
BÍLINSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI BELINENSIS VI

Bílinský zpravodaj
ČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA • ROČNÍK XVIII. • ČÍSLO 24 • 20. listopadu 2008 • Cena 5 Kč • bilinsky.zpravodaj@seznam.cz • tel. 721 490 378

� Otázky kolem Seifertovy ulice � ČEZ zdražuje � Výměna OP � Akce DDM � Belinensis fotoreportáž �
� Město obdrželo trestní oznámení � Házená v Bílině � Haf klub a jeho úspěch � SK SIAD boduje �

INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Vedle hostujících umělců před-
vedly své umění uznávané osob-
nosti našeho kulturní života a děti 
ze všech místních škol, které tak 
opět dostaly možnost prezentovat 
své schopnosti nejen před počet-
ným publikem v sále, ale také před 
diváky televize Regia TV, která již 

druhým rokem Bílinské hudební 
slavnosti navštěvuje.   

Akci pořádá město Bílina, rea-

Šestý ročník Belinensis opět přinesl zajímavé prolínání různých 
hudebních směrů a společné vystupování zkušených profesionálů 
s bílinskými talenty. Na jednom pódiu se potkaly osvědčené hvězdy 
z minulých ročníků i nové tváře.

BÍLINSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI BELINENSIS VI
ZÁJEM O VSTUPENKY OPĚT VÝRAZNĚ PŘEVYŠOVAL KAPACITU DIVADLA

UMĚLCE V ZÁVĚRU VYPROVODIL DLOUHOTRVAJÍCÍ POTLESK DIVÁKŮ

Většina vystupujících umělců ze šestého ročníku a organizační tým Belinensis. Zleva sedící: J. Štágr, P. Senič, 
S. Ruso, I. Tomancová, K. Žatecká. Zleva stojící: T. Úlehla, Z. Vřešťál, Z. Rendl ml., V. Sázavský, D. Uher,
Z. Svoboda, V. Duchoslavová, M. Mlej, Raven, F. Benešovský, I. Myslikovjan, R. Štěpánek 

lizaci zajišťuje organizační tým, 
jehož základ tvoří čtveřice bílin-
ských zastupitelů – Zdeněk Rendl 
ml., René Štěpánek, dr. Zdeněk 
Svoboda a Michal Mlej. Cílem 
Belinensis je především podpořit 
rozvoj hudby a kultury ve městě 
a základem projektu je tak právě 
podpora dětí, které se hudbě věnu-
jí. Tyto děti mají jedinečnou mož-

nost „ochutnat“ něco z uměleckého 
života a současně si vyzkoušet, že 
za úžasnými, ale krátkými chvílemi 
na pódiu se skrývá  mnohahodino-
vá příprava v zákulisí. Zde je neo-
cenitelná především pomoc peda-
gogů, kteří se dětem věnují a jimž 
organizátoři vyjadřují obrovský dík 
a respekt.

dokončení na str. 2

Sbory dětí ze Základní umělecké školy a ZŠ Praktická na Bílinských 
hudebních slavnostech Belinensis nevystoupily jen v záři refl ektorů, 
ale také v lesku zajímavých světelných efektů.

Martina Balogová do Bíliny nepřijela jen vystoupit na koncertě, 
navštívila i děti z Nízkoprahového centra, Základní uměleckou školu 
a radnici. Během své návštěvy rozdala desítky podpisů.
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Jste pro znovuzprovoznění Seifertovy ulice pro dopravu? 

Martin
STANISLAV,
22 let, řidič:
„Určitě bych zprovo-
znění Seifertovy ulice 
uvítal. Motoristé totiž 
nyní musí zdlouhavě 
objíždět město, než se 
do centra dostanou. Už 
jednou ulice byla pro 
dopravu otevřená a bylo 
to bez problémů.“

Jana
NIMSOVÁ,
33 let, fi nanční 
poradkyně:
 „Jako řidička bych byla 
pro znovuotevření této 
ulice, ale jako chodkyně 
a obyvatelka jsem proti. 
I přes zákaz tudy stále 
projíždějí řidiči vysokou 
rychlostí a na konci uli-
ce pak parkují nebo stojí 
u krajnice a blokují prů-
jezd vozidlům se záso-
bováním. Nechala bych 
tu pěší zónu.“

Lucie
KOZÁKOVÁ,
24 let, na mateřské 
dovolené:
„Myslím, že by bylo dob-
ré, kdyby se Seifertova 
ulice opět zprůjezdnila. 
Je to nejkratší spojka 
pro řidiče, jak se dostat 
do centra města. Možná 
bych sem ale nepouště-
la kamiony a nákladní 
vozidla. V dopravních 
špičkách by to tu mohlo 
být komplikované.“

Zdena
Váňová,
53 let, prodavačka: 
„Nechala bych tu pěší 
zónu s vyloučením veš-
keré dopravy. I když na 
konci Seifertovy ulice jsou 
řetězy, tak tam stále jezdí 
vysokou rychlostí hodně 
aut. Pamatuji si, když 
ulice byla průjezdná pro 
dopravu a nebyla tu dob-
rá dopravní situace. Auta 
tu komplikovala dopravu 
a nedalo se ani přejít na 
druhou stranu.“

Eva
VRÁBELOVÁ,
61 let, důchodkyně: 
„Auta do Seifertovy 
ulice bych už nepouště-
la. Nechala bych to tak 
jak to tu je. Doprava se 
tu od té doby zklidnila, 
i když sem zajíždějí auta 
se zásobováním a řidiči 
se tu otáčejí, tak je to 
mnohem klidnější, než 
když byla ulice zcela 
průjezdná.“

Petr
JURKECH,
24 let, student:
„Nejsem pro znovu-
zprovoznění Seifertovy 
ulice. Nechal bych tu 
současnou pěší zónu. 
Lidé si už zvykli, že tudy 
auta neprojíždějí, někte-
ří řidiči se na konci uli-
ce jen otáčejí. Doprava 
by po otevření ulice tady 
určitě zkomplikovala ži-
vot motoristům i chod-
cům.“

Otázka ote-
vření Seiferto-
vi ulice se dis-
kutuje od doby, 
co se uzavřela. 
Pokud jsou 
s p o k o j e n i 

majitelé nemovitostí a případ-
ně nájemníci v této oblasti, kri-
tizují uzavření motoristé, kteří 
z Pražské na Chlum a obráce-
ně, musí na přetíženou silnici 
I/13 a najedou více kilometrů. 
O tom, že je I/13 přetížená, není 
třeba diskutovat. Nedávno jsem 
jel z Liběšic na bílinské náměstí 
přesně hodinu. Stavba kruhových 
objezdů za provozu bude zname-
nat téměř kolaps dopravy ve špič-
kách a každé odlehčení může jen 
pomoci. Je jen otázkou, zda budou 

kruhové objezdy tou očekávanou 
spásou. Těžko se dá argumento-
vat zhoršením podmínek bydlení 
v Zeleném domě, když kolem 
jiných obytných domů ve měs-
tě, kde bydlí tisíce lidí, projede 
denně na 20 tisíc vozidel.  A jak 
budou reagovat dotčení občané, 
až se jednou začne stavět obchvat 
města a tisíce vozidel budou jez-
dit hned za okály, zmizí rekreační 
kolonie pod Bořeněm a úsporná 
varianta povede kolem sídliště 
Za Chlumem. Proti tomu zjedno-
směrnění Seifertovi ulice do doby 
výstavby obchvatu je asi menším 
zlem. Ale vždy budou mít jiný 
názor občané, kteří v centru byd-
lí, jiný kteří zde podnikají a jiný, 
kteří ho musí obloukem objíždět. 

Oldřich Bubeníček (KSČM)

Územní plán 
našeho měs-
ta, který byl 
z p r a c o v á n 
v roce 1996 se 
zabýval vel-
mi význam-

ně řešením dopravy ve středu 
města. Myšlenky zpracovatelů 
a posléze i městských zastupite-
lů směřovaly vždy k dopravnímu 
zklidnění náměstí a přilehlých 
ulic, tak jsou také zakotveny 
v dosud platném územním plá-
nu.Náměty na vznik pěších zón 
v ulicích Zámecká, Komenské-
ho, Seifertova byly již zpracová-
ny formou studie. Jedním z cílů 
bylo také uzavření Seifertovy 
ulice. Projektová dokumentace 
rekonstrukce Mírového náměstí 

je zpracována v těchto intencích.
Obtížná dopravní situace na sil-
nici I/13 je podnětem k tomu 
aby po dobu výstavby tří kru-
hových objezdů na této silnici 
byla Seifertova ulice dočasně 
otevřena a dále realizovány dal-
ší dopravní změny. Nový kru-
hový objezd u Zeleného domu 
nevidím jako šťastné řešení,jeho 
realizace vychází z předpokla-
du. trvalého provozu středem 
města. Seifertova ulice s úzkými 
chodníčky,hustým pěším provo-
zem, nově vybudované dětské 
hřiště s účastí dětí, výfukové 
plyny jejichž množství se pod-
statně zvětší to vše jsou důvody 
proč je třeba se nad touto myš-
lenkou znovu zamyslet.

Milan Pecháček (ČSSD)

OTÁZKA PRO...
Seifertova ulice je již několik let neprůjezdná. V příštím roce se pravděpodobně začne 

s výstavbou kruhových objezdů na silnici 1/13 a po tuto dobu bude Seifertova ulice opět 
otevřena, protože provoz na hlavním tahu bude značně omezen. Co bude se Seifertovou 
ulicí po dostavbě kruhových objezdů? Někteří jsou pro znovuzprovoznění ulice a někteří 

pro vybudování pěší zóny a uzavření. Již teď je jasné, že tato otázka rozdělí na dva tábory nejen občany města, ale také zastupitele.

Slavnostní večer neočekávaně 
navštívil poslanec Parlamentu ČR, 
Mgr. Tomáš Úlehla, jinak také 
rocker, člen skupiny Jackye, který 
vystupoval také s předními rock-
ovými formacemi. Zmiňme jen 
namátkou skupinu Premier, Fleret 

pokračování ze str. 1 či Richarda Műllera. Pan poslanec 
se doslechl o Bílinských hudebních 
slavnostech až v dalekém Zlíně, 
přijel se do Bíliny podívat a orga-
nizátorům tak připravil příjemné 
překvapení. „Dnešní večer předčil 
mé očekávání. Belinensis je ukáz-
kou výborné práce pro veřejnost 

a především pro rozvoj dětí. Je 
tolik potřebným příkladem akce, 
která reálně funguje, zúčastnění 
lidé jí žijí a právem jí považují za 
svou. Zkušenost, kterou jsem získal 
v Bílině budu předávat dál jako 
vzor dobré praxe a velmi rád při-
jímám pozvání na další ročník.“ 

vyjádřil Mgr. Úlehla své bezpro-
střední dojmy.

Velký podíl na úspěchu Belinen-
sis patří Ústeckému kraji a Seve-
ročeským dolům, a.s. – Dolům 
Bílina, členu Skupiny ČEZ. Za 
jejich významnou podporu vřele 
děkujeme.
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Střípky
z BílinyUložila:

Tajemníkovi městského úřa-
du pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic (dále jen 
„VONI“) zajištěním vybudová-
ní veřejného osvětlení u garáží 
u „bývalé pasovky Za Chlumem“ 
a u garáží v ulici Čapkova.  
Tajemníkovi městského úřadu 
pověřit VONI zajištěním opravy 
odstavné plochy a komunikace, 
která je v havarijním stavu z uli-
ce 5. května k prodejně STAMA 
– staviva a fi rmy Hörmann – vra-
tové systémy a přípravou projek-
tové dokumentace k vybudování 
parkoviště, která bude zařazena 
do rozpočtu na rok 2009.
Tajemníkovi městského úřadu 
pověřit VONI k provedení opravy 
schodů a nátěru zábradlí vedou-
cích z ulice Jiráskova do ulice 
Síbova k restauraci „Komplex“.  

Schválila:
Navýšení rozpočtu o 598 000 Kč 
na veřejné osvětlení v ul. Sklenič-
kova a Kyselská.
Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory spole-
čenských a zájmových organizací 
s Bílinským gymnáziem o.p.s. ve 
výši 15 000 Kč dle návrhu komise 
pro školství, kulturu a sport.
Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi Městem Bílina 
a Atletickým klubem Bílina ve 
výši 18 000 Kč na nákup 40 ks 
nových dresů pro družstva mlad-
šího a staršího žactva. 
Finanční dar ve výši 15 000 Kč 
sl. Tuháčkové, bytem Bílina, na 
účast v soutěži Svatební šaty roku 

2008, která se uskuteční dne 10. 
12. 2008 v Praze. 
Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi Městem Bílina 
a Českým svazem včelařů, o. s., 
ZO Bílina ve výši 12 000 Kč na 
spolkovou a vzdělávací činnost 
a dále na náklady spojené s léče-
ním včelstev. 
Příspěvek Hornické nemocnici 
s poliklinikou, s. r. o. na výměnu 
podlahových krytin v ambulan-
cích.
Úpravu rozpočtu odboru škol-
ství a kultury na akci Belinensis, 
v celkové výši 80 000 Kč, z toho 
40 000 Kč bude hrazeno z daru 
Severočeských dolů Chomutov 
a 40 000 Kč z Programu podpory 
kultury. Akce se uskutečnila dne 
12. 11. 2008.

Pověřila:
Místostarostu Města Bíliny náku-
pem k doplnění mobiliáře dět-
ských hřišť, dopadových hmot 
a montáží na veřejných prostran-
stvích ve městě Bílina.

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – pro akce: 
a) „Služby útulku pro psy a kočky“ 
b) „KC Kaskáda – výměna oken 
– III.etapa“ 
c) „Přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2008“ s tím, že termín 
předání nabídky na tuto zakázku 
činí do 20-ti dní od zveřejnění 
výzvy.
Nejvýhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 

04/2007 na akci:
• Svozové nádoby na separo-
vaný odpad (papír, plasty, karto-
nové nápoje, Bio recyklovatelný 
komunální odpad BRKO, sklo) je 
nabídka fi rmy Komunální techni-
ka s.r.o. Brandýs nad Labem
• ZŠ Lidická Bílina – výměna 
stěn WC a dveří je nabídka fi rmy 
První montážní družstvo Bílina

Vzala na vědomí:
Informaci vedoucí odboru škol-
ství a kultury o návštěvě Heimat-
kreisverein Bilin v Bílině. 
Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise ze dne 22. 10. 2008.
Poděkování ředitele Hornické 
nemocnice s poliklinikou spol. 
s r. o. za zřízení nové ordinace pro 
dětského lékaře v Mateřské škole, 
M. Švabinského. 
Poděkování bývalého hejtmana 
Ústeckého kraje panu starostovi 
za spolupráci a rozvoj Ústeckého 
kraje. 
Informaci pana Pavla Košťála, sta-
vebního dozoru, ohledně postupu 
prací při výstavbě lávky přes řeku 
Bílinu a silnici I/13.

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)

Rada města Bíliny na své 21. schůzi
konané dne 5. 11. 2008

Neukáznění řidiči
S rychlou jízdou neukázně-

ných řidičů po městě, se potýká 
jak odbor dopravy, tak Měst-
ská policie. „V současnosti se 
zabýváme se zvýšeným počtem 
stížností na bezohlednou jízdu 
ze strany zejména motocyklistů, 
řidičů čtyřkolek a mladších řidi-
čů automobilů, kteří využívají 
hlavně široký prostor Pražské 
ulice a ohrožují přecházející 
chodce,“ uvedl Miroslav Jed-
lička.

Argumentoval tím, že vel-
ké kruhové křižovatky na I/13 
i malé v centru města přispějí 
k větší bezpečnosti chodců. Pro 
mnohé řidiče nic neznamená 
ani svítící červený signál sema-
foru. Následky bývají tragic-
ké. „Prakticky během každého 
intervalu semaforu se najde 
řidič, který křižovatku projede 
„na červenou“ a spoléhá, že 
ve volném směru nic nepoje-
de. O tomto stavu navíc svědčí 
množství nehod, ke kterým na 
průjezdním úseku silnice 1/13 
dochází. Oproti tomu na okružní 
křižovatce řidič zpomalit musí,“ 
dodal.

Rada města čelí
trestnímu oznámení

Na Policii České republiky 
bylo podáno trestní oznámení 
přímo na Radu města Bílina.

„Trestní oznámení bylo podá-
no kvůli nevyjasněnému fi nanco-
vání rybníků v Bezovce. Přesto, 
že se někteří zastupitelé dožado-
vali vysvětlení a chtěli znát kon-
krétního viníka, bylo jim řečeno, 
že se jedná o kolektivní vinu. 
Pravděpodobně se někdo s tímto 
vysvětlením nespokojil a podal 
trestní oznámení,“ vysvětlil rad-
ní Michal Mlej, který je v této 
věci veden jako svědek.

Policie prošetřuje veřejné 
zakázky, jejich průběh a fi nan-
cování.

Z rukou tajemníka Ing. Ladi-
slava Kvěcha převzala dne 12. 
listopadu 2008 České občanství 
rodina pocházející z Kazachstá-
nu. 

Sergej a Tatiána Šillerovi žijí 
v České republice již 11 let 
a mají dvě dcery, Kristýnu 12 
a Danielku 5 let. V současné 
době oba pracují v Chebu, kam 
se přestěhovali kvůli zdravotním 
problémům dětí.

Do České republiky jim po-
mohla vycestovat nadace Člo-
věk v tísni.

České občanství uděleno již po druhé v tomto roce

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že ve středu 

31. 12. 2008 MěÚ v Bílině bude
mít úřední hodiny pouze

od 7.00 hod. – 10.00 hod. 
a v pátek 2. 1. 2009
bude zcela uzavřen

z důvodů čerpání dovolených. 
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina 

Foto: K. ŽofkováFoto: K. Žofková
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Střípky
z Bíliny

Technické služby
jsou připravené na zimu
i rozsvícení stromu

Od pondělí 10. listopadu začala 
Městským technickým službám 
zimní pohotovost. „V praxi to 
znamená, že jsme plně připraveni 
na zimní sezónu. Máme stanovený 
harmonogram silnic, které jsou 
přednostně ošetřeny. Jsme záso-
beni solí, pískem i štěrkem a vozy 
jsou prakticky připravené kdykoli 
vyjet,“ uvedla ředitelka MTSB 
Ing. Olga Roučková.

V letošním roce se připravuje 
vánoční výzdoba, která bude slav-
nostně rozsvícena i s vánočním 
stromkem na Mírovém náměstí 29. 
listopadu.

„Chtěla bych touto cestou podě-
kovat panu Oldřichu Bubeníčko-
vi, který městu věnoval vánoční 
strom,“ dodala ředitelka.

Nová zastávka
u polikliniky

Skupina ČEZ a.s. věnovala měs-
tu investiční dar v hodnotě 160 tis. 
korun na výstavbu nové autobuso-
vé zastávky v ul. Pražská u HNsP. 
S novou autobusovou zastávkou 
došlo k úpravě přilehlého parko-
viště a zeleně.

Významná výročí
Sedmnáctý listopad - svátek, kte-

rý patří nejen studentům.
Sedmnáctý listopad je v české 

historii spojen především se stu-
dentstvem - konkrétně s manifes-
tacemi, při nichž na sebe mládež 
vzala roli nositele svědomí národa. 
V roce 1939 se v mohutnou mani-
festaci odporu proti okupaci změ-
nil pohřeb Jana Opletala, který byl 
smrtelně zraněn při zásahu němec-
kých vojáků proti průvodu na osla-
vu vzniku republiky. O padesát let 
později se vydal patnáctitisícový 
průvod studentstva z Vyšehradu do 
centra města opět. Důvodem bylo 
jak uctění památky právě Jana 
Opletala, tak protest proti pokraču-
jící nesvobodě.
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Trávíme v ní mnoho času, máme 
tam přátele a také svoji hodnotu. 
Vyděláváme si a tím si připadáme 
nezávislí. Jenže místo, které máme, 
není naše napořád. Ukončení pra-
covního poměru s největší pravdě-
podobností potká každého.

Najít si dobrou novou práci není 
snadné. Ale to ještě neznamená, že 
je všem dnům konec. Kofoedova 
škola v nedalekém Mostě již téměř 
dva roky úspěšně pomáhá lidem 
znovu objevit své možnosti a najít 
své uplatnění jak na trhu práce, tak 
i v životě. Nabízí zdarma poraden-
ství, sociálně-vzdělávací jazykové 
a počítačové kurzy, tvůrčí umělec-
kou dílnu a další aktivity.

Někdo se ovšem možná zeptá: 
„Proč se potřebuji učit?“ Navíc se 
mohlo i stát, že se ten pan někdo 
zkoušel něco naučit v rekvalifi -
kačním kurzu, ale nešlo mu to. 
Kofoedova škola však již od roku 
1928, kdy byla založena v Dánsku, 
využívá metodu „Pomoc k svépo-
moci“. Principem je individuální 
přístup a vědomí, že každý na sobě 
pracuje tak, aby sám našel řešení ze 
své nepříznivé sociální situace.

Kofoedova škola pomáhá lidem bez práce
Nezaměstnanost je jedním ze 
stresorů moderní doby. Vždyť, 
kdo by se nebál toho, že přijde 
o práci. A není divu.

Opravdu, stojí za to objevit své 
vnitřní možnosti. V Kofoedo-
vě škole získáte kromě pracov-
ních návyků a dovedností také 
potřebnou dávku sebedůvěry. 
Ostatně, být tvořivý, fl exibilní, 
mít nápady, snažit se, to přece 
může každý! Nezáleží na tom jak 
jste staří, jestli jste muž či žena 
nebo zda máte nějaký drobný 
zdravotní handicap. Každý má 
šanci se v životě uplatnit. Dobrá 
práce čeká na aktivní a připrave-
né lidi.

Pokud vás tento článek zaujal, 
tak se můžete obrátit přímo na 
Kofoedovu školu v Mostě, kde 
vám rádi poskytnou další infor-
mace: telefon: 417 639 261, 
mobil: 774 417 608, e-mail: 
m o s t @ k o f o e d o v a s k o l a . c z ; 
http://most.kofoedovaskola.cz, 
adresa: Business Centrum, 5. 
patro, Budovatelů 2957, 434 01 
Most

Ing. Ivo Kraus, DiS.
vedoucí pobočky Most

„V praxi to znamená, že na 
Teplicku a v samotném městě 
zaplatí odběratelé tepla a teplé 
užitkové vody 585,50 korun za 
gigajoul. V Bílině a okolí to je 
582,50 korun za gigajoul,“ říká 
Miroslav Krebs, obchodní ředi-
tel ČEZ Teplárenská, a.s. Podle 
jeho odhadů průměrná domác-
nost v těchto lokalitách spotře-
buje ještě do konce letošního 
roku 10 až 16 GJ tepla. V přípa-
dě nejvyššího navýšení, by tak 
průměrná domácnost za listopad 
až prosinec zaplatí dohromady 
asi o 1000 až 1 600 korun více 
než dosud. 

Jak dále Miroslav Krebs uvedl, 
ČEZ Teplárenská v žádné lokali-
tě až do maximální možné výše 
nový limit nezvedla. „Stále totiž 
trvá náš zájem, dodávat teplo 

za konkurenceschopné konco-
vé ceny,“ podotýká Miroslav 
Krebs.

Od 1. října již platí domácnos-
ti v lokalitě Dubí 567,70 Kč/GJ 
(dříve 498). V Krupce je to 552 
Kč/GJ (480), v Duchcově 571 
Kč/GJ (500), v Hrobu 561,10 Kč/
GJ (490) a v Oseku 538,20 Kč/
GJ (468). Od 1. listopadu přiby-
ly i domácnosti v lokalitě Teplic, 
kde nyní nově platí 585,50 (dří-
ve 485), a v lokalitě Bíliny, kde 
dají 582,50 (480) korun za jeden 
gigajoul. „Rozdíly v cenách jsou 
ovlivněné rozdílností celkových 
nákladů na výrobu a dodáv-
ku tepla v dané lokalitě, včet-
ně zahrnutí ekologické daně,“ 
vysvětlil Miroslav Krebs.

ČEZ Teplárenská, a.s., vlastní 
plynové kotelny pouze v okresu 

Teplice. Celkem jich je dvaaše-
desát. „Kotelny jsou napojeny 
na jednotlivé rozvody plynu 
v jejich okolí. Pro názornost, 
za loňský rok jsme spotřebovali 
11 161 017 m3 zemního plynu, 
což obnáší 117 504 MWh tepel-
né energie,“ poznamenal k tomu 
Petr Kreissl, výrobní ředitel ČEZ 
Teplárenská, a.s. Jak dále spo-
čítal, v Dubí je 7, v Krupce 3, 
Unčíně 5, Proseticích 9 a Trno-
vanech 12 plynových kotelen. Po 
jedné jsou pak v Řetenicích, Bílé 
Cestě, Bystřanech a Bohosu-
dově. „Na Bílinsku máme dvě 
plynové kotelny přímo v Bílině 
a dvě v Duchcově. Sedmnáct 
jich je v Oseku a v Hrobě jedna,“ 
uzavřel Petr Kreissl.

 Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy

ČEZ Teplárenská: Do maximální možné výše nového
limitu za gigajoul jsme v případě plynu nikde nešli

Teplicko – Ani v dalších lokalitách, kde má ČEZ Teplárenská, a. s., plynové kotelny, se nezvýšily ceny tepla 
na maximálních 592 korun za gigajoul. Tuto novou limitní cenu z původních 505 korun přitom uvolnil od 
1. října teplárnám Energetický regulační úřad, který tak reagoval na výrazné zdražení zemního plynu 
v průběhu roku 2008. Pro plynové kotelny v lokalitě Teplic se tak od 1. listopadu zvedla cena o 20,72% 
a pro lokalitu Bíliny o 21,35%.
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Střípky
z Bíliny

20. listopadu 2008

Děti z MŠ Švabinského 
děkují

Městskému úřadu v Bílině za 
možnost cestování. Na podzim se 
děti vydaly na výlety. Měly štěs-
tí, protože počasí jim stále přálo. 
Podívaly se do krásné podzimní 
ZOO v Praze a navštívily zámek 
Jezeří, kde ožila strašidla. Kdo to 
nezažil, přišel o hodně. Byl to záži-
tek, na který děti jen tak nezapome-
nou. Po skupinách jsme procházeli 
tmavým zámkem a podzámčím 
plných strašidel. Příští rok jedeme 
znovu. E. Růžičková

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.

 Každé úterý od 17. do 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)

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

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

JAKÉ BUDOU ZÁJEZDY 
V ROCE 2009 

Zdá se, že zájezdy v roce 2009 
doznají změn. Chceme tak vyhovět 
přáním a požadavkům Vás občanů, 
kteří tuto populární službu města 
využíváte.
V současné době je sestavován 

návrh rozpočtu města na rok 2009. 
Po jeho schválení zastupitelstvem 
města, bude následovat sestavení 
rozpisu zájezdů.
Dle vedoucí zájezdů paní Elišky 

Růžičkové, by tyto měly být vedeny 
do míst „kde jsme ještě nebyli“ a tak-
to předloží i návrh s programem pro 
hlavní zájezdovou sezonu.
Mimosezonní doprava do Prahy 

a Drážďan bude zachována v sou-
časném rozsahu. Celý rozpis zájez-
dů bude zveřejněn v Bílinském zpra-
vodaji v měsíci březnu 2009. 

Bartl Karel, vedoucí odboru SaVV

Krajské kolo ve skládání puzzle a hře Blokus

Dne 8. listopadu 2008 se v DDM 
Bílina uskutečnilo Krajské kolo ve 
skládání puzzle a hře Blokus.

Soutěžní sady puzzlí a hra Blokus 
byla k dispozici v Herně DDM Bílina 
od září. Všichni zájemci si tak mohli 
vše předem vyzkoušet. 

Ve skládání puzzle se soutěžilo 
ve třech kategoriích - děti do 11 let 
skládaly puzzle Krtečkova plavba, od 
12-15 let se skládalo puzzle s názvem 
Přemlouvání, nad 15 let bylo soutěžní 
puzzle s názvem Zamilovaná štěňata.

Časový limit pro všechny kategorie 
byl 45 minut na složení konkrétního 
puzzle.

Tady jsou výsledky ve skládání 
puzzle: kategorie do 11 let - 1. místo 
- Michaela Štrálová, 2. místo - David 
Kostišče, 3. místo- Jaroslava Vavrouš-
ková.

Kategorie 12-15 let - 1. místo – Vero-
nika Hálová, kategorie nad 15 let - 1. 
místo – Miroslava Jandová, 2. místo 
- Veronika Sýkorová, 3. místo - Irena 
Baladová.

První dva z každé kategorie postupu-
jí do celostátního fi nále do Prahy.

Hra Blokus začala ve 12:00 hod. 

a soutěžilo se ve dvou kategoriích: do 
15 let, nad 15 let.

Hra Blokus je strategická hra využí-
vající hlavně logického myšlení. Hrály 
se dvě kvalifi kační kola v každé kate-
gorii, a potom ti nejlepší hrály dvě 
fi nálová kola. V malé kategorii se ode-
hrál doslova boj o druhé a třetí místo. 
Nakonec i po několika pokusech roz-
hodnout přišel na řadu los, který určil 
následující pořadí.

Výsledky jsou následující: - katego-
rie do 15 let: 1. místo: Michaela Štrá-
lová, 2. místo: Zbyněk Zuna, 3. místo: 
Matěj Špinka, kategorie nad 15 let: 1. 
místo: Jakub Jerie, 2. místo: Michal 
Lavo, 3. místo: Veronika Sýkorová.

První tři z každé kategorie postupují 
do celostátního fi nále do Prahy.

Držíme palce všem postupujícím 
a děkujeme za účast všem soutěžícím.

Kolektiv DDM Bílina

HALLOWEENSKÁ PÁRTY 
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ
Jako již každoročně pořádal DDM 

Bílina 31. října 2008 oslavu Hal-
loweena.

V týdnu před samotným svátkem 
jste si v DDM mohli vyrobit masku, 
lampion nebo si namalovat straši-
delnou okenní výzdobu. 

V den oslav od 16:00 hod. byla 
možnost nechat se „zkrášlit“ ve stra-
šidelném salonu, kde se barvami na 
obličej vyzdobilo mnoho strašidel.

V 17:00 hod. odcházel strašidelný 
průvod za svitu lampionů a dopro-
vodu Městské policie Bílina od 
„domečku“ Teplickou ulicí směrem 
k Mírovému náměstí.

Po celé délce trasy se ke straši-
delnému průvodu připojovala další 
a další strašidla. 

Na Mírovém náměstí už na prů-
vod čekal moderátor Vlasta Vébr 
a zahájil strašidelnou diskotéku. 
Prostor na podiu i před ním zdobi-
ly nejrůznější strašidelné ozdoby 
a nechyběli ani strašidla, netopýři 
a strašidelné masky.

 Na Mírovém náměstí dál probíhal 
strašidelný salon krásy. Soutěžilo 
se o nejhezčí masku a v malování 
strašidel. 

Ke koupi byly strašidelné předmě-
ty a cukrovinky.

V 19:00 hod. byl rej strašidel 
ukončen a všechna strašidla se 
pomalu začala rozcházet do svých 
domovů. 

Na další strašidelný halloweenský 
průvod se všechna strašidla mohou 
těšit zase za rok.

Lada Zámostná, DDM Bílina

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

PŘIJDE K NÁM JEŽÍŠEK
24. 11. 2008

Občerstvení    Psaní dopisu pro Ježíska    Korálky    Pečení         
Promítání pohádek    Výroba dárků    Výstava a prodej dárků   

Předvánoční atmosféra    Zdobení perníčků

• Akce se koná v zahradě a v prostorách DDM •
• 16:00 – zahájení akce •

• 17:00 – rozsvícení vánočního stromku, přivítáme
Ježíška s Ledovou královnou, předání dopisů pro Ježíška •

• 18:00 – slavnostní ohňostroj •
• dopis pro Ježíška si můžete vyzvednout od 10. 11. v recepci DDM •

ZÁVĚREČNÝ POHÁR
ZÁVODŮ SCALEXTRIC

Dům dětí a mládeže v Bílině hostil 
z pátku 31. října na sobotu 1. listo-
padu 2008 závěrečný závod poháru 
Scalextric, závodů na autodráze. Na 
závod přijelo 20 závodníků, kteří se 
utkali v sedmi kategoriích o pohá-
ry vítězů. Boje trvali do sobotních 
podvečerních hodin a po celou dobu 
závodů panovala velmi příjemná 
soutěžní atmosféra. Po odjetí posled-
ní soutěžní kategorie se všichni těšili 
na vybojované poháry a ceny. 

Bojovalo se dohromady v něko-
lika kategoriích, a to v kategorii 
NASCAR, GT/LM, OLDTIMER 
RALLY, MONOPOST, STAVĚNÉ 
VOZY a FORMULE 

V nejvíce obsazené kategorii GT/
LM si první místo vyjezdil Květoslav 
Mašita, druhé místo Jan Švec a třetí 
místo Jiří Hameta. Velkou radost js-
me měli z celkového druhého místa 
poháru Scalextric v juniorské kate-
gorii, které získal Jiří Tetour z auto-

modelářského kroužku DDM Bílina 
a třetího celkového místa v tomto 
poháru, které si vybojoval Matěj Cíl, 
také z automodelářského kroužku 
DDM Bílina. Všem závodníkům 
ještě jednou blahopřejeme a přejeme 
mnoho úspěchů i v dalších závodech. 
Děkujeme všem pořadatelům akce, 
Janě Konárkové, Monice Cílové, 
Monice Měšťákové, Radku Cílovi, 
za ochotu a věnovaný čas. Velké 
poděkování patří stálému partne-
ru akce Severočeským dolům, a.s., 
Chomutov. Těšíme se všemi u dal-
ších závodů na viděnou. 

Za DDM Bílina Palečková Klára 
a Jiří Konárek

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Fotoreportáž BELINENSIS VI

Ofi ciálního zahájení slavnostního večera 6. ročníku Bílinských hudeb-
ních slavností se ujal místostarosta města Bíliny Roman Šebek. Tlumo-
čil rovněž pozdravy od náměstka hejtmana ústeckého kraje Ing. Petra 
Fialy, který se z vážných pracovních důvodů nemohl večera zúčastnit. 
Ústecký kraj v tomto roce významnou měrou Belinensis podpořil.

Mezi hlavní cíle projektu Belinensis patří propojení profesionálních 
hudebníků se začínajícími mladými umělci, kterým tak dává šanci na 
zajímavý start v hudební branži. Úžasným výsledkem v tomto směru je 
úspěch Ivy Tomancové. Iva zpívala na CD Město Bílina, vydaném u pří-
ležitosti třetího ročníku Bílinských hudebních slavností a rovněž na DVD 
Belinensis. Svým pěveckým projevem natolik zaujala členy skupiny Neřež 
a jejího kapelníka Zdeňka Vřešťála, že od nich obdržela pozvánku do 
skupiny. Dnes již má za sebou, jako hostující zpěvačka, řadu společných 
koncertů, např. ve velkém sále Národní knihovny v Praze, či na vystoupe-
ních věnovaných fenomenální Zuzaně Navarové.

Jednou z nejkrásnějších myšlenek projektu Belinensis je přibližovat hud-
bu dětem a motivovat je ve vztahu k hudbě. Mimo jiné tím, že mají příležitost 
vystupovat společně s profesionálními hudebníky. Ochota hostujících 
umělců naplňovat tuto ideu je jedním z hlavních kritérií při jejich výběru. 
Skupinu Neřež tato myšlenka okamžitě nadchla a její členové se společné-
mu nacvičování s dětskými soubory rádi a trpělivě věnovali. Bílinské děti 
této možnosti každý rok s nadšením využívají. Letos se na pódiu ve společ-
ných vystoupeních postupně představily: soubor Komořinka, sbor Základní 
umělecké školy a sbor Základní školy praktické.

Záře ohnivých efektů během vystoupení na pódiu, v rámci Bílinských 
hudebních slavností, je pro bílinské děti vyvrcholením celoročního úsi-
lí a alespoň malým poděkováním pedagogům, kteří se dětem intenzivně 
věnují v průběhu celého roku a odvádějí stovky hodin neocenitelné práce, 
často nad rámec svých běžných pracovních povinností. V tomto smyslu 
je třeba ocenit zejména práci pana Jiřího Kopy, ředitele Základní umě-
lecké školy, Jany Blínové, vedoucí sboru Základní školy praktické, Jiřího 
Bidrmana, sbormistra sboru Základní umělecké školy či Veroniky Ducho-
slavové, vedoucí souboru Komořinka.

Jedním z vrcholů večera bylo společné monumentální vystoupení čtyř 
saxofonistů, podpořených členy skupiny Neřež. Po boku patrně nejlepší-
ho českého saxofonisty současnosti, Ivana Myslikovjana, se představila 
dechová sekce Základní umělecké školy a výkon jejich členů vůbec nepři-
pomínal pouhý doprovod významného sólisty. Vystupující čtveřice působi-
la skvěle sehraně, což stále náročnější bílinské publikum náležitě ocenilo.

Tradiční součástí Bílinských hudebních slavností je vystoupení domá-
cího souboru Schola Viva Bilinensis. Jeho sbormistr, Jan Maryško, pro 
letošní ročník připravil velmi zdařilou úpravu písně Blackbird od skupiny 
Beatles a skladbu Aux Champs Elyseés. Kvalitní výkon celého souboru 
podpořil hudebním doprovodem člen skupiny Neřež, Zdeněk Vřešťál.
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INZERCE 056/BZ

PRODÁME VAŠÍ 
NEMOVITOST !!!

VOLEJTE NÁM NA TEL
737 070 497 !!!

ZAJISTÍME VÁM:

PRODEJ - PŘEVOD
KUPNÍ SMLOUVU

HYPOTÉKU - ODHAD

REALITNÍ KANCELÁŘ

Bílina, Seifertova 105

POTŘEBUJETE KOUPIT BYT NEBO DŮM?

NAPIŠTE NÁM
VÁŠ POŽADAVEK NA E-MAIL:

euroccom@seznam.cz
NEBO VOLEJTE 737 070 497

PŘIJMEME
REALITNÍ MAKLÉŘE !

KOUPÍME BYTY V OSOBNÍM
VLASTNICTVÍ !

Operní pěvkyně Pavlína 
Senič a tenorista Josef Štágr 
přednesli společně premiéru 
skladby bílinské autorské dvo-
jice Zdeněk Rendl ml.- René 
Štěpánek, s názvem „Přátel-
ství“. Ta nadchla nejen publi-
kum, ale i oba interprety, kteří 
se profesně poprvé potkali 
na třetím ročníku Belinensis 
a jejich spolupráce již pokra-
čuje v rámci celé České repub-
liky. Autorská dvojice vyhově-
la přání obou interpretů, kteří 
se rozhodli skladbu Přátelství 
zařadit do repertoáru svých 
společných vystoupení. Ozdobou večera byla bezesporu výtečná klavíristka lotyšského původu 

Irina Fojtíková Kondratěnko. Skvělé reference na její vystoupení si lze 
přečíst na internetových stránkách mnoha evropských hudebních síní 
a její sólová vystoupení i excelentní klavírní doprovod pěveckého přednesu 
Pavlíny Senič jsou nejlepším dokladem toho, proč je paní Irina klavírist-
kou skutečně evropského formátu.

Profesionální showbyznys na šes-
tém ročníku Belinensis reprezen-
tovala zpěvačka, kterou můžeme 
s trochou nadsázky považovat za 
téměř domácí. Z nedalekého Ústí 
nad Labem přijela bílinské diváky 
potěšit majitelka jednoho z nejza-
jímavějších a nejsilnějších hlasů 
v české populární hudbě, Martina 
Balogová.

Klárka Kozlovská je 
nade vší pochybnost 
úžasným hudebním 
talentem. Poctivá prá-
ce a podpora rodičů její 
nadání navíc neustále 
zhodnocují. Bílinské 
publikum ocenilo Klár-
čino vystoupení v krás-
né skladbě z muzikálu 
Pomáda bouřlivým 
aplausem. 

FOTOREPORTÁŽ PŘIPRAVILI:

Eva Skrbková, Jan Hodač,
Lada Pavlíčková

a O.T.B.

INZERCE 064/BZ

Hledám
pronájem

pro kožní
ordinaci
v městě
Bílina.

Spěchá!!!
Tel: 724 303 622Tel: 724 303 622

nebytových prostor 
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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
• Pátek 21. listopadu od 19.00 hod.

• Sobota 22. listopadu od 19.00 hod.

ROLLING STONES
USA. Hudební. Vstupné: 70,- Kč 

• Středa 26. listopadu od 19.00 hod.

• Čtvrtek 27. listopadu od 19.00 hod.

NESTYDA
ČR. Komedie.

Vstupné: 70,- Kč Přístupno od 15 let

• Pátek 28. listopadu od 19.00 hod.

• Sobota 29. listopadu od 19.15 hod.

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
USA. Dobrodružný. Sci-fi .

Vstupné: 70,-Kč  Přístupno od 12 let

• Středa 3. prosince od 19.00 hod.

• Čtvrtek 4. prosince od 19.00 hod.

QUANTUM OF SOLACE
USA. Akční. Nepřístupno od 12 let

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Úterý 25. listopadu od 19.00 hod.

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie, kterou autorka 

Geraldine Aron věnovala všem, kteří 

nikoli vlastní vinou zůstali sami.

V hlavní roli se představí Eliška Balze-

rová. Vstupné: 220,-, 180,-, 160,- Kč

Předprodej vstupenek v Informačním 

centru na Mírovém náměstí.

• Sobota 29. listopadu od 16.00 hod.

ČERTŮV ŠVAGR
Hudební pohádka Dany Bartůňkové 

a Radima Linharta na motivy Boženy 

Němcové pro děti i rodiče. Prodej CD 

s písničkami z pohádky.

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 2. prosince od 19.00 hod.

MIMZY
USA. Rodinný dobrodružný fi lm.

Vstupné: 50,- Kč 

GALERIE POD VĚŽÍ
• Od 28. listopadu 2008 se koná 

KRAJINA STŘEDOHOŘÍ
Výstava představuje několik obrazů 

krajiny (olejomalby na sololitu) české-

ho středohoří pana Bc. A. J. Hameta

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Od 29. listopadu 2008

se koná výstava s názvem

HRAČKY NAŠICH BABIČEK
Jana Růžičková a Jiří Mládek vystavují 

panenky, nádobíčko pro panenky

a stavebnice Merkur. Vstupné: 20,-Kč 

(Děti, studenti a senioři 10,-Kč)

Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP
JAZZ – BLUESOVÉ

VÁNOCE
Letošní 3. ročník festivalu se pone-

se v duchu ženských zpěvaček a jazz 

– blues- folkových melodií. 

JANA KOUBKOVÁ - Zpěvačka, 

skladatelka, moderátorka, publicist-

ka a lektorka už léta patří k předním 

osobnostem českého jazzu. JANA 

KOUBKOVÁ prošla různými styly 

od blues, swingu přes mainstream, 

bebop, jazzrock, latin, free jazz až po 

world-ethno a fusion. Též se věnuje 

beatnické poezii a sama si vymýšlí 

rapové texty. Ovládá scatové zpívání 

a improvizaci.

Lady I & the Bluesbirds - Dnes 

severočesko-východočesko-pražská 

rock-blues-jazz-funková parta 

LADY I vznikla v prosinci roku 

1995, kdy se její dva hlavní protago-

nisté kytarista Milan Špaček a zpě-

vačka a foukačkářka Ivana „Eržika“ 

Novotná rozhodli jít vlastní cestou, 

odešli ze severočeské bluesové kape-

ly Blues Bujon a založili LADY I & 

THE BLUESBIRDS. Repertoár byl 

postaven na moderním texaském 

blues a boogie. Zlatým hřebem 

koncertů se brzy stal blok největších 

pecek Janis Joplin, se kterým začala 

Erža díky svému strhujícímu proje-

vu sklízet úspěchy doma i v zahra-

ničí.

Petra Börnerová band - Reperto-

ár skupiny tvořily kromě bluesových 

písniček 50. let i skladby s moder-

ním a současným zvukem. Samot-

né blues tak zpestřily soul – jazzové 

prvky. Skupina se snažila zformovat 

úrodu blues 50. let do jednoho cel-

ku. Emocionální, upřímný a něžný 

projev zpěvačky Petry Börnerové 

vytvořil příjemnou atmosféru, kte-

rou skupina dále gradovala. Dva 

sólisté na jedné straně výborní 

hráči a virtuózové, na druhé straně 

dokázali jemně pohladit svými sóly. 

Stabilní půdu pro zpěvačku a sólisty 

maximálně uspokojují potřeby ryt-

mické sekce a nabízí stabilní půdu 

pro zpěvačku a sólisty. 

Jazz – bluesové vánoce se usku-

teční 5. prosince 2008 v Kulturním 

domě Fontána Za Chlumem od 

19.00 hod.  Předprodej vstupenek 

v Informačním centru.V předpro-

deji 80,- Kč, na místě 100,-Kč.

KINO HVĚZDA
Středa 26. listopadu a čtvrtek 27. 

listopadu od 19.00 hodin 

NESTYDA

Oskar (Jiří Macháček) by měl být 

podle všech předpokladů šťastný. 

Jako milovaný manžel, starostlivý 

otec a populární moderátor tele-

vizní předpovědi počasí drží v ruce 

všechny trumfy úspěšného muže 

v nejlepších letech. Kde je problém? 

Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán 

neurotickým strachem, že mu život 

bez opravdové lásky utíká mezi prs-

ty, opouští svoji ženu kvůli mladé 

milence s dokonale plnou postavou 

a úplně prázdnou hlavou. Je snad 

tohle láska? Na cestě z extrému do 

extrému se pak Oskar zaplétá se 

slavnou zpěvačkou Norou (Emília 

Vášáryová), která je sice krásná, inte-

ligentní a jemná, leč poněkud v nej-

lepších letech. Oskar je opilý svobo-

dou a jeho život se mění v divokou 

jízdu ztřeštěných situací...

Hrají: Ady Hajdu, Emília Vášáry-

ová, Jiří Macháček, Nina Divíšková, 

Pavel Landovský, Pavel Liška

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 2. prosince od 19.00 hodin

MIMZY

V příliš vzdálené budoucnosti je 

lidstvo na pokraji vyhynutí. Vše si 

zavinilo vlastní chybou, když ztra-

tilo veškerou lidskost a svou mysl 

i tělo naplnilo kontaminovanými 

částicemi. Právě tehdy vytvoří vědci 

naději na svou záchranu – hračky 

jménem Mimzy, které rozešlou do 

mnoha časových období s nadě-

jí, že najdou nekontaminovanou 

duši v minulosti. Všechny však při 

pokusu o záchranu selhaly, až zůstal 

poslední Mimzy. Ten je vyslán do 

naší doby, kde se dostane do rukou 

sourozenců Wilderových. Avšak 

i oni si musí pospíšit. Mimzyho 

životnost je velice krátká a čas neú-

prosně běží …  

Hrají: Chris O‘Neil, Rhiannon 

Leigh Wryn, Timothy Hutton, 

Rainn Wilson 

PŘIPRAVUJEME
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

Sobota 29. listopad 15.30 hodin

ANDĚLSKÉ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

Program: 

15.30: Výstavní síň U Kostela: 

„Hračky našich babiček“ – vernisáž 

výstavy  (vystavují J. Růžičková a J. 

Mládek)

16.00: Městské divadlo: Čertův 

Švagr – pohádkový muzikál (Diva-

dlo J. Jurištové Praha)

16.30: Kostel sv. Petra a Pavla – J. J. 

Ryba – Česká mše vánoční (Brixiho 

komorní soubor)

17.30: Mírové náměstí – NADĚ-

JE ZROZENÍ – mezi smrtelníky na 

zem sestoupí  třináctimetrový Anděl 

(Divadlo Kvelb)               

 18.00: Mírové náměstí - Rozsvíce-

ní vánočního stromu

18.15: Mírové náměstí – Vystou-

pení souboru KVÍTEK – vánoční 

koledy (Louny)

18.30: Mírové náměstí – Vystou-

pení KOMOŘINKY (ZUŠ Bílina)

18.45: Mírové náměstí – Vystou-

pení SCHOLA VIVA BILINENSIS 

(Bílina)

19.00: Mírové náměstí - OHŇO-

STROJ

19.15: Kino Hvězda – Star Wars: 

Klonové války

Večerem bude provázet Jiří Balda 

v podobě Anděla. 

V programu dále 

uvidíte ŽIVÝ

BETLÉM

Bílinského

divadelního

minima. 

Kulturní dům Fontána
Kouzelná školka s Majdou a Fran-

tiškem je dětské představení volně 

navazující na oblíbený televizní 

pořad. Majda a její kamarád Franti-

šek z Famfárie v něm zpívají spoustu 

půvabných písniček propojených 

veselým povídáním s množstvím 

hříček a překvapení. Součástí před-

stavení je skládačkový paraván, který 

se během představení proměňuje. 

Jediné představení, kde mají děti 

možnost spatřit jejich tolik oblíbené-

ho Františka mimo obrazovku ČT.

Kouzelná školka s Majdou 

a Františkem bude v Městském 

divadle ne KD Fontána, dne

13. prosince od 15.00 hodin.

20. listopadu 2008
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Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás, jako člena 

zastupitelstva města Bíliny, oslo-

vit jménem občanského sdružení 

Bořeň. Naše občanské sdružení 

působí v Bílině od počátku letošní-

ho roku a jeho cílem je mimo jiné 

podpora budování a udržování 

důstojného a účelného prostoru pro 

život občanů na území bílinského 

regionu.

Jak jistě víte, Rada města Bíliny 

přijala rozhodnutí o vypsání výbě-

rového řízení na zadání projektové 

dokumentace k vybudování kru-

hového objezdu v místě stávající 

křižovatky ulic Tyršova a 5. květ-

na. Tento kruhový objezd, umístě-

ný přímo před Zeleným domem, by 

měl být trvalou stavbou, ne tedy, jak 

se občas mylně proslýchá, provizor-

ním řešením po dobu stavebních 

úprav na hlavním tahu Most-Tep-

lice. Je rovněž důležité si uvědo-

mit, že dopravní řešení, které bývá 

někdy označováno jako dočasné, tj. 

do doby vybudování obchvatu, by 

bylo dočasné v řádu mnoho příš-

tích let. 

Pro výstavbu objezdu, s ní souvi-

sející otevření Seifertovy ulice jed-

nosměrně směrem od Pražské ulice 

a otevření Mírového náměstí pro 

tranzitní vnitroměstskou dopra-

vu, nenacházíme žádný praktický 

ani jiný důvod. Argumenty, které 

byly v průběhu posledních měsíců 

zveřejněny v Bílinském zpravodaji 

a které jsou v různých obměnách 

předkládány odborem dopravy, 

vycházejí buď z mylných předpo-

kladů nebo jsou nevhodným způ-

sobem interpretovány. Vedoucí 

odboru dopravy ve svém rozsáhlém 

materiálu klade důraz na zvýšení 

bezpečnosti chodců. Nejsme schop-

ni pochopit, jakým způsobem může 

být tohoto cíle dosaženo zvýšením 

hustoty provozu v ulicích využíva-

ných převážně chodci. V ranních 

hodinách je v Seifertově ulici hustý 

pěší provoz zaměstnanců do objek-

tu Severočeských dolů a na nádraží, 

následují je školáci, všichni spolu-

občané, kteří jdou pěšky z ostatních 

částí města na polikliniku, poté se 

zde procházejí děti z mateřských 

škol a k tomu samozřejmě ostatní 

občané, kteří jsou nějakým způso-

bem s touto lokalitou svázáni. 

Hlavním důvodem provedení 

výše uvedené stavební a dopravní 

úpravy je uváděno odlehčení hlav-

nímu tahu Most –Teplice (silnice 

I/13) v době dopravní špičky. Pod-

le výsledků bezpečnostní studie 

(zpracované na základě objednáv-

ky odboru dopravy MÚ v Bílině) 

je požadovaného efektu, odlehčení 

hlavnímu tahu, možno dosáhnout 

„ve velmi omezené míře“ – těmi-

to slovy popisuje situaci odborník. 

V řeči čísel to znamená, že přib-

ližně 6 % vozidel (tj. 1500-1800 

vozidel/24h) se odkloní ze silnice 

I/13 a projede jednosměrně od 

Zeleného domu směrem na Mírové 

náměstí. 

Praktický dopad bude následují-

cí: v době dopravní špičky nebude 

úbytek 6% vozidel na hlavním tahu 

patrný; toto množství však bez 

problémů zaplní Seifertovu ulici, 

Mírové náměstí a ostatní přilehlé 

části historického centra. V době 

mimo špičku si budou motoristé 

i nadále zkracovat cestu tímto smě-

rem, i když doprava na I/13 bude 

plynulá.

Sečteno a podtrženo – na hlav-

ním tahu se nezmění téměř nic 

a historické centrum bude plné 

projíždějících vozidel. Pro názor-

nost bychom to přirovnali k situaci, 

kdy vám z kbelíku plného vyjeté-

ho oleje trochu ukápne na nový 

koberec. Kbelík bude stále plný, ale 

následky budou fatální. 

Velkým problémem by byla v pří-

padě otevření centra dopravní 

obslužnost v Seifertově ulici, která 

je již dnes v dopravní špičce velmi 

těžko průjezdná. Navíc, jde-li po 

úzkém chodníku ve dvojstupu škol-

ní třída, školáci musí občas vstoupit 

do vozovky, aby se vyhnuli překáž-

ce nebo ostatním chodcům, stejně 

jako se již nyní vyhýbají překážkám 

na chodníku maminky s kočárky.

Obyvatelé Zeleného domu, mezi 

nimi mladé rodiny s malými dět-

mi, senioři a tělesně postižení spo-

luobčané, by dle našeho názoru 

těžce snášeli zvýšenou frekvenci 

projíždějících vozidel na plánova-

ném kruhovém objezdu, nehledě 

na úbytek parkovacích míst před 

domem a ohrožení vozidly přijíždě-

jícími od Pražské ulice podél stáva-

jícího šikmého stání. Zelený dům 

- jedna z nejlepších investic města 

za poslední roky by tímto doznala 

značné újmy.

V relativně krátké době je plá-

nována rekonstrukce Mírového 

náměstí - stavba za cca 60 mil. 

korun, zčásti dotovaná státem a/

nebo Evropskou unií. Dovolujeme 

si tvrdit, že uvažovaným dopravním 

opatřením by byla celá investice jak 

funkčně, tak i morálně znehodno-

cena.

Vozovka Mírového náměstí se po 

plánované rekonstrukci podstatně 

zúží a parkující řidiči by v případě 

zvýšené frekvence projíždějících 

vozidel neměli možnost bezpečně 

vyjet na zaplněnou komunikaci. 

Provoz dále zahustí děti jdoucí do 

škol v okolí Mírového náměstí, do 

ZUŠ a knihovny, maminky s kočár-

ky snažící se dostat na dětské hřiště, 

nakupující, lidé, kteří půjdou na 

nově vybudovanou poštu, na úřad. 

Občané města by se centru vyhý-

bali, dal by se tudíž očekávat po-

kles tržeb v místních obchodech. 

Nastala by devastace veřejného 

prostoru se všemi negativnímu 

důsledky.

Odhlédneme-li společně od 

argumentů podpořených výsled-

ky průzkumů a studií a budeme-li 

posuzovat situaci pouze s použitím 

zdravého rozumu a citu, musíme 

zákonitě dojít k názoru, že trvale 

otevřít centrum tranzitní dopravě 

je v obecné rovině špatné. Většina 

měst se snaží dopravu v centru eli-

minovat na únosnou mez, prostě 

z toho důvodu, aby centrum města 

nebylo centrem pouze na mapě, ale 

skutečným srdcem města. 

Ing. Jindřich Brunclík 
Ing.arch.Vladimír Volman

Bořeň, o.s.

Redakčně kráceno. Celý text dopisu, 

včetně návrhů řešení situace najdete 

na www.boren.cz

Uvažovaný kruhový objezd by poškodil celý vyznačený prostor,
určitě jej nelze označit za vstupní bránu do historického centra

INZERCE 062/BZ

Prodej
�adového

rodinného domu
� s bytem 1+ 4 a garáží 

v Bílin� -
Pražské p�edm�stí,
Studentská ulice
p. 273.

Pozemek o vým��e 490 m2,
z toho zahrada 352 m2.

Cena k jednání 2,3 mil. K.

RK - Kr�márik, Žatec,
tel. 415 711 429,
603 529 361-2.

Článek je otevřeným dopisem členům zastupitelstva města Bíliny
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K otevřenému dopisu Sdružení 

občanů Bořeň nemám, co bych 

dodal. Samozřejmě chápu a ctím 

rozhořčení obyvatel ul. Seifertova, 

mezi něž patří i oba pisatelé toho-

to dopisu a jejich nevůli k otevření 

této ulice, která byla dosud uza-

vřena a bez provozu. 

Návrh podal odbor dopravy 

z důvodu celé řady jednání, jak 

s tvůrci bezpečnostních auditů, 

tak celé řady odborníků oboru 

dopravního inženýrství, a v nepo-

slední řadě i na výzvu dopravních 

inženýrů dopravní policie. Jejich 

návrhy vyplývaly z těchto faktů:

a) Každé uvolnění silnice I/13 

pomůže k plynulejšímu provozu.

b) V případě havárie na této sil-

nici nebudou muset řidiči čekat na 

její uvolnění, ale v klidu si překáž-

ku objedou.

Znovuobnovení provozu ulice 

Seifertova zcela jistě přivítá větši-

na obyvatel města Bíliny, zejména 

Pražského předměstí a okolí, kte-

ří již nebudou muset absolvovat 

strastiplnou cestu kolem OC Lídl 

přes tři světelné křižovatky, aby se 

dostali na náměstí, Chlum, pane-

lové sídliště, či SUNN. Ušetří tím 

čas, nervy a peníze za palivo, které 

není levné.

Odbor dopravy navrhuje toto 

zjednosměrnění ulice Seifertova 

až do doby vybudování obchva-

tu města Bíliny, jehož realizace 

je otázkou několika let. Proto 

považuje vybudování malé okruž-

ní křižovatky v ulici Tyršova, Sei-

fertova, atd. z důvodu bezpečnosti 

silničního provozu za nezbytné.

Za odbor dopravy města Bílina
Miroslav Jedlička

Vyjádření odboru dopravy v Bílině
k otevření Seifertovy ulice

POVINNÁ VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ 
BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ

Na základě nařízení vlády č. 612/2004 Sb., ze dne 16. listopadu 
2004 upozorňujeme občany na povinnost výměny občanských 

průkazů bez strojově čitelné zóny (růžový typ OP).

OP vydané do 31. 12. 2003 (pouze růžové OP) 
– platnost do 31. 12. 2008.

Žádost o vydání občanského průkazu předloží občan 
nejpozději do 30. listopadu příslušného roku.

Tato výměna se netýká občanů,
kteří se narodili před 1. lednem 1936.

UPOZORNĚNÍ:
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji (zelený OP). Tyto občanské průkazy 

nepodléhají výměně – platí po dobu v nich uvedenou !!!
Odbor správní a vnitřních věcí - občanské průkazy

Dne 30. listopadu 2008 vzpomínáme 
5. výročí úmrtí  našeho tatínka 

dědečka, pradědečka

JOSEFA JIRSU
Stále vzpomínají děti

s rodinami.

Dne 31.10. 2008 se na ZŠ Lidická 

konal projektový den „Voda“. Toho-

to projektu se účastnili žáci I.stupně. 

Každá třída měla své téma.

Prvňáčci nám představili vodu 

v pohádkách „Rákosníček“ a „Vod-

ník Česílko“. Kostýmy byly pře-

krásné. Druháci vpluli do tělocvič-

ny s pohádkou „Hledá se Nemo“. 

Jediný Nemo nám tu chyběl, byl 

ještě schovaný v akváriu u zuba-

ře. Třeťáci nám v kostýmech vody, 

mraků a slunce předvedli koloběh 

vody v přírodě. Čtvrtý ročník si 

pro nás připravil obrázky a poví-

dání o životě v potocích, řekách, 

rybnících a jezerech. Třída 5.A 

ukázala ostatním dětem vznik 

života ve vodě - postup vývoje 

živočichů. Žáci 5. B zdramatizo-

vali zábavnou formou  skupenství 

vody. Nejvíce se nám líbil Tomáš 

Matoušek „potápěč“ a závěrečné 

koulování v tělocvičně. Tento pro-

jektový den se nám velice líbil a už 

těšíme se na další.    

Žáci 5. A, B - ZŠ Bílina, Lidická

Projektový den „Voda“

INZERCE 063/BZ

poboka VOZP
Winstona Churchilla . 7

Ústí nad Labem
tel.: 475 259 111

www.vozp.cz 

M	ŽETE BÝTM	ŽETE BÝT
SPOKOJEN
JŠÍ.SPOKOJEN
JŠÍ.

Zastavte se u násZastavte se u nás
a využijte n�kterýa využijte n�který

z našich 25 program�z našich 25 program�
prevence!prevence!



 1000 K� pro nové pojišt�nce
na regeneraci organismu



 1000 K� na ozdravné pobyty
mládeže organizované školami



 písp�vky na o�kování


 programy Rodina a Student


 a další

Kdo tě znal ten si vzpomene,
Kdo Tě miloval nikdy nezapomene. 

Dne 15. listopadu jsme si připomněli 

výročí úmrtí pana

VLADIMÍRA 
SOLARA
Z Bíliny.

Dne 11. prosince by oslavil
90. narozeniny.

S úctou a láskou vzpomínají manželka 

Helena a děti s rodinami.

POZVÁNKA
Kolektiv pracovníků  DDM Bílina připravil pro širokou veřejnost

„KOUZELNÉ VÁNOCE V DOMEČKU“
Těšíme se na Všechny, kteří se přijdou podívat na tradiční i netradiční 

vánoční dekorace, připomenou si vánoční tradice a zvyky. Součástí výstavy 
bude prodejní výstava vánočních drobností a prodejní výstava šperků. 

Pro přihlášené děti z MŠ a ZŠ připravíme vánoční rukodělné dílny
-  závěsná vánoční dekorace (věnec, ramínko) a vánoční svícen. 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY: pátek 5. 12. 2008 od 8.00 do 17.00 hodin
 sobota 6. 12. 2008 od 9.00 do 12.00 hodin
 po - pá 8. 12. - 12. 12. 2008 od 8.00 do 17.00 hodin 

Zájemci o vánoční dílny se mohou přihlásit nejpozději do 15. 11. 2008
v recepci DDM. Zde Vám poskytnou bližší informace.
Tel. číslo: 417 821 577, v době od 9.30 do 17.30 hodin.
Na Všechny návštěvníky se těší kolektiv DDM Bílina

a přeje Všem šťastné a veselé Vánoce 2008.
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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

Většina z nás si jistě pamatuje uve-
dení do provozu umělou ledovou 
plochu na bývalém pivovarském 
rybníku v roce 1979. Lední hokej se 
tehdy hrál za TJ Lokomotiva Bílina. 
Otevřená ledová plocha brzy přestá-
vala stačit a začalo se jednat o jejím 
zastřešení a vybudování zázemí. 
Po roce 1989 nastal pro lední hokej 
v Bílině útlum. O sedm let později 
se objevila snaha o obnovení tradice 
bílinského ledního hokeje. Na tomto 
zrodu se podílel Jiří Hájek, Jiří Pas-
tor, bratři Anderlové, Jaroslav Hubá-
ček, Zdeněk Procházka, Oldřich 
Bubeníček, Luboš Uher, kteří založi-
li HC Draci Bílina.

Finanční náklady na chod ledního 
hokeje neustále stoupají a načítají se 
vážné technické závady na zimním 
stadionu. Pomalu dochází na nepří-
jemnou otázku, zda i nadále podpo-
rovat lední hokej v Bílině.

Současný trenér Martin Zechov-
ský vypracoval zprávu pro zastupi-
tele, kde popisuje realitu bílinského 
hokeje.

„Otevření nové hokejové haly 
přilákalo do ochozů stadionu velké 
množství fanoušků, „A“ tým vyhrá-
val pravidelně regionální přebor, 
bohužel krůček k postupu do II. ligy 
se nikdy nepovedl. V té době, mož-
ná i v kombinaci s památným fi ná-

le v Naganu v r. 1998, se poměrně 
dobře dařilo naplňovat žákovská 
družstva novými hokejisty,“ připo-
míná trenér Zechovský ve zprávě 
historii bílinského hokeje.

Dalším problémem, se kterým se 
oddíl potýká, je právě nedostatek 
dětí, zejména v nejmladších katego-
riích. Oddíl se proto slučuje s ostatní-
mi oddíly v okolí a to také není příliš 
ideální. Jak uvádí Martin Zechovský, 
tato spolupráce se vyplácí po fi nanční 
stránce. Negativem je to, že hráči ma-
jí společný trénink 1x týdně a potom 
se vidí až na společném utkání.

Další překážkou, proč děti ani 
rodiče nevidí perspektivu bílinského 
oddílu, je absence kvalitního „A“ 
týmu, který alespoň částečně dává 
záruku budoucího uplatnění hráčů.

„Bílinský hokej by se měl ubírat 
cestou výchovy mladých hráčů. 
Vychovávat alespoň pro nejbližší 
dobu mladé hokejisty pro okolní 
oddíly. Novým hokejistům je třeba 
nabídnout stabilní prostředí. Hokej 
je nejen dosti fi nančně náročný 
sport, ale také vyžaduje podporu 
rodičů.,“ popisuje Zechovský ales-
poň částečně cestu, kudy by se měl 
hokej v Bílině ubírat.

Oddíl HC Draci má v příštím roce 
v plánu navázat komunikaci s oddíly 
Mostu a Litvínova. Vytvořit spolu-

Podaří se udržet tradici ledního hokeje v Bílině
Málokdo dnes již ví, že bílinský hokej má dlouholetou tradici. Hrával 
se sice „pouze“ na krajské úrovni, ale hráči ledního hokeje trénovali 
na ploše u dnešního vlakového nádraží, ale i v Tyršově zahradě. 

práci na úrovni dorostenecké, junior-
ské a dospělé tak, aby hráči, kteří se 
nevejdou do sestavy v Mostě, zůstali 
v Bílině.

„Tímto způsobem by se určitě 
povedlo vybojovat celostátní soutěže 
i v Bílině a přivedlo i děti na bílinský 
zimní stadion. Hráči by předčasně 
houfně neodcházeli do Mostu a Lit-
vínova. Odcházeli by ti nejnadanější 
a ostatní by měli možnost poprat se 

o místa v mládežnických týmech. 
Děti začínající hrát hokej by viděly 
možnost svého budoucího uplatně-
ní.,“ dodává trenér.

Zpráva uvádí i jednu zajímavou 
skutečnost, a to, že podpora města je 
dostačující na podporu současného 
žákovského hokeje, který je na ama-
térské bázi. Trenéři se dětem věnují 
ve svém volném čase a v podstatě 
zdarma. Někdy oddíl i dotují.

Bílinské házenkářsky potvrdily svou formu
a úspěšně v ní pokračují s těmito výsledky:
Bílina – 3. ZŠ                25-0 Bílina – 7. ZŠ                18-6
Bílina – HK Litvínov    24-0 Bílina – HK Lovosice    9 -7
Bílina – Tygři Ústí        16-2 Bílina – B. Most           18-7
Bílina – Loko Louny    16-8
Nastoupili jsme v této sestavě: Kalašová Kateřina - 40 branek, 

Vaigl Tomáš - 21 branek, Šťastná Dáša, Kačírková Eliška - 15 bra-
nek, Kačírková Nikola - 20 branek, Šťastná Romana - 25 branek, 
Rudolfová Simona, Černá Lucie.

Dále pokračujeme v náboru nových házenkářek ve sportovní hale 
v Bílině. Můžete se přijít podívat na naše tréninky, které jsou vždy 
v pondělí a ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin.

SK SIAD Bílina – SK Mondi Packaging Štětí 2:0 (1:0)
Bílina - Závěr podzimu přece jen vynesl Bílinu do trochu klidnějších vod 

krajského přeboru. Po vítězství v Oldřichově, porazila doma i Štětí, ale hráči 
hostů to domácím hodně ulehčili. Úvod soutěže vyšel domácím parádně 
a po 4.kole měli 10 bodů a fanoušci začali hovořit o divizi. Ovšem po 12. 
kolech měli domácí bodů 11 a krčili se v závěru tabulky. Až poslední dva 
zápasy naznačili klidnější zimní spánek. Úvod zápasu patřil Bílině, a po 
hrubce štětského Poráče uháněl na branku Moravec, ale na hranici šestnáct-
ky zaváhal a vzápětí po Hoškově přihrávce střílel vedle. Ale po čtvrt hodi-
ně hry zachraňoval bílinský Vaniak, když před ním byl Gurič sám. V 18.
min. poslal dopředu přesný pas Novák Moravcovi, ale brankař Hons byl 
rychlejší. Bílina se dočkala ve 22. min. Moravec poslal po pravé straně Pav-
líčka, ten přesně na šestnáctku nahrál Vaníkovi, který byl vzápětí faulován 
a Novák při penaltě stejně jako v Oldřichově nezaváhal.  Hrálo se dál ote-
vřeně na obě strany, šanci měl Hošek a na druhé straně střílel vedle štětský 
Čermák. Ohromnou šanci na zvýšení vedení měl v 31.min. Hakl, ale střílel 
jen do boční sítě. V závěru poločasu kopali hosté tři rohy za sebou, ale bez 
efektu. Druhý poločas začal náporem Bíliny, hráči byli stále v pohybu a hos-
té se prakticky nedostali k míči. V 58.min. poslal Bečvařík z pravé strany 
na malý čtverec milimetrovou přihrávku Hoškovi, ale ten tečoval vedle. Ale 
Hošek se branky dočkal, když běžel s Haklem sám na brankaře a přihrávku 
usměrnil do prázdné branky. Utkání řídil mladý rozhodčí Baum a hosté se 
domnívali, že mu mohou radit. Za řečnění až neslušné sbírali jednu žlutou 
kartu za druhou. A při rozehrávce po brance Bíliny dostal kapitán Čermák 
druhou a domácí hráli přesilovku. O deset minut později dostal druhou žlu-
tou i největší řečník na hřišti Trutnovský. Ještě v devíti se hosté snažili útočit 
a v 77.min. nastřelil Tlatla z rychlého útoku pravou tyč Pohlovi branky. Ale 
z protiútoku měl další šanci po Novákově přihrávce Hakl, sám před bran-
kařem střílel vedle. Přes početní převahu se však domácí netlačili dopředu, 
drželi míč ve středu hřiště a hlídali si tři body. To se nelíbilo divákům, kteří 
chtěli vidět další branku. V 82.min. za hrubý faul na Bečvaříka byl vyloučen 
třetí hráč hostů Myška. Nebyl to zdaleka jediný tvrdý faul na něho a okopa-
ný Bečvařík byl vzápětí střídán. Posledních deset minut, kdy hosté dohráva-
li v osmi lidech, domácí jen drželi míč a prakticky se nepokusili vstřelit třetí 
branku. „Zápas měl slušnou úroveň, nehráli jsme špatně, ale hosté si zápas 
prohráli sami. Svoji nedisciplinovaností se dostali sami do problémů, odpís-
kané fauly byly stejně jako penalta. V závěru chtěli diváci hru dopředu, ale 
hráli jsme na jistotu. Nyní máme Neštěmice, tam nemáme co ztratit, můžeme 
jen překvapit. Hlavně, že jsme teď dva zápasy bodovali naplno a z toho nej-
horšího se dostali,“ byl po zápase spokojen prezident domácích Petr Arpáš. 
„Tu situaci hrotila i lavička Štětí, místo aby trochu hráče uklidnili, tak i za 
jasné zákroky padala na rozhodčího sprška nadávek,“ dodal asistent trenéra 
Jaroslav Kovačka. 

Branky: 22.Novák (PK), 60.Hošek. Sestava: Pohl – Fleišman, Hasal, 
Stiller, Mergl – Pavlíček (29.Hakl), Bečvařík (82.Muf), Novák, Vaník 
– Moravec, Hošek (75.Magyár).
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OBRANÁŘSKÝ ZÁVOD PATŘIL BILLYMU

Marcela se již deset let stará 
o (nejen) bílinskou kynologickou 
mládež a má velikou zásluhu na roz-
voji kynologického sportu v našem 
městě. Jménem svým, ale i jmé-
nem ostatních bych chtěla Marcele 
poděkovat za uvedení do báječného 
světa psích sportů, za roky trpěli-
vosti s námi i s našimi „čtyřnožci“ 
a především za nekonečnou podporu 
při zkouškách a závodech, na kte-

ré vždy jezdila s námi, a to i tehdy, 
když sama závodit nemohla.

Blahopřejeme Marcele vítězství 
a přejeme jí a jejím chlupatým spo-
lečníkům Billymu a Dirrovi mnoho 
dalších úspěchů. Vzhledem k tomu, 
že Billy právě začíná svou závodní 
kariéru, jsem si jistá, že o nich ještě 
mnoho uslyšíme.

Hana Holubová,
Haf klub, DDM

Dne 1.11. 2008 se na kynologickém cvičišti v Lounech konal 
obranářský závod. V kategorii ZZO s 59 body bezkonkurenč-
ně zvítězila Marcela Procházková s australským ovčákem 
Billy Mladá Živa.

Mladí atleti bilancují

Z malého města, ovšem s velkým 
srdcem! Tak by se dali charakterizovat 
mladí bílinští atleti a atletky v uply-
nulé sezóně. Stejně jako v jiných 
letech i letos o sobě dali náležitě 
vědět a nenechali se zahanbit velkými 
městy jako např. Ústím nad Labem, 
Chomutovem, Mostem, Litvínovem 
či Děčínem. Hráli v bojích o vavříny 
na atletickém ovále významnou roli 

a ukázali, že i v malém městě může být 
stálá líheň talentů.

Prosadili se jak v individuálních, tak 
v týmových soutěžích. Již příprava 
naznačila, že by sezóna mohla být vel-
mi povedená. Všichni poctivě trénovali 
s maximálním nasazením celou zimu. 
Vzrůstající formu a posun v osobních 
rekordech ukázaly již halové výsledky. 
Žáci a žákyně sesbírali celkem dvě 

Atleti všech věkových kategorií v těchto dnech polykají první trénin-
kové dávky v přípravě na novou sezónu. Než se však zavřou na dlouhé 
zimní měsíce do tělocvičen, lesů a posiloven, je třeba ohlédnout se za 
sezónou již proběhlou. Svoji pozornost zaměříme na bílinské naděje.

Foto: Jitka Kržová

zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou 
medaili v krajském přeboru, Tomáš 
Johanna byl v běhu na 800 m pátý 
na Mistrovství ČR, Jaroslav Satý-
nek v téže soutěži skončil v běhu na 
1 500 m dokonce druhý.

Na MČR v přespolním běhu si Jaro-
slav dokonce polepšil a získal titul Mis-
tra ČR. MČR pod otevřeným nebem 
přineslo Tomáši Johannovi v běhu na 
800 m čtvrté místo, Milanu Maříkovi 
v hodu kladivem pak místo deváté.

Krajský přebor jednotlivců byl pro 
naše žactvo velmi úspěšný. „Zacinka-
lo“ celkem sedm medailí, z toho hned 
čtyři zlaté. Se stejnou bilancí skončili 
v součtu dorostenci, dorostenky, juni-
oři a juniorky.

Atletika, to nejsou jen soutěže jed-
notlivců, ale také soutěže družstev. 
Mladší žáci, stejně jako junioři, skonči-
li na vynikajícím třetím místě, juniorky 
a starší žáci pak na místě čtvrtém. Nej-
lépe bodujícím byl Jiří Perkner. Zís-
kal pro družstvo mladších žáků celou 
třetinu bodů. Závěrečná slova díku za 
příkladnou reprezentaci a předvedené 
výkony patří ale všem, kteří se podíle-
li, byť jen jedním bodíkem, na úspěchu 
AK Bílina. Kolikrát právě ten jeden 
bod rozhoduje o celé sezóně. Všichni 
trenéři a činovníci přejí mladým nadě-
jím klidnou zimní přípravu a mnoho 
úspěchů v sezóně 2009. Štěstí totiž 
přeje pouze připraveným! J.N.

SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST BÍLINA

Za náš klub SKM Bílina starto-
vali tito závodníci: Kamila a Patrik 
Emingrovi, Radek Pospíšil, Tereza 
Horčicová, Jan Dlouhý, Daniel En-
gler, Michaela Šimková, Kateřina 
Vyčichlová, Jakub Vokurka, Vác-
lav Vodička, Petr Marvan a Jakub 
Kuzminski. Většina z nich nejsou 
ostřílení závodníci a současně 
v tomto termínu  probíhalo M ČR 
JKA v Českých Budějovicích, kam 
se nominovali ti „NEJ“ reprezen-
tanti klubu. A takhle dopadli svě-
řenci našeho klubu na obojích závo-
dech!!!

3. kolo ústeckého regionálního 
poháru: KATA mladší žákyně- 
Kamila Emingrová  - 2. místo, KATA 

junioři a muži – Daniel Engler – 1. 
místo, Jakub Kuzminski – 3. místo, 
KATA juniorky a ženy – Kateřina 
Vyčichlová – 3. místo, KUMITE 
starší žákyně nad 50 kg – Michae-
la Šimková – 3. místo, KUMITE 
junioři OPEN – Daniel Engler – 3. 
místo, KUMITE muži BRH – Jakub 
Kuzminski – 2. místo

M ČR JKA: KATA dorostenky 
– Masopustová Jarmila – 2. vice-
mistryně ČR – 3. místo, KUMITE 
dorostenky – Masopustová Jarmila 
– mistryně ČR – 1. místo, KATA 
mladší žákyně – Kupková Alexan-
dra  -1. vicemistryně ČR – 2. místo, 
KUMITE mladší žákyně – Kupková 
Alexandra - 1. vicemistryně ČR – 2. 

Na sobotu 1. listopadu 2008 připadlo uspořádání 3. Ústeckého regio-
nálního poháru pro náš klub na SKM Bílina, kterého se zúčastnilo 201 
závodníků. V disciplínách KATA, KUMITE, KATA TEAM ve věkových 
kategoriích od mladších žáků a žákyň po dospělé. Tito závodníci byli 
z deseti sportovních klubů Ústeckého kraje a jeden hostující klub Auto 
Škoda Mladá Boleslav.

místo, KATA mladší žákyně – Jež-
ková Tereza - 2. vicemistryně ČR 
– 3. místo, KUMITE mladší žákyně 
- Ježková Tereza - 2. vicemistryně 
ČR –  3. místo, KATA TEAM mlad-
ší žákyně (smíšený team) – Ježková 
Tereza, Kupková Alexandra a Skýva 
Bedřich – 1. vicemistři ČR –  2. mís-
to, KATA TEAM mladší dorostenci 
– Bui Mong Diep, Jeřábek Jakub 

a Cypzirsch Marek - 1. vicemistři 
ČR – 2. místo.

Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem členům klubu, kteří se podíleli 
na pořádání 3. kola Ústeckého regio-
nálního poháru a dále Městu Bílina, 
Severočeským dolům a Ústecké-
mu svazu karate za jejich fi nanční 
pomoc.

Masopustová Lenka


