Zvítězila sestava ve složení 
Šimek V., Šimek P., Liška, Kohout 
nástřelem 998 kruhů, před druž-
stvem ve složení Filipovský st., 
Kuncl, Budil, Kodad s 992 kruhy 
a družstvem ve složení Hubáček, 
Filipovský ml., Zábranský a Kou-
bek s nástřelem 845 kruhů. Putov-
ní pohár předával osobně bílinský 
starosta Josef Horáček. 
V jednotlivcích se závod vyhla-
šoval jako Putovní pohár ředitele 
VHS Teplice. Zvítězil Pavel Hu-
báček nástřelem 274 kruhů před 
Milanem Zábranským s 270 kruhy 
a Pavlem Šimkem s 268 kruhy.

do tří kol a v každém kole jsou 
oceněny ty nejlepší. 
Jsme rádi, že na tento turnaj se 
hlásí čím dál tím více družstev 
neboli zájemců, kteří si chtějí 
zahrát a užít si trošku adrena-
linu ze soutěže a to je to nej-
krásnější, když se sejdou party 
chlapů za účelem něco pro sebe 
udělat…

Takže jak jednotlivá družstva do-
padla – na 4.místě Bubáci, na 3.
místě Sokolíci, na 2.místě Hasiči 
„ B“, na 1.místě Hasiči „A“.
Všem zúčastněným týmům děku-
jeme za účast a těšíme se na po-
slední kolo, které se koná v listo-
padu v neděli 28.
Přihlášky je možno zaslat skmbi-
lina@seznam.cz, tel:724002760

Jarmila Masopustová

Březůvky na Zlínsku celorepublikovou výstavu automobilových mo-
delářů „Monti systém“, které se pochopitelně zúčastnily i členové bí-
linského občanského sdružení ZO Asociace technických sportů.

Trucky ve Zlíně ukázali i bílinští modeláři
Diváků se vzhledem ke krásnému, 
stále ještě letnímu počasí dostavi-
lo velmi mnoho a jelikož výstava 
byla specializovaná na atraktivní 
nákladní vozidla „trucky“ všech 
značek, úspěch modelářů byl za-
ručen. 

Sponzorem „bílinských„ byly tra-
dičně Severočeské doly Chomutov 
a Suroviny Ivo Koželuh, kterým 
tímto velmi děkujeme.

za oddíl modelářů ZO Bílina 
Petr Hlavnička 

Družstva se starostou Josefem Horáčkem (vlevo)Družstva se starostou Josefem Horáčkem (vlevo)
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K radosti nejen místního klubu se 
prognózy meteorologů nevyplni-
ly, a tak se závod odjel bez deš-
tě, bez sebemenších problémů. 
Vždyť si také místní oddíl vy-
sloužil z mnoha úst zúčastněných 
samou chválu za perfektně při-
pravenou dráhu a skvělou organi-
zaci závodu. Dokonce bylo míst-
nímu oddílu doporučeno zažádat 
si v budoucnu o závod Mistrov-
ství ČR. Tímto samozřejmě patří 
velké díky partnerům místního 
oddílu BMX Bílina, jako jsou 
Severočeské doly a.s. Chomutov, 
ÚAMK, AVZO a v neposlední 
řadě Suroviny Ivo Koželuh. 
A nyní k samotnému závodu. 
Bílinský oddíl měl na startu 
v jednotlivých kategoriích hned 
několik zástupců a nutno na za-
čátku říci, že si vedli znamenitě. 
Nováček oddílu, šestiletý Jin-
dřich Hanzlík, obsadil ve svém 
druhém závodě kariéry uspokoji-
vé deváté místo. V kategorii 7/8 
let měla Bílina již tradičně svého 

zástupce v podobě sedmiletého 
Pavla Jindřicha, který vybojoval 
slušnou 5. pozici. Jelikož byl bí-
linský závod posledním v seriálu 
ČP, po skončení závodu následo-
valo i celkové vyhodnocení seri-
álu a talentovaný Pavlík obsadil 
v konkurenci osmiletých jezdců 
vynikající 4. místo. To Michal 
Schuran, závodící v kategorii 
13/14 let, dokonale využil zna-
losti domácí dráhy a stylem start 
cíl si ve fi nálové jízdě dojel pro 
nádherné zlato. Tímto vítězstvím 
také Michal poskočil s průběžné 
třetí příčky na konečnou druhou 
pozici v celkovém hodnocení 
ČP. Pátým místem se na domá-
cí dráze blýskl Tomáš Minařík 
startující v kategorii 15/16, kte-
rý v konečném zúčtování ČP 
obsadil uspokojivé osmé místo. 
V elitní kategorii 17+ měl místní 
oddíl taktéž svého zástupce. Byl 
jím mezinárodně ostřílený, šest-
náctiletý Matěj Chalupný, jenž 
v rámci tréninku na větší podniky 

startuje se staršími jezdci. Taktéž 
Matěj využil dokonalé znalos-
ti místní dráhy a vyjel si krásný 
bronz, čímž si zajistil luxusní 
druhé místo v konečném účtování 
ČP. Elitní kategorie horských kol 
MTB Elite měla již před posled-
ním závodem svého celkového 
vítěze seriálu. Byl jim bílinský 
biker Michal Minařík, pro kte-
rého byl poslední závod jakousi 
formalitou. Přesto Michal nepo-
nechal nic náhodě a svou domi-
nanci potvrdil i v Bílině, když si 

opět na svůj účet připsal prven-
ství. I v kategorii MTB Hobby se 
na startu představila hned trojice 
místních nadšenců, kteří taktéž 
využili znalosti místního prostře-
dí a v závodě skončili takto. Petr 
Štrbík si připsal sedmé místo, 
Michal Štrál dosáhl na podium, 
když obsadil skvělé třetí mís-
to. A konečně stupínek nejvyšší 
a zlatou medaili si na krk pověsil 
celý den s přehledem jezdící Mi-
chal Novák. 

Mgr. Zdeněk Chalupný, trenér 

V kategorii sedmiletých si vy-
sněnou medaili vydřel talen-
tovaný Pavel Jindřich, když 
ve fi nálové jízdě proťal cílovou 
pásku na krásném druhém místě. 
O příčku hůře, tedy bronzový, 
skončil v kategorii 15/16 let ne-
méně talentovaný Matěj Chalup-
ný. Bohužel poslední zástupce 
bílinského oddílu, čtrnáctiletý 
Michal Schuran, obsadil nepopu-
lární čtvrtou pozici. 
V neděli bylo na programu Mis-
trovství ČR čtyřčlenných družstev 
a bílinský oddíl posílen o jezdky-
ni z Jeseníku Elišku Bartůňkovou 
vybojoval z konkurence 30 profe-
sionálních i amatérských družstev 
nádherné 7. místo. „Pro bílinský 
oddíl je to historický úspěch, 
a to jak v soutěži jednotlivců, tak 
i družstev,“ dodal spokojeně tre-
nér oddílu Zdeněk Chalupný ml.

Navzdory špatné předpovědí počasí na třetí říjnovou sobotu za-
vítala do Bíliny česká bikrosová špička k jedenáctému a zároveň 
závěrečnému dílu Českého poháru BMX a MTB na BMX drá-
ze, který byl také vůbec posledním závodem letošní bikrosové 
sezóny.

Hned dva cenné kovy si o prvním říjnovém víkendu vyjeli bílinští bikrosaři na Mistrovství ČR jednotlivců v Klatovech.

Skvělý závěr sezóny pro bílinský bikros

Historický úspěch pro bílinský bikros

Foto: Václav Weber


