
Bílinští střelci přivezli stříbro 

Bílinský zpravodaj
ČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA • ROČNÍK XVIII. • ČÍSLO 20 • 25. září 2009 • Cena 5 Kč • bilinsky.zpravodaj@seznam.cz • tel. 721 490 378

� Návštěva Ukrajiny � DDM o prázdninách � Za svoz odpadu si připlatíme � Kánoe na řece již v září �
� ZŠ Chlum stále třídí � Musil v Pekingu � BVL má vítěze � Úspěchy bílinských střelců �

INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
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Hlavní scéna byla umístěna 
v letním amfi teátru, kde zahajující 
jazz-rockovou skupinu Coffebreak 
vystřídal herec, bavič a moderá-
tor Vladimír Hron. Zazpívala Iva 
Frühlingová a na své si určitě při-
šli fanoušci legendární hudební 
formace Michal Prokop & Fra-
mus Five. Večer na hlavní scéně 
uzavírala Fire Show, tedy ohnivá 
show s bojovým uměním a tancem 
s ohněm nakonec.

Dětskou scénu zahájilo divadlo 
VeTři a následovala Saxana v podá-
ní Petry Černocké a jejího dětského 
programu. Na Lesní kavárně se 
pomalu scházeli milovníci keltské 
hudby, kteří měli možnost poslou-
chat tento styl až do večerních 
hodin. A jak hodnotí letošní Den 
horníků ředitelka KC Kaskáda Inka 
Skopcová z pohledu organizátora?

„To jak se povedl program celé-
ho Dne horníků, záleží především 
na hodnocení návštěvníků. Počasí 
se dokonale vydařilo, tak doufám, 
že ti kdo na Kyselku přišli, nelitova-
li. Dle mého názoru byl největším 
„tahákem“ koncert Michala Pro-
kopa. Také show baviče a moderá-

Slunečné počasí vylákalo v sobotu 6. 9. 2008 desítky lidí na osla-
vu Dne horníků v Bílině. Stejně jako v loňském roce se tradiční 
slavnosti konaly v areálu lázní Kyselka. Návštěvníky čekal bohatý 
program rozdělený do několika scén.

Bílina slavila Den horníkůBílina slavila Den horníků

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Družstvo střelců SSK 0715 MTs 
Bílina ve složení Jiří Filipovský ml., 
Pavel Hubáček a Milan Zábranský, 
vystřílelo na Mistrovství České repub-
liky, které se konalo 12.- 14. září na 
střelnici Plzeň - Lobzy, stříbrnou příč-
ku v disciplíně Libovolná pistole 60 
ran na 50 metrů. O pouhé tři body za 
nimi skončilo družstvo Ústecké kraj-
ské sdružení ve složení Arnold, Jere-
miáš, Isák. Na zlato dosáhlo družstvo 
Rapid Plzeň ve složení Procházka, 
Tenk, Skopový. V jednotlivcích 
skončil nejlépe z bílinských Hubáček 
na 11. místě zdařilým výkonem 529 
kruhů.

Text: M. Zábranský, foto: Ing. J. Krása 

Bílinští střelci přivezli stříbro 

tora Vladimíra Hrona přilákala do 
letního amfi teátru velkou část jeho 
příznivců. V altánu byl bezesporu 
nejlepší koncert hudby Armády ČR. 
Lahůdkou pro všechny divadelníky 
se stalo průvodové balábile Diva-
dla Continuo. Po stránce orga-
nizační pracovníci KC Kaskáda 
vše dokonale zvládli. Za vzniklé 
programové změny, které se nám 
s úspěchem podařilo nahradit, se 
všem návštěvníkům omlouváme 
a doufám, že nenarušily příjemný 
dojem z celkových oslav.“

A protože se slavil Den horní-
ků, byla ve Výstavní síni v hlavní 
budově lázní výstava hornictví, 
která mapovala historii Dolů Bílina. 
K dispozici byly dobové fotografi e, 
ale také unikátní nálezy různých 
zkamenělin důlních geologů.

Den horníků si nenechala ujít 
delegace z partnerských měst 
Novovolyňsk a Bilgoraje, které 
mimo jiné velmi zaujal pohled 
z radniční věže na Bořeň a prohlíd-
ka šachty. (lal)
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Jste spokojeni s plněním volebního programu Vámi zvolené strany ?

Josef
EISENHAMER,
66 let, důchodce: 
„Spokojený celkem jsem.
K volbám chodím pra-
videlně a volební prog-
ram si pročítám. Při
volbě strany, se ale 
hlavně řídím její 
kandidátkou. A volím 
tak podle sympatií
k jednotlivému kandidá-
tovi. Myslím si, že se 
politici snaží alespoň 
částečně držet slibu, 
který před volbami 
dávají svým voličům.“

Dušan
FAJČÍR,
70 let, důchodce: 
„K volbám nechodím 
a kandidátky si nečtu. 
Nezajímám se ani o to, 
jaký volební program 
strany mají. Stejně se 
podle toho nikdo z nich 
neřídí. Koukají jen, aby 
nalákali voliče, a pak 
si tam politici dělají, 
co chtějí bez ohledu na 
nějaký předvolební slib 
a program.“

Josef
MACHEK,
62 let, důchodce: 
„Spokojen nejsem a ani 
být nemohu. K volbám 
chodím pravidelně, ale
čím dál tím více jsem 
přesvědčený, že to stej-
ně nemá smysl. Strany 
a politici toho před 
volbami naslibují a za
pár měsíců si na svůj
volební program ani 
nevzpomenou a myslí
si, že totéž dělají i je-
jich voliči. Že prostě 
zapomenou. Politika mě 
proto už moc nezajímá.“

Jana
MACHOVÁ,
29 let, dělnice: 
„Spokojena s plněním 
volebního programu 
strany, kterou jsem 
volila, nejsem. Proto 
budu tentokrát volit 
komunisty. Myslím si, 
že v politice je to čím 
dál tím horší a politici 
koukají jen na své 
blaho a na své voliče si 
vzpomenou, jen když se 
chtějí dostat do vedení. 
Jinak své závazky 
neplní.“

Helena
KICOVÁ,
30 let, na mateřské: 
„Nejsem spokojená 
s plněním volebních 
programů i slibů. 
K volbám nepůjdu, 
nemá to smysl. Ať zvolíte 
kohokoliv, tak se nic 
nezmění, každý kouká 
jen na sebe a v politice 
to platí dvojnásob. 
Celou politickou scénou 
jsem znechucena.“

Jan
MICHAL,
45 let, truhlář:
„K volbám nechodím, 
ale o politiku se zajímám 
a celkem pravidelně si 
pročítám předvolební 
programy jednotlivých 
stran, proto vím, že 
málokterá strana svůj 
volební program dodrží, 
tak jak svým voličům 
naslibovala.“

Digitální kino má řadu před-
ností, alespoň co se týká zvuku 
a obrazu. Vedení města proto 
před instalací předpokládalo, že 
Digitální kino přiláká diváky. 
Nepřilákalo. Problém spočívá ve 
výběru fi lmů. Filmové společnos-
ti nechtějí z důvodu nelegálního 
kopírování přejít na digitalizaci. 
Filmy, které jsou k dispozici na 
DVD nosičích, jsou již z pohledu 
diváka zastaralé. Nabídka fi lmů je 
tedy omezená a většinou se jed-
ná o nízkorozpočtové fi lmy nebo 
fi lmy, které měly premiéru před 
rokem a jejich nosiče DVD jsou 
již v prodeji. 

„Nabídka fi lmů, které můžeme 
v Digitálním kině promítat je vel-
mi malá. Filmoví distributoři se 
brání digitalizaci z velice prag-
matického důvodu, je tím fi lmové 
pirátství a s tím související tržba 
za projekci fi lmových kopií premi-
érových fi lmů. O tuto by přišli pře-
chodem na špatně zabezpečené 
digitální kopie. Filmy, které jsou 
premiérové, jsou v současné době 
k dispozici pouze na klasickém 
fi lmovém pásu, který zabezpečuje 
větší bezpečnost z hlediska nele-
gálního kopírování. Jsme odká-

záni na tituly, které jsou k dispo-
zici na DVD nosičích. Nabídka 
těchto fi lmů je široká, ale jedná 
se vesměs o tituly, které mají již 
v nejlepším případě půl roku po 
premiéře,“ vysvětlila podrobněji 
problém Digitálního kina ředitel-
ka KC Kaskáda Inka Skopcová. 

Zástupce fi rmy, která Digitál-
ní kino instalovala, přesvědčo-
val zastupitele o jeho výhodách, 
především výhodné promítání se 
jevilo pro školská zařízení. Jenže 
základní školy ve většině případů 
vlastní tzv. dataprojektory, kte-
ré využívají v rámci výukových 
programů. Ušetří tím čas i peníze. 
Firma nabízela i prezentaci růz-
ných fi rem nebo schůze občanů. 
Takové akce, se ale ve většině 
případů odehrávají na Městském 
úřadě v zasedací místnosti, kde 
je také k dispozici dataprojektor. 
Z tohoto důvodu se snaží najít KC 
Kaskáda takové programy, které 
by do Digitálního kina přivedly 
diváky. 

V současné době plánujeme při-
vézt do Bíliny retrospektivu fi lmů 
dvou různých českých fi lmových 
festivalů a to: Ozvěny 34. Letní 
fi lmové školy v Uherském Hradiš-

Digitální kino přešlo pod správu KC Kaskáda
Danajským darem by se dal označit převod Digitálního kina do 
majetku KC Kaskáda. V loňském roce se v Městském divadle 
nainstalovalo digitální zařízení, Cine Digital Player s příslušen-
stvím za téměř 3 mil. korun.

ti, jedná se o náš druhý největší 
fi lmový festival v České republice, 
který si rok od roku získává stále 
větší prestiž. A Mezinárodní festi-
val outdoorových fi lmů, který pro-
běhne ve 24 městech v naší repub-
lice. Oba festivaly nabízí specifi c-
ké fi lmové tituly, které jen zřídka 
můžete v kinech spatřit, a věříme, 
že přilákají do kina diváky, kteří 
mají zájem o tzv. artové a doku-
mentární fi lmy. 

Digitální technologie též umož-
ňuje zprostředkovat divákovi pří-
mé přenosy představení z newyor-
ské Metropolitní opery. Tuto 
možnost zatím využívají pouze 
digitální kina v Praze a v Žatci,“ 
uvedla.

Zastupitelé v loňském roce 
odsouhlasili instalaci Digitální-
ho kina s tím, že kamenné kino 
Hvězda, bude zrušeno. Nic tako-
vého se nestalo, protože oproti 
předpokladům má kino Hvězda 
vyšší návštěvnost než kino digi-
tální. Filmové společnosti dávají 
stále přednost klasickému způ-
sobu promítání na 35 mm fi lm 
před digitálním. Pravděpodobně 
v budoucnu tyto fi rmy přejdou na 
digitalizaci, ale technologie bude 
na vyšší úrovni a pro budoucí 
DVD nosiče se všemi ochrannými 
prvky bude již bílinské digitální 
kino zastaralé. 

V současné době se mezi pro-

vozovateli kin hodně diskutuje 
o tom, jestli přejít na digitální 
projekci. Je zřejmé, že časem 
všechny multiplexy i kina v men-
ších městech se budou muset této 
inovaci podrobit. Je ovšem otázka 
za jak dlouho. Velké multiplexy se 
chystají využít typ digitálního ki-
na Cinema D, které zabezpečuje 
téměř dokonalou ochranu proti 
fi lmovému pirátství. Tento typ 
projekce umožňuje i 3D projekci, 
takže se jedná o skutečnou novin-
ku v promítání fi lmů. Tato verze je 
ovšem oproti variantě Cinema E 
mnohem dražší. Přejít z digitální-
ho kina typu Cinema E na Cinema 
D podle dodavatele není problém. 
V příštích letech se jedná o tom, že 
by digitálním kinům bylo na digi-
talizaci možné přispět z Fondu 
ministerstva kultury – ovšem tato 
jednání jsou zatím v začátcích,“ 
dodala Skopcová.

Digitální kino bylo slavnostně 
otevřeno v září 2007, od té doby 
do června 2008 ho navštívilo 
2 728 diváků včetně školních 
představení. Nejvyšší čísla zazna-
menala návštěvnost úvodního fi l-
mu festivalu Jeden svět, který byl 
zdarma, a z placených fi lmů nejví-
ce zaujaly fi lmy z válečného pro-
středí. Oproti tomu kino Hvězda 
za stejné období včetně školních 
představení navštívilo 2 961 platí-
cích diváků. (lal)
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Střípky
z Bíliny

Uložilo:
Tajemníkovi městského úřadu 

pověřit stavební úřad o prověření 
vhodnosti oplocení pozemku za 
restaurací „Krušovice“.

Schválilo:
Navýšení rozpočtu odboru škol-

ství a kultury ve výši 7.000 Kč za 
pronájem KD Fontány na setkání 
občanů zaniklých obcí, které se 
bude konat dne 11. 10. 2008.

Navýšení fi nančních prostředků 
ve výši 8 tis. Kč pro Klub důchodců 
I z Programu kultury a literárního 
fondu na den seniorů, který se bude 
konat 3. 10. 2008.

Uzavření smlouvy o výpůjčce 
s MŠ Maxe Švabinského č.p.664 
s účinností od 29. 9. 2008. 

Stanovisko bytové komise dle 
zápisu ze dne 3. 9. 2008, s úpravou 
bodu g) – žádost paní Škorvánko-
vé, bodu u) – žádost paní Ivano-
vé, budou zařazeny do bytového 
pořadníku.

Změnu termínu dokončení zpra-
cování Rozboru udržitelného rozvo-
je území v dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo č. ÚAP1/2008 s fi rmou DHV 
CR, spol. s r.o. na 3. 10. 2008.

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení dle směr-

nice č. 04/2007 – Pravidla pro pří-
pravu a zadávání veřejných zaká-

zek malého rozsahu městem Bílina 
na akce:

• „ Vybudování nových a rozšíře-
ní stávajících kontejnerových stání 
v Bílině“

• „Nákup svozových nádob na 
separovaný odpad (papír, plasty, 
nápojové kartony, BRKO – biood-
pad, sklo)“

• „ZŠ Lidická Bílina – výměna 
stěn WC a dveří“ 

• „HNsP - výměna oken a vstup-
ních dveří II. etapa“

• „HNsP – automatické dveře 
(dva vstupy)“

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci

•  «Komunikace pro pěší v Havíř-
ské ulici, Bílina» je nabídka fi rmy 
Žejdlík Josef, Bílina

• «Parkoviště v ulici Husova, 
Bílina »je nabídka fi rmy Žejdlík 
Josef, Bílina

• «Nákup kopírovacího stroje» 
pro KC Kaskáda je nabídka fi rmy 
Jaroslav Knorre - DEVELOP Most

Zadat veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci «Zpracování 
a kompletace Žádosti o poskytnutí 
dotace na projekt „Myčka svozo-
vých vozidel a čistička nádob a roz-
šíření sběru separovaného odpadu“ 
z Operačního programu Životní 
prostředí » dle směrnice č.04/2007 
– Pravidla pro přípravu a zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, spo-
lečnosti Ekonomické a právní pora-
denství s.r.o. Roudnice nad Labem, 
jako specializovanou zakázku.

Vzala na vědomí:
Informaci vedoucí odboru škol-

ství a kultury o návštěvě zástupců 
vlasteneckého spolku Heimatkrei-
sverein Bilin e.V. ve dnech 3.10 
– 5.10. 2008.

Vyhodnocení celkových nákladů 
na provoz veřejných záchodků na 
Tržnici v Bílině za období březen-
srpen 2008 a souhlasí se změnou 
ceníku. Děti v doprovodu rodičů 
mají použití veřejných záchodků 
zdarma.

Zprávu vedoucího odboru život-
ního prostředí k dopisu p. I. Fajfro-
vé ohledně nepovolených skládek 
odpadů v lokalitě mezi sídlištěm 
Pražské předměstí PP II. a Boř-
něm.

Navržený harmonogram zpraco-
vání a projednání rozpočtu na rok 
2009 předložený tajemníkem měst-
ského úřadu.

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 18. schůzi konané dne 17. 9. 2008 mimo jiné:

Organizace školního
roku 2008/2009

v základních školách, středních 
školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích 

Č.j. 14671/2007-20
Období školního vyučování ve 

školním roce 2008/2009 začalo ve 
všech základních školách, střed-
ních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích 
v pondělí 1. září 2008. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 29. ledna 2009. Obdo-
bí školního vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno v úterý 
30. června 2009.

Podzimní prázdniny připadnou 
na pondělí 27. října a středu 29. 
října 2008.

Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v pondělí 22. prosince 
2008 a skončí v pátek 2. ledna 
2009. 

Vyučování začne v pondělí 5. 
ledna 2009.

Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 30. ledna 
2009.

Jarní prázdniny v délce jed-
noho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto: Teplice od 9.3. 
do 15.3. 2009.

Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 9. dubna a pátek 
10. dubna 2009.

Hlavní prázdniny budou trvat 
od středy 1. července 2009 do 
pondělí 31. srpna 2009.

Období školního vyučování ve 
školním roce 2009/2010 začne 
v úterý 1. září 2009.

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR
158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

TELEFONNÍ
CENTRUM SLUŽEB

800 123 456

Jak návštěva probíhala, popsal sta-
rosta Josef Horáček. „Novovolyňsk 
jsme navštívili již před osmi lety a v té 
době to bylo město tak 50 let za námi. 
Cestou jsem kolegům vyprávěl, jak 
to v té době vypadalo. Nikde žádné 
obchody, restaurace nebo hotely. Jen 
obyčejné stánky, kde se prodávaly 
nějaké potraviny a různě postavené 
cisterny na chlebový kvas. Na šede-
sáti tisícové město byl jeden malý 
krámek. Komunikace v hrozném 
stavu a místo chodníků jen vyšlapané 
cesty. Celkový dojem nebyl zrovna 
nejlepší.“

Město Novovolyňsk, ale delega-
ci nejen z Bíliny, ale i Polska, Litvy, 
Lotyšska a Běloruska příjemně pře-
kvapilo. „Teď musím říct, že nejsou 
o 50 let za námi, ale o 20 let před 
námi. Jak se za 8 let město změnilo, 

Návštěva Ukrajiny starostu překvapila
Starosta Josef Horáček, tajem-
ník MěÚ Ladislav Kvěch, radní 
Michal Mlej a zastupitel René 
Štěpánek přijali pozvání starosty 
partnerského města Novolyňsk. 
Poslední srpnový víkend se bílin-
ští zástupci sešli s představiteli 
ukrajinského města.

je neuvěřitelné. Všude nové chodní-
ky, komunikace, hotely, restaurace, 
obchody a veřejné osvětlení. Vlast-
ně díky Oranžové revoluci města na 
Ukrajině dosáhla na fi nanční dotace, 
které významně ovlivnily další osudy, 
hlavně větších měst. Vše muselo být 
nejen fi nančně, ale hlavně časově 
náročné.“

Podle starosty by se město Bílina 
mělo přestat orientovat výhradně na 
sport a zaměřit se více na modernizaci 
města. „Nechci tím říct, že bychom se 
měli přestat starat o sportovní vyžití ve 
městě, ale fi nanční zdroje více obrátit 

na město jako takové. Je zapotřebí 
dodělat chodníky, eliminovat nebez-
pečné zóny a posílit veřejné osvětlení. 
Dát prostě tomu nový směr.“

V příštím roce by se měla v Bílině 
uskutečnit vědomostní olympiáda 
mezi partnerskými městy.

„Již jsme se předběžně dohodli, jak 
staré děti by se soutěže měly účastnit. 
Jednalo by se hlavně o vědomostní 
soutěž a hry. Ubytování bychom zaří-
dili v kempu na Kyselce. Pokusíme 
se sehnat dotační titul, který by nám 
alespoň částečně pomohl zafi ncovat 
náklady spojené s olympiádou.“ (lal)

Přijetí delegace na radnici města
Nowowolynsk v kanceláři
pana místostarosty Foto: Michal MlejFoto: Michal Mlej
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Firma udělala chybu,
musí odškodnit město

V měsíci dubnu letošního roku 
odhalil Kontrolní výbor nedo-
statky v opravě hráze rybníka 
v Bezovce. Na celou záležitost 
upozornil radní Michal Mlej na 
dubnovém zasedání zastupitel-
stva a doporučil celou zakázku 
k prošetření. Zastupitelé násled-
ně předali celou věc k prošetře-
ní soudnímu znalci. Ten odhalil 
nesrovnalosti ve fakturované část-
ce ve výši 274 929,- Kč. Podle 
fi rmy, která danou zakázku vyko-
návala, se jednalo o součtovou 
chybu, kterou přehlédli všichni 
pracovníci, kteří nabídku zpraco-
vávali včetně výběrových komisí 
a technického dozoru objednava-

tele. Firma se za omyl písemně 
omluvila a nabídla řešení vzniklé 
situace tím, že fakturovaný rozdíl 
vrátí na účet města.

Zastupitelé schválili návrh, že 
fi rma musí také uhradit veške-
ré náklady, které vznikly městu 
spojené s posuzováním zakázky 
soudním znalcem. 

„Myslím si, že vyřešení celé 
záležitosti není dobrý signál. Již při 
projednávání zápisu z Kontrolní-
ho výboru zastupitelstvo neschvá-
lilo bod, aby bylo podáno trestní 
oznámení, pokud soudní znalec 
potvrdí závěr Kontrolního výbo-
ru. Je si také potřeba uvědomit, 
že se jednalo o zakázku za necelý 
milion korun a „nesrovnalosti“ ve 
faktuře činní 274 929 korun. Kolik 
potom mohou činit „nesrovnalos-
ti“ v zakázkách za desítky milionů 

25. září 2008

 27. září Praha
 říjen  3x houby

(Kralovice)
 1. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
  6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

Před komu-
nálními volba-
mi v roce 2006 
jsme uváděli 
jako jedinou 
z priorit při-
jetí etického 
kodexu pro 

členy zastupitelstva. Návrh jsme 
vypracovali a na začátku volební-
ho období předložili Radě města. 
Návrh byl vrácen k přepracování 
z důvodu, že se některým radním 
nelíbilo zveřejňovat své příjmy. 
Vzhledem k tomu, že zanedlou-
ho poté vstoupil v platnost nový 
zákon o střetu zájmů, který se 
vztahuje i na členy Rady měs-
ta, návrh etického kodexu jsme 
již nepřekládali. Kodex by se 
stal k novému zákonu víceméně 
duplicitním.

Před dvěma lety jsme nemohli 
uvádět, že opravíme lázně, pivo-
var atd., neboť nikdo z nás neměl 
zkušenost s místní komunální 
politikou, neznali jsme rozpočet 
ani místní poměry, netušili jsme, 
co si město může dovolit a co ne. 
Na otázku položenou Bílinským 
zpravodajem jsme proto jako pri-
oritu uvedli etické kodexy, a to 
nikoliv proto, že by nám šlo přímo 
o přijetí tohoto opatření, ale o eti-
ku místní samosprávy jako tako-
vou. O etiku a průhlednost místní 
komunální politiky, což se čás-
tečně podařilo změnit. S kolegou 
Mgr. Johannou jsme přepracova-
li pravidla pro zadávání zakázek 
a odstranili tak alespoň částečně 
zakrytý klientelismus v podobě 
zadávání zakázek několika málo 
přátelským fi rmám. Nastavili 
jsme rovné příležitosti pro všech-
ny místní i okolní společnosti. 
Další jedinou z našich priorit byl 
nezávislý, necenzurovaný Bílin-
ský zpravodaj nesloužící radnici 
ale lidem, ve kterém bude otištěn 
každý kultivovaný názor kterého-
koliv občana na jakékoliv téma. 
To se bohužel úplně splnit nepo-
dařilo, neboť občas se tu a tam 
nějaký ten ztopený příspěvek 
objeví. Přehodnocujeme tak naši 
snahu a smiřujeme se s tím, že 
takovéto praktiky budou ještě po 

nějakou dobu přetrvávat.
V našem předvolebním pro-

gramu jsme se spíše zaměřili na 
neinvestiční záležitosti, jako je 
kultura, cestovní ruch, ekologie 
a životní prostředí a osobně si 
myslím, že rekapitulace na kon-
ci tohoto volebního období bude 
příznivá. Určitě se také bude-
me nadále držet hesla, že KDO 
NELŽE – NEKRADE.

Michal Mlej (LiRA)

P r o z a t í m 
bych uvedl, 
že se podařilo 
dostat rekon-
strukci láz-
ní k podpisu 
smlouvy s tím, 
že by případ-

ná rekonstrukce, pokud bude 
obdržena dotace, je naplánová-
na dle našich představ. Tím, že 
nejsme ve vládnoucích orgánech 
města, byla zachycena a uskuteč-
něna refl exe naší kritiky nedostat-
ku dětských hřišť, která se začala 
budovat až toto volební období. 
Dále veřejné zakázky, které byly 
velkým terčem naší kritiky, se 
podařilo dostat alespoň pod nějaký 
řád, i když příprava veřejných 
soutěží, otevírání obálek i jejich 
vyhodnocování zůstává nadále 
zahaleno tajemstvím. Staveb-
ní loby si již častěji hledá oběť 
na zateplení panelových sídlišť. 
V poslední době se podařilo najít 
výhodnější dotace EU na fotba-
lové sportoviště s umělým povr-
chem se sníženými výdaji o cca 
3,1 mil a prostředky na budování 
sportovišť se tak daří snižovat. 
Ne jak tomu bylo v minulosti. 
A v poslední řadě obchvat města 
Bíliny mají v ústech pracovníci 
ředitelství silnic a dálnic čím dál 
častěji.

František Poživil (SNK-ED)

N a p l ň o v á -
ní představ 
je jedna věc, 
vůle občanů 
města druhá 
věc a vůle vět-
šiny zastupite-

lů třetí a může být úplně opač-
ná od vůle občanů. Tedy česky. 
KSČM volby vyhrála a já jsem 
dostal opět nejvíce hlasů a obča-
né města očekávali určité změny. 
Dočkali se jich mírou vrchova-
tou. Vznikla středo-pravá koa-
lice a žádný zástupce KSČM 
nebyl zvolen ani do rady města. 
Asi proto, aby se nedíval koali-
ci do karet. Nakonec rozehrála 
si to dobře. Za této situace plnit 
volební program je velice obtíž-
né. Přesto se nám řadu drobněj-
ších věcí podařilo prosadit. A to 
i za situace, že jsme na zastupi-
telstvu některými členy koalice 
okřikováni, že si dovolujeme 
kritizovat a navrhovat. Důraz 
klademe na bezpečnost občanů 
a pořádek ve městě. Můžete říci, 
že to není moc vidět. Ale je to 
často sisyfovská práce. Měst-
ská policie má více bezpečnost-
ních kamer, ale stále stejný stav. 
Přitom výrazně narostl počet 
nepřizpůsobivých občanů ve 
městě. Zde musí vedení měs-
ta více spolupracovat s Policií 
ČR. Postupně se provádějí opra-
vy v naší Hornické nemocnici 
s poliklinikou, i když jiná města 
do svých nemocnic dávají mno-
hem více peněz, investuje se do 
oprav základních mateřských 
škol, obnovují se dětská hřiště, 
připravuje se městské muzeum, 
zachovala se městská hromadná 
doprava, podporují se sportovní, 
společenské a zájmové organi-
zace. Snad se dočkáme i chod-
níku od DDM ke křižovatce se 
Studentskou ulicí. 

Na řadu věcí z našeho volební-
ho programu však nemáme sílu. 
Dům s pečovatelskou službou, 
městský útulek pro psy, oprava 
plotu MŠ Čapkova a co občané 
tvrdě kritizují, chybějící osvět-
lení ze sídliště Za Chlumem 
ke garážím u bývalé pasovky 
a osvětlení tohoto areálu. Vážné 
obavy máme, ze snah o likvidaci 
Městských technických služeb 
Bílina. Ale všichni máme ještě 
dva roky…

Oldřich Bubeníček
(KSČM)

OTÁZKA PRO...
Příští měsíc čekají Českou republiku volby do 

krajských zastupitelstev. Letošní podzim se ale také 
dostáváme přesně do poloviny volebního období 
komunálních politiků. V roce 2006 jsme se ptali líd-
rů politických stran v Bílině „Který bod programu 
vaší politické strany je pro vás prioritou a proč?“

Stejně jako přede dvěma lety jsme oslovili stej-
né osobnosti, tentokráte ale otázka zněla „Jak jste 

spokojeni s vývojem politické situace v Bílině 
a jak váš klub plní předvolební sliby?“

Nejde samozřejmě jen o sliby, ale o vývoj našeho 
města jako celku. Posuďte sami, stoupá životní úro-
veň obyvatel v Bílině nebo naopak. Využívají námi 
zvolení představitelé všechny dostupné prostředky 
k tomu, aby se nám zde žilo lépe?

Zatím přinášíme první tři odpovědi od zástupců 
LiRY, SNK-ED a KSČM. Odpovědi zbývajících tří 
lídrů bílinských politických klubů budou otištěny 
v příštím čísle Bílinského zpravodaje.
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Soustředění aerobicu DDM Bílina

korun. Kontrolní výbor provedl 
svoji práci dobře, ale je pouze 
poradním orgánem zastupitelstva, 
a to rozhoduje o jeho závěrech,“ 
vyjádřil se k věci předseda Kon-
trolního výboru Oldřich Bubení-
ček.

Cvičení pro zdraví
a radost

TJ SOKOL Bílina zahájil pra-
videlné cvičení dětí a žen v tělo-
cvičně místního gymnázia.

Cvičíme vždy v úterý: 
15.45 děti od 5 do 8 let

16.45 – 17.45 starší ženy
17.45 – 18.45 mladší ženy

Cvičení vedou kvalifi kované 
cvičitelky Soňa Junková a Jarka 
Šoralová. Každá hodina přináší 
něco nového, cvičení není nikdy 
jednotvárné a bere ohled na věk 
cvičenek a cvičenců. Zejména 
u dětí je důležitý respekt k indivi-
duálním schopnostem a důraz na 
ohled k ostatním. 

Srdečně zveme všechny, kdo 
mají zájem o své zdraví i o nová 
přátelství.

Za TJ Sokol Bílina
Jana Flašková

Od ledna si připlatíme
za svoz odpadu

Zastupitelé na zářijovém zasedá-
ní odsouhlasili zvýšení poplatku 
za svoz odpadu o 30,- Kč. V roce 
2009 bude tedy poplatek za svoz 
odpadu činit 500,- Kč za osobu 
na rok. Obecně závazná vyhláška, 
ale také obsahuje jednu novinku. 
Od roku 2009 budou od poplatku 

PROVOZ PLAVECKÉ HALY
A SAUNY V MĚSÍCI ZÁŘÍ

OTEVÍRACÍ HODINY
V PLAVECKÉ HALE

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

PROVOZ SAUNY
St 13.00 – 20.00 hod. 

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

Obě družstva se připravovala na 
další závodní sezónu. Naše skupi-
ny se rozrostly a mají celkem 40 
členů. To je maximální hranice pro 
formace v Aerobic Team Show. 
Družstva se připravují na nomina-
ci na mistrovství České republiky, 
které proběhne v prosinci v Klad-
ně.

Obě formace mají připravenou 
novou choreografi i, na které budou 
pracovat 3x v týdnu na svých 
tréninkách v DDM + tréninky 
o víkendech.

Celé soustředění děti pilně pra-
covaly, jak na hřišti u pensionu, 
tak v krásné sportovní hale ve 
Smržovce. Děti měly dvoufázový 

Soustředění aerobicu, opět jak je 
naším zvykem, probíhalo v pen-
sionu Maják v Nové Vsi nad 
Nisou. Soustředění se zúčastnila 
dvě závodní družstva z DDM 
Bílina Caviky a Cik – Cak.

trénink, ale i tak jsme stihli mno-
ho zajímavého. Podnikli jsme 
výlet do liberecké plavecké haly, 
kde jsme uvolnili naše přetažená 
a unavená těla. Další výlet byl na 
bobovou dráhu v Janově. Pro děti 
byl připraven doprovodný pro-
gram – fotbálek, silák roku, soutěž 
šílených účesů atd. Všichni přije-
li domů zdrávi a nastartováni do 

dalších perných tréninků, ale jak 
dětí vědí, výhra je sladká. Tak nám 
držte palce a při prvním úspěchu 
dáme vědět. 

Děkujeme všem vedoucím 
a dospělákům za hezké soustředě-
ní, také děkujeme Janě a Milanovi 
Chalupným za poskytnutí autobu-
sové dopravy na celé soustředění.

Skupina Cik – Cak a Caviky

Krušnohorský pohár na autodráze - 3. závod

Jezdilo se na čtyřproudé autodrá-
ze. Za DDM bojovali o místa na 
stupních vítězů členové automo-
delářského kroužku, který se zde 
pravidelně schází. Na stupně vítě-
zů se nakonec po vyrovnaných jíz-
dách postavili v kategorii formule: 
1.místo - Basák Vladimír, 2.místo 
- Zieler Emil a 3.místo - Hameta 
Jiří., v kategorii kamiony: 1.místo 
- Basák Vladimír, 2. Místo - Zie-
ler Emil a 3. místo - Pomahač Jiří, 

Z pátku 5. 9. na sobotu 6. 9. 2008 
se v Domě dětí a mládeže v Bílině 
konal třetí ze závodů na auto-
dráze Krušnohorského poháru. 
Závodů se zúčastnilo celkem
28 závodníků.

v kategorii historiky se na 1. místě 
umístil Basák Vladimír, na 2.místě 
- Šerber Eduard a na 3. místě Jačka 
Marek, v kategorii cestovní vozy 

Fotit je přísně zakázáno, a tak komparzisté alespoň zapózovali
Foto: V. Weber

V okolí Bíliny se natáčí historický fi lm

se na1. místě ocitl opět Vladimír 
Basák, na 2. místě Emil Zieler a na 
3. místě Marek Jačka. V kategorii 
GTLX na první místo dosáhl opět 
Vladimír Basák, na místě druhém 
Hameta Daniel a třetí místo si 
odnesl Zieler Emil. 

O zlepšení soutěže se velkou 
měrou zasloužily Severočeské 
doly a.s, které poskytly upomínko-
vé a dárkové předměty pro účastní-
ky závodu. Chtěli bychom jim tou-
to cestou poděkovat za spolupráci 
na tomto závodě i na všech přede-
šlých, na kterých se s námi podíleli. 
Dále děkujeme všem, kteří nám se 
závody pomáhali, Monice Cílové 
a Monice Měšťákové za perfektní 
občerstvení po celou dobu závodů, 
Janě Konárkové za noční službu 
v recepci DDM a Radkovi Cílovi 
za organizaci jízd.

Za DDM Bílina Konárek Jiří 
a Palečková Klára
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osvobozené děti narozené v uve-
deném roce 2009.

Město se, ale potýká se stále se 
zvyšujícím se počtem dlužníků. 
Podle vedoucí fi nančního odboru 
Blanky Peterové bylo k 1.1. 2008 
celkem 4 891 dlužníků s celko-
vým dluhem 10 756 266,55 Kč. 
K 31. 7. 2008 zbylo 4022 dlužní-
ků poplatku za odpad, kteří dluží 
městu celkem 9 789 289,07 Kč, 
což znamená, že se za sedm měsí-
ců roku 2008 podařilo vymoci 
966 977,48 Kč.

Dobrovolní hasiči
zatím bez vozidla

Jednotka dobrovolných hasičů 
nemá v současné době žádné zása-
hové vozidlo. Zastupitelé na svém 
posledním zasedání schválili 2,5 
miliónu korun z městského roz-
počtu na nákup nového vozidla. 
Bez souhlasu zastupitelů by město 
nemohlo žádat o dotaci příslušné 
ministerstvo. Zásahové vozidlo 
pro jednu výjezdní jednotku vyjde 
cca na 5 mil. korun. Kde město 
sežene dalších 2,5 mil., vysvět-
lil starosta Josef Horáček. „Na 
zastupitelstvu jsem se zavázal, že 
další část pokryjeme sponzorsky. 
Je vypsán dotační titul, ze kterého 
se pokusíme vybavit jedno vozidlo. 
Pokud bude zařízená technika, 
budou se hlásit i noví členové. Do 
budoucna doufáme, že se jednotce 
dobrovolných hasičů podaří zvýšit 
zájem dětí. Prvním krokem, je ale 
dobrá technika.“

Střípky
z Bíliny

zve tvořivé děti a studenty ke studiu výtvarného oboru (přípravka od 6 let, několik volných míst máme v roční-
cích I. a II. stupně, připravujeme také na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením).

Taneční obor přijme několik žáků pro doplnění jednotlivých ročníků (přípravka již pro děti od 5 let). 
Hudební obor disponuje několika místy pro zájemce o sólový a sborový zpěv, hru na klavír

a klávesy, hru na žesťové nástroje (trubka, pozoun)
a hru na kytaru. V případě zájmu o hru na bicí nástroje

bude výuka zahájena v průběhu školního roku.

Malba na hedvábí
- Slunečnice,
autor Tereza Horčicová

Můžete nás navštívit od pondělí do pátku
mezi 13.00 – 17.00 hodinou.

Bližší informace osobně nebo na tel. 417 823 095, 
www.zus-bilina.cz

Malba na hedvábí
- Abstrakce,

autor Nikola Pohlová

Základní umělecká škola Bílina Základní umělecká škola Bílina 

DEN HORNÍKŮ fotoreportáž
Václav Weber
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Na Babím létě se zpívalo a tančilo
725. září 2008

INZERCE 056/BZ

„BÍLINSKÉ REALITY“

REALITNÍ KANCELÁŘ
PAVEL CHALOUPKA – EUROCOM 
Bílina, Seifertova 105, tel.737 070 497, e-mail: euroccom@seznam.cz

zřizuje

Potřebujete prodat byt, dům,
zahradu, chatu nebo pozemek?

Nevíte komu svěřit prodej Vaší nemovitosti a cizím fi rmám nedů-
věřujete? Ano, obraťte se na nás. Eurocom  působí v Bílině

od roku 1998 a díky své dosavadní činnosti pro O2 Telefonica 
má dostatek zkušenosti a kontaktů,které ji při realitní činnosti 

dávají jednoznačný náskok pro konkurencí u nás v Bílině.

Bez problémů zajistíme všechny formality spojené
s prodejem Vaší nemovitosti. Naším hlavním cílem

je Vaše spokojenost a bezproblémový prodej Vaší nemovitosti.

Důležité informace pro Vás:
Za naše služby neúčtujeme žádné poplatky!

Máme dokonalou znalost nemovitostí v tomto městě a okolí!
Naše kancelář je zde pro Vás každý den!

NABIDKA REALIT PRO TOTO VYDÁNÍ:
� Prodej kompletně vybaveného a zrekonstruovaného bytu 3+1 OV, Bílina,
 PP I, cena 899 000 Kč
� Pronájem malé prodejny (možno jako kanceláře pojišťovny apod.)
 centrum Bílina, výloha do ulice, cena 3000 Kč bez energií
� Pronájem prodejny centrum Bílina, vlastní výloha do ulice, cena 6000 Kč bez energií
� Prodej historického domu v Bílině, centrum, cena 2 590 000 Kč
� Prodej komplexu restaurace a fi ttnesu v Bílině, cena 3 990 000 Kč
� Prodej garáže v Bílině, u kasáren, cena 79 000 Kč
� Prodej rodinného domu v Bílině, PP I, pod okály, 8+1,
 garáž pro šest vozidel, cena 2 299 000 Kč
� Prodej bytu 3+1 OV, Bílina, PP I, standardní vybavení, cena 499 000 Kč
� Prodej bytu 2+1 OV, Bílina, M. Švabinského, cena 339 000 Kč
� Prodej rodinného domu v Bílině, PP I, po rekonstrukci cena 2 399 000 Kč
� Prodej zrekonstruovaného autocentra s dvorem v obci Hrobčice,
 vhodné i pro další aktivity, cena 1 200 000 Kč
� Prodej zavedeného Pneuservisu v Bílině, cena 2 700 000 Kč
� Prodej zrekonstruovaného bytu 3+1 DR, v Bílině, PPI, cena 629 000 Kč

POPTÁVKA:
� Koupíme byt v OV, v Bílině, rychlé jednání, platba ihned
� Koupíme zahrádku s chatkou, nejlépe na PP pod Bořněm, rychlé jednání,
 platba ihned, tel. 724 321 782

AKCE PODZIM 2008
– ODHAD PŘI PRODEJI VAŠÍ NEMOVITOSTI ZDARMA !!!Foto: Václav Weber

Ud�lejte ze svého auta,Ud�lejte ze svého auta, 
domu, �i plotu

reklamní
plochu!

Volejte ihned

411 411 455

reklarekla
ploppp oooollploploplo

VolejteVolejte

411 411411 411

Až

5000 K�
m�sí�n�

bez práce!

INZERCE 055/BZ

Festival je znám svou kvalitou, 
a také letos pořadatelé výběrem kapel 
nezklamali. Na bílinské koupaliště, 
kde festival probíhal, dorazila téměř 

tisícovka lidí. Největším tahákem 
byla Druhá tráva s Robertem Křesťa-
nem, která s velkým úspěchem 
vystupovala na Babím létě i v loň-
ském roce. Z Prahy dorazilo všem 
dobře známé trio HOP TROP, které 
na poli country a trampských písní 
působí, od roku 
1981. HOP TROP 
patřili vždy k těm 
nejlepším a svou 
pověst na festi-
valu jen potvrdili. 
Početnému publi-
ku udělali radost, 
když zahráli pod-
le slov Samsona 
Lenka „největší 
o d r h o v a č k u “ 
Amazonku, která 
poprvé zazněla 
na Portě 84 a Tři kříže. To zapůso-
bilo jako magnet a téměř všichni 
pamětníci si s HOPTROPÁKY 
tyto dvě vlastně už legendární písně 
zazpívali. 

Do Bíliny přijela zahrát vynika-
jící kapela Druhá tráva s Rober-
tem Kresťanem, Zlatý Voči a Duo 
Passage z Prahy nebo BlueGate 

Na Babím létě se zpívalo a tančilo
V Bílině na Kyselce se v sobotu sešli přátelé country, bluegrassu 
a folku. Již po jedenácté zde probíhal podzimní festival s příznač-
ným názvem Babí léto.

z Plzně. Zastínit se určitě nenechaly 
regionální kapely. Z Oseka přije-
li Bob a Bobci, z Duchcova Marie 
Havlová & Milan Krejsa, ze Světce 

Střepy, pořádající bílinská kapela 
Křáp a další.

Příjemným zpestřením bylo 
vystoupení dvou tanečních skupin, 
které parádně předvedly country 
tance. Prosluněné odpoledne patřilo 
také dětem, pro které byl připraven 

zajímavý program 
plný her, soutěží 
a zábavy. O děti 
se celé odpoledne 
starali divadelníci 
z Teplic a pořada-
telé Babího léta. 

Atmosféra byla 
vynikající, ačko-
li se už podzim 
pomalu hlásil 
o slovo. Bílinský 
festival Babí léto 
opět dokázal, že 

bluegrass, folk a country mají u nás 
stále své místo a na Kyselku se sjeli 
lidé z celého okolí.

Sponzoři Babího léta: Severočes-
ké doly a.s., 3Net, Jan Kůs – Lisec, 
CHY – TEP, Městské technické služ-
by Bílina, TRIO Havel s.r.o., Hakim 
s.r.o. Bílina a město Bílina.

HOP TROPHOP TROP

Dětský taneční soubor Country Best

Robert KřesťanRobert Křesťan

Foto: V. WeberFoto: V. Weber
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Pátek 3. října od 17. 00 hod.

KABARET U DOBRÉ POHODY
Pořad ke Dni seniorů. Vystoupí skupi-

na REGIUS BAND pod vedením Jitky 

Dolejšové. Vstupné: 10,- Kč

• Úterý 7.,14.,21.,28. října od 19.00 hod.

KURZ TANCE A SPOLEČEN-
SKÉHO CHOVÁNÍ

Taneční kurz probíhá pod vedením 

manželů Dufk ových

Vstupné pro veřejnost: 20,- Kč

KINO HVĚZDA
• Středa 1. října od 19.00 hod.

• Čtvrtek 2. října od 19.00 hod.

SISSI A YETTI
SRN. Animovaná komedie

Vstupné: 65,-Kč Přístupno od 15 let

• Pátek 3. října od 19.00 hod.

• Sobota 4. října od 19.00 hod.

TEMNÝ RYTÍŘ
USA. Akční.

Vstupné: 70,- Kč Přístupno od 12 let

• Středa 8. října od 19.00 hod.

• Čtvrtek 9. října od 19.00 hod.

SIROTČINEC
Španěl.–mexický mysteriózní thriller.

Vstupné: 65,- Kč Přístupno od 12 let

• Pátek 10. října od 19.00 hod.

• Sobota 11. října od 19.00 hod.

MAMMA MIA!
USA. Muzikál

Vstupné: 70,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Středa 8.října od 19.00 hod.

VŠECHNOPÁRTIČKA
Zábavný pořad Karla Šípa, do kterého 

zve Josefa Náhlovského. Vstupné: 220,- 

180,- ,160,- Kč. Předprodej vstupenek 

od 8.9. v Informačním centru

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 7. říjen od 19. 00 hod.

ANNIE LEBOVITZ: ŽIVOT 
OBJEKTIVEM

USA. Životopisný dokument.

Vstupné: 60,-Kč Přístupno od 12 let

• Sobota 11. říjen od 15.00 hod.

BOB A BOBEK NA CESTÁCH
Pásmo pohádek se známými postavič-

kami z večerníčku. Vstupné: 20,- Kč 

GALERIE POD VĚŽÍ
• Od 6. října do 19. 10. 2008 se koná 

výstava obrazů Pavly Slezákové

a Kateřiny Langmanové s názvem

BÍLINA JAKO MALOVANÁ
Vernisáž výstavy: sobota 4. Října od 

14.30 hod. Po – Pá: 7.00 – 17. 00 hod.

So 9.00 – 12.00 hod.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Do 19. 10. 2008 se koná výstava

ROMANTICKÉ ZASTAVENÍ
Výstava historického oblečení, klobou-

ků a doplňků z období 1910 – 1960.

Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP
Kulturní centrum Kaskáda 

v Bílině zve na zábavný pořad
VŠECHNOPARTIČKA

s Karlem Šípem a Josefem Aloisem 

Náhlovským

středa 8. 10. 2008 od 19.00 hodin

v Městském divadle v Bílině

Předprodej a rezervace vstupenek: 

Infocentrum na Mírovém náměs-

tí v Bílině, tel: 417 810 985, e-mail: 

infocentrum@kckaskada.cz

KINO HVĚZDA
Pátek 3. října a v sobotu 4. října 

od 19.00 hodin 

TEMNÝ RYTÍŘ
Batmanův boj se zločinem je čím 

dál tím riskantnější. Temný hrdina 

se proto spojí s poručíkem Jimem 

Gordonem a právníkem Harvey 

Dentem, aby s jejich pomocí zbavil 

město Gotham City několika nebez-

pečných zločineckých organizací. 

Jejich tajné spojenectví začne brzy 

přinášet hmatatelné výsledky. V uli-

cích města však záhy začne řádit 

nevypočítatelný zločinec Joker, který 

mezi obyvateli šíří strach a zmatek...

Hrají: Christian Bale, Gary Old-

man, Heath Ledger, Michael Caine

Středa 8. října a čtvrtek 9. října od 

19.00 hodin 

SIROTČINEC
Laura koupila sirotčinec, ve kterém 

strávila své dětství, a spolu se svým 

manželem ho chtějí opravit a znovu 

otevřít pro nemocné a invalidní děti. 

Toto nové prostředí však probouzí 

u jejich syna zvláštní představivost, 

ale je to jen představivost? Oblíbe-

né hry s neviditelnými kamarády 

začnou rodiče znepokojovat. A když 

při jedné z her syn záhadně zmi-

zí, Laura neváhá požádat o pomoc 

parapsychologa. Záhadu, kterou je 

dům obklopen, musí za každou cenu 

odhalit.

Hrají: Belén Rueda, Elizabeth 

Banks, Fernando Cayo, Roger Prín-

cep

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 7. října od 19.00 hodin

ANNIE LEBOVITZ:
ŽIVOT OBJEKTIVEM

Fascinující dokumentární por-

trét zachycuje osobnost legen-

dární americké fotografk y Annie 

Leibovitz, která proslavila sku-

pinu Rolling Stones a pracovala 

pro časopisy Vanity Fair či Vogue. 

Fotografovala Micka Jaggera, Hil-

lary Clintonovou, Patti Smitho-

vou, Demi Mooreovou, Keithe 

Richardse či Arnolda Schwarzene-

ggera. Se svým fotoaparátem však 

také neohroženě dokumentovala 

válečnou apokalypsu v Sarajevu 

a ve Rwandě. V uplynulých třice-

ti letech se podílela na formování 

podoby současného světa a dnes je 

stejně slavná jako celebrity, s nimiž 

pracovala. Postavu Annie v doku-

mentu ztvárnila její sestra Barbara 

Lebovitz.

George Clooney, Robert Downey 

Jr., Kirsten Dunst, Whoopi Goldberg, 

Mick Jagger, Keira Knightley, Bette 

Midler, Demi Moore, Yoko Ono.

DIGITÁLNÍ FILMOVÁ 
RETRO NOC

S JANEM HŘEBEJKEM
Pátek 10. října

ZAHÁJENÍ DIGITÁLNÍ FILMO-

VÉ NOCI ...A MOŽNÁ PŘÍJDE I .....

ŠAKALÍ LÉTA 18.00 hodin

Filmový muzikál o tom jak zasáhla 

rokenrolová vlna partičku mladých 

lidí v pražských Dejvicích. Skvělé 

obsazení Martina Dejdara, Josefa 

Abrháma a dalších....

PELÍŠKY 20.00 hodin

 Výborná komedie o životě něko-

lika rodin v jednom pražském 

„činžovním“ domě. Hrají: Miroslav 

Donutil, Eva Holubová, Simona 

Stašová, Bolek Polívka a další

PUPENDO 22.00 hodin

 Komedie o tom, jak se žilo na 

pražském Smíchově a v Podolí 

v období Normalizace.

Hrají: Vilma Cibulková, Bolek 

Polívka, Eva Holubová, Boris Húb-

ner, Jaroslav Dušek a další...

Předprodej vstupenek v Infor-

mačním centru v Galerii Pod Věží, 

vstupné: předprodej 55,-kč, na místě 

75,-kč.

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Zohan: Krycí jméno Kadeřník

Bathory, Vesmírní opičáci
Tobruk

KURZ TANCE A SPOLEČEN-
SKÉHO CHOVÁNÍ

PRO ZAČÁTEČNÍKY
již každoročně pořádá Kulturní 

centrum Kaskáda v Bílině.

Letošní kurz bude zahájen v úterý 

23. 9. v Kulturním domě Fontána Za 

Chlumem v Bílině. Cena: 950,- Kč / 

osoba. Vyučují se tradiční společen-

ské tance, latinsko-americké tance, 

country, blues, rockenroll, společen-

ské chování a stolování.

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ

bude zahájen 14. ledna 2008 v 19.00 

hodin v KD Fontána Za Chlumem 

v Bílině. Cena: 1.700,- Kč / pár

Přihlásit do kurzů se můžete v Info-

centru na Mírovém náměstí v Bílině, 

tel: 417 810 985.

DNY SLOVENSKO
– ČESKÉ KULTURY
90. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA

K 90. výročí vzniku Českosloven-

ské republiky připravila KC Kaskáda 

několik pořadů připomínající toto 

významné výročí. V rámci výročí 

uvede Schola Viva Bilinensis v koste-

le sv. Petra a Pavla koncert s názvem 

ALIKVÓTNÍ SPEKTRUM. V Měst-

ském divadle proběhne jazzový kon-

cert s Milošem Železňákem.

Do Městské knihovny zavítá na 

autorské čtení spisovatelka Lenka 

Procházková. Dcera spisovatele Jana 

Procházky, signatářka Charty 77. Od 

r. 2002 působila několik let v diploma-

tických službách, jako kulturní tajem-

nice Velvyslanectví ČR v Bratislavě. 

V Městském divadlo uvede divadelní 

hru s Janou Kolářovou a Milanem 

Lasicou. 

Výstavní síň U kostela představí 

unikátní 3D předmětů z doby prv-

ní světové války aj. 

V galerii Pod věží 

bude možnost si 

prohlédnout kolekci 

vyřezávaných reliéfů 

českých panovníků 

od Jarmily Haldové.

25. září 2008
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Náměty, připomínky, k zamyšlení...
Musíme reagovat na článek „Regenerace lázeňského parku dokončena“ 

v Bílinském zpravodaji č.17 ze dne 14. srpna 2008. Po procházce parkem 
s projektem v ruce jsme byli značně udiveni. A nebyli jsme sami. Park je 
ve stejném stavu jako před nákladnou regenerací. Ve všech korunách stromů 
jsou stále suché větve, zalomené pahýly a polovina ze 136 stromů určených 
k přímému kácení stále stojí na svém místě. Tři z těchto nepokácených stromů 
jsou rozlomeny a hrozí dalším pádem. Po údajně provedených zdravotních 
řezech ani památky. Nechce se nám věřit, že toto je práce certifi kovaných 
evropských arboristů speciálně školených na prořezy vzácných druhů stromů. 
Jak tuto špatně odvedenou práci mohl někdo přebrat, zaplatit a podepsat se 
pod ní? Označeny jsou pouze stromy (22 ks), které se dělaly nad rámec prací 
za nerealizování nedestruktivních bezpečnostních vazeb. V článku paní L. 
Hořejší poukazuje na ponechané suché větve z důvodu hnízdění ptactva, proč 
tyto práce nebyly dokončeny po skončení období hnízdění? Dle zadávacích 
podmínek výběrového řízení byl termín realizace od 1. 4. 2008 do 15.11.2008 
(dotace je platná do 30.092008). Tento článek možná vypadá zaujatě, ale není 
tomu tak. Byli jsme účastníky výběrového řízení, v kterém jsme neuspěli. 
Není nám, ale lhostejný součastný stav lázeňského parku. 

 Vörös Ladislav, Šulc Radomír 

Práce byly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací 
(zásah do stromového patra, odstranění náletů, doplňující výsadby dřevin) 
s ohledem na 3letou časovou prodlevu a z toho vyplývajících změn v poros-
tech. Skutečný aktuální stav porostu respektive stromového patra byl zřejmý 
až po odstranění náletů. Na základě skutečného stavu byl pak proveden 
zásah do stromového patra, tj. pokud některé stromy zanikly, byly místo 
nich vybrány náhradní dřeviny v projektové dokumentaci vůbec neuvede-
né. Z tohoto důvodu se dnes nelze orientovat podle původní grafi cké části 
a databáze stromů zpracovaných k 30. 11. 2005.

Všechny změny a náhrady jsou zaneseny do původní databáze a jsou sou-
částí předávací dokumentace, kterou má v současné době k dispozici AOPK 
ČR jako podklad ke zpracování závěrečné zprávy pro SFŽP ČR.

Tajemník MěÚ Bílina Ing. Ladislav Kvěch

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA,
Teplická 899, 418 28 Bílina 

přijmou od 1. 11. 2008 na dobu neurčitou

VEDOUCÍHO ÚDRŽBY 
VEŘEJNÉ ZELENĚ

PŘIHLÁŠKY ZASÍLAT PÍSEMNĚ.

Každý měsíc proběhla soutěž tříd 
zaměřená na sběr určitého odpadu, 
na konci školního roku byly vítěz-
né třídy odměněny. Vyhodnotíme-li 
projekt, dojdeme k těmto údajům:
� postavili jsme 13,5m vysoký   
 komín z letáku
� vytřídili jsme 2325 ks PET lahví
� nashromáždili jsme 5 kg
 hliníkových víček
 od potravinových výrobků
� před Vánocemi jsme pomohli  
 maminkám vytřídit do sběru   
 3565 ks pytlíků od mouky a cukru
� sesbírali jsme 120 kg plastových  
 víček, která jsme odvezli
 k opětovnému zpracování
� odevzdali jsme do Ekodendry
 52 kg kůry z citrusových plodů
� vytřídili jsme 7 386 ks baterií, 
 které jsme odvezli do sběrného 
 dvora
� sesbírali jsme 15 kg korku,
 který využijí paní učitelky
 s dětmi ve výtvarné výchově.

Žáci 9. tříd nejen organizova-
li a vyhodnocovali sběrové dny, 

ale i sami si vyzkoušeli odpadový 
materiál zpracovat a zamýšleli se 
nad propagací třídění odpadu. Tím-
to žákům děkujeme.

Vzhledem k tomu, že jsme zís-
kali pro podobné aktivity podporu 
ostatních pedagogů i vedení školy, 
budeme v těchto projektech pokra-
čovat i letos. Tentokrát se zaměříme 
na správné třídění odpadu, nikoliv 
na jeho množství. Každá třída je 
vybavena speciálními sběrnými 
nádobami a žáci sami budou odpad 
třídit a vynášet do velkých sběrných 
nádob umístěných u školy. Jejich 
počínání bude kontrolováno „eko – 
hlídkami“ žáků 9. ročníku a správ-
né třídění bude opět odměněno.

Věříme, že si žáci osvojí návyk 
odpad třídit a budou tak působit na 
své nejbližší okolí i mimo školní 
prostory. Pochopí, že tímto způso-
bem chrání životní prostředí přede-
vším sami pro sebe.

Bc. Žemličková Judita
Základní škola Za Chlumem

... a stále třídíme
V minulém školním roce proběhl na naší škole celoroční projekt 
nazvaný „Třídíš, třídím, třídíme.“ Jeho úkolem bylo ukázat žákům, 
který odpad je možné třídit.

Nábřeží u centrál.školní jídelny - nejatraktivnější místo pro diváky (branky)
Cíl – Bílina nádraží ČD (před mostem)

U cíle občerstvení, kulturní program, slavnostní vyhlášení výsledků

OPĚT možnost zapůjčení lodě u startu – zúčastni se i ty!
Pořádá MS ODS v Bílině

®

27. září 2008
7. ročník

Závody otevřených deblkanoí
Letošní ročník pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje

Start
11.30 hod.

Bílina Kyselka
(u mostu)

Vyráběli jsme talíře z papíroviny, 
které jsme si ozdobili ubrouskovou 
technikou, trička jsme si nabarvili 
vázanou batikou, namalovali jsme 
si hrnečky, vytvořili jsme si mozaiku 
Bíliny, udělali jsme si šperk z korál-
ků. Zkoušeli jsme také tábornické 
dovednosti, připravili jsme si tábo-
rák, na kterém jsme si místo oběda 
opékali buřty. Na závěr tábora jsme 
si vyzkoušeli i kuchařské umění, 
upekli jsme si sladkou odměnu tzv. 
Limonádový koláč. Poznávali jsme 
i okolí Bíliny, byli jsme na procházce 
v Pohádkovém lese, podívali jsme se 
do parku na Kyselce a navštívili jsme 
i kamerunské kozy. Nezapomněli 

jsme ani na sport. Zasportovali jsme 
si při vybíjené, v pohádkovém kví-
zu, při štafetových závodech. Bavili 
jsme se i při nejrůznějších stolních 
hrách. Vyzkoušeli jsme si i zahra-
du DDM, kde jsme zažili spoustu 
nových dobrodružství a her. Zábava 
byla i v počítačové učebně, kde jsme 
také zahráli různé hry.

Na závěr, děti dostaly malý dárek 
na památku.

Program byl opravdu bohatý. Děti 
si odnesly kromě svých výrobků 
i spoustu nových zážitků a přátelství. 
 Lada Zámostná

Příměstský tábor v DDM Bílina
Poslední týden v srpnu se usku-
tečnil v DDM Bílina Příměstský 
tábor. Tábor byl pro děti od 6 do 9 
let. Spolu s dětmi jsme si na tábo-
ře užili spoustu nových zážitků, 
ale i legrace.

� určeno pro děti od 8 do 11 let �
� schůzky: v úterý od 15:30 do 

17:00 hod. v Černé hale
ve Studentské ulici

(děti se scházejí před halou) �

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

VOLEJBALOVÁ
PŘÍPRAVKA

PRŮPRAVA S MÍČEM
POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

Cena: 1000,- Kč
Vedoucí:

GABRIELA HUDÁKOVÁ
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Nový model systému celoroční 
soutěže zaručoval velmi vyrovnané 
zápasy, protože družstva byla do 
závěrečných miniturnajů seřazena 
podle konečného pořadí v základní 
části BVL.

Dobře připravenou akci narušila 
absence družstva SCT, které před 
lety do BVL přivedl Milan Vondrá-
ček, a které patřilo výkonnostně ke 
špičce BVL. Některá družstva si 
příliš nedělají starosti s dodržováním 
propozic soutěže.

Největší zájem byl na závěrečné 
akci BVL pochopitelně soustředěn 
na boje nejlepších čtyř družstev 
základní části, která svou soutěž 
hrála systémem PLAY OFF – první 
proti čtvrtému a druhý proti třetímu. 
A tak se již v úvodním utkání závě-
rečného turnaje BVL střetl favorit, 
v základní části neporažené DETO, 
s obhájcem prvenství, družstvem 
HASPOL DUO, které do PLAY
OFF jen s obtížemi postoupilo se 
čtyřmi porážkami. Favorit měl však 
špatný den. Nedokázal čelit sou-
středěnému tlaku HASPOL DUO, 
vedenému především přes zkušené 
volejbalové harcovníky Zdeňka 
Matouška a Petra Ujfalušiho, kte-
rým úspěšný útok připravovaly 
velmi dobrou nahrávkou Ivana Zil-
cherová s Janou Haverlíkovou. Do 
závěrečného fi nále tedy překvapivě, 
ale zaslouženě postoupilo HASPOL 
DUO, jehož soupeř v boji o vítězství 
v letošním ročníku byl stanoven ve 
druhém semifi nále mezi dřívějším 
několikanásobným vítězem BVL 

THE GOLDEN STARS a příjem-
ným překvapením roku, družstvem 
WC SRPŠ. Utkání mělo zcela vyrov-
naný průběh a za nerozhodného sta-
vu se musel hrát rozhodující třetí set 
(tie – break). O jeho výsledku roz-
hodlo zaváhání družstva WC, které 
umožnilo soupeři odskočit o tři body, 
které nakonec rozhodly. V boji o tře-
tí místo napravilo DETO vítězstvím 
2 : 0 nad WC SRPŠ nedobrý dojem 
z úvodního utkání. Čtvrté místo WC 
SRPŠ znamenající návrat jednoho 
ze zakládajících družstev do špičky 
soutěže, je pro zakladatele a organi-
zátory této soutěže dobrým zname-
ním, že družstva mají při dobré vůli 
stále možnost doplňovat a vylepšo-
vat své sestavy. WC SRPŠ získalo 
od minulé sezóny vysoké hráče 
Františka Poživila, Lubora Nováka 
a všestranného Slávka Vachouška. 
Vylepšilo jejich zásluhou zatím jen 
útočnou fázi hry. V obraně na síti 
chybí větší zapojení snad nejvyššího 
hráče letošní BVL Františka Poživi-
la do bloků. Hra družstva v obranné 
fázi v poli je zatím zcela chaotická. 
Družstvu citelně chyběla stabilní 
nahrávačka Šárka Chalupová.

O páté místo vzhledem k absenci 
družstva SCT se hrálo jen utkání 
SOKOL – DOLY. Po vítězství 3 : 0
obsadilo družstvo SOKOL páté 
místo, což je stále za jeho ambice-
mi. Sokolové disponují volejbalisty, 
s nimiž by měli hrát minimálně na 
medailových pozicích každý rok. 
Jejich tři hráčky Bennová, Pýcho-
vá a Marišlerová pravidelně hrají 

14. ročník ligy volejbalistů byl dohrán
V sobotu 6. září byla devíti zápasy dohrána letošní Bílinská volejba-
lová liga. Za nádherného letního počasí na skvěle připravených kur-
tech v Tyršově zahradě se po odehrání maratónu padesáti tří zápasů 
rozhodovalo o konečném pořadí a již čtrnáctém vítězi BVL.

 Peking | Roman Musil skončil 
v hodu oštěpem jen těsně čtvrtý. 
V paralympijském rekordu hodil 
25,06 metru, čímž o tři metry překo-
nal své letošní maximum. Se ziskem 
1158 bodů ztratil na třetího Francou-

ze Talatiniho 11 bodů. 
„Byla to velká sázka do loterie, 

těžký závod. Podal jsem super výkon 
a jsem spokojený,“ komentoval své 
vystoupení Musil. V prvním poku-
su hodil jen 20,31 metru. Další dva 

byly neplatné. V druhé sérii hodů se 
už s každým dalším pokusem zlepšo-
val. „Srovnal jsem si to v hlavě včas. 
Takže jsem pak mohl ostatním oště-
pařům ukázat, že ještě nepatřím do 
starého železa,“ popisoval.

Po třetím místu z hodu diskem 
a sedmém z koule Musil své para-
lympijské účinkování zakončil bram-
borovou medailí v hodu oštěpem. 
„S trenérem zapracujeme na tom, 
abych dokázal házet kolem 30 met-
rů. Aby se příště nestalo, že mi o pár 
bodíků uteče bronzka,“ sliboval. 

Po absolvování tří náročných disci-
plín je 37letý atlet unavený. „Těším 
se na relaxaci a odpočinek. Těším se 
domů, na rodinu. Až objedu všechny 
známé a rozdám dárky, které pro ně 
mám, teprve potom mi dojde, co jsem 

dokázal,“ líčil.
Se svými výkony je spokojen. 

Stejně tak i s dosavadními výsledky 
celého týmu. „Česká republika se na 
paralympiádě velice dobře zapsala. 
Soupeři před námi mají respekt. Je to 
zásluha celého týmu. Jsem rád, že se 
nám to takhle podařilo,“ řekl Musil.

U atletiky bych chtěl vydržet co 
nejdéle. „Když dá Pán Bůh a budu 
mít zdravíčko a štěstí, chtěl bych 
ještě jednu paralympiádu absolvo-
vat. Pak už možná odejdu do toho 
starého železa,“ usmál se. „Sport 
mě moc baví, hodně mi dává. Je to 
součást mého života. Udržuje mě 
v nějaké formě a zdravotním stavu. 
Chtěl bych ho aktivně dělat, jak nej-
déle to půjde,“ vysvětlil své důvody 
pro sportování. Jan Kalenský

v družstvu s příznačným názvem 
Bílinské kyselky ve známé soutěži 
VOSA. Autor těchto řádků se těší na 
to, až SOKOLOVÉ dobrým umís-
těním v nějaké soutěži BVL potvrdí 
své časté úspěchy na mezinárodních 
turnajích u našich severních souse-
dů. Družstvo DOLY skončilo šesté.

Miniturnaj o sedmé až deváté 
místo vyhrálo ELE před HASU 
a METALEM. BVL 2008 vyvrcho-
lila fi nálovým zápasem GOLDENI 
– HASPOL DUO. Finále přineslo 
pěkný, velice bojovný volejbal. Po 
vítězství 2 : 0 se GOLDENI vrátili 
do čela bílinských neregistrovaných 
volejbalistů. Opírali se především 
o výkon Tomáše Blažka a bojovnost 
Martina Šifaldy. Mimořádně spo-
lehlivý výkon podala dívčí polovina 
družstva Hana Martinovská, Renata 
Prochová a Petra Buriánová.

Celodenní akce proběhla hladce 
k naprosté spokojenosti nejen star-

tujících volejbalistů. Volejbalový 
areál v Tyršově zahradě byl vzorně 
připraven nejen čtveřicí turnajové 
komise, která nastoupila k úklidu 
po pátečním lijáku již v sedm hodin, 
ale také díky vydatné pomoci těch, 
kteří vědí, co obnáší příprava takové 
akce. Krátce po pořadatelích už pra-
covali, Milan Loužil, Pepa Hůlek, 
Hanka Marišlerová, Jiřina Truneč-
ková, Lubor Novák a další. Nikdo 
je nezval. Prostě přišli, aby ti, co 
přijdou na poslední chvíli nebo ještě 
o něco později, byli spokojeni.

Organizátoři již čtrnácti ročníků 
BVL vyjadřují touto cestou podě-
kování všem spolupracovníkům 
a všem volejbalistům, se kterými se 
nestačili na kurtech rozloučit, pro 
jejich rychlý úprk před ukončením 
turnaje a přejí dobrou zimní přípravu 
k úspěšnému startu do BVL 2009.

Jaromír Jirásek
Foto: Jarka Kapferová

THE GOLDEN STARS: zleva M. Šifalda, J. Kopačka, T. Blažek, ved. 
družstva S. Bocsárová, dole R. Prochová, H. Martinovská a P. Buriánová

Musilovi těsně utekla druhá bronzová medaile
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V neděli 7.9. skončila fi nálo-
vým kolem dlouhodobá soutěž 
Karlovarská liga, pořádaná SSK 
0115 Karlovy Vary – Březová. 
Bílinští měli co obhajovat, loni 
obsadili první tři příčky celkové-
ho hodnocení a ani letos nechtěli 
zůstat pozadu. Vítězem posled-
ního kola se stal Pavel Hubáček 
(na snímku) nástřelem 526 kruhů 
a v celkovém hodnocení v kate-
gorii Senioři obsadil druhé místo 
za kadaňským Zdeňkem Isákem, 
třetí skončil chebský Vladimír 
Získal. V kategorii Muži a junioři 
to bylo „bílinské derby“. Filipov-
ský ml. a Zábranský se výsled-
ky posledního kola v celkovém 
součtu vyrovnali na bod přesně. 

Při shodnosti bodů rozhodlo vyš-
ší dosažené skóre během celé 
soutěže. Výsledek 534 kruhů ze 
čtvrtého kola znamenal celkové 
vítězství pro Milana Zábranského, 
druhý skončil Jiří Filipovský ml. 
a třetí Petr Klein z pořádajícího 
klubu. 

 O týden dřív se družstvo bílin-
ských libovolkářů ve stejném 
složení zúčastnilo 4. kola České-
ho poháru, které se uskutečnilo 
na střelnici v Brně. Tam se mimo-
řádně dařilo Pavlu Hubáčkovi. 
V sobotním závodě šel mezi osm 
nejlepších do fi nále (poprvé v té-
to disciplíně) a nakonec obsadil 
krásné 7. místo. Neděle byla ješ-
tě úspěšnější, neboť se do fi nále 

Bílinští libovolkáři opět bodovali v Karlových Varech
Bílinští střelci, Filipovský ml., Hubáček a Zábranský, v disciplíně 
Libovolná pistole 60 ran na 50 metrů zaznamenali další úspěchy.

prostříleli všichni tři bílinští. Nej-
pevnější nervy (a ve fi nále je to 
hlavně o nervech) měl tentokrát 
Zábranský, který se vyšplhal z 6.

na 4. místo, Filipovský ml. skon-
čil šestý a Hubáček sedmý.

Text a foto: M. Zábranský 
(dopisovatel SSK MTs Bílina)

Čtyřiadvacet soutěžících se 
utkalo v disciplíně Velkoráž-
ní standardní pistole a revol-
ver 5+20 výstřelů na terč 135 P 
(nekrytě ležící silueta s kruhy) ve 
vzdálenosti 25 metrů. Slunečné 
počasí navodilo příjemnou atmo-
sféru a závod ve dvou směnách 
proběhl klidně a svižně. Nejvyš-
šího nástřelu 196 kruhů dosáhl 
Pavel Hubáček, druhý skončil 

Přemysl Choutka s 195 kruhy 
a třetí Milan Zábranský s 194 
kruhy. Nejlepším zaměstnancem 
SD a.s. byl vyhlášen Jiří Fili-
povský ml. nástřelem 192 kru-
hů, nejmladším účastníkem byl 
Pavel Šimek (všichni SSK MTs 
Bílina) s 176 kruhy a naopak 
nejstarším střelcem byl vyhlášen 
Zdeněk Svoboda s 170 kruhy.
 Text a foto: Milan Zábranský

10. ročník Poháru ředitele Dolů Bílina
U příležitosti Dne horníků proběhl na střelnici SSK 0715 MTs Bíli-
na v Nemocniční ulici již jubilejní, desátý ročník soutěže o Putovní 
pohár ředitele SD a.s. Doly Bílina pod záštitou výrobního ředitele 
SD a.s. Ing. Jiřího Nerudy.

Výsledky: F4 senioři 1. Weiss Václav (Duchcov)
  2. Souček Pavel (Proboštov)
  3. Ploc Pavel (Bílina)
 F4 žáci 1. Vlach Jan (Duchcov)
  2. Luštinec Ladislav (Brandýs)
  3. Otta Josef (Duchcov)
 EX 500 žáci 1. Vlach Jiří (Duchcov)
  2. Orálek Richard (Bílina)
  3. Nekarda Petr (Bílina)
 EX 500 mimina 1. Orálková Dagmar (Bílina)
  2. Orálek Vítek (Bílina)
  3. Procházka Jan (Bílina)

LETOŠNÍ MEMORIÁL
Jiřího Jerie pokropil déšť

Sponzoři:
p. Konárek,

DDM Bílina J. Jeriová,
starosta města Bílina

 Josef Horáček, 
p. Koželuh,

STPČ Chalupný,
Klub zastupitelů

KSČM Bílina, Krajský 
zastupitel KSČM

O. Bubeníček,
A. Mejtský

a Doly Bílina, a.s.

Devátý ročník memoriálu Jiří-
ho Jerie byl zahájen 7. září 2008 
přesně v 9.00 hodin. Závod lod-
ních modelářů byl zastoupen 
kategorií F4 – senioři a žáci, EX 
500 – mimina a žáci. Celkem se 
sešlo 42 závodníků z několika 
měst a klubů. Letos přijeli lodní 
modeláři z Mostu, Duchcova, 
Proboštova, Chomutova, Bran-
dýse, Borovan, Spořic, Marián-
ských Lázní a Bíliny.

Během závodů začalo mírně pršet 
a jednomu ze závodníků se utopi-
la loď. Naštěstí se mu jí podařilo 
vlastnoručně vylovit.

Úderem 15. 00 hodiny byly závo-
dy ukončeny. Vítězům byly předá-
ny zajímavé ceny a všichni se po 
náročném sportovním klání rozjeli 
domů.

Všem závodníkům, sponzorům 
a Klubu lodních modelářů děkuje-
me za uspořádání těchto závodů.

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ12

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky.zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina, 
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Lada Laiblová, tel. 721 490 378. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Ph.D. Karel Mach, Mgr. Marie Sechovcová, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Povoleno Referátem kultury OkÚ Teplice pod č. 7/1991. 
Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: 
Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz. 

25. září 2008

Bílinští atleti se na Euroregionu Elbe/Labe neztratili

SK SIAD Bílina – AFK LoKo Chomutov 0 : 2 (0 : 1)

Ústí nad Labem je na podobné 
sportovní akce již zvyklé, vždyť 
v červnu se zde uskutečnila Krajská 
olympiáda dětí a mládeže. Podobný 
charakter, tedy soutěžní klání ve 
vícero sportech, má jako Krajská 
olympiáda i sportovní akce, jejímž 
hlavním cílem je spolupráce příhra-
ničních okresů na poli sportovním. 
Soutěží se např. v plavání, volejba-
lu, fotbalu, šachách, ale také v krá-
lovně sportu.

Letošní rok byla jednotlivá bílin-
ská atletická družstva neobyčejně 
silná, což se projevilo i v individu-
álním hodnocení. Všichni bojovali 
s maximálním nasazením, mnohdy 
na hranicích svých osobních rekor-
dů, pro někoho závody představo-
valy první zahraniční konfronta-
ci, někteří naopak měřili své síly 
s německými, ale i s českými pro-
tivníky již poněkolikáté. Všichni si 

ale odnesli neopakovatelný spor-
tovní zážitek, který ještě podtrhlo 
pěkné počasí a návštěva zrcadlové-
ho bludiště na Větruši.

Již při vyhlašování bylo zřejmé, 
že Češi drtili Němce takřka ve 
všech disciplínách. Velkou posilou 
a de facto páteří družstva teplic-
kého okresu byli dva duchcovští 
atleti Petr Šroubek (vyhrál běh na 
60m) a Adam Zíka (obsadil třetí 
místo ve skoku vysokém). Ti také, 
spolu s Jiřím Perknerem a Davi-
dem Kumstou, potvrdili roli favo-
ritů a s přehledem vyhráli štafetový 
běh na 4 x 60m. Jirka navíc vyhrál 
v novém osobním rekordu vrh koulí 
a v běhu na 1 000m obsadil vynika-
jící třetí místo. Příjemným překva-
pením byl teprve elév Martin Hrbek, 
který se v hodu kriketovým míčkem 
umístil na třetím místě kvalitním 
výkonem 40,16m. Naznačil tak, že 

Každoročně měří na podzim své síly nejlepší sportovci okresů zahr-
nutých do tzv. Euroregionu Elbe/Labe. Letos se 15. ročník uskuteč-
nil v Ústí nad Labem a bílinští atleti opět nemohli chybět.

je velkým příslibem pro bílinskou 
atletiku a že by mohl následovat 
řadu odchovaných českých repre-
zentantů. Ani ostatní bílinští závod-
níci se nenechali zahanbit a skončili 
„těsně za bednou,“ neboť předvedli 
kvalitní výkony, byť jen osobní. 
V celkovém hodnocení po všech 
sportech vyhrál 15. ročník Euro-

regionu ELbe/Labe okres Ústí nad 
Labem, Teplicko skončilo senzač-
ně druhé, třetí místo obsadil saský 
okres Saské Švýcarsko – Východní 
Krušnohoří.

Podobnější informace spolu 
s fotodokumentací lze nalézt na 
internetových stránkách AK Bílina.
 (jn)

Petr Šroubek, Adam Zíka, David Kumsta, Jiří Perkner
a Martin Hrbek - medailisté za okres Teplice

Ovšem Bílina od počátku na 
soupeře nestačila. V záloze 
citelně chyběl potrestaný Korna-
lík a jiný hráč, který by na sebe 
vzal odpovědnost tvůrce hry, se 
nenašel. Sice měl v úvodu šan-
ci Bečvařík, ale to bylo na celý 
poločas vše. Hosté hráli jedno-
duše a rychle dopředu a domácí 
držel ve hře brankař Pohl. Přesto 
kapituloval po rohu, kdy hosty 
dostal do vedení Ždánský. Do 
druhého poločasu poslal trenér 
Tichý na hřiště Stillera a Miku. 
Ovšem tentokrát nemělo střídání 
stejný účinek jako před týdnem, 
kdy Bílina zápas rozhodla. Po 
špatné malé domů zachraňoval 
Pohl, potom střílel nad z trest-
ného kopu Hasal, ale nebezpeč-
nější byli hosté. Po úniku Mila 
netrefi l před brankou míč Jaro-
lím. V 63.minutě zachraňoval 
v poslední chvíli Mergl. Potom 
měli šanci i domácí, ale Hakl 
míč před brankou nezpracoval. 

V 67.min. poslal Hakl trestný 
kop těsně vedle, aby vzápětí 
vyrážel Pohl střelu chomutov-
ského útočníka. Hrál se rychlý 
fotbal na obě strany, ale domácí 
se až k brance nedostávali, za to 
hosté měli řadu šancí. Dvakrát 
zabránil jisté brance Pohl, v 77.
minutě netrefi l míč před Pohlem 
kapitán hostů Cejthamr a potom 
vyrazil domácí brankař střelu 
Krále. Bílina se stále více tla-
čila dopředu a hosté podnikali 
do odkryté obrany jeden útok za 
druhým. V 87.min. rozhodl stře-
lou ze šestnáctky Milo. Domácí 
se nevzdávali, před pokutovým 
územím srazil chomutovský 
brankař Bečvaříka, ale trest-
ný kop Stillera Sabadoš chytil. 
Ještě v 92.min. nechal rozhod-
čí výhodu po faulu na Stillera, 
Mika v pokutovém území upadl, 
ale penalty se nedočkal. A tak 
poslední slovo měli hosté, když 
Král nastřelil břevno. „Nechci 

Bílina - Výborné výkony domácích v úvodu nového ročníku krajské-
ho přeboru přilákaly na Kyselku opět slušnou návštěvu. Po vítězství 
3 : 0 nad béčkem Litvínova v minulém kole se čekaly další body.

být alibista, ale došlo na má slo-
va, která jsem hráčům stále říkal, 
že nás soupeř za hru v prvním 
poločase může potrestat. Dnes-
ka se to potvrdilo, dostali jsme 
branku a soupeř to již udržel. 
My jsme nebyli schopni ve dru-
hém poločase, relativně trochu 
zlepšeném, výsledek zvrátit 
a Chomutov vyhrál zaslouženě. 
Hrál jednoduchý fotbal a my 
jsme byli jako děti, když vidí 
poprvé balón,“ byl z výkonu 
rozčarován domácí trenér Josef 

Tichý. Dodal, že mužstvu chybí 
tvůrce hry a jediným na koho 
se může ze starších spolehnout 
je brankař Pohl. „Jediným kdo 
to ze starších táhne je Klaus 
Pohl v brance, který dělá zázra-
ky, ale s jedním hráčem to hrát 
nemůžeme.“ 

Branky: 33.Ždánský, 87.Milo. 
Sestava: Pohl – Mergl, Hasal, 
Fleišman, Jungmann – Bečva-
řík, Novák, Pavlíček (65.Junek), 
Vaník (46.Stiller) – Hakl, Peli-
kán (46.Mika) (ob)


