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V úterý 28. 9. 2010 začaly v Bílině oslavy 50.výročí založení domu dětí 

a mládeže. První velkou akcí byl narozeninový karneval pro nejmenší, 

kterého se zúčastnilo bezmála 200 dětí a jejich rodičů. Ve vyzdobené 

tělocvičně byl připraven pestrý karnevalový program.

DŮM DĚTÍ SLAVIL 50.VÝROČÍ

U Šípkové Růženky děti opékaly 

marshmallow, čokoládovou fontánu 

obsluhoval Mickey Mouse a všech-

ny děti se velice bavily při tanci 

a hrách, které vedl Vlasta Vébr a DJ 

Kůča. 

Ve středu 29. 9. pokračovaly oslavy 

diskotékou pro náctileté - těch přišlo 

skoro 150. I pro ně byl připraven 

více než bohatý program. Diskoté-

ku Vlasty Vébra a DJ Kůči zpestřil 

svým tanečním vystoupením Jan 

Mofl ár alias Michael Jackson. Ten 

také pomohl vylosovat krásné ceny. 

Celá zábava byla ukončena pestrým 

rautem. 

Na pátek 1.10. byla připravena 

hlavní část oslav pro všechny býva-

lé a současné zaměstnance DDM. 

Program začal již dopoledne slav-

nostním otevřením in-line dráhy 

na zahradě DDM. Pásku společně 

přestřihli starosta města Bíliny pan 

Josef Horáček a místostarosta pan 

Roman Šebek, který se o realizaci 

sportoviště zasloužil. Popřáli nové-

mu sportovišti hodně spokojených 

malých návštěvníků a domečku 

hodně úspěchů. Po přestřižení pásky 

pokřtili dráhu první bruslaři a jejich 

kamarádi z mateřské školy Maxe 

Švabinského v Bílině, kteří si jako 

památku odnesli pamětní list a taš-

 DDM oslavil 50 let od založení  V řece Bílině jsou opět kapři  Starosta usedl do horkého křesla  Začala další

etapa revitalizace Teplického Předměstí  V Hrobčicích požehnali sochy  Bílinští fotbalisté poprvé ztratili 

Součástí oslav bylo otevření in-line dráhy Foto: Klára Palečková

Lávka začala v září sloužit chodcům a zajistila bezpečný přechod 

přes silnici 1/13. Noční pohled na lávku seshora dokáže i z betonové 

konstrukce vymámit romantické kouzlo Foto: Václav Weber

Slavnostní večer 1. října se představily i baletky Foto: Irena Štrálová

ku sladkostí. Program pokračoval 

slavnostním večerem pro bývalé 

a nynější zaměstnance DDM. Na za-

čátku jsme shlédli sólové vystoupe-

ní aerobiku a baletu a potom krátce 

zavzpomínali na začátky v budově 

ve Skleničkově ulici. Rádi jsme mezi 

sebou přivítali i paní Boženku Dobo-

šovou, která v úplně prvním školním 

roce vedla fotografi cký kroužek. 

Představili jsme i všechny současné 

interní zaměstnance. Všem popřát 

i poděkovat přišel starosta města 

Bíliny pan Josef Horáček. Poděko-

val všem přítomným a připomenul, 

že si město naší práce váží a je hrdé 

na úspěchy, kterých dům dosáhl. Za-

vzpomínat a popřát domečku hodně 

štěstí přišla i bývalá ředitelka DDM 

paní Jana Marišlerová. Velmi potěši-

lo přání a dárek od bývalé kolegyně 

Jaroslavy Dlouhé – od ní jsme do-

stali kouzelný zvoneček na svolá-

vání kamarádů. Večer pokračoval 

slavnostním přípitkem a pak už jsme 

prohlíželi výstavu fotografi í, která je 

po všech chodbách domečku. Na-

jdete zde i kroniky, certifi káty o na-

šich rekordech, táborové kroniky,… 

Autory fotografi í jsou zaměstnanci 

DDM a náš dlouholetý kamarád pan 

Václav Wéber. Pro návštěvníky byla 

připravena videa z akcí a naši vedou-

cí automodelářského kroužku nabíd-

li i možnost zajezdit si na autodráze.

Příjemný večer doladil i bohatý 

raut, který společně s námi připravil 

i ředitel Městské policie Bílina, pan 

Pavel Ryjáček, kterého jsme zároveň 

přivítali jako milého hosta. Z dalších 

hostů bych chtěla jmenovat paní 

Veroniku Spurnou, vedoucí odboru 

školství a pana Zdeňka Rendla, rad-

ního našeho města.

Večer proběhl za podpory Seve-

ročeských dolů Chomutov a.s., 

našeho města, a OS ODS Teplice, 

kterým bych chtěla za jejich pomoc 

poděkovat. On ten celý večer byl 

jako poděkování. Bez pomoci těch, 

kteří vedou zájmové kroužky, po-

máhají nám na akcích, vaří dětem 

na táborech, starají se o atraktivní 

program, zajišťují zdravotní dozor, 

vozí materiál, starají se o propaga-

ci, o údržbu a řady dalších aktivis-

tů bychom nemohli dosáhnout tak 

dobrých výsledků. Dům má dnes 

za celou svou historii nejvíc členů 

v zájmových kroužcích pro všech-

ny věkové kategorie, připravuje 

největší počet akcí pro veřejnost, 

jsme koordinátory některých kraj-

ských soutěží, pořádáme pobytové 

akce o hlavních i o jarních prázd-

ninách. To vše by se nepodařilo 

bez kolektivu lidí, kteří mají práci 

s dětmi jako koníčka a bez našeho 

zřizovatele, kterým je město Bílina. 

Díky spolupráci a podpoře, kterou 

nám věnuje můžeme vymýšlet 

a připravovat nové, zajímavé ak-

tivity pro všechny děti, mládež 

i ostatní dospělé zájemce.

Krista Sýkorová
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Nejčastější příčiny nehod v září
Během měsíce září letošního roku 

přijali policisté v okrese Teplice cel-

kem 82 oznámení o dopravních ne-

hodách. V souvislosti s nimi došlo 

k jednomu úmrtí, sedm osob bylo 

těžce a 14 osob lehce zraněno. Cel-

ková škoda vzniklá následkem ne-

hod byla vyčíslena na 5 445 500 ko-

run. Ve třech případech sehrál svou 

roli alkohol, nejčastější příčinou byl 

nesprávný způsob jízdy. Na druhém 

a třetím místě byla vysoká rychlost 

a nedání přednosti v jízdě. Ke dvě-

ma nehodám došlo v důsledku střetu 

se zvěří, tři dopravní nehody zavinili 

chodci.

Usnula v autě a přišla o kabelku
O kabelku s penězi, platebními kar-

tami a doklady přišla paní, která 

v Bílině usnula ve svém autě. Úna-

vou zmožená žena se však ve vozi-

dle nezamkla, čehož využil dosud 

neznámý lapka, který jí z auta od-

Z deníku Policie ČR

Nejdříve trochu ohlédnutí do minulosti.V průběhu 90.let došlo k rozdělení OÚNZ Teplice a z toho bílinská část na řadu nestátních - 

privátních zdravotnických zařízení. Většina zůstala v Bílině soustředěna v areálu Nemocnice s poliklinikou (NsP), který byl převeden 

do majetku města Bíliny.. Menší část bílinského zdravotnictví byla zprivatizována do jednotlivých samostatných zdravotnických am-

bulancí a dalších zdrav.činností, rozmístněných po Bílině..

NA OKRAJ VOLEBNÍCH PROGRAMŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Po nezdařeném pokusu provo-

zovat Nemocnici s poliklinikou 

Bílina uskupením Hornické za-

městnanecké zdrav. pojišťovny 

Most napůl s městem Bílinou 

v roce 1994 došlo v roce 1995 

k odkoupení polovičního podílu 

HZZP Most v s. r.o. Hornické 

NsP Bílina pěti bílinskými léka-

ři, druhá polovina zůstala městu 

Bílina. Od roku 1995 dosud je 

úspěšně NsP v Bílině provozo-

vána uvedenou soukromou ob-

chodní společností, která nyní 

zajišťuje 37 zdravotnických 

ambulancí a zařízení, včetně je-

diného lůžkového zařízení v Bí-

lině se 75-ti lůžky LDN. Celkem 

zaměstnává 50 lékařů , 45 zdra-

votních sester, 6 rehabilitačních 

pracovnic, 6 laborantek a další. 

Přitom pronajímá prostory i de-

víti nestátním zdravotním zaří-

zením, kterým zajišťuje potřeb-

né zázemí včetně komplementu 

a návazných specializovaných 

ambulancí. Všechny ostatní 

zdravotní subjekty včetně zdra-

votního střediska Za Chlumem 

nezajišťují ani čtvrtinu celkové 

zdravotní péče, potřebné pro Bí-

linu a okolí.

97 % příjmů s.r.o. Hornické ne-

mocnice s poliklinikou Bílina 

je zajištěna od zdravotních po-

jišťoven, zbylá část jako platby 

od pacientů a přínosem je i pří-

spěvek města Bíliny na provo-

zování ambulance pohotovostní 

péče, která je důležitá pro všech-

ny obyvatele Bíliny a okolí. 

Město Bílina je nadále majite-

lem budov a areálu, a jako dobrý 

vlastník se o svůj majetek dob-

ře stará. Na opravách se podílí 

i provozovatel – Hornická NsP 

s r.o. částkou několik set tisíc 

Kč ročně.

Řada blízkých i vzdálených ne-

mocnic a poliklinik zničila různá 

„privatizační dobrodružství“, je 

znám případ nemocnice v Lou-

nech. Nebezpečné je i vyzobá-

vání lukrativních provozů z fun-

gujícího celku. Na druhé straně 

vzhledem k tomu, že značná část 

nyní samostatné pracujících 

lékařů získala svou kvalifi ka-

ci právě v NsP a v HNsP s r.o. 

Bílina, existuje zde dosud spo-

lupráce mezi stávajícími zdrav.

zařízeními v Bílině a úspěšná je 

i spolupráce s nemocnicemi vyš-

šího typu a se specializovanými 

centry v Praze.

V době obecné tendence ome-

zovat zdrav.služby je udržení 

dosavadního rozsahu zdr.péče 

v Bílině náročný úkol. Zdravotní 

pojišťovny uvažují snížit platby 

zdravotnickým zařízením v příš-

tím roce o 2 až 3 %. Potřeba roz-

šíření ordinací v Bílině je mož-

né uvažovat na úseku ortopedie 

a zubní péče.

Je dobré užší spoluprací dlou-

hodobé lůžkové péče a sociální 

péče připravit dům pro seniory 

v areálu NsP Bílina.

Obyvatelstvu zlepšuje zdravotní 

péči i existence fungujících láz-

ní v místě, to je v Bílině zatím 

dlouhodobá záležitost.

Péče o trvale fungující zdravot-

cizil kabelku položenou na sedadle. 

Škoda se vyšplhala až na 18 tisíc 

korun, po pachateli a odcizených 

věcech teď pátrají policisté. 

Policisté překazili krádež
Krádež se nepodařila dokončit 

dvěma mužům z Hostomic v ulici 

Březová v Teplicích. Ti se v neděli 

ve čtyři hodiny ráno pokusili vlou-

pat do zaparkovaného vozidla Mer-

cedes, na kterém poškodili zámky 

a těsnění za 10 tisíc korun. Než však 

stačili z auta něco ukrást, zadrželi 

je na místě policisté. Ve vozidle pa-

chatelů pak byly nalezeny předměty 

sloužící ke krádežím, jako například 

pákové nůžky a páčidlo. Oba puto-

vali do policejní cely, kde si počkají 

na sdělení obvinění.

Využil pootevřeného okna
Policisté pátrají po neznámém pa-

chateli, který v Bílině vnikl pootev-

řeným oknem do bytu v panelovém 

domě. Z toho si následně odnesl 

mobilní telefony, fi nanční hotovost 

a k tomu si v předsíni přibral i dvo-

je boty. Poškozený vyčíslil škodu 

na téměř 50 tisíc korun, pachateli 

hrozí v případě dopadení až tříletý 

trest odnětí svobody. 

Lapka ukradl lepidlo
Na stavební materiál se zaměřil ne-

známý lapka. Po překonání plotu 

odcizil ze zahrady školského zaříze-

ní v Bílině 42 pětadvacetikilových 

pytlů lepidla v hodnotě přes 11 tisíc 

korun. Policie věc prošetřuje jako 

přečin krádeže, za který hrozí pa-

chateli v případě dopadení až dvou-

leté vězení.

Strážníci zadrželi zloděje
K vloupání do garáže v Bílině došlo 

v noci na začátku předposledního 

zářijového týdne. 28letý bílinský 

občan se vloupal do zděné garáže, 

stojící na volně přístupném pozem-

ku rodinného domu. Přitom rozbil 

skleněnou výplň okna, kterým vle-

zl dovnitř. Zde pak chtěl odcizit 10 

kusů lešenářských trubek o délce 

pěti metrů, které stejným oknem 

prostrčil ven. Při tomto jednání však 

byl přistižen strážníky Městské po-

licie Bílina, kteří jej zadrželi venku 

před garáží. Majitel garáže si převzal 

trubky nepoškozené zpět a zloděj si 

převzal obvinění z krádeže.

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

Kulturní centrum Kaskáda
děkuje fi rmě ČEZ, a.s.

za fi nanční podporu při pořádání 

tenisového turnaje osobností - 

Kaskáda Cup 2010 a při pořádání 

VIII. ročníku Belinensis.

Bez jejich významné pomoci 

bychom tyto akce mohli jen velmi 

těžko fi nancovat. Děkujeme.

Kulturní centrum Kaskáda
přijme více osob na pozici

KULTURNÍ
ZŘÍZENEC
 pracovní poměr ve formě DPČ
 výpomoc při kulturních akcích  

 (uvaděč/ka, šatnář/ka, pořadatel)
 odpolední, večerní, víkendové akce
 divadlo, kino, plesy, koncerty, 

 ostatní kulturní akce
 nenáročná práce v příjemném  

 prostředí
 vhodné i pro důchodce
 spolehlivost, příjemné vystupování
 hodinová mzda 50,- Kč

Zájemci, registrujte se
v Infocentru na Mírovém náměstí.

ilustrační foto

ilustrační foto

nictví je možná jen společnou 

spoluprací politických stran 

a všech zdrav. zařízení.

MUDr. Josef Chudáček

a Richard Hazdra

Hornická nemocnice

s poliklinikou s r.o. Bílina
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Ve středu 22. září se do horkého křesla městského divadla opět po čase posadil starosta města Josef 

Horáček s ochotou odpovědět spokojeným i nespokojeným návštěvníkům na vše, co koho zajímá. Jak 

si však jeden z nich správně posteskl, mnoho lidí toho nevyužilo.

STAROSTA V HORKÉM KŘESLE

Ti, kdo se sešli, nastolili nejrůz-

nější témata – od letitého problé-

mu s lázněmi, přes kladný ohlas 

na kruhové objezdy a plynulý pře-

chod k obchvatu, k nově vybudo-

vaným zastávkám, lávce, nebez-

pečném přechodu přes silnici 1/13 

na Kyselku nebo rekonstrukci 

divadla, která bude hodně záviset 

na získání dotace.

Pokud jde o lázně, bude se podle 

starosty muset rozhodnout nové 

zastupitelstvo, jakou cestou jít 

a jestli lázně přece jen neprodat: 

„Nyní tam dáváme nezbytné pení-

ze, aby lázně dál nechátraly. Ale 

aby se mohla obnovit jejich čin-

nost, musí mít majitele, který bude 

schopen hodně investovat, město 

se na takovou zátěž necítí a lázně 

bez investic nikdy prosperovat ne-

budou. Takže otázka, jestli je pro-

dat, tu stále je.“

Že kruhové objezdy téměř elimi-

novaly kolony, je nesporné. Jak 

starosta zmínil, další kruhový 

objezd se plánuje u pasovky. Se-

veročeské doly však musí paso-

vý dopravník nejdříve zbourat. 

Kruhový objezd by se mohl vy-

budovat i na křižovatce u lávky. 

Důležitější však podle starosty 

je odvést dopravu úplně z měs-

ta: „Jako jediné řešení v tomto 

ohledu vidím obchvat, který by se 

měl začít stavět asi v roce 2017.“ 

Podle hlasu z publika by však 

mohl vzniknout několikakilomet-

rový tunel, který by dopravu do-

stal z povrchu. I o něm je starosta 

ochotný jednat s odborníky.

Na přetřes se dostaly i kontro-

verzní sochy dovezené ze sympo-

zia, které se konalo ve Vejprtech: 

„Někteří lidé si stěžují, že peníze, 

které jsme dali za materiál na so-

chy, mohl jít do chodníků. Ale 

přece netrávíme život jenom po-

hledem na chodníky. Důležité také 

je, aby se nám ve městě dobře žilo, 

měli jsme v něm hezké věci, aby 

město zajímavě vypadalo.“

Témat k diskuzi bylo nastoleno 

hodně a hodina a půl trvající dis-

Starosta Josef Horáček usedl 

do horkého křesla, aby občanům 

vysvětlil, co je zajímá

Foto: Václav Weber

kuze mezi starostou a občany je 

všechna zodpověděla. Starostovi 

v tom pomohli i přítomní vedoucí 

odborů. JaK

Řeka Bílina zčásti znovu ožila. Tři čtvrtě roku po devastující havárii 

způsobené chemickými látkami z Unipetrolu, která postihla řeku Bíli-

nu a zničila v ní život, našli v jejích vodách svůj nový domov kapři.

Druhou etapou se v září rozjela revitalizace Teplického Před-

městí. Městu se na ni podařilo získat dotaci z ministerstva pro 

místní rozvoj.

NA BÍLINĚ MAJÍ NOVÝ DOMOV KAPŘI

POKRAČUJE REVITALIZACE TEPLICKÉHO PŘEDMĚSTÍ

Obnovu života zajistil Český rybář-

ský svaz Bílina. Kapry na řece vy-

sadil na třech místech – na Kyselce, 

na soutoku Bíliny a Břežán-

ského potoka a v Hosto-

micích. Do Bíliny 

se dostala více 

než jedna 

tuna kap-

rů, kteří 

v průměru vážili necelé dvě kila 

a měřili 40 – 45 cm. 

Původní život v řece to nenahradí, 

ale je dobře, že se do řeky zase 

navrací živí tvorové.

 JaK

Jejím stěžejním bodem jsou nová 

parkovací stání. Budou vybudo-

vána zejména parkovací místa 

v ulici Antonína Sovy poblíž 

domů č. p. 635 – 642, 658 – 663 

a 643 – 647. Kolem nich bude 

Řeka Bílina Foto: Václav Weber

obnovena zeleň, veřejné osvětle-

ní a postavena budou také nová 

stání na kontejnery. Celkové ná-

klady na akci se vyšplhají na 6,5 

milionů korun. Druhá etapa re-

vitalizace by měla být do zimy 

dokončena.

Součástí této etapy nejsou chod-

níky. „,Ty by se mohly v příštích 

letech opravit mimo program 

regenerace panelových sídlišť,“ 

uvedla Renata Straková z odbo-

ru regionální rozvoje.

Druhou etapou se opět Teplické 

Předměstí dočkalo pozornosti 

města a nová parkovací místa 

jistě ocení především řidiči, kte-

ří večer krouží bezradně po síd-

lišti. JaK

Na Teplickém Předměstí se začala budovat parkoviště

Foto: Václav Weber

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ BARÁČNÍKŮ
Obec baráčníků Bíliny pořádá den otevřených dveří, který se koná 

24. října od 10 do 14 hodin na baráčnické rychtě v bývalé ZŠ 

na Teplickém Předměstí.

Přijďte se podívat na zájmy a fungování bílinské baráčnické obce, 

která usiluje o udržení staročeských zvyků. Rychtář, ponocný, dráb, 

šafář, sousedé, tetičky a další vás rádi uvítají.
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 27. listopadu
se na Mírovém náměstí uskuteční tradiční 

Rozsvícení Vánočního stromu. 
Součástí programu bude pouštění „lampiónů štěstí“

z Mírového náměstí. 
Lampión štěstí získá zdarma každá rodina, 

která společně navštíví 
některý z programů k této akci.

Na jaké úrovni je podle vás zdravotní péče v Bílině?
Josef Horáček

(NEZÁVISLÍ PRO BÍLINU)

Názor kraje po celou dobu byl, že 

by v Bílině nemělo být zdravotnic-

ké středisko, protože je nadbytečné, 

máme velké nemocnice v Teplicích 

a v Mostě a ani ve světě to nikde 

není, že by každé město mělo svo-

je zdravotnické zařízení. Ale my to 

vnímáme tak, že občané chtějí, aby-

chom ho měli, proto jsme do toho 

i v letošním roce dali hodně peněz, 

aby byla obnovena sociální zařízení, 

střechy, okna atd. Sháníme peníze 

i na nové přístroje.

Máme ale velký problém personál-

ní, to znamená, že personál trochu 

zestárl, ale i na tom pracujeme. Je 

to naše zařízení z 50 %, což má 

výhodu, že jej nemáme v dluzích, 

jak často taková zařízení bývají, 

ale je to právě zase na úkor napří-

klad výše platu apod. Takže budou 

muset vzniknout některé soukromé 

ordinace, ale ty budou muset dávat 

dohromady provozní náklady. Teď 

jako město platíme opravy budovy 

jako střechy, zateplení, podlahy atd., 

ale neplatíme chod nemocnice. Na 

opravy jsme pak vždy sehnali fi -

nanční dary. Snažíme se tedy dělat 

důstojné zázemí.

Nemůžu říct, jak to půjde dál, proto-

že i ve zdravotnictví se dělají škrty 

a úsporná opatření a některé věci 

jsou dražší a dražší a pokud i nové 

zastupitelstvo bude chtít zařízení za-

chovat, vždycky to město bude stát 

nějaké peníze.

Roman Šebek (ODS)

Stojíme před problémem, že buď 

budeme mít zdravotní středisko, 

které máme, nebo nebudeme mít 

žádné. Zdravotní pojišťovna neustá-

le zdůrazňuje, že spádově patříme 

pod Teplice a pokud si chceme držet 

středisko i v Bílině, nemůžeme čekat 

žádnou velkou pomoc.

S tím souvisí i to, že tu máme ústavní 

lékaře, a kritika stáří lékařů. Mohli 

bychom sem pustit soukromé lékaře 

v produktivním věku, ale přijdeme 

tím o peníze. Příjmy z lékaře, který 

je zaměstnaný, jsou daleko větší a bí-

linská nemocnice je tak samofi nan-

covatelná. Město její provoz nemusí 

dotovat. Nemocnice tak v Bílině 

může být a fungovat, a to je velmi 

důležité. Například v Lounech šli 

cestou privátních lékařů a nemocnice 

zkrachovala.

A je třeba vidět i pozitivní věci. Od-

poledne bývají na ambulancích reno-

movaní doktoři. Například na urolo-

gii nebo na ortopedii slouží doktoři 

z Teplic. Velkou výhodou je, že tady 

na ně nemusíte čekat měsíc. Lidé si 

někdy stěžují, že musí ráno nedůstoj-

ně čekat, ale doktor je vezme ten den, 

kdy se pacient rozhodne přijít.

Bc. Zdeněk Rendl ml. 

(Bílinští sociální demokraté)

Vlastimil Aubrecht (ČSSD)

Podle mého názoru a možnosti 

porovnání s jinými městy si do-

volím tvrdit, že zdravotní péče je 

v Bílině na vcelku dobré úrovni.To 

neznamená, že není co napravovat 

a zlepšovat. Hodně se mluví o per-

sonálním obsazení, o věku lékařů. 

Tento problém trápí mnoho měst. 

Neříkám, nic v tom nedělat, je třeba 

hledat cesty jak přilákat mladé léka-

ře. Musíme však vycházet 

ze situace v tomto oboru a ta není 

růžová. Pokud stávající vláda bude 

pokračovat ve své politice, bude 

se situace jenom zhoršovat. Proto 

v tomto něco slibovat je dost od-

vážné. Co můžeme přímo ovlivnit 

je technické vybavení zdravotních 

zařízení, zejména polikliniky. Jedná 

se jak o vybavení ordinací, tak ze-

jména čekáren. Občané mají právo 

strávit čekání u lékaře v důstojném 

prostředí, zejména maminky s ma-

lými dětmi.Proto se také chceme na 

soustředit na řešení tohoto problému 

a možná se nám podaří získat další 

lékaře do pěkného prostředí.

Ing. Jindřich Brunclík (B10)

Ve zdravotnictví v Bílině je určitě 

možné mnoho věcí zlepšit. Domní-

vám se, že stav (nejen) zdravotnictví 

souvisí s celkovou atraktivitou měs-

ta, která pro mladé lidi po ukončení 

studia není příliš vysoká. Budeme 

se snažit tento trend změnit a udělat 

z Bíliny město, které bude celkově 

k absolventům škol vstřícnější.

Antonín Majer (VV)

Osobně zdravotní péči moc nevyu-

žívám, protože se maximálně věnuji 

prevenci (stravovací režim, přírodní 

prostředky aj.), a tudíž víceméně ne-

musímvyhledávat lékařskou pomoc. 

Držím se úsloví:

NEŽIJI PROTO ABYCH JED´ ... 

JÍM PROTO ABYCH ŽIL.

Ale je mi opravdu líto lidí, kteří se 

pouze spoléhají na lékařskou péči, 

a dozvídám se informace, které mne 

jako Bíliňáka netěší. Poměrně velká 

část veřejnosti není vůbec spoko-

jena, mj. prý říkají naší poliklinice 

domov důchodců. Na mou otázku 

proč: prý proto, že lékaři tady jsou 

příliš přestárlí. Nebo také se dozví-

dám, že prý nedokonalost (zastara-

lost?) některých zdejších doktorů, 

je nutí vyhledávat tyto služby jinde 

(Teplice aj.). Stěžují si na někte-

rá oddělení ... Nechci to rozebírat, 

naopak bych poukázal na spojitost 

mezi kvalitní politickou reprezenta-

cí, která se opravdu stará o potřeby 

občanů, a tudíž města, svými uvážli-

vými kroky zkvalitňuje žití ve městě 

a z toho vzniká předpoklad, že by se 

tady u nás mohlo líbit leckterému 

z nových mladých doktorů. Vůbec 

nejsem přesvědčen, že je řešení „při-

táhnout“ doktory nějakou dotační 

politikou města. Určitě ne z pohledu 

delšího horizontu. Naopak to chce 

promyšlenější koncepci. Myslím si, 

že jako město máme co nabídnout, 

ale je potřeba to dostat na podstatně 

vyšší úroveň. Inspirujme se historií 

jakou Bílina měla, tzn. vyberme z ní 

to lepší a pokusme se to znovuobno-

vit (především lázeňství, ale nemám 

na mysli jen to samotné).

Doufám že nové zastupitelstvo bude 

řešit záležitosti města víc principiel-

ně než osobně či partikulárně (stra-

nicky). Já za sebe mohu říci, že do 

toho dám vše. 

Bílina je moje srdeční záležitost. 

Pokud dostanu (a dostaneme jako 

strana) od občanů mandát, tak mám 

svoje návrhy: pro lázně – tam vidím 

možnost využití „know how“ jed-

něch dánských lázní, které se věnují 

„netradiční“ léčbě ... ale máme při-

pravené také další „projekty/řešení“ 

pro leckteré nezaměstnané v Bílině 

atd. Je toho víc co bychom chtě-

li pro Bílinu udělat, teď záleží na 

občanech a potom na „spolupráci“ 

ostatních dosavadních politických 

subjektů.

POLITIKA SE DÁ DĚLAT NEJEN 

SLUŠNĚ, ALE TAKÉ KU PRO-

SPĚCHU VŠECH.

Oldřich Bubeníček (KSČM)

Jsme město, kde máme necelých 15 

kilometrů do krajských nemocnic 

v Teplicích a v Mostě.  Proto máme 

pouze malou Hornickou nemoc-

nici s poliklinikou, provozovanou 

společností, od počátku nešťastně 

složenou 50% město a 50% lékaři. 

Stesky  na věkově starší lékařský 

sbor jsou sice oprávněné, ale dnes 

je již obecně lékařů v republice 

nedostatek a dostat mladší do malé 

nemocnice bez akutních lůžek je 

jemně řečeno složité. Mnohem větší 

řeší nedostatek zaměstnáváním za-

hraničních lékařů, protože řadu čes-

kých najdete v Německu a podobně.  

A je také otázkou, co je zdravotní 

pojišťovna ochotna nasmlouvat. 

S praktickými lékaři asi problém 

není, zubní lékař je vzácnost a u ne-

mocnice musíme věřit, že se ji měs-

tu podaří zachovat.

Odpovědi lídrů stran:
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O nových okružních křižovatkách v Bílině jsme občany města v předchozích číslech BZ již informovali. Ještě stále nám ale zbývá vyře-

šit další nehodovou a nebezpečnou křižovatku, a to U Pasovky.Tedy křižovatku na konci města nebo chcete-li na vjezdu do města, kde 

silnici č. I/13 (ulice Bílinská) kříží most pásové dopravy SD Bílina. Tato křižovatka je stále řazena mezi nebezpečné s poměrně značným 

množstvím dopravních nehod, a bohužel i smrtelných.

ŘEŠENÍ PRŮTAHU MĚSTA JEŠTĚ NEKONČÍ

NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ VE SDRUŽENÍ
DLE § 829 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

V nedávné době oznámily SD Bí-

lina demolici tohoto mostu, čímž 

se otevírá možnost přestavby celé 

křižovatky a její zařazení do cel-

kového systému okružních křižo-

vatek na průtahu sil.č. I/13 městem 

Bílina.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

kladně hodnotí plynulý a bezpečný 

provoz na silnici I/13 po vybudo-

vání tří okružních křižovatek a je 

nakloněno i výstavbě okružní kři-

žovatky U Pasovky. Dokonce již 

nechalo zhotovit studii křižovatky 

v několika variantách. To nejtěžší, 

a sice získání fi nancí od státu, čeká 

jako u předchozích křižovatek 

na starostu. Ten bude muset pře-

svědčit náměstka ministra dopravy 

pro dopravní infrastrukturu o nut-

nosti přestavby stávající stykové 

křižovatky s ohledem na bezpeč-

nost a plynulost silničního provozu 

na okružní křižovatce a získat tak 

potřebnou částku cca 10 milionů 

korun na její realizaci. Současný 

starosta Josef Horáček je člověk, 

který dokáže přesvědčit, jeho zá-

měr je, aby průjezd Bílinou byl 

bezpečný a také pro bílinské ob-

čany i projíždějící řidiče příjemný, 

a proto se domnívám, že i tato akce 

dostane zelenou a bezpečný pro-

voz bude zajištěn. 

Brzy se na ulici Bílinská objeví 

před přechody pro chodce světel-

né LED diody, na které starosta 

zajistil dotaci ve výši 800 tisíc ko-

run a které budou opět plnit jediný 

úkol, a to zajištění bezpečnosti pře-

cházejících chodců.

Posledním oříškem, který v sou-

časnosti řešíme, je zlepšení pře-

chodu pro chodce u fotbalové-

ho hřiště a autobusové zastávky 

na téže silnici. Tento přechod, kte-

rý díky rekonstrukci hřiště nabyl 

nové intenzity, vyžaduje zásadní 

Městský úřad Bílina, obecní živnos-

tenský úřad by chtěl tímto, navázat 

na článek „Neoprávněné podniká-

ní prostřednictvím subdodávek“ 

publikovaný v Bílinském zpravo-

daji dne 19. 08. 2010 a upozornit 

na společné podnikání podnikatelů 

na základě smlouvy o sdružení 

osob podle ustanovení § 829 a násl. 

občanského zákoníku.

V praxi se často setkáváme s tím, že 

několik podnikatelských subjektů 

se svým živnostenským oprávně-

ním (např.: zedník, instalatér, klem-

píř, pokrývač, malíř apod.) společ-

ně uzavře smlouvu o sdružení podle 

výše citovaných ustanovení občan-

ského zákoníku, za účelem prová-

dění podnikatelské činnosti, která je 

živností jako například za účelem: 

„provádění stavebních a montáž-

ních prací“. V rámci kontrolní čin-

nosti, se pak však často setkáváme 

s tím, že podnikatel vlastnící živ-

nostenské oprávnění s předmětem 

podnikání „Zednictví“ provádí 

v rámci smlouvy o sdružení činnosti 

„vodoinstalatérství“ a „klempířství, 

které jsou předmětem živnosti, aniž 

by měl pro tyto činnosti živnosten-

ské oprávnění. Podnikatelé se tak 

pak často brání tvrzením, že tyto 

činnosti vykonávali v rámci smlou-

vy o sdružení. 

Sdružení vzniklé na základě výše 

uvedené smlouvy totiž nemá způ-

sobilost k právům a povinnostem. 

Sdružení není subjektem živnosten-

ského podnikání, nevzniká právnic-

ká osoba s jedním identifi kačním 

číslem. Subjektem sdružení jsou 

jednotliví členové sdružení (tj. práv-

nické nebo fyzické osoby). V přípa-

dě, že více subjektů podnikajících 

v režimu živnostenského zákona 

uzavřelo smlouvu o sdružení podle 

občanského zákoníku, jsou jednotli-

ví členové sdružení při provozování 

živnosti povinni dodržovat podmín-

ky stanovené zákonem č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „živnostenský zákon“) a zvlášt-

ními právními předpisy. Pokud je 

tedy sdružení založeno za účelem 

podnikatelské činnosti, je zapo-

třebí, aby účastníci, kteří ve sdru-

žení zajišťují určité podnikatelské 

činnosti měli příslušné oprávnění 

na tu část společné činnosti, kterou 

v rámci sdružení vykonávají. Tuto 

skutečnost potvrzuje rozsudek Nej-

vyššího správního soudu č.j.: 2 As 

1/2007 – 57 a stanovisko Minister-

stva průmyslu a obchodu ze dne 04. 

06. 2010. 

MODELOVÁ SITUACE:

Zedník, vodoinstalatér a elektrikář 

spolu uzavřou smlouvu o sdružení 

za účelem provádění rekonstrukcí 

koupelen v panelových domech. To 

znamená, že zednické práce bude 

provádět ten podnikatel, který vlast-

ní příslušné živnostenské oprávnění 

na zednictví, vodoinstalatérské prá-

ce zase musí provádět podnikatel, 

který vlastní oprávnění na vodoin-

stalatérství, apod. Jednotlivé práce 

v rámci uvedené rekonstrukce musí 

být vždy vykonávány oprávněnou 

osobou. Z fakturace pak musí být 

zřejmé, který z uvedených podni-

katelů konkrétní práce prováděl. 

V případě, že by chtěl každý účast-

ník sdružení provádět obě činnosti 

potřebné k námi uváděné rekon-

strukci, je nutné, aby vlastnil obě 

potřebná živnostenská oprávnění. 

V případě, že by fyzická osoba pro-

váděla v rámci smlouvy o sdružení 

činnosti, které jsou předmětem živ-

nosti, bez živnostenského opráv-

nění pro tuto živnost, dopustila 

by se přestupku – neoprávněného 

podnikání ve smyslu ustanovení § 

61 odst. 3 živnostenského zákona, 

za který lze uložit pokutu dle dru-

hu prováděné živnosti až do výše 

1 000 000 Kč. 

V případě, že by právnická osoba 

prováděla v rámci smlouvy o sdru-

žení činnosti, které jsou předmě-

tem živnosti, bez živnostenského 

oprávnění pro tuto živnost, naplnila 

by skutkovou podstatu správního 

deliktu neoprávněného podnikání 

ve smyslu ustanovení § 63 odst. 

1 živnostenského zákona, za kte-

rý je živnostenský úřad povinen 

uložit sankci – pokutu dle druhu 

prováděné živnosti až do výše 

1 000 000 Kč. 

Podnikatel musí vždy splnit platné 

podmínky pro provozování živnos-

ti postupem podle ustanovení § 45 

živnostenského zákona nebo podle 

ustanovení § 11 živnostenského 

zákona – provozování živnosti 

prostřednictvím odpovědného zá-

stupce. 

Radka Markowiczová,

pracovník kontroly ObŽÚ

úpravu. Bude vybaven středovým 

ostrůvkem a dalšími prvky tak, aby 

se v souladu s normami zvýšila 

bezpečnost přecházejících. V sou-

časnosti se dokončuje projektová 

dokumentace a po vydání přísluš-

ných povolení Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a odsouhlasení 

radou města bude možno rekon-

strukci přechodu realizovat.

Miroslav Jedlička,

vedoucí odboru dopravy

Prase, koza, kráva, co mléko dává…
Děti z MŠ Švabinského se byly podívat na zvířátka na Minifarmě 

na Dlouhé louce. Počasí jim přálo. Pro zvířátka měly připravený 

tvrdý chléb, rohlíky, jablíčka.

Paní, která farmu vede, 

nechala děti podojit 

kozu, pohladit jednotlivá 

zvířátka. Děti seznámily 

s hospodářskými zvířaty, 

kde spí, co jedí.

Byly nadšené, příště plá-

nujeme pobyt na celý den 

i s opékáním vuřtů…

Eliška Růžičková,

ředitelka MŠ
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Bylo jim divné, že hřiště, které stá-

lo tolik peněz, se nemůže oplotit za 

pár tisíc korun.

Nelíbí se jim, že léta čekaly na tako-

véto hřiště a teď je toto hřiště devas-

továno jednak nezvedenou mládeží 

(odpolední hodiny, některými ná-

vštěvníky nočních podniků, a navíc 

jsou tací lidé na daném sídlišti, ven-

čí své psy přesto, že je to DĚTSKÉ 

HŘIŠTĚ !!!  A já se ptám, kde je 

Městská policie?  Zároveň není nej-

lepší řešení vysypat plochu pískem, 

který děti nanášejí na prolézačky, a 

hrozí tam riziko úrazu, naopak samy 

navrhly, že by výborný povrch byl 

z materiálu, který vyrábějí některé 

fi rmy (recyklovaná guma).

Pokusily se na mne obrátit, jelikož 

se dozvěděly, že jsme vypomoh-

li  s určitou záležitostí  ve městě, 

a jestli bychom tedy nemohli toto 

nějak svépomocí  alespoň oplotit.

Slíbil jsem, že se dohodnu se svými 

lidmi a pokusíme se co nejdříve vy-

pomoci  jak materiálem, tak se sa-

motnou instalací, protože nám není 

jedno, že by takhle krásné dětské 

hřiště mělo mít krátké trvání. 

Antonín Majer, Bílina

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PO 1 MĚSÍCI OD UVEDENÍ 
DO PROVOZU… A ZDEVASTOVANÉ ??

lásky“. Snad mohu prozradit i nej-

častější reakce mužů v hledišti. 

Velmi se jim líbila Klára Kozlov-

ská, přičemž chvála rodícího se 

Klárčina fan klubu zdaleka ne-

směřovala jen k jejímu zpěvu …   

Letos zde byl ze známých osob-

ností Petr Kolář. Už víte, na koho 

se lidé mohou těšit příště?

Každý rok zveme záměrně hosty 

s odlišným uměleckým zamě-

řením. Např. v roce 2007 tu byl 

houslový virtuos Jaroslav Svě-

cený, po něm hvězda Super Star 

Martina Balogová, další rok jaz-

zový hudebník Jiří Stivín a nyní 

stříbrný Český slavík Petr Kolář. 

Defi nitivní jméno na příští ročník 

nemáme, ale bude to někdo z ob-

lasti klasické hudby.

Belinensis jsou vždy někomu vě-

novány. Na koho máte v úmyslu 

se zaměřit příští rok?

Každý rok věnujeme nadstandart-

ní prostor v programu některému 

z místních souborů. Loni to byla 

ZUŠ, letos Festivalový orchestr 

Belinensis. Příští rok chceme dát 

větší příležitost pro svoji prezenta-

ci hudebnímu a pěveckému soubo-

ru bílinského gymnázia. Propaga-

ce místních souborů a účinkujících 

patří mezi hlavní cíle Bílinských 

hudebních slavností. JaK

Paní Kleinová coby 1 z maminek z PP II se obrátila nejdříve na či-

nitele MěÚ Bílina se žádostí o oplocení nově zbudovaného dětského 

hřiště, které stálo jistě nemalé peníze (prý 150 tis. ?), a dostalo se jí 

odpovědi, že na oplocení nejsou peníze.

 Foto: Jana Kleinová Foto: Jana Kleinová

Letošní Belinensis, které proběhlo 17. září v městském divadle, mělo 

úspěch a bylo okořeněno vydáním CD a vystoupením hvězdy české 

hudební scény, jakou je Petr Kolář. Jak hodnotí letošní ročník a něko-

lik náznaků z příštího ročníku prozradil v rozhovoru jeden ze spolu-

organizátorů René Štěpánek.

OHLÉDNUTÍ ZA BELINENSIS I POHLED NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK

Jak hodnotíte letošní ročník?

Podle reakcí diváků šlo o jeden 

z nejpovedenějších ročníků. Na-

víc jsme zaznamenali ještě jeden 

úspěch, který nás velmi příjemně 

překvapil. Televizi Regia TV se 

natolik líbila skladba „Zklamaná 

láska“, že k ní natočila klip, který 

celý týden vysílala. Spokojenost 

diváků i zájem médií nás pochopi-

telně velmi těší.  

Jaké byly nejčastější ohlasy pří-

mo od návštěvníků?

Všechny samozřejmě nadchlo vy-

stoupení hvězdy, jakou je Petr Ko-

lář. Ženská část publika reagovala 

velmi emotivně na text „Zklamané 
Klára KozlovskáKlára Kozlovská

Petr Kolář s jedním ze spoluorganizátorů Reném ŠtěpánkemPetr Kolář s jedním ze spoluorganizátorů Reném Štěpánkem

Od září tohoto roku zdobí chodbu bílinské radnice ve třetím patře 

u stavebního úřadu výtvarná dílka dětí Mateřské školy Aléská. Přijďte 

si prohlédnout a potěšit se obrázky možná budoucích umělců!
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Letos se na tomto folk-country-

bluegrassovém festivalu předsta-

vily kapely jako Nezmaři, Jabl-

koň, Druhá tráva či domácí Křáp 

nebo Petr a Jitka Šottovi a mnozí 

další. Celým festivalem provázel 

Celotýdenní program obsahoval 

mimo jiné přijetí místostarostou 

Jaroslavem Veithem na Obecním 

úřadě v Hrobčicích či uctění pa-

mátky náhle zesnulé starostky 

Hrobčic Boženy Zemanové, k če-

muž rodáci pořídili i vzpomínko-

vý krátký fi lm. Dále program třetí-

ho podzimního setkání zahrnoval 

účast na vinobraní v Třebívlicích 

či turistické túry na Bořeň a Hra-

dišťany. Nechyběla ani návštěva 

dětského Nízkoprahového zaří-

zení Oblastní charity Most, kde 

účastníci děti obdarovali.

Naprostým vrcholem celé akce byl 

pátek 24. září, kdy byly za přítom-

nosti biskupa litoměřického Mons. 

Jana Baxanta a akademického 

sochaře Dr. Petra Siegla z Aka-

demie výtvarného umění v Praze 

odhaleny zrestaurované sochy 

Nejsvětější Trojice a sv. Antoní-

na v Mirošovicích na Hrobčicku. 

Po pietním aktu na místě posled-

ního odpočinku paní starostky 

Boženy Zemanové následoval 

Česko-německý koncert v kostele 

sv. Prokopa v Mukově, který na-

vštívilo ke dvěma stům návštěv-

níků ze širokého okolí. Součástí 

programu varhanního koncertu 

bylo požehnání dvojjazyčné sklá-

dačky „Hrobčicko“ – historicky 

první vydané prezentační tiskovi-

ny o obcích Hrobčicka.

Duchovní a klasickou hudbu 

na historické varhany zahrál svě-

toznámý varhaník, rodák z Ma-

riánských Radčic na Mostecku, 

Dr. Walter Gleissner z Bavorska 

a pěveckým uměním doplnil sbor 

Harmonie z Loun pod vedením Ji-

řího Kurky.

Akce byla součástí přeshraničního 

projektu podpořeného Evropskou 

unií, v jehož rámci je opravován 

mukovský kostel s cílem tento ar-

chitektonický skvost nejen zacho-

vat, ale i vrátit do jeho působivého 

interiéru duchovně-kulturní život. 

Významně k tomu přispěli zejmé-

na pan Harald Hauptvogel a další 

rodáci sdruženi ve spolku Hei-

matkreisverein Bilin e.V., Česko-

německý fond Budoucnosti, Ús-

tecký kraj, Ministerstvo kultury, 

obec Hrobčice, společnost ČEPS, 

Babí léto má v Bílině již svou tradici. V sobotu 18. září se za povedené-

ho počasí i příjemné atmosféry s dobrou náladou konal již 13. ročník.

BABÍ LÉTO V HEZKÉM POČASÍ

Mezinárodní setkání na HrobčickuMezinárodní setkání na Hrobčicku

Koncerty probíhaly v pohodové a příjemné atmosféře 

Foto: Václav Weber

jsme tam, jak se to dělat nemá. 

Ale než abychom byli chytří a je-

nom kritizovali, řekli jsme si, že 

si uděláme svůj festival. To bylo 

v červnu a v září už byl první 

ročník na světě,“ zavzpomínal 

Jindřich Luňák.

Letošní ročník v dobré pohodě 

utekl a na podobnou atmosféru 

se jistě můžeme těšit zase v září 

příštího roku. Festival by však 

neproběhl bez sponzorů, kte-

rým patří velký dík. Patří k nim 

skupina ČEZ, SD, CHY – TEP, 

HAKIM, 3NET Teplice, S-STAV 

s.r.o., Jan Kůs – Lisec, Trio Ha-

vel s.r.o. a město Bílina. 

JaK

Občanské sdružení Mukov ve spolupráci s obcí Hrobčice a Spolkem 

domovského okresu Bilin uspořádalo ve dnech 22. až 27. září tradiční 

podzimní setkání. Za účasti rodáků z Bílinska, žijících v západní Ev-

ropě, se jednalo již o třetí ročník.

a.s., Severočeské doly, a.s., město 

Bílina, Římskokatolická farnost 

Mrzlice, Biskupství litoměřické, 

Sozialwerk Ackermanngemeinde 

Minchen, MUDr. Richard Plný 

z Trutnova. Svou dobrovolnou 

prací a uměním k obnově kostela 

mimo členů občanského sdružení 

přispěli například pěvecký sbor 

IN FLAGRANTI, žáci Střední 

odborné školy Litvínov-Hamr, 

pěvecký kroužek žáků ZŠ Lidic-

ká z Bíliny, SD Autodoprava, a.s., 

společníci fi rmy Zděnek Hönig 

z Chrášťan u Podsedic a zednictví 

Jana Pejly z Křižatek u Litvínova. 

Právem bylo poděkováno před-

sedkyni Občanského sdružení 

Mukov Janě Syslové, která byla 

hlavní organizátorkou.

Rodáci, kteří na Bílinsko vážili 

cestu z Berlína, ze spolkových 

zemí Bavorsko, Dolní Sasko, 

Hesensko, ale i z Rakouska, Švý-

carska a Belgie, si pobyt a připra-

vený program chválili.

Brigita Janovská, čestná členka o.s.

Jana Syslová, předsedkyně o.s.

Zleva: Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Jaroslav Veith, místosta-

rosta obce Hrobčice, Wolfgang Wodraschke, předseda spolku Heimat-

kreisverine e.V., Brigita Janovská, čestná členka o.s., Jana Syslová, 

předsedkyně o.s., Karel Ploranský, moderátor sboru Harmonie 

Foto: Václav Weber

jako každý rok moderátor Jir-

ka Balvan Balej. Nechyběly ani 

atrakce pro děti s tradiční pěvec-

kou soutěží Bílinský skřivánek 

a prezentací bílinského DDM. 

Pořádat takový festival však není 

jednoduché, jak naznačil organi-

zátor z kapely Křáp Jindřich Lu-

ňák: „Nadšení pro tento festival 

v nás stále je, ale je to čím dál 

tím náročnější. Chceme festival 

stále posouvat dál, a to je pak 

o kapelách. V tom už jsme hodně 

vyčerpali. Koho více pozvat, než 

je například Jablkoň nebo Ro-

bert Křesťan. Ale festival děláme 

rádi, a proto i příští rok se lidé 

mohou těšit na zajímavé hosty.“ 

Lákadlem jistě bude například 

Pavlína Jíšová nebo Žalman.

Poprvé se lidé na festivalu v pří-

jemném prostředí bílinského 

koupaliště sešli v roce 1998. 

Od nápadu vytvořit festival 

do jeho uskutečnění neuběhlo 

mnoho času: „Byli jsme s kape-

lou na jednom festiválku a viděli 

Velkým tahákem letošního roční-

ku byla skupina Jablkoň s front-

manem Michalem Němcem

Foto: Václav Weber
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Připravujeme:
KULTURNÍ DŮM

FONTÁNA 
Sobota 23. října od 20.00 hodin

KONCERT 
KAPELY

„POLETÍME?“

Originální brněnský banjoband 
Poletíme? (ten otazník je v ná-
zvu správně) vznikl kolem 
známého výtvarníka Rudolfa 
Brančovského roce 2007. Své 
první album „Jednoduché pís-
ničky o složitém životě“ vydala 
skupina na podzim roku 2008. 
Hudba Poletíme? je založená 
hlavně na zvuku banja a trum-
pety. Skupina s největším ohla-
sem všude, kam přijede!
Předkapela – „Čistírna po-
každé jinak“ - teplická kapela 
hrající směs ska, rocku, funku 
a balkánské dechovky
Vstupné: v předprodeje 60,- 
Kč; na místě 90,- Kč

MĚSTSKÉ 
DIVADLO

5. listopadu od 19.00 hodin 

Sarah Kane 

PSYCHÓZA
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 pa-
cientky, točící se ve spirále de-
prese a sedativ, zoufalé elegie, 
zaříkávání i vzývání smrti jako 
jediného lékaře. 
Hraje: 5. ročník 
Ondřej Mataj, Michaela 
Doubravová, Anna Fišerová, 
Jiří Kocman, Jan Čtvrtník, 
Natálie Řehořová, Kamila 
Kikinčuková, Lenka Juroš-
ková, Evženie Nízká
Vstupné: 100,- Kč

Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

21. října – 8.30 a 10 hodin 
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ 

Představení pro školky, školy
i pro veřejnost. Pohádkový

muzikál o princezně, která přelstí 
čerta. Vstupné: 50 Kč 

 
24. října – 15 hodin 

POHÁDKA Z KAŠPÁRKOVY 
ROLNIČKY 

Veselá loutková pohádka Divadla 
na nitích Teplice. Vstupné: 50 Kč 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
17. října – 15 hodin 

DECHOVKA NA FONTÁNĚ 
Premiérový počin pravidelných 

odpoledních setkání s dechovkou. 
Každou třetí neděli v měsíci 

potěší zájemce kvalitní dechovka. 
Dnes k tanci i poslechu hraje 

MOSTEČANKA. Vstupné: 30 Kč 
 

23. října 20 hodin 
KONCERT KAPELY „POLETÍME?“ 

Originální brněnský banjoband,
své první album „Jednoduché 

písničky o složitém životě“ vydal
v roce 2008. Hudba Poletíme?

je založená hlavně na zvuku banja
a trumpety. Předkapela – „Čistírna 
pokaždé jinak“ – teplická kapela 

hrající směs ska, rocku, funku
a balkánské dechovky 

Vstupné: v předprodeji 60 Kč;
na místě 90 Kč 

KINO HVĚZDA 
15. října – 19 hodin 

MACHŘI 
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 

 
16. října – 19 hodin 

BAARIA 
Itálie/Komedie. České titulky. 

Úsměvný příběh italské manželské 
dvojice a jejího rozvětveného 

širokého příbuzenstva.
Vstupné:70 Kč 150 minut 

 
19. – 20. října – 19 hodin 

EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 
USA/Akční thriller. České titulky. 

Skupina žoldáků se vydává 
na nebezpečnou misi 

do Jižní Afriky 
Hrají: S. Stalone, M. Rourke, Jason 

Statham, Dolph Lungren a Jet li 
Vstupné:75 Kč 103 minut

 
21. – 23. října – 19 hodin 

(K)LAMAČ SRDCÍ 
Francie/ Komedie. České titulky. 

Speciální služba: ROZBIJÍME 
PARTNERSKÉ VZTAHY 

NA OBJEDNÁVKU! 
Hrají: Vanessa Paradis, Romain 
Duris, Julie Ferrier, F. Damiens. 

Vstupné:75 Kč 105 minut
 

26. – 27. října 19 hodin 
DÁL NEŽ SE ZDÁLO 

USA/Romantická komedie. České 
titulky. Romantická komedie o tom, 

zda má „vztah na dálku“ smysl... 
Vstupné: 70 Kč 105 minut

 

     Dům dětí a mládeže Bílina 
Havířská 529/10, 418 01 Bílina, tel.417 821 577, 

774 821 111, www.ddmbilina.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  BÍLINA
Havířská 529 / 10  418 01 Bílina, 
tel.417 821 577, 774 821 111
www.ddmbilina.cz

Kulturní centrum 
KASKÁDA v Bílině

příspěvková 
organizace

Nový chovatelský kroužek, kde děti se 
naučí jak se správně starat o drobná 

domácí zvířátka a budou o ně pečovat.
Schůzky: pondělí 15.00 – 16.00 hodin

Cena za jednu schůzku: 40,– Kč

Nechtějí vám rodiče dovolit domů živé zvířátko?
Přijďte do domu dětí,

tady na Vás zvířátka čekají!

N ý h t l ký k
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Slavnostní chvíli připravil pro občany Obecní úřad Hrobčice. V pá-

tek 24. září od 15 hodin se shromáždění občané stali svědky oje-

dinělé akce, a to žehnání zrestaurovaných soch: Sloupu Nejsvětější 

Trojice a sochy svatého Antonína Posutevníka, které se nacházejí na 

návsi v Mirošovicích.

… a z toho jedny dvojčata. V úterý 21. září se v obřadní síni na 

městském úřadě sešli hrdí rodiče a další příbuzní se svými nedávno 

narozenými dětmi na vítání občánků.

O žehnání soch v Mirošovicích

SEDM DĚTÍ PŘIVÍTÁNO DO ŽIVOTA…

Obci Hrobčice, pod jejíž sprá-

vu Mirošovice patří, se podařilo 

shromáždit dostatečné množství 

fi nančních prostředků na opravu 

těchto kulturních památek, za-

chránit je před devastací a zacho-

vat je pro příští generace. Úvod-

ní projev pronesl místostarosta 

obce Jaroslav Veith, zastupující 

zemřelou starostku Boženu Ze-

manovou, které všichni přítomní 

věnovali tichou vzpomínku.

Slavnostním aktem provázela 

matrikářka Miloslava Uhrová. 

Malé občánky nejdříve do živo-

ta uvedly básně, které přednesly 

děti z MŠ Čapkova. Dětem přišel 

zazpívat několik písní také sou-

bor Schola viva bilinensis. 

Po nich se slova ujal starosta Jo-

sef Horáček, který apeloval na 

rodiče, že je důležité nejen mate-

riální zabezpečení dítěte, ale také 

ochrana před vnějšími negativní-

mi vlivy, kterých je v dnešní době 

kolem plno, láska a pocit zázemí 

a bezpečí.

Pak se již rodiče i další příbuzní 

podepisovali do pamětních knih 

a starosta jim předával pamětní 

listiny. Nechyběly ani malé dárky 

a květiny pro maminky.

Bílina má po této slavnostní akci 

o sedm občánků více. Ať se jim 

daří a vyrostou z nich spokojení 

a správní občané. JaK

Do života byly
přivítány tyto děti:

Kristýna Láníková, Daniel Partík, 

Daniel Řeřicha a Michael Řeři-

cha, Klaus Pohl, Nicol Dvořáko-

vá, Šárka Chmátalová

Milí spoluobčané,

Budu se těšit na naše další spo-

lečné setkání v obřadní síni Měst-

Poté se ujal slova vzácný host – 

jeho excelence litoměřický biskup 

Mons. Jan Baxant, který postupně 

obě sochy požehnal.

Dále byl občanům představen 

akademický sochař a restaurátor 

Dr. Petr Siegl z Akademie výtvar-

ných umění v Praze, v jehož ateli-

éru pod jeho odborným dohledem 

byly sochy restaurovány. Ve svém 

vystoupení stručně přítomné se-

známil s postupem prací i s vý-

znamem záchrany památek.

Dalším hostem byla delegace 

rodáků ze Spolku domovského 

okresu Bilin ze západní Evropy, 

vedená obětavou paní Brigitou 

Janovskou. Byla jim představe-

na nejstarší občanka Mirošovic 

O. Dupáková a brzy se našla spo-

lečná řeč i s některými dalšími 

občany.

Všechny krásné a upřímné pro-

slovy, hezké počasí a velmi pěk-

né hudební vystoupení studentů 

teplické konzervatoře dodaly této 

akci vskutku důstojný a slavnost-

ní ráz. Věra Veithová

ského úřadu v Bílině dne 14. 12. 

od 14.30, kdy se bude konat další 

vítání občánků našeho města. 

Rodiče, kteří budou mít zájem, 

mohou přijít na matriku č. dveří 

212 v prvním poschodí, kde před-

loží rodný list dítěte a svůj ob-

čanský průkaz – nejpozději týden 

před konáním slavnostní akce.

Na všechny se moc těší 

matrikářka

Miloslava Uhrová

Setkání všech zúčastněných stran na Obecním úřadě v HrobčicíchSetkání všech zúčastněných stran na Obecním úřadě v Hrobčicích

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Akademický malíř Akademický malíř 

a restaurátor Petr a restaurátor Petr 

Siegl u jedné ze Siegl u jedné ze 

zrestaurovaných zrestaurovaných 

soch, kterým se soch, kterým se 

žehnaložehnalo

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Plavecká hala i sauna byly během léta mimo provoz. Obě odstáv-

ky byly plánované, přičemž ta třítýdenní v bazénu se poněkud 

protáhla. Toto sportoviště patří k nejstarším v Bílině (70. léta 

minulého století), a tak musíme počítat s odpovídajícím stavem 

i největší opotřebovaností. 

Setkání u křídla, které pořádá občanské sdružení Bílina 2006, bude 

hostit zajímavé lidi, které mají něco společného s Bílinou či severní-

mi Čechami. Jako první přijede původem Tepličan Vladimír Kořen, 

který je redaktorem ČT a moderátorem pořady Zázraky přírody.

Dva největší problémy v plavecké hale

SETKÁNÍ U KŘÍDLA PŘIVÍTÁ VLADIMÍRA KOŘENA

Během oprav vyšlo najevo, že ba-

zénová fólie je velice poškozená, co 

je ale horší, stěny kolem trysek jsou 

prohnilé tak, že k nim fólie nedoléhá. 

Dochází k průnikům vody mezi fólii 

a stěnu a k ještě rozsáhlejší korozi. 

Podařilo se to nějakým způsobem vy-

řešit a vanu napustit, ale je to časova-

ná bomba. Pravděpodobně už v příští 

odstávce budeme muset přijmout dů-

kladnější opatření. 

Druhý problém nastal při opětovném 

najetí strojovny. Ta disponuje třemi 

kotli zajišťujícími ohřev vody, teplo 

a vzduchotechniku. Jeden z nich již 

poněkolikáté nápor nevydržel a pras-

kl. Záplaty není možné nikam při-

chytit, okolní stěny jsou jak z papíru. 

Výměna je nevyhnutelná. Nyní jede-

me na jeden kotel, druhý je v záloze. 

Jakmile však klesne okolní teplota na 

-5 °C, je nutné uvést do provozu i dru-

hý kotel. Jestliže pak jeden nevydrží, 

je konec! 

Setkání se uskuteční 26. října od 

18 hodin v koncertním sále ZUŠ. 

Vstupné je zdarma. Povídání bude 

obohaceno několika vstupy žáků 

ZUŠ. Setkání bude koncipová-

no nejen jako dialog moderátora 

a zároveň předsedy sdružení Jana 

Beneše s Vladimírem Kořenem, 

ale jako dialog všech návštěvníků, 

kteří se budou chtít zapojit a na 

cokoliv se zeptat.

Pozvánka na setkání je na interne-

tových stránkách sdružení, letáky 

budou k dispozici týden před ko-

Do Rady města 22. září jsme podali 

návrh na řešení vzniklé situace. Ta 

doporučila zastupitelstvu na svém 

zasedání výměnu kotle schválit. Do 

budoucna je potřeba se rozhodnout, 

jestli poruchy neustále „lepit“ (a je to 

velmi drahé lepidlo), nebo jít cestou 

rozsáhlejší rekonstrukce plavecké 

haly, či dokonce totální změny a mo-

dernizace. 

Připomeňme, že tuto otázku řešilo 

město už před čtyřmi lety. Tehdy ne-

chalo zpracovat „Architektonickou 

ověřovací studii modernizace plavec-

ké haly v Bílině“ fi rmou Berndorf, 

nejpřednějším odborníkem na bazé-

ny v Evropě. Ta doporučuje celkem 

tři varianty řešení odstupňované jak 

svým rozsahem, tak samozřejmě i ce-

nou (přibližně 30, 60 a 160 milionů 

korun). Nejnákladnější návrh je prak-

ticky přestavba na aqvapark. Vzhle-

dem k tomu, že se jedná o čerstvou 

studii, napovídá o možných investi-

cích dosti věrohodně. Záleží jen na 

městě, jestli se pro něco podobného 

rozhodne a získá prostředky. Do té 

doby si asi návštěvníci budou muset 

zvyknout, že bude docházet k neu-

stálým poruchám a haváriím tak, jak 

budou dosluhovat jednotlivá zařízení. 

S tím bude spojeno uvedení bazénu 

mimo provoz. My se budeme snažit, 

abychom k tomu museli přistupovat 

co nejméně!  Mgr. Jan Davignon,

jednatel RSZ Bílina s.r.o.

náním akce, jak vysvětluje Jan Be-

neš: „Vladimír Kořen kandiduje 

v Praze a je možné, že mu po vol-

bách vyvstanou nějaké povinnosti. 

Teoreticky proto hrozí, že setkání 

bude odloženo, ale ne o moc. Letá-

ky však týden předem budou.“

Letos chce v úmyslu sdružení reži-

séra Ludvíka z ČT. V rámci pořadu 

Prameny točil i pramen řeky Bíli-

ny. Dalším by měl být Petr Mik-

šíček, který napsal několik knih 

o Krušnohoří. „Máme v úmyslu 

zvát ne známé, ale zajímavé lidi, 

kteří mají něco společného s tím-

to regionem. Buď se tu narodili 

a něčeho dosáhli, nebo naopak 

jsou odjinud, ale mají tu citové či 

profesní vazby apod.,“ vysvětlil 

Jan Beneš.

Setkání se budou konat vždy kon-

cem měsíce. Více se lidé dozví na 

stránkách sdružení, kde vždy bude 

k dispozici i profi l hosta.

Revokovalo:
Usnesení zastupitelstva města č. II/230 

ze dne 2.9. 2010, kterým byl schválen 

záměr prodeje areálu bývalého Zá-

meckého pivovaru Bílina.

Schválilo:
Zveřejnění záměru prodeje areálu 

bývalého Zámeckého pivovaru Bíli-

na, a to budovy č. p. 1, č. p. 2, č. p. 

228 a budovy bez čp/če na pozemku 

p. č. 783 včetně příslušenství a po-

zemků 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 kupní cenu 

stanovenou dle znaleckého posudku 

2.300.000 Kč, navýšenou o náklady 

spojené s prodejem nemovitostí. Ná-

sledně při jednoznačně prokazatel-

ném proinvestování minimální částky 

ve výši 2.300.000 Kč do nemovitosti 

bývalého Zámeckého pivovaru Bílina 

bude tato nabyvateli přeúčtována. Ža-

datelé o koupi nemovitosti musí spl-

ňovat následující podmínky:

a) Záměr společnosti musí být v sou-

ladu s územním plánem města 

Bíliny a platnou legislativou.

b) Nabyvatel musí ve smlouvě 

stanovit časový harmonogram 

rekonstrukce včetně popisu jed-

notlivých stavebních objektů 

a termínu jejich zprovoznění. 

c) Společnost bude vyzvána k proká-

zání základního jmění a ročních 

obratů za období let 2007 – 2009.

d) Respektovat ustanovení kupní 

smlouvy vyhotovené právním zá-

stupcem města Bíliny. 

Záměr prodeje nemovitostí v areálu 

bývalých kasáren, a to budovy bez čp/

če s pozemkem p. č. 1681/31 o výmě-

ře 537 m2 za cenu obvyklou ve výši 

1.300.000 Kč a části pozemku p. č. 

1681/33 o výměře cca 700 m2, k. ú. 

Bílina, za cenu dle cenové mapy 130 

Kč/m2, s předkupním právem pro sou-

časného nájemce. Celková cena bude 

navýšena o náklady spojené s prode-

jem nemovitostí.

Záměr účasti v Programu Podpora 

terénní práce v roce 2011 a podání žá-

dosti o účelovou dotaci se spoluúčastí 

města ve výši nejméně 30 % z celko-

vého rozpočtu projektu s tím, že cel-

ková výše bude upřesněna v návrhu 

rozpočtu města na rok 2011.

Záměr prodeje mobilních terminálů 

Motorola MC 55 za cenu dle odbor-

ného odhadu 39.193 Kč bez DPH za 

oba terminály s příslušenstvím. 

Vyúčtování hospodaření města, jeho 

zařízení a řízených organizací za I. po-

loletí roku 2010. 

Přijetí neinvestiční účelové dotace ve 

výši 1.080.000 Kč na veřejně prospěš-

né práce. 

Přijetí daru od Severočeských dolů, 

a. s., Chomutov, ve výši 300.000 Kč 

na územní rozvoj. 

Uzavření darovací smlouvy mezi měs-

tem Bílina a Náboženskou obcí Círk-

ve československé husitské, Bílina, 

jejímž předmětem je deset kusů osob-

ních počítačů HP de7100 pentium 3,4 

GHz, 512 MB, HDD 40 GB. Win XP 

prof. a deset kusů monitorů HP L 1502 

15“ v celkové ceně 20.000 Kč. 

Opravu kotle v plavecké hale dle 

předložené cenové nabídky společ-

nosti PORT tepelná technika, s. r. o., 

Teplice.

Činnost rady města v samostatné pů-

sobnosti za období od 25.8. do 22.9. 

2010. 

Souhlasilo:
S demolicí pásového dopravníku, 

dle návrhu předloženého společností 

PONTEX, s. r. o., Praha 4 (zastupující 

stavebníka Severočeské doly, a. s. 

Projednalo:
Zápis z jednání fi nančního výboru ze 

dne 22.9. 2010, ve všech bodech.

Vzalo na vědomí:
Sdělení JUDr. Viktora Bradáče k do-

účtování nákladů společnosti MV 

COVER, s. r. o., za koncert Rocková 

Bílina 2009, konaný dne 28.9.2009, 

včetně vyjádření advokátky Mgr. Ivy 

Frömlové a JUDr. Ing. Jiřího Pastora 

k této záležitosti. 

Informace vedoucího odboru nemovi-

tostí a investic k průběhu rekonstrukce 

kamenné kašny se sochou sv. Floriana 

na Mírovém náměstí v Bílině. 

Zápis z jednání kontrolního výboru ze 

dne 15. 9.2010, včetně přehledu kont-

rol za rok 2010. 

Informaci o zániku Kontrolního a Fi-

nančního výboru Zastupitelstva města 

Bíliny dnem voleb do zastupitelstva 

města, to znamená dnem 15.10.2010. 

Ing. Ladislav Kvěch, 

tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 

seznámit na úřední desce MěÚ 

Bílina nebo v sekretariátu starosty 

města a dále i na webových strán-

kách města (www.bilina.cz).

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 6. zasedání, které se uskutečnilo dne 30. 9.2010 mimo jiné:
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Bez ztráty bodů procházela do 6. kola 1.A třídou Bíli-

na. Po tomto kole zvýšila náskok na čele na šest bodů 

s jasným skóre 21:1. Za stálého deště odešly v sobotu 

vysoko poraženy Ervěnice. 

Klub lodních modelářů bílinské Asociace technických sportů uspořádal v neděli 5. září tradiční krajský závod – Memoriál Jiřího Jerie. 

První body v soutěži ztratila Bílina ve Strupčicích, přestože celý zá-

pas domácí přehrávala. Možná byla překvapena z velkého sportov-

ního areálu v obci s necelou tisícovkou obyvatel, který byl vybudo-

ván díky dolům, a mimo fotbalového hřiště a koupaliště, má sedm 

dalších sportovišť. 

B

n

s

v

FK Bílina přehrála jasně Ervěnice

FK BÍLINA POPRVÉ JEN REMIZOVALA

Závody lodních modelů v Bílině Bezovce

Hvězdou zápasu byl 21letý Bari, 

který vstřelil tři branky a na další tři 

nahrál. Od úvodního hvizdu zatlači-

la Bílina soupeře na jeho polovinu. 

Nejdříve předvedl svůj pověstný 

slalom Hasal přes půl hřiště a byl 

z toho roh. Potom Hasal střílel po 

centru Levého, ale brankář střelu 

vyrazil. Ale v 7. minutě po přesném 

rohovém kopu Pavlíčka vstřelil 

Bari první branku. Další střela Le-

vého mířila těsně vedle. Potom vy-

pálil z dálky Mergl, brankář Boček 

míč jen vyrazil a Bari míč poslal do 

sítě. A hned po rozehrání vysunul 

Bari přesně Augustu a Bílina vedla 

3:0. Hosté se prakticky nedostávali 

za polovinu hřiště. Několik dalších 

střel domácích mířilo vedle až při-

šla 42.minuta. Rychlá akce po ose 

Žemba – Bari – Gutsch a bylo to 

4:0. Ve 44. minutě měl ještě šanci 

Augusta, ale nevystřelil. Také dru-

hý poločas začal tlakem domácích. 

Gutsch nastřelil z úhlu vzdálenější 

tyč, bombu Pavlíčka brankář chy-

til. Po hodině hry sevření domá-

cích polevilo, ale měli hru stále ve 

své moci. O tom svědčí i poměr 

rohů 10:0. V 72. minutě se probíjel 

Gutsch, brankář Boček míč vyrazil 

a dorážka Mila trefi la před prázd-

Více než krásné a slunečné počasí 

přivítalo na startu na 46 závodní-

ků-modelářů všech věkových a vý-

konnostních kategorií. A když se na 

startovní listinu zaevidovali i mistři 

západočeského kraje z Chebu, bylo 

jasné, že závod bude velmi kvalitní. 

Pouze v jednom případě došlo k tzv. 

„potopení“ lodního modelu.

Závod poctil svou návštěvou i sta-

rosta Bíliny Josef Horáček a tajem-

ník městského úřadu Ing. Ladislav 

Kvěch.

Pořadí 

na stupních vítězů:

– kategorie EX 500 miminka:

 1. Vojta Novák (KLM Bílina)

 2. Dan Procházka (KLM Bílina)

 3. Jiří Kučera (KLM Bílina)

– kategorie EX 500 žáci:

 1. Petr Bureš (KLM Bílina)

 2. Tomáš Kučera (Jiříkov)

 3. Lukáš Kučera (Cheb)

– kategorie EX senioři:

 1. Miroslav Kučera (Jiříkov)

 2. Josef Otta (Duchcov)

 3. Petr Bureš (KLM Bílina)

– kategorie F4 žáci:

 1. Jiří Vlach (Duchcov)

 2. Jiří Franta (Most)

 3. Rudolf Knorr (Duchcov)

– kategorie F4 senioři:

 1. Jan Vlach (Duchcov)

 2. Josef Otta (Duchcov)

 3. Vladimír Procházka 

    (KLM Bílina)

Sponzoři závodu: Severočeské doly 

Chomutov, Doly Bílina, MV KSČM 

Bílina, Oldřich Bubeníček – krajský 

zastupitel, Jiří Konárek, Antonín 

Mejtský, Alena Nekardová, Anna 

Šimečková, Suroviny – Ivo Koželuh 

a „domovská“ ZO AVZO TSČ ČR.

Vladimír Procházka, 

vedoucí oddílu lodních modelářů 

KLM Bílina

Obě mužstva se představila s velice 

mladými hráči, a proto se hrálo v po-

hybu od začátku do konce. Strupčice 

měly dobře organizovanou pětičlen-

nou obranu, ale záloha hostů domácí 

jasně přehrávala. Domácí z minima 

šancí však vytěžili maximum, Bí-

lina řadu neproměnila a nastřelila 

dvě břevna. Hned v úvodu zahrozil 

Gutsch po chybě domácího brankaře 

Jiráska, který ve svých 24 letech byl 

nejstarším hráčem Strupčic, potom 

vypálil Pavlíček a brankář Jirásek 

vytáhl míč na roh. Hrálo se za stálé-

ho mrholení na kluzkém terénu, kte-

rý více vadil Bílině. Ovšem v době, 

kdy tlak hostů narůstal, přišel rychlý 

útok domácích a Vrba křížem přes 

celou branku zařídil, že Bílina po-

prvé v soutěži prohrávala. Ve 22. 

minutě zatáhl míč Gutsch, ale Bari 

vystřelil jen slabě. Z protiútoku ne-

trefi l v šanci domácí Vrba. V té době 

se již rozcvičovali Milo a Čula, pro-

tože v  družstvu Bíliny se evidentně 

nedařilo Augustovi a Barimu. Ve 

33. minutě po rohu Pavlíčka trefi l 

Gutsch břevno. A o čtyři minuty 

později trefi l z hranice šestnáctky 

břevno i Levý. To již byl na hřišti 

s chutí hrající Čula. V závěru za-

hrozili i domácí, nejdříve skluzem 

zachraňoval Hasal a potom střela 

z dálky protáhla Pohla. V poslední 

nou brankou Gutsche… V 77. mi-

nutě po centru Bariho se trefi l z hra-

nice šestnáctky z otočky Gutsch. 

Ke cti hostům slouží fakt, že se 

hrálo velice slušně. Po rohu Pav-

líčka „sebral“ míč Hasalovi z hla-

vy Karel. V závěru vybojoval míč 

Čula, přihrál Barimu a ten uzavřel 

na 6:0. V poslední minutě ještě po 

přihrávce Žemby pálil Gutsch, ale 

brankář střelu vyrazil. Se závěreč-

ným hvizdem byli hráči odměněni 

potleskem diváků. „Je to můj první 

hattrick, dnes se dařilo. Hrálo se mi 

dobře, v tom počasí jsem to čekal 

horší. Ale jsem spokojený, i s celko-

vým výsledkem,“ neskrýval radost 

útočník Ladislav Bari. Nyní bude 

důležité, aby hráči nepodlehli eufo-

rii. „To myslím nehrozí, trenér nám 

to ani nedovolí. Pondělní tréninky 

jsou ještě tvrdší než dříve,“ dodal 

obránce Josef Mergl. A spokojen 

byl i šéf bílinského klubu Petr Pro-

cházka: „Jsme rádi, že jsme potvr-

dili roli favorita, mysleli jsme si, že 

Ervěnice budou těžším soupeřem. 

Naší hráči ale utkání nepodcenili, 

a odehráli ho zodpovědně.“ 

Branky: 7., 17., 86.Bari, 

 42., 77.Gutsch, 

 18.Augusta

ŽK: 1 – 2

Rohy: 10:0

Diváci: 90

Rozhodčí: Kořán – Cvachoušek,

 Hofmann st.

Bílina: Pohl – Žemba, Karel, Hasal, 

Mergl – Filo (80.Brejcha), Augusta 

(59.Milo), Pavlíček, Levý (70.Čula) 

– Gutsch, Bari

Oldřich Bubeníček

minutě chytil domácí brankář trest-

ný kop Hasala. V závěru poločasu 

se hra hodně přiostřila, tvrdě byl 

faulován Čula, ale hosté nezůstali 

nic dlužni, rozhodčí však ani jednou 

nevytáhl žlutou kartu. 

Druhý poločas začal pro Bílinu vý-

borně, když si Pavlíček naběhl do 

uličky a vyrovnal. Potom bravurním 

zákrokem napravil Pohl zaváhání 

při první brance a z protiútoku stří-

lel Gutsch vedle. Překvapivě brzy 

šel z trávníku běhavý Levý. V 63. 

minutě předvedl jeden ze svých pa-

rádních kousků Gutsch, výborně se 

uvolnil, od brankové čáry přihrál do 

velkého čtverce a Mergl s přehle-

dem poslal hosty do vedení. Ovšem 

sprcha přišla v 75. minutě, po rohu 

se dobře orientoval střídající Hájek 

a přes svoji malou postavu hlavou 

vyrovnal. Posledních deset minut 

Bílina přišpendlila domácí na jejich 

polovině, ale Strupčice remízu ubrá-

nili. V závěru to opět jiskřilo a roz-

hodčí již vytahoval i karty. Početná 

skupina bílinských diváků odjížděla 

zklamaná ze ztráty bodů a nespoko-

jen byl i trenér Josef Tichý. „Před-

vedená hra byla špatná, asi můžeme 

být rádi za bod. Vytvořili jsme si 

spoustu gólových šancí, které jsme 

neproměnili. Přitom to byl jeden 

z nejslabších soupeřů, nepochopím 

kluky, jak dnes hráli, nebojovali. 

Přijeli jsme jak mistři světa, ale na 

druhou stranu je dobré, že jim tro-

chu sklapne a začneme hrát zase 

fotbal.“ 

Branky: 14. Vrba, 75. Hájek – 

49. Pavlíček, 63. Mergl

Bílina: Pohl – Žemba, Karel, Hasal, 

Mergl – Filo, Augusta (33 Čula), 

Pavlíček, Levý (53 Milo) – Bari (83.

Brejcha), Gutsch 

Oldřich Bubeníček
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Byla obrovská šance našeho bojov-

ného družstva poprat se dokonce o 

2.místo a zajistit si tak baráž o ex-

traligu.

Opak se stal pravdou. Při výpadku 

několika stálých opor, kteří o prázd-

ninách místo tvrdé přípravy zvolili 

tu“ okurkovou“, jsme náš vytýče-

ný a vysněný cíl a pozici neuháji-

li. Skočili jsme v tomto kole až na 

6.místě s minimálním odstupem od 

2. místa a tím se nejen rozplynula 

vidina baráže ale i 3.místa a nako-

nec nám zbyla „ bramboračka“. 

Musím však vyzdvihnout kolektiv-

ního ducha našeho družstva a kon-

statovat, že i 4. místo je historicky 

velkým úspěchem v I. atletické lize 

a velkou reklamou našemu městu, 

které viditelně podporuje nejen náš 

klub, ale celou bílinskou sportovní 

veřejnost.

Je mou povinností zmínit několik 

opor, které se o tento výsledek vel-

kou měrou zaslouzily. Především 

středotraťař Adam Kouba, výškař 

Jan Malík, trojskokan Martin Sý-

kora a trojice chodců Jiří Janoušek, 

Akce se zúčastnili čtyři strany a 

hnutí, a to ČSSD, KSČM, ODS a 

Sdružení nezávislých za Světec. 

Pátá strana, nové sdružení nezá-

vislých kandidátů, se omluvilo. Na 

organizaci akce se podíleli všichni 

zúčastnění spolu se členy Občan-

ského sdružení Za Chotějovice. 

Akci jsme uspořádali s myšlenkou 

dokázat, že i v předvolebním čase 

se mohou kandidující subjekty do-

hodnout – alespoň na dobře stráve-

ném příjemném odpoledni a troše 

zábavy. Výsledky souboje nejsou 

podstatné, ale pro úplnost: zvítězila 

ČSSD, druhá byla ODS a na třetím 

místě skončilo Sdružení nezávis-

lých za Světec. Tomáš Pavel

Celé dopoledne vydrželo počasí a 

pršet začalo až při vyhlašování vý-

sledků. Náročná soutěž měla letos 

opět zahraniční účast, když přijelo 

družstvo policistů z Drážďan a na-

konec si odvezlo i cenu v jednot-

livcích. Domácí bílinské strážníky 

reprezentovala dvě družstva. První 

Ladislav Janda, Michal Zpěváček 

a David Ferenc, druhé Jiří Vaník, 

Vlastimil Maňkoš a David Olič. 

Výborně si vedlo družstvo stře-

leckého klubu Radovesice a na 

stupně vítězů se dostalo družstvo 

bílinských policistů. Jen dvě druž-

stva dosáhla v hlavní soutěži času 

pod osm minut, dopravní policisté 

z Teplic a domácí první družstvo.  

Ale díky téměř bezchybné střelbě 

se z vítězství nakonec radoval SSK 

Radovesice I, který převzal putov-

ní pohár od ředitele MP Bílina 

Pavla Ryjáčka. Na druhém místě 

skončil DI PČR Teplice a třetí OO 

Na 3. místě v soutěži družstev skončilo OO PČR Bílina

Foto: Václav Weber

Pepa Kalát a Jarda Pták. Samo-

zřejmě, že patří poděkování všem 

závodníkům ligového kádru. Závě-

rem bych chtěl bílinskou veřejnost 

informovat o tom, že neusínáme na 

vavřínech a motivujeme se již na 

ligu 2011. Jednáme o dalším zkva-

litněním a posílením klubu, které 

bude mít ambice na umístění v prv-

ní trojce a účasti na baráži v boji 

o extraligu. To je můj a náš cíl.

Josef Mairich, vedoucí družstva

PČR Bílina. V soutěži jednotlivců 

byl sice nejrychlejší Martin Hrá-

dek (DI PČR Teplice),  ale trestné 

sekundy ho odsunuly na třetí mís-

to. Po vítězství sahal dobře střílejí-

cí David Ferenc (MP Bílina I), ale 

u jedné z fi gur mu vypadl zásobník 

a nakonec chyběly čtyři sekundy. 

Vítězem se stal Peter Wawrzyni-

ack z Drážďan, který převzal po-

hár hrobčické starostky Boženy 

Zemanové. Za nedávno zemřelou 

starostku předával cenu její syn 

Petr, zastupitel Hrobčic. Hlavním 

rozhodčím byl Ivan Pastyřík, zdra-

votní službu zajišťovala HNsP Bí-

lina,  dobrý stravovací režim měl 

na starosti Pavel Ryjáček a Václav 

Mojžíš. A účast na 12.ročníku již 

na místě potvrdilo družstvo poli-

cistů z Drážďan. 

Pořadí družstev o pohár ředitele 

MP Bílina: 1.SSK Radovesice I, 

2.DI PČR Teplice,  3.OO PČR Bí-

lina, 4.MP Litvínov, 5.MP Bílina I, 

6.BDMP Drážďany, 7.MP Duch-

cov, 8.SSK Radovesice II, 9.Ge-

nereli, 10.MP Bílina II, 11.MP 

Liberec. 

Pořadí jednotlivců o pohár sta-

rostky Hrobčic: 1.Peter Wawr-

zyniack (BDPM), 2.David Ferenc 

(MP Bílina I), 3.Martin Hrádek 

(DI PČR Teplice), 4.Tomáš Hor-

ký (SSK Radovesice I), 5.Jan Če-

chura (OO PČR Bílina), 6.Luboš 

Čapucha (MP Liberec), 7.Martin 

Malík (MP Duchcov), 8.Ladislav 

Janda (MP Bílina II), 9.Arnošt Za-

vadil (Genereli), 10.Jan Ševcovic 

(SSK Radovesice II), 11. Květo-

slav Lecjaks (MP Litvínov).

Přesně v den výročí invaze sovětských vojsk do ČSSR jsme 

odjížděli bojovat do pražského Edenu s cílem obhájit 3.místo 

v I. atletické lize po třech kolech. 

Na hřišti v Chotějovicích na Světecku se v úterý 28. září usku-

tečnil souboj v petangu, ve kterém se utkala tříčlenná družstva 

kandidátů do zastupitelstva obce Světec. 

Na střelnici v Hrobčicích proběhl v sobotu 11. ročník soutěže 

tříčlenných družstev v policejním parkuru o putovní pohár 

ředitele Městské policie Bílina. A také přijelo 11 družstev, nej-

vzdálenější MP Liberec. 

Bramborová medaile a trocha rozčarování 

Petang spojil politické protivníky

Policie soutěžila v policejním parkuru

Bramborová medaile a trocha rozčarování 


