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INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

„Zajímavostí, kterou se tato 
třída odlišuje, je sestavení nábyt-
ku, které není, oproti klasickým 
učebnám ve tvaru U. Vše je uspo-
řádáno do tzv. hnízd. Tento styl se 
používá převážně v Anglii a Kana-
dě,“ uvedla Mgr. Dagmar Axami-
tová, která v nové učebně vyučuje 
anglický jazyk. 

Ve třídě je umístěno šest buňek 
pro čtyři žáky a učitelské cent-
rální pracoviště s počítačem. Při 
slavnostním zahájení nechyběla 
praktická ukázka, kterou předved-
li žáci 3. C. Na dětech bylo vidět 
nadšení a zájem o práci s interak-
tivní tabulí, která tvoří dnes již 
samozřejmou součást výuky. 

„Tato Digitální jazyková labo-
ratoř Robotel Symposium je 
novou generací multimediálních 

jazykových laboratoří a dovolu-
je zde aplikovat jakoukoli výu-
ku cizích jazyků, ale také např. 
informatiky, která by se také měla 
v této třídě v budoucnu vyučovat. 
Nebráníme se ani využití učebny 
pro jiné jazykové kurzy v odpo-
ledních hodinách pro dospělé. 
Vše je, ale v začátcích,“ sdělila 
ředitelka ZŠ Aléská Mgr. Božena 
Holková.

Slavnostního otevření se zúčast-
nilo vedení města se starostou 
Josefem Horáčkem, Ing. Franti-
šek Strach, zástupci fi rem, které se 
podílely na rekonstrukci a insta-
laci učebny a zástupci školy. 

„Chtěl bych především podě-
kovat ředitelce Holkové za skvělý 

Novým a pro děti zajímavějším stylem výuky cizích jazyků se začíná 
ubírat základní škola Aléská, která zcela změnila vzhled jazykové tří-
dy na moderní, v České republice třetí takovou fungující učebnu.

ZŠ Aléská otevřela moderní jazykovou učebnu

INZERCE 060/BZ

Chtěl bych upozornit spoluobčany a zároveň mé zákazníky,
že se mým jménem a mou vizitkou prokazuje neznámý muž,

který nabízí montáž zabezpečení dveří (pojistky dveřních pantů
a zámky), a to neodborně a za neuvěřitelně vysoké ceny.

Tímto způsobem se neznámý muž dopouští nekalosoutěžního 
jednání (klamavé označování zboží a služeb, parazitování

na pověsti, výrobků či služeb jiného soutěžitele)
a současně vám ale způsobuje škodu, neboť já tyto služby 

nabízím několikanásobně levněji.

Příklad:
Pojistky dveřních pantů
včetně montáže 3ks 350,- Kč
Přídavný zámek
včetně montáže 950,-Kč

TEN PRAVÝ
RADEK ŠLOSER

Na neznámého
muže jsem již
podal „oznámení“. Vyzývám všechny poškozené,
aby kontaktovali Policii České republiky.

nápad, protože nebýt dobré myš-
lenky, nemohla by se realizovat 
tak skvělá záležitost. Poděkování 
také patří Ing. Františku Stracho-
vy a skupině ČEZ za fi nanční dar 
ve výši 850 tis. korun, který ško-
le na jazykovou učebnu poskytli. 

Považuji za velký úspěch, pokud 
se nám ve městě podaří zreali-
zovat projekty na takové úrov-
ni, jakým je právě otevření této 
učebny,“ dodal starosta Josef 
Horáček.

Lada Laiblová
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Jak se vám líbí nové modré reklamní lavičky ve městě?

Tomáš
GABČO,
24 let, dělník:
„Nových reklamních la-
viček jsem si nevšiml. 
Na Chlumu máme jen ty 
staré obyčejné lavičky, 
které jsou nevzhledné. 
Myslím si, že lavičky by 
měly hlavně splňovat 
svůj účel a je jedno jestli 
jsou bílé, dřevěné nebo 
třeba fi alové.“

Martina 
SOUČKOVÁ,
36 let, služby:
„Modré reklamní lavičky 
mi nevadí. Možná by 
měly být jen napevno 
zapuštěné do země, tak 
aby se s nimi nemohlo 
hýbat. Jinak je jedno 
jakou mají barvu nebo 
jaká je na nich právě 
vylepena reklama.“

Honza
SČUKA,
21 let, podnikatel: 
„Nové lavičky se mi 
celkem líbí. Nějak zvlášť 
jsem o jejich vzhledu 
nepřemýšlel. Jsou ale
barevné a celkem 
pohodlné. Každá lavička 
by měla být pevně 
nainstalovaná, aby ji 
nemohl někdo odnést.“

Radek
KRIŠTAL,
24 let, dělník: 
„Reklamních laviček 
jsem si ve městě všiml. 
Modrá barva mi nevadí, 
naopak. Myslím si, že 
je jedno jakou barvu 
lavičky mají, hlavně, že 
tu jsou a lidé se mohou 
posadit. Ale například 
do parku bych dal nějaké 
vzhlednější a dřevěné.“

Karel 
KREJČÍ,
15 let, student: 
„Nemám na nové lavič-
ky vyhraněný názor. Ne-
přemýšlel jsem zatím 
o nich. Je mi jedno 
jestli jsou modré nebo 
červené. Hlavně by měly 
být odolné a pohodlné, 
když už na nich mají lidé 
sedět. Uvítal bych jich 
více například v areálu 
skateparku.“

Ondřej
ŠULC
18 let, student: 
„Modré reklamní lavičky 
mi nevadí. Pokud splňují 
svůj účel, tak je jedno 
jakou mají barvu nebo 
nesou reklamu. Hlavně 
aby jich bylo více. 
Myslím, že v Bílině je 
sedátek a laviček hrozně 
málo.“

Příspěvek nenahrazuje pojištění, 
a pokud tedy bude nepojištěným vozi-
dlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně 
jako tomu je nyní, osoba za tuto škodu 
odpovědná. Podle údajů, které má ČKP 
k dispozici, je u nás registrováno přib-
ližně 850 tisíc vozidel bez povinného 
ručení. Další významnou změnou je, 
že novela zákona uděluje plné kompe-
tence k uplatňování nároku na úhradu 
příspěvku České kanceláři pojistitelů. 
Ta má informace o vlastnících nepo-
jištěných vozidel a zároveň má k dis-
pozici dostatek nástrojů k tomu, aby 
přiměla neplatiče povinného ručení 
k zaplacení příspěvku.

Podle statistik ČKP řidiči nepojiště-
ných vozidel ročně způsobí více než 5 
tis. nehod s celkovou výší škod zhru-
ba 500 mil. Kč. Pokud způsobí škodu 
nepojištěný řidič, hradí poškozeným 
jejich oprávněné nároky ČKP z garanč-
ního fondu. ČKP následně vymáhá 
uhrazenou škodu na viníkovi i na dal-
ších osobách se vztahem k nepojiště-
nému vozidlu. Ročně garanční fond 
na náhradách škod vyplatí přibližně 
300 mil. Kč. Vlastníci nebo provozo-
vatelé nepojištěných vozidel, kterým 

dle zákona č.168/1999 Sb., o pojiště-
ní odpovědnosti z provozu vozidla, 
vzniká povinnost hradit příspěvek 
do garančního fondu, budou od led-
na 2009 Českou kanceláří pojistitelů 
písemně vyzváni k úhradě příspěvku.

Příjemce výzvy bude mít 30denní 
lhůtu na úhradu příspěvku, popřípa-
dě doložení skutečnosti, že vozidlo 
neprovozoval v rozporu se zákonem. 
Pokud obeslaný na výzvu nezareaguje 
ani neuhradí příspěvek, bude zahájen 
proces vymáhání příspěvku. Ten může 
skončit až žalobou u soudu a násled-
nou exekucí. Od zahájení vymáhání se 
dlužná částka navíc začne navyšovat 
o náklady s vymáháním spojené.

PŘEHLED DENNÍCH SAZEB 
PŘÍSPĚVKU DO GARANČNÍHO 
FONDU PODLE DRUHŮ VOZI-
DEL: motocykl s objemem válců 
motoru do 350 ccm 20 Kč, motocykl 
s objemem válců motoru nad 350 ccm 
30 Kč, osobní automobil s objemem 
válců motoru do 1850 ccm 50 Kč, 
osobní automobil s objemem válců 
motoru nad 1850 ccm 70 Kč, autobus 
160 Kč, nákladní vozidlo s největší 

Od ledna budou mít neplatiči povinného ručení život těžší

Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nema-
jí sjednáno povinné ručení, hradit za každý den, kdy nemají vozidlo 
pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů 
(ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 
do 300 Kč denně.

Novela zákona č.168/1999 Sb. zavádí povinné příspěvky
do garančního fondu a zvyšuje vymahatelnost zákona.

přípustnou hmotností do 12 000 kg 
nebo přípojné vozidlo s největší pří-
pustnou hmotností nad 3 500 kg do 
10 000 kg 130 Kč, tahač nebo jiné 
nákladní vozidlo s největší přípust-
nou hmotností nad 12 000 kg nebo 
přípojné vozidlo s největší přípustnou 
hmotností nad 10 000 kg 300 Kč, spe-
ciální vozidlo 80 Kč, přípojné vozidlo 
s nejvyšší přípustnou hmotností do 
3 500 kg 30 Kč, zemědělský nebo les-
nický traktor a jejich přípojné vozi-
dlo 40 Kč, ostatní vozidla 60 Kč.

POZOR: PŘÍSPĚVEK DO GARAN-
ČNÍHO FONDU NENÍ POJIŠTĚ-
NÍM!

Zaplacení příspěvku do garančního 
fondu nenahrazuje pojištění vozidla. 
Pojištění se sjednává předem (u někte-
ré z pojišťoven působících na českém 
trhu) a kryje budoucí rizika spojená 
s provozem motorového vozidla. Pří-
spěvek se hradí zpětně za období, kdy 
vozidlo nebylo pojištěno, a je spoluú-
častí na krytí škod hrazených z garanč-
ního fondu. Ten, kdo nemá sjednáno 
povinné ručení, ani nadále nemá nárok 
na to, aby za něj škodu způsobenou 
nehodou hradila pojišťovna. Stejně 
tak zaplacení příspěvku nepojištěného 
neuchrání od sankcí za provozování 
vozidla bez povinného ručení, které 
mu mohou udělit příslušníci Policie 
ČR nebo správní orgány.

DEJTE SI VĚCI DO POŘÁDKU, 
DOKUD JE ČAS!

Kromě těch, kteří s nepojištěným 
vozidlem vyjíždějí na silnice, a kteří si 
jsou velmi pravděpodobně porušování 
zákona dobře vědomi, týkají se zavá-
děné novinky i těch, kteří nepojištěné 
vozidlo reálně neprovozují a často si 
možná ani neuvědomují, že přesto 
porušují zákon. Může se jednat napří-
klad o starý nepojízdný automobil, kte-
rý však jeho vlastník neodhlásil z regis-
tru vozidel. Dalším případem může být 
nedostatečné administrativní ošetření 
náležitostí souvisejících s prodejem 
vozidla jiné osobě.

Pokud je někdo uveden v registru 
vozidel jako vlastník vozidla a pro 
toto vozidlo nemá sjednáno povinné 
ručení, měl by buď povinné ručení 
urychleně sjednat, nebo uvést sku-
tečnosti v registru vozidel na pravou 
míru (například nepojízdné vozidlo 
vyřadit z registru). „Naším cílem je, 
aby všichni motoristé v této zemi jez-
dili pojištěni, nikoliv represe.“

„Co se týká opatření v registru 
vozidel, budeme reagovat operativně 
a bude záležet na množství dotazů. 
Doposud se za nepojištěné vozidlo 
zaplatila pokuta ve výši 2 000 až 
20 000,- Kč, od příštího roku to bude 
5 000 až 40 000,-Kč,“ doplnil vedoucí 
dopravního odboru v Bílině Miroslav 
Jedlička.
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Střípky
z Bílinyuložilo:

Místostarostovi města svolat 
schůzku zástupců politických 
klubů ohledně obecně závaz-
né vyhlášky města č. 12/2007 
o umisťování a době provozu 
výherních hracích přístrojů 
v územním obvodu města Bíli-
na a výsledky jednání sdělit 
členům zastupitelstva města na 
prosincovém zasedání zastupi-
telstva města dne 11. 12. 2008. 
  
Tajemníkovi městského úřadu 
zajistit vypsání výběrového 
řízení na vybudování výtahů 
a na výměnu oken v domech 
se soustředěnou pečovatelskou 
službou.     
     

schválilo:
Záměr prodeje podílů v čp. 
752, 753, 754, 755, 756, Za 
Chlumem, Teplické Předměs-
tí, a parcely č. 1638 k. ú. Bíli-
na z majetku města Bíliny do 
podílového spoluvlastnictví dle 
Občanského zákoníku:
a) při koupi podílu, jehož veli-
kost bude odpovídat výměře 
bytu, bude pro výpočet ceny 
tohoto podílu použita částka 
1.080 Kč/m2. 
Vzhledem ke snížení částky za 
m2 nebude do této budovy měs-
tem Bílina dále investováno. 
Zároveň schvaluje doplnění 
kupní smlouvy o předkupní 
právo pro město Bílina, za stej-
ných podmínek jako při prvním 
prodeji, a to po dobu 10 let. 

Přijetí neinvestiční dotace 
na konání voleb do krajské-
ho zastupitelstva ve dnech 
17. – 18. října 2008, ve výši 
315.000 Kč. 

Přijetí daru od společnosti ČEZ 
a. s. ve výši 160.000 Kč na 
výstavbu autobusové zastávky. 

Přijetí daru od společnosti 
ČEZ a. s. ve výši 900.000 Kč 
na vybudování kontejnerového 
stání a na nákup kontejnerů. 

Přijetí dotace od Minis-
terstva financí ČR ve výši 
10.100.000 Kč, na rekonstrukci 
škvárového hřiště. 

Přijetí podpory od Státního 
fondu životního prostředí ve 

výši 3.073.000 Kč, na zateplení 
a výměnu oken v mateřské ško-
le Žižkovo údolí. 

Přijetí dotace od Ministerstva 
financí ČR ve výši 6.500.000 Kč 
na rekonstrukci MŠ M. Švabin-
ského. 

Založení společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina s. 
r. o. se sídlem na adrese Zim-
ní stadion Bílina, Litoměřická 
866, Bílina, PSČ 418 01.
Jediným zakladatelem společ-
nosti bude město Bílina. 
Jednatelem společnosti bude: 
Mgr. Jan Davignon. 
Členy dozorčí rady společnosti 
budou: pan Václav Mojžíš, pan 
Pavel Prchal, pan Zdeněk Ren-
dl jun. 
Základní kapitál společnosti 
bude činit 200.000 Kč (slo-
vy: dvěstětisíc korun českých) 
a bude vytvořen peněžitým 
vkladem zakladatele.
Předmětem podnikání (činnos-
ti) společnosti bude: výroba, 
obchod a služby neuvedené 
v přílohách č. 1 - 3 živnosten-
ského zákona.
Podpisem zakládací listiny 
pověřuje starostu města. 

Záměr vybudování domu pro 
seniory v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou s. r. 
o., v roce 2009.

Činnost rady města v samostat-
né působnosti za období od 27. 
srpna 2008 do 1. října 2008.

 Rozhodlo:
Vyhlásit pro rok 2009 výběrové 
řízení na poskytování půjček 
z Fondu rozvoje bydlení města 
občanům a vlastníkům nemovi-
tostí ve městě Bílina s tím, že 
z důvodu nedostatku finanč-
ních prostředků schvaluje úpra-
vu Směrnice č. 05/2007 „Pra-
vidla k poskytování a použití 
účelových finančních prostřed-
ků z Fondu rozvoje bydlení 
na území města Bílina“ v čl. 
3 odst. 3 ve smyslu: Adresáty 
půjček z Fondu podle odst. 1 
mohou být pouze fyzické oso-
by, které vlastní obytné budovy 
na území města a které přijmou 
závazek poskytnutou půjčku 
podle stanovených a ve smlou-

vě uvedených pravidel ve pro-
spěch těchto obytných budov 
použít. 

Odvolalo:
Pana Pavla Takáče (HNHRM) 
z funkce člena Kontrolního 
výboru Zastupitelstva města 
Bíliny, na vlastní žádost. 
Zvolilo:
Pana Zdeňka Jirásko (HNHRM) 
členem Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny. 
 Projednalo:
Zápis z jednání finančního 
výboru ze dne 15. října 2008.
 Vzalo na vědomí:
Žádost paní Martiny Dosedělo-
vé o doplnění zámkové dlažby 
chodníku v Liptické ulici, včet-
ně vyjádření vedoucího odboru 
nemovitostí a investic. Chodník 
bude opraven z rezerv na opra-
vy chodníků v roce 2009. 

Zprávu vedoucího odboru 
životního prostředí k dopisu 
MUDr. Ivany Fajfrové týkající 
se nepovolených skládek odpa-
dů v lokalitě mezi sídlištěm 
Pražské Předměstí II a cestou 
na Bořeň. 

Splnění usnesení zastupitel-
stva města č. 120, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu 
uloženo připravit systémové 
opatření podpory ledního hoke-
je pro rok 2009. 

Informaci vedoucího odbo-
ru dopravy o řešení dopravní 
situace ve městě Bílina formou 
okružních křižovatek. 

Informaci starosty měs-
ta a Mgr. Radomíra Johanny 
o možnosti sanace starého důl-
ního díla v k. ú. Chotějovice. 

Zápis z jednání kontrolního 
výboru ze dne 15.10.2008.
   

Ing. Ladislav Kvěch
– tajem. MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo 
v sekretariátu starosty

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

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 9. veřejném zasedání,
které se uskutečnilo dne 23. 10. 2008 mimo jiné

Půjčky pouze
pro fyzické osoby

Město každoročně poskytuje 
občanům Bíliny půjčky z tzv. Fon-
du rozvoje bydlení. Finanční odbor 
vydal pro zastupitele zprávu, kde 
upozorňuje na pomalou návratnost 
fi nančních prostředků z tohoto fon-
du a město je tak nuceno doplnit 
fond z vlastních rezerv. „V součas-
né době si o půjčky většinou žádá 
společenství vlastníků bytových 
jednotek, spoluvlastníci domů 
nebo bytová družstva, což zname-
ná, že každá z přijatých žádostí 
bývá nad milion korun, a to fond 
nepokryje,“ uvedla ve své zprávě 
vedoucí fi nančního odboru Blanka 
Peterová.

Zastupitelstvo města schválilo 
úpravu pravidel k poskytování 
a použití účelových fi nančních 
prostředků z Fondu rozvoje bydle-
ní na území města Bílina. Na příš-
tí rok se o půjčku mohou ucházet 
pouze fyzické osoby, které vlastní 
obytné domy a půjčku využijí na 
jejich opravu.

Upřesnění k dotacím
na Tyršově zahradě

V uplynulém čísle Bílinského 
zpravodaje byla uvedena nepřesná 
informace o rekonstrukci kurtů 
v Tyršově zahradě. Došlo k záměně 
horní a dolní části Tyršovy zahrady. 
Horní část Tyršovy zahrady prošla 
kompletní rekonstrukcí, jednalo 
se o zázemí, plochu pro hokejbal, 
tribuny, oplocení a zeleň. Na ploše 
jdou provozovat různé sporty jako 
házená, hokejbal, tenis a volejbal. 
Šatny byly napojeny na kanaliza-
ci. Dolní část Tyršovy zahrady na 
rekonstrukci teprve čeká.

Upozornění pro vlastníky
kulturních památek

Ústecký kraj vyhlásil Program 
na záchranu a obnovu kultur-
ních památek Ústeckého kraje 
pro rok 2009. Tento program je 
určen k podpoře projektů z oblasti 
péče o kulturní památky, zejmé-
na na záchranu bezprostředně 
ohrožených hodnotných architek-
tonických a historických kultur-
ních památek, záchranu a obnovu 
movitých i nemovitých kulturních 
památek v Ústeckém kraji a zacho-
vání kulturně-historického charak-
teru a výpovědní hodnoty nemo-
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vitých a movitých kulturních 
památek. Uzávěrka k podání při-
hlášek projektů pro rok 2009 je 
stanovena na 30. listopadu 2008. 
Znění programu včetně formuláře 
žádosti je dostupné na webových 
stránkách Ústeckého kraje www.
kr-ustecky.cz

Město se připravuje 
na výstavbu okružních 
křižovatek

Na silnici 1/13 dochází v posled-
ních letech ke značnému nárůstu 
automobilové dopravy a komu-
nikace přestává kapacitně posta-
čovat. Důsledkem toho, dochází 
k dopravním nehodám a stále 
se tvořících kolon aut před měs-
tem, zejména směrem od Mostu. 
„Z tohoto důvodu zadalo měs-
to vypracování Bezpečnostního 
auditu na silnici 1/13 v průta-
hu města Bílina s návrhem na 
zklidnění. Výsledkem bylo dopo-
ručení změnit stávající stykové 
křižovatky na křižovatky okružní 
a současné odvedení části osobní 
dopravy ze silnice 1/13 na místní 
komunikace,“ uvedl ve své zprávě 
vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička.

Po dobu výstavby okružních 
křižovatek na 1/13 bude pouze 
pro osobní vozy umožněn obou-
směrný průjezd Seifertovou ulicí 
a ulicí Wolkerovou. „Po dokon-
čení stavby velkých okružních 
křižovatek je uvažováno, že dojde 
ke zjednosměrnění ulice Seiferto-
va a to ve směru od ul. Pražská, 
směrem k Mírovému náměstí. Po 
dostavbě křižovatek na silnici 1/13 
se dopravní režim v ul. Wolkerova 
vrátí k současnému stavu,“ popisu-
je zpráva.

Odbor dopravy navrhuje do 
budoucna vybudování dvou malých 
okružních křižovatek v centru měs-
ta. Jednalo by se o ul. Seifertova, 
Tyršova a Pražská, druhá okružní 
křižovatka by měla vyrůst na Pivo-
varské, náměstí.

6 listopadu 2008

 29. listopad Drážďany
  6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

Schola Viva Bilinensis a projekt BAW 2008
Od sobotního rána 25. října 2008 
zažívala budova ZUŠ v Bílině na 
Mírovém náměstí nebývalý ruch. 
To přijeli nedočkaví studenti na 
Bílinský alikvotní workshop 
2008. Na co že to přijeli, možná 
nevěříte svým očím.

Během letošního roku vypraco-
vala obec žádost o dotaci na akci 
s názvem Sadové úpravy v okolí 
sportoviště, zařízení pro děti a bio-
koridor za 2 254 692,- Kč do Státní-
ho fondu životního prostředí. „Obec 
Lukov disponuje příhodnou lokali-
tou, kterou bychom chtěli proměnit 
na přírodní sportovní areál. Zatím 
jsou k dispozici dvě moderní spor-
tovní hřiště a klubovna pro místní 
zájmové skupiny, kde se musí doplnit 
interiér. Součástí areálu bude odpo-
činková zóna s atrakcemi pro děti, 
hypostezky, cyklostezky a biokori-
dor,“ uvedla starostka obce Lukov 
Olga Hrabáková.

Hlavním cílem projektu bylo 
vytvoření odpovídajícího oko-
lí pro sportoviště, odcloněním od 
komunikace a ochrana před větr-
ným prouděním. Projekt musel být 
vypracován v souladu se stávajícím 

Obec Lukov uspěla s ambiciózním projektem
Získávání státních dotací není 
jednoduchá záležitost a je 
chvályhodné, že ani tak malé 
obce jako je Lukov – Štěpánov 
nezůstávají stranou. 

Starostka Olga Hrabáková ukazuje na místo budoucí odpočinkové zóny

prostředím, jelikož řešené území se 
nachází v CHKO České středohoří. 
Při výsadbě zeleně se bude postupo-
vat podle původní typografi e území.

„Hlavním cílem projektu je vlastně 
rozvoj, znovuvytvoření a regenerace 
zeleně kolem sídelního celku a spor-
toviště. Záměr přitom respektuje 
schválenou územně plánovací doku-

mentaci. Dále chceme zachovat 
charakter obce a krajiny, podpořit 
rozvoj turistiky a cestovního ruchu, 
a hlavně zkvalitnit a zpříjemnit život 
místních obyvatel“ dodala starostka.

Projekt je spolufi nancován ze 
zdrojů Evropské unie z Operačního 
fondu Životního prostředí.

Text a foto: Lada Laiblová

A právě o smyslovém vnímání, 
v případě alikvót především slu-
chovém, byl projekt, který se zrodil 
v hlavách členů občanského sdružení 
SCHOLA VIVA BILINENSIS, když 
začali připravovat projekt BAW 
2008.V městě Liberci žije muž, kte-
rého si rodinná muzikantská tradice 
přitáhla od experimentální fyziky ke 
sborovému zpěvu. Pan Jan Staněk, 
sbormistr evropsky proslulých for-
mací Bohemiachor a Alikvotní sbor 
Spektrum, přijel na pozvání Scholy 
seznámit odbornou veřejnost, tedy 
především studenty a pedagogy, 
věnující se sborovému zpěvu, s histo-
rií, teoretickými východisky a hlavně 
s technikami alikvotního zpěvu.

Zjednodušeně řečeno, kterak zpí-
vat v jeden okamžik více než jen 
jeden základní hlas, jak to udělat, 
aby ty další hlasy uslyšel i poslu-
chač, a hlavně, jak lze těchto technik 
využít ve sborové praxi.

Tříhodinový workshop přinesl 
půldruhé desítce nadšenců zážitek 
v podobě zjištění, že i oni bez jaké-
hokoli tréninku při správném vedení 

zazpívají kromě základního tónu 
i jednu, případně více alikvót. Pomo-
cí počítačového programu Overtone, 
na jehož vývoji se Bc. Staněk, CSc. 
se sborem Spektrum podíleli, nám 
navíc umožnil to, co zpíváme, spatřit 
v podobě grafi ckého zobrazení.

Koncert Alikvotního
sboru Spektrum

V podvečer 25. října 2008 se do 
Kostela sv. Petra a Pavla v Bílině 
sešli posluchači nikoli na mši, ale 
na koncert alikvotního zpívání, seri-
ózního a vlastně docela přirozeného 
způsobu, jak obohatit zvuk sboru 
o další barevné dimenze.

Hodinový program přinesl tvorbu 
zejména skandinávských autorů, 
tam je tradice alikvotního zpěvu 

velmi silná. Velmi koncentrovaný 
čtyřhlasý sbor doplňovala alikvotní 
sóla, nezřídka se přidal i sbormistr 
Staněk, pak k mladším hlasům stu-
dentů přibyl i vyzrálý baryton nebo 
tenor podle toho, jakou barvu hlasu 
vedoucí souboru „namíchal“.

K vrcholům večera jistě patřilo 
srovnání provedení Bachova cho-
rálu v klasickém tvaru, jak zněl 
pravděpodobně v první polovině 
18. století, druhou sloku Spektrum 
zazpívalo s alikvótami. 

Koncert se setkal s velmi přízni-
vým ohlasem, proto nezbývá, než 
poděkovat sponzoru Projektu BAW 
2008, Severočeským dolům Bíli-
na, členu skupiny ČEZ, za fi nanční 
podporu, bez níž by byl neuskuteč-
nitelný.  -Jan Maryško-
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Rekreační a sportovní 
zařízení budou
samostatné

Od nového roku budou rekreač-
ní a sportovní zařízení vyčleněna 
z městských technických služeb. 
Město vytvořilo nový právní sub-
jekt, společnost s.r.o. se 100% 
účastí města. V praxi to bude zna-
menat, že Městské technické služ-
by budou nadále vykonávat pouze 
činnosti spojené s úklidem města. 
Zastupitelé na svém posledním 
zasedání rozdělení schválili a zvo-
lili tříčlennou Dozorčí radu, do kte-
ré byli schváleni zastupitelé, Vác-
lav Mojžíš, Pavel Prchal a Zdeněk 
Rendl ml. „Tato samostatná orga-
nizace by měla zprofesionalizovat 
své služby na úroveň současných 
trendů. Umožní to pružnější, efek-
tivnější řízení konkurující obdob-
ným privátním zařízením u nás 
případně i v okolních městech,“ 
vysvětlil místostarosta Roman 
Šebek důvody, proč by mělo do-
jít k osamostatnění sportovních 
a rekreačních objektů ve městě. 

PROVOZ PLAVECKÉ HALY
A SAUNY V MĚSÍCI 

LISTOPADU

Otevírací hodiny v plavecké hale

Po 13.00 – 20.00 hod.
Út 12.00 – 20.00 hod.
St 13.00 – 20.00 hod.
Čt 10.00 – 20.00 hod.
Pá 13.00 – 20.00 hod.
So 10.00 – 20.00 hod.
Ne 10.00 – 20.00 hod.

Dne 19. listopadu bude plavecký 
bazén od 13. 00 do 14.00 hod.

pro veřejnost uzavřen. Od měsíce 
listopadu bude každé úterý

od 17. o 19.00 hodin bazén uzavřen 
až do odvolání

PROVOZ SAUNY
Po 13.00 – 20.00 hod. (muži)
Út 13.00 – 20.00 hod. (ženy)

St 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)

Čt 13.00 – 20.00 hod. (ženy)
Pá 11.00 – 20.00 hod. (muži)

V opilosti najížděl
do protisměru

Bylo již po půlnoci, když stráž-
níci MP spatřili osobní motoro-
vé vozidlo, které nepřiměřenou 
rychlostí projíždělo ulicí Bílin-
skou ve směru na Teplice. Řidič 
měl poměrně značné problémy 
se zvládnutím vozidla a několi-
krát dokonce najel do protisměru. 
Hlídka proto vozidlo zastavila, 
přičemž řidič připustil, že jel vyš-
ší rychlostí, než která je v uzavře-
né obci povolena. U řidiče byla 
mimo jiné provedena i dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu. 
Zkouška byla pozitivní, proto byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, která si případ převzala.

Zpátky do ústavu
Při běžné hlídkové činnosti byl 

hlídkou MP Bílina spatřen mla-
dík, který jakmile zahlédl služební 
vozidlo, dal se na útěk a snažil se 
schovat pod nedaleko zaparkova-
ným vozidlem. Strážníci mladíka 
nalezli, přičemž byl zjištěn důvod 
jeho počínání. Mladík byl totiž 
chovancem výchovného ústavu, 

ze kterého před časem utekl. 
V této souvislosti byla později 

hlídkou kontrolována zahrádkář-
ská kolonie, kde byl nalezen další 
mladík, který byl rovněž na útěku 
ze stejného výchovného ústavu. 
Navíc byl přistižen uvnitř chatky, 
která byla otevřena násilným způ-
sobem. Oba mladiství byli předá-
ni Policii ČR, rovněž tak i událost 
s násilně otevřenou zahradní cha-
tou.

Jezdil přes zákaz
Dopravní přestupek byl hlídkou 

MP Bílina projednáván s řidi-
čem, který se hlídku podbízi-
vým způsobem snažil obměkčit, 
aby nedostal pokutu. Řidič žádal 
o shovívavost tak urputně, že to 
strážníkům bylo až podezřelé. 
Hlídka proto raději provedla lus-
traci osoby řidiče. 

Lustrací byla zjištěna pravá 
příčina jeho chování. Vyšlo totiž 
najevo, že řidič má vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel. 
Vzhledem k podezření ze spáchá-
ní trestného činu řidič skončil na 
OO PČR Bílina. 

Hazardovali 
se životem

Nebezpečnou 
zábavu si vymys-
leli tři mladíci z Bíliny. P o d 
vlivem alkoholového opojení si 
chtěli zkrátit cestu přes železniční 
koleje. Bohužel si k tomuto vybrali 
tu nejnevhodnější variantu. Hodlali 
totiž trať překonat přes lávku, kde 
je instalováno světelné zabezpečo-
vací zařízení železniční trati. 

Strážníci, kteří na místo přijeli, 
na základě telefonického oznáme-
ní zjistili, že se nejedná o zloděje 
barevných kovů, nýbrž o dobrodru-
hy, kteří si ani neuvědomili, jakému 
nebezpečí byli vystaveni.  

Návěstidlo bylo pro jistotu zkont-
rolováno technikem ČD, zda nedo-
šlo k poškození zařízení. Jelikož 
nevznikla žádná škoda na majetku 
ČD, nebylo vzneseno žádné obvi-
nění. Věřme, že si mladíci vzali 
ponaučení do budoucna, neboť 
dle slov zaměstnanců ČD byli pří-
mo ohroženi na životě! Jen díky 
souhře šťastných okolností, neby-
li zasaženi výbojem elektrického 
proudu z trolejového vedení! (jfk)

Z deníku Městské policie Bílina

Segway – pomocník pochůzkáře
V minulých dnech občané Bíli-
ny mohli zahlédnout strážníky 
MP Bílina, kteří se v ulicích 
pohybovali za pomoci „podiv-
ných vozítek“.

Tato vozítka se nazývají 
„Segway“. Jedná se o elektrická 
„přibližovadla“. Díky iniciativě 
pana místostarosty Romana Šeb-
ka, měla Městská policie na něko-
lik dnů zapůjčeny dva Segwaye. 
Strážníci si mohli vyzkoušet pohyb 
na Segwayích, přičemž analyzova-
li, zda by jejich pořízení bylo pro 
práci strážníků přínosem.

 Všichni zainteresovaní se jed-
noznačně shodli, že ano. Použitím 
zapůjčených Segwayů se význam-
ným způsobem rozšířil akční rádi-
us jednotlivých pochůzkových 
hlídek. Rovněž bylo zjištěno, že 
v době dopravní špičky se stráž-
níci z jednoho konce Bíliny na 
druhý dopraví mnohem rychle-
ji, než služebním vozidlem! Při 
srovnání například s používáním 
jízdních kol, je jednoznačným 
vítězem Segway, protože strážník 
na jízdním kole logicky nemůže 
vydržet hlídkovat celou dvanác-
tihodinovou směnu. Segway však 
toto hravě zvládne na jedno nabití, 
navíc jeho maximální rychlost je 
s rychlostí kola téměř srovnatel-

ná. Segway v plné výbavě je dle 
vyjádření prodejců příslušný-
mi úřady uznán jako prostředek 
vhodný k pohybu na silnici, k jíz-
dě po chodníku, zvládne i poměr-
ně obtížný terén, takže strážníci 
mohou bez problému hlídkovat 
také v místech, kam se vozidlem 
nedostanou, či v místech kam 
běžně jejich pochůzky nevedou. 
Pokud k tomuto výčtu připočte-
me ještě i skutečnost, že Segway 
je ekologicky velice šetrný pro-
středek, neboť k pohonu využívá 
elektrický proud, nelze nic jiné-
ho než konstatovat, že pořízením 

Segwayů by byly hlídky MP na 
ulicích mnohem více a častěji 
vidět. Nejen proto, že jde o novin-
ku, ale hlavně z důvodu mnohem 
širšího záběru kontrolovaných 
míst v rajonu. Nelze rovněž opo-
menout ohlasy občanů Bíliny. 
Tyto byly rozhodně kladné. Lidé 
strážníky zastavovali a zajímali 
se o novinku. Vesměs se všichni 
shodli v názoru, že Segwaye by 
strážníci rozhodně měli používat 
i nadále, protože by takto pochůz-
káři mohli být mnohem častěji pří-
tomni i v té „jejich“ ulici.

(jfk)

Místostarosta Roman Šebek se strážníky MP BílinaMístostarosta Roman Šebek se strážníky MP Bílina
vyzkoušel nového pomocníkavyzkoušel nového pomocníka

Foto: V. Weber
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Město uvažuje o výstavbě
domu pro seniory

Domy s pečovatelskou službou 
v Havířské ulici potřebují nutně 
rekonstrukci. Shodli se na tom 
zástupci jednotlivých stran na 
pracovní schůzce svolané mís-
tostarostou Romanem Šebkem. 
„Jednalo se především o pláno-
vané rekonstrukci pečovatelských 
domů v Havířské ulici na areál 
moderního bydlení pro seniory, 
podle architektonického návr-
hu Ing. Abraháma z r. 2007, kde 
je realizace vyčíslena na část-
ku 84 mil. Kč,“ uvádí ve zprávě 
pro zastupitelstvo místostarosta 
Roman Šebek.

Na schůzce se jednalo také 
o možné výstavbě nového domo-
va důchodců v areálu Hornické 
nemocnice, která se jeví jako nej-
reálnější. Podle místostarosty by 
se město Bílina pokusilo zakoupit 
od města, kde byl moderní areál 
již vybudován projektovou doku-
mentaci. „Došlo by tak k úspoře 
značných fi nančních prostředků 
za novou projektovou dokumenta-
ci a tím i úspoře času. Termín pro 
realizaci by tak mohl být na jaře 
roku 2009,“ dodal.

Zastupitelé schválili fi nanční 
injekci pro současné domy s pečo-
vatelskou službou, kde by mělo 
dojít ke kompletní výměně oken 
a vybudování výtahů.

Mimořádná veterinární 
opatření

Podle nařízení č. 5/2008 Krajské 
veterinární správy pro Ústecký kraj 
platí mimořádná veterinární opat-
ření o zamezení šíření nebezpečné 
nákazy – katarální horečky ovcí. 
Opatření se týkají všech chovate-
lů, kteří chovají přežvýkavce (skot, 
ovce, kozy aj.) v uzavřeném prosto-
ru. S podrobnější zprávou se můžete 
seznámit na Úřední desce MěÚ 
Bílina nebo na www.bilina.cz.

Střípky
z Bíliny

Zajímalo nás, jak neustále pracu-
je zemská kůra a vše pod ní, zvláště 
pak v oblasti, kde se vyskytují tzv. 
„zemětřesné roje.“ Zemětřesení js-
me žádné necítili, ale míst k pozo-
rování jsme objevili mnoho. Zdo-
kumentovali jsme místa s vyvěra-
jícím oxidem uhličitým, rozlehlá 
rašeliniště a slatiny, z rostlin pak 
orobinec, břízy, či houby. Ze zvířat 
jsme si v malé oboře fotografovali 
rodinku daňků a ve volné přírodě 
jsme se zaposlouchali do zpěvu 
ptáků, které jsme si pak mohli pro-
hlédnout formou vycpaných exem-
plářů v místní výstavní síni. Dobu 
dávno minulou nám připomnělo 
paleontologické muzeum.

Geologická výprava: Když se země zachvěje
V sobotu 18. října jsme se vydali 
za krásami přírody do západ-
ních Čech. Místem, které jsme 
navštívili, byla přírodní rezerva-
ce SOOS.

Unaveni ranní procházkou a pro-
křehlí nastupujícím chladným 
počasím jsme se vydali do nedale-
kých Karlových Varů. Pro mnohé 
zde byla nejlepší lázeňskou kůrou 
návštěva rychlého občerstvení 
McDonald‘s. Stejně tak jako vrch-

ní ze stejnojmenného fi lmu jsme 
prchali kolonádou k nejvyššímu 
gejzíru minerálního pramene Vříd-
lo. Domů jsme se vraceli s dobrou 
náladou a bohatými zážitky.

Bc. Judita Žemličková
ZŠ Za Chlumem, Bílina

Expres půjčka

Žádejte on-line na www.gemoney.cz
nebo volejte 844 844 844

Rychle a jednoduše

Nabídka je platná pro úvěr se splatností 84 měsíců. Zaplacení 
jedné splátky lze uplatnit po řádném splacení prvních tří splátek. 
RPSN 14,86 %. Akce platí do 31. 12. 2008.

GE Money Bank, a.s.
Želivského 70/1, Bílina
tel. �. 417 820 304

INZERCE 061/BZ

Pyžámkový bál s přespáním v DDM
V měsíci říjnu se v DDM 

konal Pyžámkový bál, který 
byl určen dětem. Každý si při-
nesl ten nejoriginálnější noční 
úbor a samozřejmě i doplňky. 
Děti se nalíčily a učesaly, pro-
běhla diskotéka a vyhodnocení 
těch nejlepších. Dlouhý večer 
jsme zakončili hrou na upíry 
a noční stezkou odvahy. Vše se 
moc povedlo. Děkujeme panu 
Kozlerovy za sladké pohoště-
ní, které přinesl všem dětem.
 (ryj)
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INZERCE 056/BZ

„BÍLINSKÉ REALITY“
pro vás uvádí na trh

Bílina, Seifertova 105, tel.737 070 497, e-mail: euroccom@seznam.cz

1. BÍLINSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ

Potřebujete prodat svojí nemovitost?
Potřebujete prodat byt nebo dům?

Potřebujete sepsat kupní smlouvu nebo znalecký odhad?
Potřebujete hypotéku?

TO VŠE VÁM ZDE V BÍLINĚ ZAJISTÍME!

TIPY REALIT PRO TOTO VYDÁNÍ:

Rekreační chata Kostomlaty, v perfektním stavu,
krásné prostředí, velký pozemek, možnost celoročního bydlení. 

Cena 1 250 000 Kč.

Prodej bytu na PP I, po komplexní rekonstrukci s vybavením, 
3+1, klimatizace. Cena 999 000 Kč.

Prodej domu v obci Mrzlice, klidné prostředí.
Cena 1 200 000 Kč.

POPTÁVKA:
Koupíme byt v Bílině,nejlépe na Pražském předměstí.

PŘIPRAVUJEME:
Byt na PP I 3+1, po rekonstrukci, OV.

Byt Za Chlumem 3+1, výhodná cena, OV.

KARIÉRA:
Přijmeme realitní makléře,

výhodné fi n. ohodnocení, práce na ŽL.

BONUSY:
Nabízíme provize (5tis kč a více)

za Vaše tipy při prodejích nemovitostí.

AKCE:
Podzim 2008 – při prodeji Vaší nemovitosti odhad ZDARMA.

Zajímavostí je, že před dvěma lety 
tuto soutěž vyhrála jeho žena Olga 
Hrabáková se psem Orem z Kvítele. 
Stala se tak první ženou v historii, která 
v této soutěži získala prvenství. Letos 
se závodů nezúčastnila, o to více se 
radovala z vítězství svého manžela. 

Zúčastnit se Memoriálu Karla 
Podhajského není tak jednoduché. 
Co všechno musí zvládnout účastník 
závodů a jeho pes?

„Před samotnými memoriály probí-
hají v celé republice všestranné zkouš-
ky, kde se sčítají body pro psa a jeho 
vůdce. Z těch je vybráno 36 psů podle 
dovršených bodů, ti postupují na tzv. 
kvalifi kaci, a z té postupuje 20 nejlep-
ších psů a 2 náhradníci na Memoriál 
Richarda Knolla v rámci České repub-
liky. Ti nejlepší pak postupují dále na 
Memoriál Karla Podhajského, který 
je vyvrcholením celé sezóny a dalo by 
se to přirovnat k Mistrovství Evropy 
v těchto disciplínách. Letos se závodů 
všestranných ohařů zúčastnilo 10 psů 
z ČR a 10 psů ze zahraničí, Slovenska, 
Rakouska, Německa a Holandska,“ 
uvedl Josef Hauf.

Memoriály ohařů mívají jako 
hlavní disciplíny práce v lese, na poli 
a ve vodě. Jak se hodnotí práce vůdce 
a psa?

„Polní práce se skládá ze společné-
ho lovu zvěře a individuálního hledání. 

U společného lovu se hodnotí ovlada-
telnost psa, zachování klidu, dohledání 
a vystavení zvěře. U individuálního 
hledání se hodnotí především styl, rych-
lost a systém. Pes pana Haufa odvedl 
nejkrásnější práci a po právu si odnesl 
zvláštní cenu za práci v poli. V neleh-
kých disciplínách, kterých bylo celkem 
32, dosáhl plného počtu bodů na vodě, 
poli i v lese. Pouze u disciplíny zvané 
„ohrádka“, pes špatně dosedl. Nebyla 
to ovšem chyba psa, ale pana Haufa, 
protože vyhledal špatné místo na usa-
zení,“ vysvětlil dlouholetý člen Klubu 
krátkosrstý ohař a vynikající cvičitel 
psů Josef Hendl, který vyhrál Memori-
ál Karla Podhajského v roce 2002.

Vytrénovat psa na vrcholné závody 
není lehká záležitost, jak dlouho se na 
závody připravujete?

„Před memoriálem jsme trénovali 
4x týdně. Trénink střídáme, takže se 
trénuje na vodě, poli nebo v lese. Pro-
středí se musí střídat, aby si pes zvykl 
na jiný terén, zvěř a ostatní psy. Bez 
poctivého tréninku bych se určitě nedo-
stal tam, kde jsem a musím samozřejmě 
poděkovat i panu Hendlovi. Ukázal mi 
různé fígle a naučil větší důslednosti.“

Podle slov Josefa Hendla musí ten, 
kdo chce uspět na takových závodech 
prokázat velkou dávku trpělivosti, 
odříkání a obětovat mnoho času, jedině 
pak je šance na úspěch.

Memoriál Karla Podhajského patří k nejprestižnějším a nejtěžším 
soutěžím ohařů v Evropě. Letošní již 70. ročník, který se pořádal 
v rodišti Karla Podhajského Litomyšli, vyhrál Josef Hauf ze Štěpá-
nova se psem Uranem z Kvítele.

Hlavní cena Memoriálu Karla Podhajského putovala do Lukova

Memoriál Karla Podhajského lze 
přirovnat k takovým událostem jako je 

například dostihová soutěž Velká par-
dubická. Lada Laiblová

Olga Hrabáková s Orem z KvíteleOlga Hrabáková s Orem z Kvítele

Josef Hauf s Uranem z KvíteleJosef Hauf s Uranem z Kvítele
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Pátek 21. listopadu od 18.00 hod.

DEN SPORTOVCŮ
Tradiční vyhlášení nejlepších spor-

tovců města Bíliny. Hostem večera 

bude olympijský vítěz v akrobatickém 

lyžování Aleš Valenta. Pořadem bude 

provázet Petr Beran. K tanci zahraje 

skupina FONOTEST. Vstupné 30,- Kč.

KINO HVĚZDA
• Čtvrtek 6. listopadu od 19.00 hod.

TOBRUK
ČR. Válečné drama. Vstupné: 70,- Kč

• Pátek 7. listopadu od 19.00 hod.

• Sobota 8. listopadu od 19.00 hod.

CESTA DO STŘEDU MĚSTA
USA. Dobrodružný.

Vstupné: 70,- Kč Přístupno od 12 let

• Středa 12. listopadu od 19.00 hod.

• Čtvrtek 13. listopadu od 19.00 hod.

HELLBOY II. ZLATÁ ARMÁDA
USA. Akční.

Vstupné: 70,- Kč Přístupno od 12 let

• Pátek 14. listopadu od 19.00 hod.

• Sobota 15. listopadu od 19.00 hod.

RUDÝ BARON
SRN. Dobrodružný. Válečný.

Vstupné: 70,-Kč

• Sobota 15. listopadu od 15.00 hod.

BUDULÍNEK
Pásmo pohádek pro předškoláky.

Vstupné: 20,- Kč

• Středa 19. listopadu od 19.00 hod.

• Čtvrtek 20. listopadu od 19.00 hod.

MÁJ
ČR. Filmová báseň. 

Vstupné: 70,- Kč  Přístupno od 12 let

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Středa 12. listopadu od 19.00 hod.

BÍLINSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 
BELINENSIS 7. ROČNÍK

Vystoupí: P. Senič, J. Štágr, Raven 

a další. Vstupné dobrovolné

• Středa 19. listopadu od 19.00 hod.

MÓDOBRANÍ
Módní show Martiny Tuháčkové, 

moderuje Jiří Balda a Divadélka

Uličník . Vstupné: 110,-, 90,-, 50,- Kč

Předprodej vstupenek v Informačním 

centru na Mírovém náměstí.

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 11. listopadu od 19.00 hod.

BEOWULF USA. Fantasy

Vstupné: 50,- Kč Přístupno od 12 let

• Úterý 18. listopadu od 19.00 hod.

CHOCKING HAZARD
ČR. Hororová komedie.

Vstupné: 50,- Kč Přístupno od 12 let

GALERIE POD VĚŽÍ
•  Do 19. listopadu 2008 se koná výstava 

DŘEVOŘEZBY PANOVNÍKŮ
JARMILY HALDOVÉ

Po – Pá: 7.00–17.00, So 9.00 – 12.00 hod.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•  Do 19. listopadu 2008 se koná

výstava s názvem

S ČESKOSLOVENSKÝMI
LEGIONÁŘI PRO TRANSIBIŘSKÉ 

MAGISTRÁLE

NÁŠ TIP
5. – 9. listopadu 2008

OUTDOOR FILM

 V Digitálním kině v Bílině se 

uskuteční přehlídka fi lmů pořá-

daných v rámci 6. Mezinárodního 

fi lmového festivalu outdoorových 

fi lmů. Součástí bude autorská 

výstava fotografi í Jiřího Kráčalíka 

- DOTKNOUT SE HORY.

 Festival je soutěžní putovní pře-

hlídkou dobrodružství, adrenali-

nu, extrémů a cestopisů. Jen tato 

krátká charakteristika slibuje divá-

kům netradiční podívanou, na své 

si přijdou jak aktivní outdooroví 

sportovci, tak i fanoušci a přízniv-

ci outdoorových sportů. Termín 

přehlídky festivalu je také vzhle-

dem k aktivitám všech outdooro-

vých příznivců umístěn do klid-

nějšího období, na sklonku roku 

2008 ho budou moci shlédnout 

diváci v celé České republice, cel-

kem ve 24 městech. 

KINO HVĚZDA
V pátek 7. listopadu a sobotu 8. 

listopadu od 19.00 hodin

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

Vizionářský vědec Trevor 

Anderson, jeho synovec Sean 

a jejich krásná místní průvodky-

ně Hannah v průběhu vědecké 

výpravy na Islandu nečekaně uvíz-

nou v jeskyni, ze které je jediným 

možným únikem pronikat hlou-

běji a hlouběji do hlubin Země. 

Během cesty světem, který lidský 

zrak nikdy předtím nespatřil, se 

trojice setká tváři v tvář s nepřed-

stavitelnými postavami, včet-

ně obrovských létajících piraní, 

světélkujících ptáků a hrozivých 

dinosaurů z dob dávno minulých. 

Členové skupiny brzy zjistí, že 

kolem nich narůstá sopečná akti-

vita a že musejí nalézt cestu zpět 

na Zemi dříve, než bude pozdě...

Hrají: Anita Briem, Brendan 

Fraser, Garth Gilker, Josh Hut-

cherson

Pátek 14. listopadu a sobota

15. listopadu od 19.00 hodin 

RUDÝ BARON

Mladý pruský šlechtic Manfred 

von Richthofen odchází, stejně 

jako většina mladých mužů, do 

války. Díky své neohroženosti se 

z něj brzy stane obávané stíha-

cí eso a ikona pro ostatní vojáky. 

Svůj stroj, trojplošník Fokker Dr.1, 

si nechá nabarvit na červeno a stá-

vá se postrachem všech protivní-

ků. Náhodné setkání se zdravotní 

sestřičkou Kate mu ale otevře oči 

a poznává barbarství války. Baron 

Manfred von Richthofen se spo-

lu se svým rudým trojplošníkem 

Fokker Dr.1 a 80 sestřely stal uctí-

vanou ikonou letecké fl otily První 

světové války.

Hrají: Joseph Fiennes, Lena Hea-

dey, Marrhias Schweighöfer

Středa 19. listopadu a čtvrtek

20. listopadu od 19.00 hodin 

MÁJ

Výpravný historický fi lm režiséra 

a kameramana F. A. Brabce vznikl 

na motivy stejnojmenné básně 

Karla Hynka Máchy. Filmový Máj 

je příběhem Kata (Jan Tříska), kte-

rý se vrací po sedmi letech do své-

ho kraje. Tento podivný vypravěč 

nám postupně odhaluje strhující 

příběh o milostném trojúhelníku 

dvou mužů a jedné dívky. Mlynář 

Schiff ner (Juraj Kukura) je zralým 

mužem, stavějícím na jistotách, 

pro něž lze obětovat syna i city. 

Jarmila (Sandra Lehnertová) je 

dívka plná smyslné touhy a vášně 

v mladém a krásném těle, jehož 

hříchem by bylo nehřešit, a troj-

úhelník doplňuje Schiff nerův syn 

Vilém (Matěj Stropnický), rebel 

a vůdce loupežnické bandy, kte-

rá okrade vesničany v kostele při 

májové mši, vyrabuje mlýn a pře-

padne poštovní dostavník. Láska, 

vášeň, ale i vina a trest, to vše se 

odehraje ve fi lmu Máj na pozadí 

přírody – démonické a lhostej-

né síly, která jako všudypřítom-

ná bytost tepe vlastním rytmem, 

konfrontována s lidskými vášně-

mi. Film Máj zaujme především 

silným příběhem, skvělými herec-

kými výkony, nádhernou kame-

rou a moderní fi lmovou hudbou 

– spojením kytarových partů sku-

piny Support Lesbiens a velkého 

symfonického orchestru. 

Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, 

Kryštof Hádek, Martin Stropnic-

ký, Nina Divíšková, Sandra Leh-

nertová

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 11. listopadu

od 19.00 hodin

BEOWULF

V dávných dobách hrdinů žil 

mocný bojovník jménem Beo-

wulf, který zabil svého démonic-

kého soka Grendela. Tím vyvolal 

konfl ikt s jeho nebezpečnou, záro-

veň však velmi svůdnou matkou. 

Z krále se stává legenda. Vizionář-

ský průkopník Robert Zemeckis 

přichází s takovou verzí Beowul-

fovy ságy, která překoná všechny 

vaše představy...

Hrají: Anthony Hopkins, John 

Malkovich, Ray Winstone

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Nestyda
Star Wars: Klonové války

Oko dravce
Zakázané království

Tropická bouře
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

Andělské rozsvícení vánočního 

stromu. Unikátní výstava hraček, 

divadelní pohádka Čertův švagr, 

Česká mše vánoční, Živý Betlém, 

ohňostroj a další vánoční překva-

pení.

6. listopadu 2008
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Jazzový večer
s Milošem Železňákem

Kulturní centrum KC Kaskáda 
zahájila oslavy 90. výročí vzniku 
Československa jazzovým koncer-
tem Miloše Železňáka ze Sloven-
ska. Kytarista, skladatel a zpěvák 
patří mezi největší osobnosti na slo-
venské hudební scéně. Jeho hudební 
záběr sahá od rocku, přes blues až 
po jazz.

Slunce v úplňku
od Lenky Procházkové

Pozvání do městské knihovny 
přijala spisovatelka Lenka Procház-
ková. Žena, která působila od roku 
2002 v diplomatických službách 
jako kulturní tajemnice Velvysla-
nectví České republiky v Bratislavě. 
Spisovatelka je známá jako signatář-
ka Charty 77.

Divákům představila svůj nejno-
vější román Slunce v úplňku o Janu 
Palachovi. Kniha vypráví o klíčo-
vých dnech Jana Palacha v době 
příjezdu okupačních vojsk v r. 1968. 
Popisuje rodné Všetaty a následují-

cí události až do tragického konce 
v lednu 1969. V knize nalezneme 
také dobové fotografi e z pohřbu Jana 
Palacha. Kritika nebyla ke knize 
zrovna přívětivá, ale sama autorka 
říká: „Držela jsem se co nejvíce sku-
tečnosti a vyprávění lidí, kteří Jana 
Palacha znali. Kniha je psána jako 
román, kde samozřejmě vystupují 
fi ktivní postavy, ale s realistickým 
podkladem. Některé myšlenky, 
které byly vyřčeny, neměly autora 
a šlo mi o to najít postavu, která by 
je pronesla.“

Kniha je psána převážně pro 
dnešní mládež, aby je seznámila 
se skutečnostmi, které byly 20 let 
zamlčovány. Mezi posluchači se 
však žádní studenti nevyskytovali. 
Je s podivem, že i přes dostateč-
nou propagaci si mladší generace 
nenašla cestu zrovna na toto autor-
ské čtení. Události, které ovlivnili 
občany Českoskoslovenska na dal-
ších 20 let si nepřišli připomenout 
ani veřejní zástupci města. 

Před 90. lety vznikla Českoslo-
venská republika a 28. říjen se 
stal jejím symbolem. Uvědomuje-
me si ještě naší národní identitu, 
víme, jak postupovaly dějiny naší 
země od roku 1918? Vše je spja-
to se vším a my bychom si měli 
vážit lidí, jako byl například Jan 
Palach, lidí, kteří dokázali potlačit 
svůj strach a podepsali Chartu 77, 
ačkoli byli následně perzekuováni 
a nesměli vykonávat činnost, které 
obětovali vše. Spisovatelka Lenka 
Procházková patří mezi ně. Patří jí 
proto velký dík, že přijela do Bíli-
ny právě v rámci tak významného 
výročí.

DNY ČESKO - SLOVENSKÉ  KULTURY V BÍLINĚ 
K 90. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Dřevořezby českých 
panovníků v galerii
Pod věží

Téměř stovku vyřezávaných čes-
kých panovníků naleznete v těchto 
dnech v galerii Pod věží na Míro-
vém náměstí. Autorkou malebných 
dřevořezeb je Jarmila Haldová, 
která se této činnosti věnuje několik 
let. Mimo jiné ilustruje dětské knihy, 
vyrábí loutky a betlémy.

Dějiny Transibiřské 
magistrály v roce 1918

Historické připomenutí 90. výročí 
vzniku Československa o postupo-
vých bojích Československých legií 
po Transibiřské magistrále můžete 
shlédnout ve výstavní síni U koste-
la. V bojích Československých legií 

v Rusku a na rozlehlých prostorách 
Sibiře si vydobyly proslulost přede-
vším obrněné vlaky. Výstava ukazu-
je skromné zařízení vagonu, dobové 
oblečení, nádobí a různé publikace. 
Součástí výstavy jsou popsané his-
torické události, které předzname-
naly osamostatnění Československé 
republiky 28. října 1918.

Obě výstavy potrvají do 19. listo-
padu 2008. 

Lada Laiblová

Instalace dřevořezeb Jarmily Haldové  Foto: L. LaiblováInstalace dřevořezeb Jarmily Haldové  Foto: L. Laiblová

Foto: V. Weber
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BÍLINA PO 28. ŘÍJNU 1918
Na jednu z nejvýznamnějších tradic v novodobé historii města Bíli-
ny se pomalu zapomíná, přestože se jedná o událost, která měla před 
devadesáti lety stěžejní význam pro veškeré pohraniční regiony. Jak 
známo, v noci z 29. na 30. října 1918 se členům bílinského Sokola 
povedl opravdu husarský kousek.

Pod velením záložního prapor-
číka Rudolfa Kohouta (nar. 30. 
11. 1892 v Martiněvsi na Roud-
nicku) se jim podařilo ovládnout 
dělostřelecká kasárna v sou-
sedních Chudeřicích, pro zdej-
ší Němce významná také tím, 
že zde kdysi sloužil rakouský 
následník trůnu a pozdější císař 
Karel I.. Blesková noční akce se 
uskutečnila za účasti osvoboze-
ných srbských zajatců, kteří za 
války pracovali v nedalekých 
Weinmannových závodech. 
Společně vnikli do kasáren, 
odzbrojili překvapené vojáky ve 
strážnici a zmocnili se zbraní. 
Zvláště Srbové prožívali tyto 
chvíle velmi emotivně a každý 
z nich, když obdržel pušku, nej-
prve ji obřadně políbil. Odzbro-
jení němečtí vojáci byli posláni 
domů a jejich místa zaujali češ-
tí dobrovolníci, přičemž prap. 
Kohout se stal prvním velitelem 
chudeřické posádky, která se tak 
zároveň stala první českoslo-
venskou vojenskou posádkou 
na severu Čech. 

Předsedou revolučního okres-
ního Národního výboru v Bílině 
byl hned po prvních zprávách 
o pražském převratu zvolen 
činovník Sokola i Národní jed-
noty severočeské Rudolf Tikov-
ský (nar.6. 11. 1873, + 5. 7. 1956 
v Roudnici n. L.), místopředse-
dy Josef Vodák a Jan Čistecký, 
tajemníkem zprvu podpor. Jaro-

Rudolf Tikovský, předseda revoluč-
ního okresního Národního výboru 
v Bílině

Unikátní fotografi e sokolských dobrovolníků, kteří v noci z 29. na 30. 10. 
1918 obsadili kasárna v Chudeřicích u Bíliny

slav Tuček, jednatelem později 
redaktor Národního demokra-
ta Karel Tichý, ohněstrůjcem 
Karel Eisner. Členy ONV byli 
učitelé Sylvestr Brynda (stá-
toprávní demokrat, který byl 
v roce 1920 zvolen předsedou), 
Roman Houska (český socialis-
ta, který byl po volbách prvním 
českým členem městské rady), 
řídící Adolf Glaser a Václav 
Leitner, dále pak František Sůva 
(sociální demokrat, který zaujal 
po prvních volbách funkci II. 
místostarosty), Karel Hrstka, 
Ladislav Jelínek, Rudolf Kad-
lec, Adolf Kottner, Karel Kris-
tl, Josef Kučera, Jan Lukášek, 
Václav Lukavský, František 
Mach, František Mrvka, Rudolf 
Pátek, Václav Pokorný, Rudolf 
Rudna, Jaroslav Ryjáček, Karel 
Svoboda, Václav Vorlíček, Josef 
Vrátil a Jan Židlický. 

Již ve středu 30. 10. byla uspo-
řádána na bílinském náměstí 
velká slavnostní manifestace, 
které se zúčastnila i setnina 
chudeřického vojska se svými 
důstojníky a osvobozenými srb-
skými zajatci. Jeden z proslovů 
přednesl za sociální demokracii 
redaktor Severočeského děl-
níka Karel Brožík, promluvil 
i zástupce českých socialistů, 
jehož jméno dosud neznáme. 

Dne 6. 11. 1918 se stal akč-
ním důstojníkem a zástupcem 
velitele chudeřické posádky 
předválečný duchcovský uči-
tel por. Karel Skřivánek (nar. 
11. 2. 1894 v Duchcově, + 7. 
8. 1956 v Broumově), který se 
na vyzvání náčelnice sokol-
ské župy Krušnohorské, uči-
telky Anny Nolčové, po svém 
návratu z Velkého Varáždína 
dal do služeb Národního výbo-
ru. Praporčík Rudolf Kohout 
ještě zorganizoval slavnostní 
přísahu chudeřické posádky, 
která se podle všeho nemohla 
konat v neděli 17. listopadu, 
jak jsme se až dosud domníva-
li na základě opožděné zprávy 
v listu Severočeský dělník, ale 
nejméně o týden dříve, pokud 
vycházíme z přítomnosti prap. 
Rudolfa Kohouta i por. Karla 

Skřivánka. Slavnostní přísaha 
věrnosti Československé repub-
lice byla zároveň příležitostí 
k velké slavnosti. Za předsed-
nictvo „Ústředního Národního 
výboru menšinového pro sever-
ní Čechy se sídlem v Duch-
cově“ se jí zúčastnili Karel 
Brožík, Jaroslav Aster (oba 
soc. dem.) a řídící učitel z Lib-
kovic Václav Freiman (soc.), 
který se ujal slavnostního pro-
slovu. S krátkou promluvou 
na něho navázal prap. Kohout, 
načež učitel české školy v Bíli-
ně a člen ONV Roman Houska 
přečetl text přísahy. Na otázku, 
zda chtějí vojáci věrně a poctivě 
sloužit Československé republi-
ce, „zaznělo hřímavé ANO!“

Praporčík Rudolf Kohout byl 
již následujícího dne 11. 11. 
1918 během své cesty do Vídně 
zavražděn „surovým rakouským 
cuksfírou“ z Lince. Více o jeho 
smrti nevíme, než že ostatky 
mrtvého byly dne 16. 11. pře-
vezeny do Bíliny, kde byl o šest 
dní později pohřben na místním 
hřbitově. Hrob rodiny Kohou-
tovy vlevo na konci hlavní 
cesty se bohužel dochoval bez 
nápisových desek. Ze záznamů 
v jednací knize ONV v Bílině 
se dozvídáme, že otec zavraždě-
ného Rudolf Kohout, který byl 
závodním ředitelem elektrárny 
na dole Rudiay, se dlouhodobě 
pokoušel dosáhnout spravedl-
nosti. Prostřednictvím ONV 
se přes poslance státoprávně 
demokratické strany dr. Fran-
tiška Lukavského vdova Božena 
Kohoutová pokoušela ještě 11. 
2. 1920 dosáhnout „vymožení 
náhrady za ubitého manžela 
a uloupené jmění“. Donedávna 

jsem si nebyl jist ani křestním 
jménem prap. Kohouta, neboť 
u vojenských osob se zpravidla 
neuváděla. Problém zkompliko-
vala skutečnost, že nástupcem 
por. Karla Skřivánka ve funkci 
velitele chudeřické posádky byl 
shodou okolností jmenovec prv-
ního velitele Bedřich Kohout, 
který žádal dne 10. 1. 1919 
Národní výbor o vysvědčení 
spolehlivosti. Přímí pamětníci 
již dávno odešli, ale vzhledem 
k tomu, že některá jména členů 
revolučního Národního výbo-
ru se v Bílině dosud vyskytují, 
povědomí o tak významném 
dění může v některých rodinách 
přetrvávat. Obracím se proto na 
čtenáře Bílinského zpravodaje 
se žádostí o jakoukoli informa-
ci ve věcech, o kterých panují 
dosud dohady.

Okresní Národní výbor v Bíli-
ně, jehož členové vyrostli v bo-
jích za českou školu, sehrával 
v tomto kraji velmi významnou 
roli. I když byl po obecních vol-
bách v roce 1919 již jen orgá-
nem poradním, zásluhou svých 
pražských kontaktů dosáhl řady 
výrazných úspěchů. Jen podle 
knihy Jednacích protokolů ONV 
v Bílině, která se vzácně docho-
vala v okresním archivu, vychá-
zela jeho činnost od listopadu 
1918 do května 1920 z 2492 
položek. Iniciativní Okresní 
Národní výbor v Bílině dokon-
ce uspořádal dne 22. 2. 1920 
sjezd Národních výborů menši-
nových, který hodnotil význam 
prodloužení jejich činnosti až 
do prvních řádných voleb do 
Národního shromáždění, kona-
ných dne 26. 5. 1920.

Pavel KOUKAL
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NOMINACE BÍLINSKÝCH SPORTOVCŮ
MOTOKLUB BÍLINA
Pavel Nusko a Květoslav Sedláček

Cross country - vytrvalostní závod 
dvojic je sportovně, divácky a mediál-
ně zajímavá disciplína. Princip závodu 
spočívá v tréninku rychlé a dynamické 
jízdy na přírodním okruhu, na kterém 
jsou zastoupeny prvky endura a moto-
krosu. V letošním roce se jelo 8 závo-
dů. Nusko Pavel a Sedláček Květoslav 
vybojovali v této disciplíně mistra 
České republiky. Účastní se i dalších 
závodů jednotlivců v Čechách, Posku, 
Německu, kde získávají umístění na 
předních příčkách.

Byli také osloveni pro reprezentaci na 
„Šestidenní“ v Řecku, které se však ze 
zdravotních důvodů nemohli zúčastnit.

ATLETICKÝ KLUB BÍLINA
Kateřina Žofková, patří mezi nejú-
spěšnější atletky klubu. Jejími hlav-
ními disciplínami jsou vrh koulí, hod 
diskem a především hod oštěpem. Poté 
co družstvo žen sestoupilo z první ligy, 
tak s ohledem na její vysokou výkon-
nost, hostovala v Atletickém klubu 
Most, který měl své družstvo v první 
lize. Patřila mezi nejlepší závodnice 
v celé soutěži, s velice výrazným bodo-
vým ziskem. Pravidelně se zúčastňuje 
Mistrovství České republiky v hale i na 
dráze. V letošním roce, na Mistrovství 
České republiky na dráze v Táboře, 
získala své životní umístění v hodu 
oštěpem. S velice pěkným výkonem 
skončila na třetím místě a získala bron-
zovou medaili. Poražena byla pouze 
olympijskou vítězkou Barborou Špo-
tákovou a další olympioničkou Věrou 
Klimešovou. Svým přístupem k trénin-
ku, závodům a klubovým povinnostem 
je příkladem pro nastávající atlety. Na 
jejích výkonech se trenérsky podílí 
Martin Sýkora.
Květa Pecková, se věnuje běžeckým 
disciplínám, především pak běhům od 
800 metrů do 3000 metrů. Úspěšná je 
též v bězích mimo dráhu. V letošním 
roce hostovala za extraligový tým PSK 
Olymp Praha a ve velice silné účas-
ti našich nejlepších závodnic získala 
velmi dobrá umístění. Pro svůj tým 
byla platnou posilou. Na Mistrovství 
České republiky v hale v Praze skon-

čila v běhu na 1500 metrů na čtvrtém 
místě a na stejném místě skončila i na 
dráze, které se konalo v Táboře. Jejím 
trenérem je Jan Mairich.
Tomáš Johanna, závodí druhým 
rokem v kategorii dorostenců a jeho 
výkonnost má neustále stoupající ten-
denci. Je platným členem družstva 
A mužů, které soutěží v první lize. Jeho 
doménou jsou tratě na 400 a 800 met-
rů. Uplatnění našel také ve štafetových 
bězích na 4x100 metrů a především ve 
štafetě 4x400 metrů. V běhu na 800 
metrů stlačil osobní rekord hluboko 
pod dvě minuty, na čas 1:56,00 min. 
a tento čas ho řadí mezi nejlepší závod-
níky ve své kategorii v České republi-
ce. Úspěšně si vedl i na mistrovstvích 
své kategorie v hale a na dráze. Na 
Mistrovství České republiky v hale 
skončil na pátém místě a na stejné trati 
na dráze doběhl na čtvrtém místě. Je 
velice ambiciózní a každý závod běží 
plným úsilím. Trénuje pod vedením 
Martina Sýkory.

KLUB RYBOLOVNÉ
TECHNIKY BÍLINA
Dana Králová získala 3. místo v Čes-
kém poháru, 1. místo v soutěži družs-
tev na Mistrovství České republiky, 
1. místo v lize mládeže, 2. místo na 
Ústeckém a Slezském poháru, stala se 
mistryní České republiky v rybolovné 
technice, účastnila se Mistrovství světa 
juniorů v Německu.
Denisa Králová je vítězkou územního 
kola Zlatá udice v kategorii družstev, 
obdržela 1. místo v soutěži Zlatá udice 
- kategorie žákyně, je mistryní České 
republiky v disciplíně muška dálka, 
členkou ligových a pohárových sou-
těží. Obdržela 3. místo na poháru mlá-
deže, 2. místo v pětiboji na mistrovství 
České republiky. Denisa Králová je 
velkým příslibem pro rybolovnou 
techniku a její výsledky jsou velkým 
příslibem před ME juniorů 2008, které 
se koná v příštím roce ve Švýcarsku. 

SHOTOKAN KARATE DO 
MASOPUST BÍLINA
Kupková Alexandra (10 let) – získala 
2. místo v KATA a 3. místo v KUMITE 
v jednotlivcích na Mistrovství Evropy 

JKA v Praze v květnu letošního roku, 
pravidelně se umísťuje na stupních 
vítězů v republikových a krajských 
soutěžích.
Jeřábek Jakub (14 let) – získal 3. 
místo v KUMITE TEAM na Mis-
trovství Evropy JKA v Praze v květnu 
letošního roku.

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ 
KLUB -TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA BÍLINY
Filipovský Jiří st. je dlouholetým 
reprezentantem SSK 0715 MTs Bílina. 
Na mistrovství ČR v Uherském Ostro-
hu vystřílel titul mistra střelby v disci-
plíně perkusní pistole.
Hubáček Pavel je dlouholetým repre-
zentantem SSK 0715 MTs Bílina, 
na mistrovství ČR na střelnici Plzeň 
– Lobzy byl členem družstva sportov-
ních střelců, které v disciplíně Libovol-
ná pistole 60 ran na 50 metrů vystřílelo 
druhé místo. 

HO BOŘEŇ BÍLINA
Herian Petr – v letošní sezóně vylezl 
cesty nejtěžší obtížnosti na pískovco-
vých i ostatních skalách. Počtem vyle-
zených cest (přes 200) se řadí na přední 
místa v oddíle.

AVZO ČR BIKROS
+ LODNÍ MODELÁŘI BÍLINA
Michal Schuran – 12-ti letý cyklista 
bikrosař BMX. Ačkoliv začal Michal 
s bikrosovým sportem před dvěma 
lety, jeho výsledky odpovídají jezd-
cům BMX, kteří se tomuto sportu 
věnují již od předškolních let. Svým 
cílevědomým a častým tréninkem 
a hlavně účastí na mnoha republi-
kových závodech se zařadil mezi 
absolutní elitu ve své kategorii. Pra-
videlnými postupy do fi nálových jízd 
a hlavně medailovými umístěními se 
stal oporou a jak se říká „želízkem 
v ohni“ bílinského oddílu. V nejob-
sazenější soutěži, kterou je Česko-
moravský pohár BMX 2008 obsadil 
celkově páté místo. V ofi cielním Mis-
trovství České republiky 2008 skončil 
na čtvrtém místě.

SK SIAD BÍLINA
Oddíl házené – Macková Danie-
la (12 let) – mladší žákyně, nejlepší 
střelkyně družstva, hraje Severočes-
kou ligu mladšího žactva.
Oddíl fotbalu – Pohl Klaus – kapi-
tán mužstva dospělých, je odchovan-
cem bílinské kopané, dlouholetou 
brankářskou oporou při zápasech 
a vůdčí osobou mužstva. Předává své 
dlouholeté zkušenosti svým mladším 
spoluhráčům v týmu, i jako trenér 
nejmenším adeptům v přípravkách. 
Oddíl fotbalu – Špulák Petr – dlou-
holetý člen oddílu kopané, prošel vše-
mi věkovými kategoriemi a nyní své 
brankářské dovednosti předává jako 

trenér brankářů a vedoucí dorostu.
Oddíl hokejbalu - Pavel Hurych 
- bývalý extraligový hráč Mostu, po 
přestupu do Bíliny se stal oporou 
týmu a minulou sezónu byl vyhlášen 
nejlepším brankářem soutěže.

AVZO – SPORTOVNÍ
STŘELBA BÍLINA
Martina Sehnoutková - ročník 1997 
- je vítězkou oblastní střelecké ligy 
pro rok 2007-2008, dále je vítězkou 
Krajského přeboru 2008 ve střelbě ze 
vzduchové pušky 30. Má velmi dobré 
předpoklady pro další sportovní růst.
Miroslav Sehnoutka – ročník 1994 
- je vítězem oblastní střelecké ligy ve 
střelbě ze vzduchové pušky 30 pro rok 
2007 – 2008, dále je vítězem Krajské-
ho přeboru ve střelbě ze vzduchové 
pušky 30 a také vítězem Velké ceny 
Bíliny ve sportovní malorážce 60 ran. 
Má velké předpoklady pro další zdo-
konalování.

FOTBALOVÁ ŠKOLA BÍLINA
Zahradský Dušan – trenér družstva 
starších žáků
Brůna David – kapitán družstva 
starších žáků – družstvo starších žá-
ků získalo v sezóně 2007/2008 titul 
přeborníka ústeckého kraje a postou-
pilo do žákovské divize (druhá nej-
vyšší soutěž v ČR). Jde o historický 
úspěch bílinské kopané! V témže 
roce postoupilo družstvo starších žá-
ků až do fi nále severočeského pohá-
ru. Na přeboru republiky neligových 
družstev v Přerově obsadilo družstvo 
5. místo. Na Evropském turnaji OTA-
VA CUP v Sušici obsadilo družstvo 
velmi pěkné 4. místo.

Na úspěších družstva starších 
žáků se podíleli tito hráči: Toman 
Vítězslav, Fork Lukáš, Brůna David, 
Proch Dominik, Ticháček Tomáš, 
Zahradský Lukáš, Ruda Jan, Pet-
rželka Jakub, Hubáček Tomáš, Ferko 
Milan, Čermák Jakub, Lukeš Jan, 
Veselý Jakub, Čechám Václav, Čer-
mák Jiří, Grundza Milan, Baran Jiří 
a trenéři – Dušan Záhradský, Vilém 
Kindl, Jiří Čermák a Bohuslav Vese-
lý. 

HC DRACI BÍLINA
Jára Hladík -5. třída

Járovi je deset let, navštěvuje 5. 
třídu základní školy. Hokeji se věnu-
je od svých 5 let. Na zimní stadion 
jej přivedli rodiče. Patří mezi opo-
ry týmu. Na ledě nikdy nic neošidí 
a ostatním spoluhráčům jde vždy 
svou bojovností příkladem. Před dvě-
ma lety reprezentoval oddíl ve výbě-
ru Easter Bunnies na mezinárodním 
turnaji v kanadském Quebecku. Jeho 
snem je, asi jako každého hokejisty, 
jednou se prosadit v kanadsko-ame-
rické NHL. Mezi jeho záliby patří 
sport a počítač.

INZERCE 058/BZ

NOVÁ PRODEJNA SPORTOVNÍCH POHÁRŮ A TROFEJÍ
PRAŽSKÁ 358/69A, BÍLINA

Sadu tří pohárů již od 300,- Kč, medaile již za 17,- Kč,
trofeje a sošky k vašim sportům již od 40,- Kč.

Emblémy do medailí či pohárů vyrobíme na vaše přání přímo
na místě. Vybrat si můžete z více jak 180-ti sad pohárů. 

 Co Vám dále nabízíme? � Rychlé vyřízení objednávek
 � Při odběru nad 2000,- Kč poštovné zdarma
 � Při větších objednávkách dovoz zboží
 � Velkoobchod, maloobchod
 � Pohodlné nakupování z domova přes náš e-shop
 � Nové zboží, které ještě nebylo v ČR !!! 

 www.vyberpohar.eu/eshop, tel.: 603 575 699
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ÚSPĚŠNÉ ZÁVODY ATLETICKÉHO KLUBU BÍLINA
S PARTNEREM, SEVEROČESKÝMI DOLY A.S., CHOMUTOV

Byl pořadatelem všech význam-
ných soutěží dětí, mládeže 
a dospělých celého Ústeckého kra-
je. Zejména závodů krajské atle-
tické úrovně i veřejných závodů. 
Nejvýznamnější sportovní udá-

lostí bylo semifi nále mistrovství 
České republiky družstev starších 
žáků a žákyň, které proběhlo 27. 
září 2008 na našem atletickém sta-
dionu na Kyselce. Díky výrazné 
podpoře ze strany Severočeských 

Atletický klub Bílina ve spolupráci s partnerem, Severočes-
kými doly a.s., Chomutov, sehrál v letošním roce významnou 
roli, jak na regionální, tak na republikové úrovni.

SK SIAD Bílina
– FK Tatran Kadaň 0:1 (0:0)

 První poločas s Kadaní byl vyrov-
naný a Bílina přišla o zraněného 
bojovníka Bečvaříka. V závěru polo-
času dostal druhou žlutou kartu hos-
tující Basl a domácí měli před sebou 
celý druhý poločas na hru proti dese-
ti. Ale na hřišti to vidět nebylo.  Nao-
pak v 56.minutě vyrážel prudkou 
střelu Pohl.  Hra dostala spád na obě 
strany, nejdříve hlavičkoval nad Hakl 
a vzápětí jen o centimetry minula na 
druhé straně Pohlovu branku hlavič-
ka Rosenda. Domácí museli střídat 
i druhého zraněného hráče Fleišma-
na, za kterého nastoupil dorostenec 
Muf. Vzápětí střílel nad Pavlíček 
a potom měl obrovskou šanci Hošek, 
ale míč neusměrnil.  Bílina si přece 
jen vynutila tlak, ale střelba byla 
špatná, pokud vůbec byla. Předčasný 
dárek k 17 narozeninám si mohl dát 
mladíček Muf, ale ve vyložené šanci 
střílel vedle. V závěru hosty podržel 
brankař Turánek při střelách Mergla 

a Nováka. V prodloužení rozhodl 
střídající 16letý Hrbík, který kříž-
nou střelou z pravé strany rozhodl.  
„Jsme v totální krizi, ten zápas nebyl 
špatný, kluci bojovali, v závěru jsme 
si vytvořili šance. Ale stále platí, 
nedáš, dostaneš. Do konce podzimu 
musíme získat ještě nějaký bod. Nyní 
se od nás odvrátilo i to štěstí,“ byl 
po zápase hodně zklamaný prezi-
dent domácích Petr Arpáš.  „Máme 
mužstvo, kde si řada hráčů myslí, že 
hrají dobře, ale na hřišti to nedo-
káží předvést. Trénujeme v pěti šesti 
lidech, nemáme fyzičku, hrajeme 
poločas proti deseti lidem a soupeř 
nás přehrává. Hráči hledají vinu 
jinde než sami v sobě,“ dodal trenér 
Josef Tichý. 

Branka: 90+2 Hrbík. Sestava: 
Pohl – Fleišman (67. Muf), Stiller, 
Hasal, Mergl – Pavlíček, Kornalík, 
Novák, Vaník (58. Hošek) – Bečva-
řík (31. Mika), Hakl.

Bílina - Hluboká krize bílinského áčka pokračuje. Po výborném začát-
ku soutěže má z posledních osmi zápasů jediný bod.  V minulém kole 
vedla Bílina v Žatci v 60.min 2:0. Ale za čtvrt hodiny byl již stav 2:5.

Radek Stiller zastavuje útočníka Kadaně. S číslem 10 Petr Pavlíček

Čtvrté kolo Slovanské ligy, kona-
né na střelnici v Plzni – Košutce, 
v disciplíně Libovolná pistole 60 ran 
vyhrál novým klubovým rekordem 
536 kruhů Jiří Filipovský ml., což 
jej v konečném pořadí vymrštilo na 
krásné třetí místo v kategorii Muži.

Další úspěch zaznamenal Pavel 
Koman v Oblastní střelecké lize 
(OSL) v disciplíně Sportovní pistole 
30+30 ran na 25 metrů, která probí-
hala na střelnici SKP Sever Teplice 
Na Dolinách.  Ve fi nálovém kole 
mu jen o dva body uteklo vítězství, 
a výborným výkonem 564 kruhů 
upevnil celkovou bronzovou příčku. 

Lepší byl jen zlatý David Semrád 
z Prahy a Jiří Boháček ml. z Boletic. 
Dobře se vedlo bílinským i v kate-
gorii dorostu, kde celkově Adam 
Bauer obsadil 5. příčku a Tomáš 
Veselý 6. příčku. Největším úspě-
chem však bylo stříbro v hodnocení 
družstev o které se zasadil přede-
vším svými vyrovnanými výsledky 
Pavel Koman, ale i Jan Kočí, otec 
a syn Veselých, Pavel Hubáček, 
Miroslav Polák, Miroslav Novot-
ný a Milan Zábranský. První bylo 
družstvo z Boletic a třetí družstvo 
SSK Duchcov.

Milan Zábranský

dolů a.s., Chomutov jsme byli 
schopni uspořádat tak význam-
nou soutěž republikové úrovně. 
Semifi nalistům počasí přálo a tak 
nebyla nouze jak o osobní, tak 
klubové rekordy. Nejsilnějším 
klubem starších žákyň se ukázal 
být Tábor, kde dívky s přehledem 

zvítězily v celkovém počtu 265,5 
bodu. Naopak ve skupině chlapců 
zazářila SK ZŠ Jeseniova Praha se 
svými 272,5 body. 

Bez výrazné podpory a spolu-
práce Severočeských dolů a.s., 
Chomutov by závody nebyly zda-
leka tak úspěšné.  (pd)

STŘELCI FINIŠUJÍ
Letní střelecká sezóna končí a tak se uzavírají dlouhodobé sou-
těže, kterých se účastnili i střelci SSK MTs Bílina. 

Foto: Kirko


