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Bílinští vodáci zabodovali
Bílina - Již po páté se na 

řece Bílině jel oblíbený závod 
s názvem „Bílina plná lodí“. Oblí-
bený hlavně u skalních vodáků, 
ale také u přihlížejících divá-
ků, kteří se nejvíce doslova tísni-
li u místa, kde je voda pro vodá-
ky „zákeřná“. A někteří vodá-
ci opravdu nezklamali očekává-
ní a v řece se pořádně vykoupali. 
Koupali se i bílinští bratři Kubá-
čovi, kteří v loňském roce zajeli na 
pěkném 4. místě. Letos se „cvak-
li“ na nejnebezpečnějším úseku, 

dem vyhráli. A jaké byly poci-
ty po dojetí do cíle? „Atmosfé-
ra byla pěkná, škoda jen, že řeka 
byla dost „navoněná“, ale přesto 
patří poděkování Povodí Ohře, 
že nám připustili vodu, sice tu 
spodní, která nevypadala váb-
ně a koupajícím nebylo tedy 
co závidět. Výsledky byly těsné, 
vlastně naše největší soupeře 
z Ústí nad Labem jsme porazili 
o necelých 5 vteřin. Z pádlování 
mě dost bolely ruce, ale po pátém 
pivním škopku jsem již nic necí-

til,“ prozradil jeden z vítězné 
dvojce Milan Vondráček.

Bílinští vodáci se podělili 
i o druhá a třetí místa ve svých 
kategoriích. Na druhém místě  
v seniorské kategorii skončila  
dvojice    Josef     Hůlek    a    Mi-
chael Stakič. V ženské kategorii 
na druhém místě skončila Rad-
ka Onuferová a Radana Šebko-
vá. Na třetím místě ve stejné 
kategorii skončila Beneková 
Dáda a Beneková Dana. 

Raritou letošního ročníku 

byl opět vodník a víly. Ten-
tokráte vodník dostál svému 
čestnému vodnickému slo-
vu a cenu vodníka za nejví-
ce „cvaknutí“ předal osobně 
bílinským vodákům Ivu Krás-
nému a Jaromíru Tuháčkovi. 
Vítězné ceny předával senátor 
a primátor města Teplic Jaro-
slav Kubera.

Letošních závodů na řece Bíli-
ně se zúčastnilo na 30 posádek 
z různých koutů České repub-
liky. Akce se jela pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje.

Lada Laiblovánasbírali spoustu trestných bodů 
a skončili na 14. místě.

„Letos se nám podařilo cvak-
nout hlavně z toho důvodu, že 
jsme podcenili proud vody. Svou 
roli sehrálo i špatné soustředě-
ní, protože jsme se snažili objet 
posádku, která se potopila před 
námi. Organizace byla dobrá 
jako vždy, ale od vody jsem byl 
cítit ještě dva dny po závodě,“ 
uvedl Petr Kubáč. 

Letošního ročníku se ale 
tentokráte zúčastnili favori-
té závodu Milan Vondráček 
a Dan Beneš, kteří si titul favo-
ritů nenechali vzít a s přehle- Vodník a jeho víly nemohly chybět.

Chvíle nepozornosti a posádka se koupala.

1. místo M. Vondráček, D. Beneš, 2. místo M. Fanta, J. Liška, 3. mís-
to J. a R. Passuerovi.

ProfiPůjčka
• 10 000 - 160 000 Kč
• bez ručitele
• rychle a na cokoli

 
Půjčky pro zaměstnance,
důchodce i podnikatele.

Více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Dolů Bílina, 11. patro

www.profireal.cz
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MYSLÍTE SI, ŽE SE UMÍSTĚNÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA SILNICI 1/13 ZVÝŠÍ UKÁZNĚNOST ŘIDIČŮ?

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

L. TOJNAROVÁ, 
47 let, adm. prac.: 
“Ano. Řidiči si ales-

poň uvědomí, že rych-
lou jízdou mohou při-
jít o body a zaplatit 
tučné pokuty. Vní-
mám to jako pozitiv-
ní krok radnice. Jde o 
úsek, kde řidiči jezdi-
li opravdu bezohled-
ně a rychle.”

R. RÖSNER, 
20 let, student:
“Jako řidič jsem 

už kamery na teplic-
kou výpadovku zare-
gistroval. Myslím si, 
že řidiči tudy už jezdí 
mnohem ukázněněji 
a ubrali plyn. Kamery 
prý měří jen průměr-
nou rychlost ve sledo-
vaném úseku.”

J. VEISS, 
48 let, brusič: 
“Nevím, jestli ka-

mery donutí řidiče, 
aby snížili rychlost, 
ale výchovný efekt by 
to mohlo mít. Piráti 
silnic se budou bát o 
papíry a pojedou tudy 
třeba mnohem poma-
leji, když uvidí kame-
ry.”

O.  Borníková, 
51 let, pokojská:
“Vnímám instalaci 

kamer jako pozitivní 
krok, který zvýší bez-
pečnost na této silni-
ci. Někteří řidiči tudy 
jezdí  nebezpečně 
rychle a už na tomto 
úseku došlo i k mno-
ha těžkým dopravním 
nehodám.”

J. VITÁČEK, 
67 let, důchodce: 
“Nevím, jestli ka-

mery donutí řidi-
če jezdit bezpečně-
ji a pomaleji. Ten kdo 
jezdí podle předpi-
sů si kamer všímat 
ani nemusí. A ten kdo 
hazarduje, toho žád-
ná technika asi nepře-
vychová.”

J. SCHWARZ, 
67 let, důchodce:
“Kamery určitě 

pomohou zvýšit bez-
pečnost na komuni-
kaci u nádraží. Lidé 
tam jezdí opravdu 
rychle a díky rada-
rům tu omezí rych-
lost na výpadovce na 
Teplice. Kamery jsou 
i jako prevence.”

Kamerový systém na 1/13 ohlídá řidiče
V nejbližších dnech se spus-

tí nový kamerový systém, který 
bude měřit silnici 1/13 v úseku 
mezi vlakovým nádražím a kři-
žovatkou pod pasovkou. Měs-
to přistoupilo k nákupu kame-
rového systému z důvodu zlep-
šení bezpečnosti hlavně na kři-
žovatce pod pasovkou. Tato 
křižovatka se svou loňskou sta-
tistikou dvaceti vážných nehod, 
zařadila mezi nebezpečné.

„V tomto úseku je sice 70 km/h, 
ale někteří řidiči tam jezdí i více 
jak 100 km/h. Každý den zazna-
menáme na tomto úseku v prů-
měru 420 přestupků. Doufám, 
že nainstalováním monitorova-
cího systému se situace zklidní 
a řidiči se ukázní,“uvedl vedou-
cí dopravního odboru v Bílině 
Miroslav Jedlička.

Technicky bude monitoro-
vací systém fungovat tak, že 
kamery, které jsou nainstalová-
ny u nádraží zachytí projíždějí-
cí vozidlo, dále pak u benzino-
vé pumpy, kde jsou nainstalo-
vány další dvě kamery a podle 
SPZ okamžitě spočítá jeho prů-
měrnou rychlost. Vyhodnocení 
je okamžitě odesíláno na poli-
cii, která má měření rychlosti 
ve své kompetenci. Počítačový 
software je zabezpečený tak, 
aby do něj nemohl nikdo zven-
čí zasáhnout a tak manipulovat 
s údaji. Osoby, které spáchají 
dopravní přestupek budou zvá-
ni na dopravní odbor k podání 
vysvětlení a zaplacení pokuty.

Město vyšel tento nový moni-
torovací systém na 2 milióny 

korun. Je to investice v rám-
ci bezpečnosti silničního pro-
vozu.

„S firmou, která nám zaří-
zení dodala máme uzavřenou 

smlouvu s tím, že nám vysta-
vila splátkový kalendář na tři 
roky. Podle mého názoru, ale 
bude toto zařízení splaceno 
brzy, protože na pokutách vybe-

reme hodně,“ dodal Jedlička.
S monitorovacím zařízením 

si asi nic nebudou dělat cizinci 
nebo motorkáři. Cizí státní pří-
slušníci sice dostanou předvo-
lání a výzvu k zaplacení poku-
ty, ale záleží na nich, jestli sami 
přijedou. Jediným prostřed-
kem proti neukázněným cizin-
cům je vydání zákazu řízení na 
území ČR. U motorkářů je pro-
blém s rozpoznáním SPZ, pro-
tože právě ti, kteří pravidla sil-
ničního provozu nedodržují ji 
mají ohnutou nebo zakrytou, 
což je v rozporu se zákonem.

Od přijetí nového silničního 
zákona se řešilo v Bílině celkem 
193 přestupků, bylo odebráno 
268 bodů a zadrženo 5 řidič-
ských průkazů, z toho 4 řidiči 
dostali zákaz řízení. Celkem se 
na pokutách vybralo 237 tisíc ko
run.                                            (lal)

Záznam ze zkušebního provozu kamerového systému.

Výsledky komunálních voleb v Bílině
1.  KSČM - 8 mandátů   25,06 %
2.  ODS - 7 mandátů   24,38 %
3.  Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 
 - 7 mandátů  21,40 %
4.  ČSSD - 5 mandátů  17,51 %
5.  SNK-ED - 2 mandáty    6,45%
6.  LIRA  - 1 mandát    5,17 %

Celkem se volilo  30 zastupitelů v 15 volebních okrscích. Volební účast v Bílině byla 31,05 %. 2. lis-
topadu 2006 se bude konat ustavující zasedání zastupitelstva, kde budou zvoleni členové městské 
rady, zastupitelstva a starosta města Bíliny.                                                                                               (bz)
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Vítání bílinských občánků 
V pořadí třetí vítání občán-

ků v letošním roce proběh-
lo v obřadní síni Městského 
úřadu v Bílině.  Přivítala je 
paní Mgr. Eva Böhmová, člen-
ka zastupitelstva. V zaplněné 
obřadní síni nám děti z mateř-
ské školy M. Švabinského v Bíli-
ně přednesly pásmo básniček, 
které si pro tuto slavnostní 
chvilku připravily a za asisten-
ce budoucích zdravotních ses-
ter ze zdravotní školy v Tepli-
cích, se nám rodiče podepsali 
do pamětní knihy města Bíli-
ny. Zároveň jim byly předány 
pamětní listiny, květiny a upo-
mínkové dárky.

Do života byly přivítány tyto 
děti : 

Málišová Anežka, Lechma-
nová Valérie, Čapková Karo-
lína, Bandry Vítězslav, Dunka 
Petr, Dvořáková Lenka, Šamo-
nil Milan, Kuderová Kateřina, 
Nepomucký Eliáš. Milé mamin-

ky a tatínkové, poslední čtvrtý 
termín vítání občánků v tomto 
roce je u rozsvíceného vánoční-
ho stromečku : 19.12. 2006 od 
14.30 h.

Rodiče, kteří budou mít 
zájem, mohou přijít na matri-
ku č. dveří 212, I. poschodí, kde 

předloží rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz - nejpozději 
týden před konáním slavnostní 
akce. Na vaši účast u akce: „Vítá-
ní nově narozených občánků“, 
se těší - matrikářka Miloslava 
Uhrová. 

Paní Šamonilová se podepisuje do pamětní knihy.

RADA  MĚSTA BÍLINY na své 21. schůzi konané dne 18.10. 2006
uložila:
• Vedoucí odboru školství 

a kultury předložit radě města 
přehled prodejnosti Bílinského 
zpravodaje za letošní kalendář-
ní rok.     
schvaluje:

• Navýšení rozpočtu ZŠ Lidic-
ká na pořádání plavecké štafety 
pro žáky bílinských základních 
škol ve výši 7.500,- Kč. 

• Navýšení rozpočtu KC Kas-
káda ve výši 40 tis. Kč, na ohňo-
stroj konaný dne 25.11.2006. 

• Finanční příspěvek (FP) 
z rezervy pro sportovní organi-
zace ve výši 30 tis. Kč organiza-
ci TJ Sokol Bílina, na zakoupe-
ní sportovního náčiní.

• FP z rezervy pro sportov-
ní organizace ve výši 15 tis.Kč 
organizaci korfbalový klub KC 
Kaskáda Bílina na zakoupení 
teplákových souprav a zároveň 
schvaluje použití znaku města 
na soupravy.  

• FP z rezervy pro sportov-
ní organizace ve výši 50 tis. Kč 
sportovnímu  střeleckému  klu-
bu 0715 MTS Bílina, na oploce-
ní areálu střelnice. 

• FP z rezervy pro sportov-
ní organizace ve výši 25tis.  Kč 
gymnáziu Bílina, na lyžařský 
výcvik. 

• FP z rezervy pro sportov-
ní organizace ve výši 10 tis. Kč 
organizaci atletický klub Bílina 
na podzimní atletická soustře-
dění mládeže a dospělých. 

• FP z rezervy pro sportov-
ní organizace ve výši 10 tis. Kč  
organizaci SKK Bílina na zakou-
pení dresů, s tím, že na dresech 
bude uvedeno město Bílina. 

• FP z rezervy pro sportov-
ní organizace ve výši 40 tis. Kč 
organizaci AVZO SSK Bílina 
na zakrytí odhaleného prosto-
ru střechy kryté vzduchovkové 
střelnice v Tyršově ulici v Bíli-
ně.

• Použití znaku města na 
propagační fotografi i SCHOLY 
VIVA BILINENSIS. 

• Prodloužení termínu plnění 
usnesení, kterým bylo vedoucí 
odboru školství a kultury zpra-
covat koncepci pro řešení spe-
ciálních tříd ve městě. 

 rozhodla:
• Pojistná smlouva na pojiš-

tění majetku města na rok 2007 
bude uzavřena s pojišťovnou 
KOOPERATIVA, a. s. 

pověřila:
• Pana Jiřího Šámala zastu-

pováním vedoucího organizač-
ní složky Azylový dům,  s plat-
ností od 1. října 2006, na dobu 

určitou, po dobu pracovní 
neschopnosti vedoucího orga-
nizační složky.

vzala na vědomí:
• Informaci ředitelky gymná-

zia Bílina o konání mezinárod-
ní olympiády v anglickém jazy-
ce na gymnáziu v Bílině v měsí-
ci listopadu, pod záštitou sta-
rosty města. 

• Informaci starosty města 
o pověření stavebního úřadu 
nad kontrolou technického sta-
vu restaurace Astra na základě 
stížnosti občanů žijících v obyt-
ných domech v Panelovém síd-
lišti v okolí restaurace Astra. 

• Informaci člena rady měs-
ta Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D. 
o možnosti uskutečnění fi lmo-
vého festivalu ve městě. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města  a dále i na webo-
vých stránkách města  (www.
bilina.cz)

Gratulujeme
V těchto dnech se dožívá svého významného 

životního jubilea ředitelka bílinského gymná-
zia Ing. Jaroslava Mrázová.

Do dalších let přejeme mnoho pracovních 
a soukromých úspěchů.        Redakční rada BZ

■  KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
Komunitní plánování nabý-

vá v Bílině konkrétní podoby. 
Byla svolána schůzka, na které 
se ustanovili manažeři jednotli-
vých pracovních skupin. Časově 
omezené plánování bude probí-
hat téměř dva roky a mělo by při-
pravit takovou koncepci sociál-
ní politiky, která bude pro město 
nejprospěšnější, fi nančně efek-
tivní a její naplnění bude reál-
né. Plánovací proces je rozdělen 
do šesti pracovních skupin, kte-
ré se budou scházet jedenkrát do 
měsíce. 

Manažer projektu – Bc. Lucie 
Ječmenová – tel. 777 347 053, e-
mail: jecmenova@bilina.cz 

Manažer pracovní skupi-
ny pro problematiku seniorů – 
Ing. Michal Beňák - benak@bili-
na.cz, tel. 728 187 636. 

Děti, rodina a mládeže – Mgr. Jiří 
Kulich – tel: 736 149 963, e-mail: 
jiri.kulich@clovekvtisni.cz 

Zdravotně handicapovaní – 
Ing. Lenka Machaloušová - tel. 
603 835 313. 

Závislí – Michal Mlej – tel: 
775 120 582, e-mail: moskva.
mm@centrum.cz 

Sociálně vyloučení a osoby 
v krizi – Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph. 
D., tel: 777 787 954, e-mail: zde-
nek.svoboda@clovekvtisni.cz 

Dlouhodobě nezaměstna-
ní – Mgr. Miloš Hrubý – tel: 
774 826 746, e-mail: milos.hru-
by@clovekvtisni.cz 

■  JOSEF HORÁČEK  
OBDRŽEL VÝZNAMNÉ          
OCENĚNÍ

Občanské sdružení „K nadě-
ji“ Most udělilo ocenění Jose-
fu Horáčkovi za přínos v oblas-
ti prevence sociálně patologic-
kých jevů. 

„Josef Horáček významnou 
měrou přispívá k vytváření pří-
znivějšího společenského kli-
matu v regionu. 

Součástí ocenění  je  pozlace-
ná stužka, která se uděluje za pří-
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nos v oblasti prevence nemoc-
ných HIV/AIDS a zároveň při-
pomínka zesnulých, kteří této 
prozatím nevyléčitelné nemoci 
podlehli.“                                (red)

■  NEZAMĚSTNANOST                  
NA BÍLINSKU

Na Úřadu práce v Teplicích 
bylo v evidenci k 30.9. 2006 cel-
kem 9 623 uchazečů o zaměst-
nání. Míra nezaměstnanosti 
činila 15,64 %. Volných pracov-
ních míst bylo evidováno 539.

V průběhu měsíce září 2006 
došlo v okrese Teplice k nárůs-
tu celkového počtu uchazečů 
o zaměstnání o 65 osob. K ná-
růstu došlo také ve všech mikro-
regionech. V mikroregionu Bíli-
na o 12 uchazečů. Nejvyšší míra 
nezaměstnanosti je v mikrore-
gionu Krupka, kde je dlouhodo-
bě málo pracovních příležitos-
tí a v mikroregionu Bílina, kde 
je nejvyšší podíl nekvalifi kova-
ných uchazečů o zaměstnání. 
K 30.9. 2006 je vedeno na ÚP 
1 746 uchazečů o zaměstnání 
z mikroregionu Bílina. K tomu-
to datu čerpali nezaměstnaní  
dávky sociální péče v celkové 
výši 33,5 miliónů korun.

„Oproti předcházejícím letům 
jsme v letošním roce k 30.9. 
zaznamenali mírný pokles 
v čerpání dávek sociální péče 
cca o 2 mil. korun,“ sdělila Iva 
Zábojníková vedoucí odboru 
soc.věcí a zdravotnictví v Bíli-
ně.                                               (lal)

■  NOVÉ CHODNÍKY BUDOU 
PŘÍŠTÍ ROK

Tři roky si město plánuje 
opravu  chodníků na Pražské 
ulici, ale chyběly potřebné 
fi nance. V současné době pení-
ze na chodníky jsou, ale musí se 
počkat až ČEZ provede pláno-
vané položení kabelů právě na 
Pražské ulici. 

„Na Pražské ulici chceme 
skloubit v podstatě tři akce 
najednou, nový povrch, položení 
kabelů a nové chodníky. ČEZ 
nám oznámil, že položení kabe-
lů plánují v roce 2007 až 2008. 
Při posledním jednání s před-
staviteli ČEZ, jsme došli k doho-
dě, že položení kabelů se prove-
de již příští rok na jaře,“ vysvět-
lil vedoucí dopravního odboru 
Miroslav Jedlička.

ZASTUPITELSTVO 
MĚSTA BÍLINY 
na svém  6. veřejném zasedání konaném dne 12. října 2006 

uložilo:
■  Finančnímu výboru 

ustanovenému nově zvole-
ným zastupitelstvem, provést 
podrobnou kontrolu hospo-
daření Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s.r.o. Bílina. 

odstoupilo:
■   Od prodeje budovy s čp. 

545 (bydlení) stojící, dále parce-
ly č. 1687 vedené jako zastavě-
ná plocha a nádvoří, garáže bez 
čp/če stojící na p.p.č. 1688/4, 
parcely č.1688/4, vedené jako 
zastavěná plocha a nádvoří, 
parcely č.1688/1, vedené jako 
zahrada a pozemkové parce-
ly č. 1683/156 o výměře 117 
m2,  vše v k.ú. Bílina, z důvo-
du nedodržení smluvních pod-
mínek sjednaných smlouvou 
č. 18/2006/KO v odstavci V,  tj. 
uhrazení kupní ceny do 30. 9. 
2006 a využívá práva sjedna-
ného rovněž v tomto odstavci, 
odstoupení od smlouvy dopo-
ručeným dopisem, odeslaným 
na adresu trvalého bydliště 
kupujících.

schválilo:
■  Vydání souhlasu s výstav-

bou obchodního centra v  k. ú. 
Bílina na p.p.č. 2270/1, 2270/2, 
2270/3 a akceptování uvedené-
ho záměru z hlediska platného 
územního plánu. Rovněž schva-
luje vydání územního rozhod-
nutí na výše uvedenou stavbu. 
O souhlas žádají manželé L. a J. 
Třešňákovi. Zároveň schvaluje 
změnu územního plánu s tím, 
že změna bude zapracována do 
nového územního plánu.

■  Opětovné zveřejnění pro-
deje budovy s čp. 545 (bydle-
ní) stojící na p.p.č. 1687, dále 
parcely č. 1687, garáže bez 
čp/če stojící na p.p.č. 1688/4, 
parcely č.1688/4, parcely 

č.1688/ a pozemkové parcely 
č. 1683/156 o výměře 117 m2, 
vzniklé na základě geometric-
kého plánu č. 2052-195/2005, 
vše v k.ú. Bílina za sníženou 
kupní cenu 900.000,- Kč.

■  Vyúčtování hospodaře-
ní města, jeho zařízení a říze-
ných organizací za I. pololetí 
roku 2006. 

■  Uzavření smlouvy mezi 
městem Bílina a Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou s.r.o. 
Bílina, o poskytnutí fi nančního 
příspěvku HNsP, s.r.o. Bílina, 
na nákup sanitního vozu.

■  Přímý prodej trezoru 
z majetku města zájemci (fi r-
mě Pneuservis P + P s r.o.) . 

■  Přijetí mimořádné úče-
lové dotace ve výši 100 tis. 
Kč od Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR na realizaci 
nového informačního systému 
– Registr živnostenského pod-
nikání. 

■  Přijetí účelové dotace ve 
výši 465.tis. Kč na konání voleb 
do Senátu ČR a zastupitelstva 
obce v říjnu 2006.

■  Vyřazení nemovitostí Důl-
ní č.p. 273 a Důlní č.p. 274 z evi-
dence majetku města Bíliny 
(rozhodnutí stavebního úřadu 
o povolení odstranění stavby – 
č.j. 295/330-7/Př/98). 

■  Záměr zřízení odloučené-
ho pracoviště MŠ Maxe Švabin-
ského 664 v budově M. Švabin-
ského 668, do výše kapacity 50 
dětí.

■  Studii projektu regenera-
ce Panelového sídliště v Bílině, 
včetně návrhu etapizace s tím, 
že první etapa spočívá v obno-
vě  lokality u I/13 (veřejné osvět-
lení, malé dětské hřiště, úpra-
vy pochůzných povrchů, úpra-
vy zeleně a prostor pro venčení 

psů). Žádost o dotaci na I. etapu 
bude podána v roce 2007. 

■  Změnu zřizovací listiny 
Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Bílina, organi-
zační složka, dle předložené-
ho návrhu, s účinností od 1. 11. 
2006.

■  Bezúplatný převod majet-
ku z Domu dětí a mládeže Bíli-
na, organizaci KLH HC Draci, ve 
výši 386 700,48 Kč. 

■  Činnost rady v samostat-
né působnosti za období od 30. 
srpna do 20. září 2006.

 vydává:
■  Obecně závaznou vyhlášku 

č. 2/2006 – O systému nakládá-
ní s komunálním a stavebním 
odpadem na území města Bíli-
ny, s doplněním zrušovacího 
ustanovení vyhlášky č. 8/2005. 

projednalo:
■  Zápis z 29. zasedání fi nanč-

ního výboru v bodech 1 – 12, ze 
dne 4. října 2006 a konstatova-
lo splnění uloženého úkolu č. 
I/171, ze dne 7. září 2006, kte-
rým bylo fi nančnímu výboru 
uloženo provést kontrolu výka-
zů hospodaření HNsP, s.r.o. 
Bílina za I. pololetí 2006. 

vzalo na vědomí:
■  Zápis z jednání kontrolní-

ho výboru ze dne 30. srpna 2006 
a ze dne 4. října 2006.

 vyslovilo:
■  Poděkování paní Hele-

ně Ježkové a slečně Kateřině 
Žofkové za přípravu zasedání 
zastupitelstva města za voleb-
ní období 2002 – 2006. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu starosty 
města  a dále i na webových strán-
kách města  (www.bilina.cz)

Vzpomínáme.
Již 10 let uplynulo od úmr-

tí Marie Kaslové + 9.11. 1996 
a Josefa Kasla + 3.12. 1996.

S úctou a láskou vzpomí-
nají děti Pepa, Anna, Eva, Ota 
a Monika s rodinami.

Děkujeme Všem, 
kteří si vzpomenou s námi.
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Střípky 
z Bíliny
Celá akce se provádí z toho 

důvodu, aby výsledek měl 
požadovaný efekt a vše se 
udělalo co nejrychleji. Město 
se finančně bude podílet pou-
ze na výstavbě nových chod-
níků, jelikož jsou majetkem 
města.                                       (lal)

■   CO BUDE S BÝVALÝM TRŽIŠ-
TĚM V CENTRU MĚSTA?

O plánovaném zprovoznění 
veřejného sociálního zaříze-
ní ať již u bývalé tržnice nebo 
„za vodou“ se hovoří již delší 
dobu. Ale co vlastně stojí v ces-
tě zprovoznění sociálního zaří-
zení? U prvního  nevypořáda-
né majetkové vztahy a u dru-
hého vysoká fi nanční nároč-
nost.

„Sociální zařízení u býva-
lé tržnice vlastní stále soukro-
má osoba, která žádá od města 
nepřiměřeně vysokou částku za 
jejich odprodej. Chtěli bychom 
docílit toho, abychom veřejné 
sociální zařízení vykoupili za 
částku, která je uvedena v ceno-
vé mapě,“ prozradil jádro pro-
blému Milan Pecháček.

Město má připravenou  pro-
jektovou dokumentaci na 
rekonstrukci Černého koně 
jejíž součástí je také zakompo-
nování rekonstrukce veřejných 
WC na bývalé tržnici, ale s jiným 
dispozičním řešením. Městský 
architekt Abrahám také v sou-
časné době zpracovává projek-
tovou dokumentaci na výstav-
bu oddychové zóny a dětské-
ho hřiště právě na místě býva-
lé tržnice.

„Pro dětské hřiště nevidím 
v této lokalitě perspektivu do 
budoucna. Orientační částka 
se blíží k milionu korun a okol-
ní prostředí je zcela nevyhovují-
cí, hlavně proto, že v okolí jsou 
vysoké zdi, kam v létě paří slun-
ce a v jiných měsících je tam 
stín. Je to sice uprostřed města, 
ale pro zamýšlené dětské hřiš-
tě není vhodné,“ dodal Milan 
Pecháček.

Významné stromy 15 – Jinan dvojlaločný

Tento významný strom nalez-
neme při čelním pohledu vpra-
vo (severovýchodně) od hlavní  
lázeňské budovy na Kyselce při 
cestě z města. Jedná se o výraz-
ný, relativně štíhlý,  kuželovi-
tý strom z jedné strany zastíně-
ný obrovským jírovcem. Svým 
vzhledem v zimě poněkud při-
pomíná do výšky protaženou 
hrušeň. 

Strom je v dobré kondici. 
Zatím se nepodařilo  zjistit, kdy 
byl vysazen - lze to odhado-
vat asi tak na roky 1950 - 1960. 
Dorostl do výšky při obvodu 
kmene a šíři koruny. Na začát-
ku devadesátých let dvacátého 
století  byl strom během likvida-
ce starých akátů v okolí poraněn 
těžkou mechanizací na kme-
ni. Rána se postupně zaceluje. 
Nebylo zaznamenáno kvetení,  
ale podle vzhledu stromu lze 
usuzovat na samčí pohlaví.   

Jinan dvojlaločný  (Ginko 
biloba) je stromem , který má 
svůj původ v Číně odkud se 
dostal do Evropy v r.1727. Jed-
ná se o velmi primitivní naho-
semennou opadavou dřevi-
nu, současníka dinosaurů. Prv-
ní jinany se objevily na planetě 
před 200 miliony let.  Je dvoudo-
mý - pohlaví jsou fyzicky oddě-
lená. Samičí stromy narozdíl 
od našeho stromu bývají nižší 
s rozložitější korunou.  Dru-
hový název strom, nese podle 
výrazných na dva laloky rozdě-
lených vějířovitých listů s vějí-
řovitě uloženou hustou žilna-
tinou. Olistění je monotónně 
světle zelené, na podzim nád-
herně zežloutne. Plodem je žlu-
tá, zapáchající peckovice. Sam-
čí stromy na podzim opadáva-
jí o měsíc dříve než samičí. Ve 
své domovině se jinany dožíva-
jí až 2000 let. Odvar z listí gin-
ka údajně stimuluje mozkovou 
činnost.

Náš exemplář stromu je 
významný především ojedině-
lostí v širokém okolí (v Bílině 
naleznete  už jen 1 - 2  exem-
pláře mnohem menších stro-
mů na soukromých zahrád-
kách) a svým exotickým půvo-
dem a botanickým  zařaze-
ním. Samičí stromy naleznete 
na několika místech v Tepli-
cích. Tento exemplář měl ještě 
před 15 lety sourozence syme-
tricky umístěného na opačné 

straně hlavní lázeňské budovy. 
Ten byl však spolu s nádher-
nou magnolií poražen, údajně 
z důvodu zlepšení podmínek 
střežení areálu.

Rod Ginko je znám jak z tře-
tihorních usazenin mostec-
ké pánve v podobě drobných 
vzácných otisků listů tak z dru-
hohorních - křídových usaze-
nin české křídové pánve - na 
území Čech byl tedy jak sou-

častníkem dinosaurů, tak tře-
ba třetihorních chobotnat-
ců dinothérií. Vyhynul během 
dob ledových ve čtvrtohorách, 
kdy se nedokázal přizpůsobit 
poklesu teplot. Na naše úze-
mí se již tento rod nedokázal 
přirozenou cestou vrátit díky 
vysokým pohořím, která oddě-
lují jeho současný areál rozší-
ření od Evropy.

K. Mach a  J. Boršiová

Jinan nedaleko hlavní lázeňské budovy, Kyselka.

 
Dům dětí a mládeže Bílina 
 

Havířská 529/10,41801Bílina,tel.417821577*www.ddmbilina.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úterý 31.!íjna 2006 
! sraz v 17 hodin před DDM 

! s sebou si vezměte masky, lampionky, hudební 
nástroje... 

! průvod končí na náměstí velkou diskotékou ,  
kterou uvádí Vlasta Vébr. 

! masky si můžete vyrobit ve strašidelné dílně  
o podzimní prázdniny ( 27.10. od 10 do 12:00 hod.) 
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Střípky 
z Bíliny
Jak dále uvedl, pro dětská 

hřiště je nejvhodnější lokalita na 
periferii města s možností par-
kování, velkou rozlohou a rov-
ným terénem.                        (lal)

■  MATEŘSKÁ ŠKOLA 
VONĚLA

Kdo vstoupil do mateřské 
školy M. Švabinského, ucí-
til příjemnou vůni. To si před-
školáci vařili polévku. Celý 
týden jsme si s dětmi povída-
li o významu ovoce a zeleniny 
pro lidské tělo. Vytvořili jsme si 
ovocnou mísu a na závěr týd-
ne si děti samy vařily zelenino-
vou polévku z produktů, které 
si přinesly, očistily a nakrájely. 
Všechny děti byly aktivní, kaž-
dý si nakrájel „svou zeleninu“. 
Někdo přinesl i masox a těsto-
viny jako zavářku. Děti sněd-
ly plný hrnec polévky, dostaly 
ochutnat i p. kuchařky – žádná 
polévka nezbyla.

Napříště jsme si naplánova-
li uvařit si puding či upéci si 
bábovku.

Přijďte ochutnat srdečně vás 
zvou děti z MŠ Švabinského.

E. Růžičková

Gratulujeme
Dne 10.10. 2006 oslavila paní 

Anna Chýlová z Bíliny životní 
jubileum 84 let.

Oslavenkyni popřál v mís-
tě bydliště starosta Josef Horá-
ček a pracovnice odboru škol-
ství a kultury, kde jí byly předá-
ny dary a květina.

Kotka láká fi lmová režie
Na říjen připravilo KC Kas-

káda divadelní představe-
ní „Motýli“ s Vojtou Kotkem, 
Valerií Zawadskou, Janou 
Strykovou a Richardem Trsťa-
nem. Představení nebylo jen 
večerní, ale hrálo se i pro střed-
ní školy. Hlavní postavou, ale 
i tahákem celého představe-
ní byl bezesporu herec Voj-
ta Kotek, který má za sebou 
několik významných herec-
kých rolí. Namátkou: Pojišťov-
na štěstí, Snowborďáci, Rafťá-
ci a další. 

Jak byste charakterizoval 
vaši postavu v této hře.

Je to dvacetiletý kluk, kte-
rý se snaží nějakým způsobem 
oprostit se od mámy, se kterou 
bydlel. Našel si byt v New Yor-
ku.  Celou situaci komplikuje 
to, že matka je na něm závislá 
a on je zrakově postižený, takže 
to je o to složitější. Z  matčiny 
strany pochopitelnější, protože 
máma má o něj strach. Ale jinak 
je to docela veselej kluk, který se 
s tím handicapem docela dob-
ře smířil, a kterej to bere tak, jak 
mu život rozdal  karty.

Co je vám bližší divadlo nebo 
televize?

Bližší to je asi těžko říct. Dří-
ve jsem hrál v divadle než jsem 
začal točit, teda spíš to byly tako-
vé štěky, kde jsem jenom chodil. 
Tak nějak to divadlo je člověku 
bližší v tom, že to je  pravidelná 
práce na rozdíl od fi lmu, který je 
dost hektický a většina těch věcí 
se točí na přeskáčku a někdy se 
člověk neorientuje v ději, časo-
vé posloupnosti a je tam hod-
ně lidí. Divadlo má takovou 
domáčtější až rodinnou atmo-
sféru a je tam lepší  kontakt 
s divákem. Ve fi lmu zase máte 
takové zážitky, které jsou neo-
pakovatelné. Sice se z toho 90% 
zapomene, ale 10% co zůstane 
u divadla se zažít nedá. Všech-
no má svoje.

Jaké máte plány do budouc-
na?

Protože se v divadle v našich 
podmínkách těžko někdo uži-
ví a herectvím vůbec,  tak bych 
chtěl dělat něco u fi lmu, ale 
spíš za kamerou. Docela sil-
ně uvažuju o fi lmové režii, ale 
to je zatím taková vize. Urči-
tě bych chtěl  studovat fi lmo-
vou režii.

A co dabing a Harry Potter?
Já se v tom docela ztrá-

cím, takže ani nevím, jestli se 

točí nějaký nový díl. Ani jsem 
nečetl knihy o Harrym Potte-
rovi.  Mě to tolik nestrhlo. Ale 
s dabingem jsem začínal asi v 8 
letech.  Teď už mám málo pří-
ležitostí. Dabingová komunita 
je taková zvláštní a pak vlastně 
to dopadne tak, že si myslí, že 
na ně nemáte čas, že  jste už 
hvězda a dabovat už nechce-
te, ale to není pravda. Prav-
da je ta , že už toho času není  
tolik jako kdysi, ale dabovat 
bych chtěl, moc mě to baví. 

Jestli mě budou chtít, tak další 
díl Harryho Pottera bych urči-
tě daboval.

Jak se vám hrálo v bílinském 
prostředí?

Docela příjemně. Hráli jsme 
pro školy, což byl docela zvlášt-
ní zážitek, protože jsem vlastně 
poprvé hrál pro moje vrstevníky 
a já to mám mezi nima trochu 
složitější. Byl jsem z toho doce-
la nervozní, ale myslím si, že to 
dopadlo vcelku dobře. Diváci 
byli fajn.

Vojta Kotek  s Janou Strykovou v představení Motýli.

Záznam z divadelního představení Když kočky nejsou doma.

INZERCE 821/TP

Kosmetické studio H+H, Mírové nám. 87, 418 01 Bílina
ZAHAJUJI OPĚT SVOJI ČINNOST od října 2006
� ošetření profesionální kosmetikou GERMAINE DE CAPUCCINI,
� vyzkoušejte některé z našich ošetření pleti, kosmetika, manikura

Novinka - programová kúra PRIVILEGE 
SPA THERAPY kombinuje ošetření 
obličeje s příjemnou péčí o celé tělo.

Nabízíme: � profesionální program korekce
  linií a vrásek TIMEEXPERT
 � HYDRASOIN - hydratační ošetření

Tel. č. 602 140 919
- Hana Hrochová
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Belinensis IV – křest nového dvojDVD města Bíliny
V pondělí 16.10 byl dvěma slavnostními 

koncerty završen čtvrtý ročník bílinských 
hudebních slavností Belinensis. Zatímco 
nosným tématem minulého ročníku byl 
křest bílinského hudebního CD s ústřední 
skladbou „Město Bílina“ od autorské dvo-
jice Zdeněk Rendl ml. a René Štěpánek, na 
jehož natáčení se podílelo 567 bíliňanů 
a přátel našeho města, letos byly oba slav-
nostní koncerty spojeny se křtem dvojDVD 
Belinensis. 

To kromě záznamu z loňského slavnost-
ního večera obsahuje celkem 6 dokumentů 
z prostředí našeho města a rovněž záznam 

ze společného koncertu našich a mimo-
bílinských umělců, jenž se uskutečnil 
u příležitosti křtu nového CD nazvaného 
„Kamení zpěváka“ a multiinstrumentalis-
ty Ravena.

DVD Belinensis, produkt několika 
měsíčního snažení organizačního týmu, 
bylo pokřtěno z rukou ředitele Dolů Bíli-
na Ing. Antonína Vincence a starosty měs-
ta pana Josefa Horáčka. 

V rámci dvou letošních slavnostních 
koncertů vystoupily hlavní hvězdy před-
chozích ročníků sopranistka Pavlína Senič 
a výborná lotyšská klavíristka Irina Kond-

ratěnko, Raven, Josef Štágr a Stefany Ruso. 
Z bílinských umělců pak pěvecký sbor 
Schola Viva, hudební soubor bílinského 
gymnázia, sbor ZUŠ, Klára Kozlovská či 
Veronika Duchoslavová. Nově se pak bílin-
skému publiku představili kytarista Adam 
Šmejkal, trumpetista Jakub Fischer, sbor-
mistr sboru ZUŠ Jiří Bidrman či nadějná 
zpěvačka Iva Tomancová. Ať se DVD Beli-
nensis líbí a těšíme se na shledanou na jubi-
lejním, pátém ročníku hudebních slavnos-
tí Belinensis.

Za organizační tým projektu 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Starosta Josef Horáček a ředitel Dolů Bílina Ing. Antonín Vincenc 
křtí za podpory členů organizačního týmu DVD Belinensis. 

Pavlína Senič se za doprovodu dětského sboru bílinské ZUŠ uja-
la interpretace sólového partu nové autorské skladby pánů Rendla 
a Štěpánka nazvané Rodný kraj.

 Josef Štágr a Veronika Duchoslavová při interpretaci milostného 
duetu z muzikálu Fantom opery. (foto Václav Weber)

Pěvecký sbor Schola Viva ve svých vystoupeních symbolicky uctil 
významná výročí dvou hudebních velikánů W. A. Mozarta a Jaro-
slava Ježka.

Tradičně výborný výkon podal pěvecký a hudební soubor bílin-
ského gymnázia vedený profesorem Jiřím Novým, který se zároveň 
autorsky podílel na prezentovaných skladbách.

Raven si pro interpretaci písně Starý chlap a mladá noc, kterou 
na svém CD nazpíval společně s herečkou a zpěvačkou Ivanou Chýl-
kovou vybral nadějnou zpěvačku a absolventku bílinského gymná-
zia Ivu Tomancovou. 
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Kulturní 
servis

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ 
NA ŘÍJEN A LISTOPAD 

2006

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■  Pátek 10.listopadu 19.00 h.
Podzimní rockový koncert
Grock, Df.T (Bílina) a Harpy-
je (Litoměřice) Vstup: 60,-Kč 
v předprodeji, na místě 90,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
■  Čtvrtek 26.října od 19.00 h.
Tracy Lett´s: Zabiják Joe
Bílinské divadelní minimum.
Vstupné: 39,-Kč
■  Úterý 31.října od 19.00 h.
Kleopatra
Původní český muzikál M. Davi-
da v produkci ZUŠ Most.
Vstupné:60,-Kč
■  Pondělí 6.listopadu19.00 h.
Víš přece, že neslyším, když 
teče voda
Hrají: V. Vydra, P. Nárožný, D. 
Morávková. Vstupné: 240,-, 
220,-, 180,-, 150,-Kč

KINO HVĚZDA
■  Čtvrtek 26.října od 18.00 h.
Sexy pistols
Akční komedie, western.
Vstupné:65,-Kč nevhodné do 
12 let
■  Pátek 27.října 18.00 a 20.00 h.
Sobota 28.října od 18.00 h.
Sky Fighters: Akce v oblacích
Akční. Vstupné: 50,-Kč
■  Středa 1. listopadu 18.00 h.
Čtvrtek 2.listopadu18.00 h.
Kráska v nesnázích
Tragikomedie. Vstupné: 70,-Kč  
nevhodné do 15 let
■  Pátek 3.listopadu 18.00 h.
Sobota 4.listopadu 18.00 h.
Strážce
USA.Thriller. Vstupné: 55,-

PRAVIDELNÉ PROMÍTÁNÍ 
PRO DETI

■  Sobota 4. listopadu 15.00 h.
O myších ve staniolu
Pásmo kreslených pohádek
Vstupné: 20,-Kč. Středa 8. listo-
padu od 18.00 h.
■  Čtvrtek 9. listopadu 18.00 h.
Super náhradník
USA.Romantické drama.
Vstupné: 55,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Od 1.11. do 19.11. 2006 je pro-
dloužena prodejní výstava 
OBRAZY - Ján Dvořák. Je čle-
nem sdružení Kolegium 90 se 
sídlem v Hamburku

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Od 1.11. do 18.11. 2006 se koná 
prodejní výstava
Perly na Labi - Obrazy od 
výtvarníka Gennadije Avděje-
va, člena ústeckého mateřské-
ho sdružení „SPOLU“.

Koncem měsíce října  bude 
v Informačním centru na 
Mírovém náměstí v prodeji  
DVD města Bíliny. Orientač-
ní cena DVD je 80,- Kč.

 Petr Mácha, KC Kaskáda

V Městském divadle v Bílině se představilo s pohádkou „O Růžence“ Karlovarské hudební divadlo.

Schola se chystá ven, přijímá nové členy
Komorní pěvecké sdružení 

Schola Viva Bilinensis, kte-
rá příští měsíc oslaví sedmé 

narozeniny, připravuje na rok 
2007 novinku, koncertování 
v Německu a polském Bilgoraji.

Po úspěšných vystoupeních 
v projektu Belinensis a na Sym-
poziu o cestovním ruchu letos 
v červnu soubor přichystal pro 
své příznivce a pro milovní-
ky komorní hudby pravidel-
né pořady v klubovně Městské 
knihovny na Mírovém náměstí, 
srdečně všechny zveme na pre-
miéru 4. prosince 2006 od 19.00 
hodin. Hosty budou vynikající 
instrumentalisté teplické kon-
zervatoře.

Abychom mohli se ctí dosáh-
nout těchto cílů, přijme-
me nové členy, zejména do 
mužského sboru, ale i soprá-
ny a alty. 

Zájemci, hlaste se každé 
pondělí mezi 17 a 19 hodinou 
ve zkušebně kulturního domu 
Fontána Za Chlumem.

Jan Maryško,
 sbormistr SVB

Projektový týden v Německu
Ve dnech od 8. do 13. 10. prožili studenti Gym-

názia Bílina společně se studenty Glück-auf 
Gymnázia  Dippoldiswalde, což je naše partner-
ská škola, v malém městečku Zehtau blízko Frei-

berku. Náš projekt se nazýval: Poznej své okolí. Každé dopoledne 
jsme trávili společně a vypracovali například česko-německý slov-
níček na téma: moje rodina, volný čas, zájmy a koníčky. Protáh-
li jsme se při společenských hrách, nakreslili jsme svého přítele a 
potom o něm vyprávěli. V pondělí odpoledne jsme se podívali do 
jezdeckého klubu, odvážní se svezli na koni. V úterý jsme podnik-
li výlet do obce Dorfchemnitz, kde jsme měli možnost shlédnout 
práci ve staré kovárně.   Někteří chlapci si tuto práci sami vyzkou-
šeli. Odpoledne jsme přijeli do Freiberku. Město jsme si prohléd-
li a potom jsme se  vykoupali  ve zdejším bazéně. Ve čtvrtek jsme 
navštívili místní ekofarmu. Ta se zaměřila na chov krav a výrobu 
mléka. Všichni jsme byli nadšeni den starým telátkem. Mohli jsme 
se projet i  na traktoru. Pobyt jsme ukončili večírkem, jehož pro-
gram jsme si sami připravili. Děvčata zazpívala písničku, hrála na 
kytaru a klarinet, Martin zatančil, naše profesorky po záhadném 
vstupu taky zatančily. Večírek jsme zakončili diskotékou. 

Veškerou naši společnou práci jsme natáčeli, takže krátký fi lm 
ukáže  nejen nám, ale i dalším zájemcům, co všechno člověk může 
vytvořit a naučit se s přáteli, kteří mluví cizím jazykem. 

 Týden utekl jako voda, na nádraží v Dippoldiswalde jsme se lou-
čili se slzami v očích, ale víme, že to do Bíliny není daleko, a tak 
jsme si slíbili, že se brzy navštívíme, ale určitě si budeme psát. 

                                  Mgr. Magdalena Závodská
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  Z dopisů našich čtenářů...

POHŘEB LIDSKÉ 
DŮSTOJNOSTI

Koncem předešlého týdne se 
Bílina ponořila do pochmur-
né, smuteční nálady. Stalo se 
tak během noci a nebylo to 
vůbec ovlivněno stupňujícím se 
nástupem podzimního ochla-
zení. Bílina se ze dne na den 
proměnila v jakousi pohřební 
vitrínu. Oblepena stovkami pla-
kátů připomínajícími pohřební 
parte. Ty měly pravděpodobně 
donést občanům města určité 
poselství o stavu bílinských láz-
ní a o jejich plánovaném pro-
deji. Vzhledem k tomu, že toto 
se událo v době předvolební, 
lze oprávněně podezírat jednu 
ze šesti politických stran, které 
v Bílině usilují o přízeň voličů.

Stejně, jako mnoho lidí jsem 
si i já všiml po ránu tohoto 
výtvoru. Vzhledem k tomu, že 
jsem parte zahlédl cestou au-
tem nalepené na plakátu Jaro-
slava Kubery, předpokládal 
jsem, že se jedná o předvoleb-
ní tah místní KSČM. Od toho-
to podezření jsem upustil poté, 
co jsem si obsah podrobně pře-
četl. Anonymní plakát s pohřeb-
ním křížem a nápisem „Pohřeb 
bílinských lázní“ informuje 
občany o plánovaném prode-
ji lázeňských objektů do sou-
kromého vlastnictví, upozor-
ňuje na předem již domluve-
nou cenu, atd. Jsou to informa-
ce (osobně nevím, zda-li jsou 

pravdivé), které může mít pou-
ze člen rady nebo zastupitel-
stva města Bíliny (anebo někdo 
z jejich blízkých), a proto přesně 
nerozumím podezřením obča-
nů, že za tím vším stojí nový 
politický subjekt, který dopo-
sud neměl příležitost dostat se 
k informacím týkajících se dění 
ve městě.

Bylo by vhodné položit si 
takové otázky, které by nastíni-
ly pravdu a odhalily pachatele. 
Bylo by vhodné zamyslet se nad 
tím, kdo po Praze rozlepil tisíce 
anonymních plakátů s otřepa-
nými frázemi o nebezpečí poli-
tiky vedení pražského magis-
trátu. Byla to ČSSD. S anony-
mitou mají tedy jisté zkušenos-
ti a je jim přirozená. Kdo v Bílině 
sepisoval petici občanů města 
požadující znovuzprovoznění 
bílinských lázní, která byla adre-
sovaná radě města (tedy orgá-
nu, kde i ČSSD měla své zastou-
pení)? Byla to ČSSD. Kdo si na 
bílinských lázních postavil svou 
kampaň v bílinských komunál-
ních volbách a kdo si je klade za 
svou prioritu? Je to opět ČSSD. 
Vzhledem k tomu, že při výle-
pu těchto plakátů byl v lokali-
tě Větrák v Bílině viděn kandi-
dát do zastupitelstva za ČSSD, 
který si parte vylepil před svým 
domem, domnívám se, že za 
tím vším nestojí nikdo jiný, než-
li právě část místní organizace 
sociální demokracie. A vzhle-

dem k tomu, že v populistic-
kém poselství v podobě par-
te byly objeveny dvě závažněj-
ší slohové hrubky, mám pode-
zření na konkrétní osobu, která 
by za tím vším mohla stát.

V roce 1316 vepsal zbraslav-
ský opat Ota do Zbraslavské 
kroniky něco málo o kladných 
činech krále Otakara. Zdůrazňu-
je mimo jiné, že dokázal zjem-
nit hrubost českého lidu, který 
doposud živořil „v hovadských 
mravech“. Jak lze zpozorovat 
neplatí to pro všechny z nás. 

Michal Mlej

NÁŠ ZÁKAZNÍK UŽ DÁVNO 
NENÍ NÁŠ PÁN

Ty tam jsou doby, kdy se 
říkalo „Náš zákazník, náš pán“. 
Doba pokročila, konkurence 
prakticky vymizela a s ní i úcta 
k zákazníkům.

Už jsem si zvykl, na zkaženou 
uzeninu, jogurty s prošlou lhů-
tou spotřeby a jiné „skvělé“ 
výdobytky současné doby. Čím 
jsem byl, ale doslova konsterno-
ván, bylo jednání paní vedou-
cí, která „podniká“ v pekařství 
a  rozvážení obědů. Objednal 
jsem si u její fi rmy 400 svateb-
ních koláčků. Protože nevlast-
ním žádný dopravní prostře-
dek, chtěl jsem se s paní vedou-
cí domluvit, zda by mi nevy-
šla vstříc a objednané zboží 
dovezla na určené místo. Kdy-
bych nevěděl, že řidič, který roz-

váží obědy po Bílině, nepojede 
kolem mého domu, vůbec bych 
se na to neptal a hledal jiné řeše-
ní. Po nepříjemném monolo-
gu, který se mnou paní vedou-
cí vedla po telefonu, zavěsila se 
slovy: „Mám vás u pr....!“.

Úplnou náhodou jsem svo-
je objednané svatební koláč-
ky objevil v krámku u nádraží, 
ačkoli měla paní vedoucí k dis-
pozici můj telefon, pro případ 
nějakých změn.

Někteří dnešní podnikatelé 
zapomínají na jednu základní 
věc a to, že bez zákazníků, by 
vlastně nemohli existovat.

Václav Weber

Redakce nezodpovídá za 
došlé příspěvky a žádným způ-
sobem je neupravuje.

NOVÝ BODOVÝ SYSTÉM
Zákaz používání 
antiradarů

Paragraf 3, odst. 4
Nikdo nesmí používat technic-

ké prostředky a zařízení, která 
znemožňují nebo ovlivňují funkci 
technických prostředků používa-
ných policií nebo vojenskou poli-
cií při dohledu na bezpečnost pro-
vozu na pozemních komunikacích 
(dále jen antiradar).

Dosavadní zákon se podstat-
ně nezměnil – minulý zakazo-
val používat antiradar účastníko-
vi provozu, současná novela tento 
zákaz rozšiřuje – prostě nikdo!

Přestože se rozšířil okruh osob, 
kterých se zákaz týká, nemění se 
nic na samotné podstatě záka-
zu. V České republice je zakázá-

no používat aktivní rušičky rada-
rů, jejich používání navíc zakazu-
je i telekomunikační zákon a kte-
ré lze použít proti laserovým měři-
čům rychlosti. Policie ČR je zatím 
neměla, ovšem v letošním roce by 
měla obdržet více než sto těchto 
„laserových pistolí“. Dosavadní 
detektory je nedokážou včas odha-
lit, aktivní rušičky radarů jsou však 
protizákonné.

Přenosné pasivní radarové 
detektory jsou povolené, protože 
nejsou zakázané. Neexistuje totiž 
žádná forma, která by jejich použi-
tí upravovala. Napevno zabudo-
vané antiradary nemají homolo-
gaci, což znamená, že jejich nale-
zení může policista pokutovat. Za 
použití aktivních prostředků ruší-
cích radar pak může padnout trest 
až 100 000,-Kč.
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Knižní novinky na měsíc říjen 2006 
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ …

Když Anna 
utekla, kniha 
povídek oblí-
bené součas-
né české autor-
ky Ireny Fuch-
sové je opět o 
mužích a ženách 
a neobvyklých 

proměnách jejich vztahu. Pří-
běh podnikatele, týrané ženy, 
dívky na vozíku, studentky-
striptérky,ženatého milence 
nebo matky prostitutky jsou 
napsány v duchu autorčina 
stylu bez sentimentu, ale o to 
pravdivěji.Neobvyklé prostředí 
může být pro některé čtenáře až 
šokující,ale tím zajímavější, že 
takto zprostředkovaně nahléd-
ne i tam,kam by se asi nedostal. 
Vydává nakl. Erika Praha.

Hudba pro 
pozůstalé, bás-
nická sbírka 
Milana Balabá-
na, autora,který 
je znám jako 
znalec Starého 
zákona, teolog, 
esejista a překla-

datel starozákonní Písně písní, 
se konečně dočkala svého kniž-
ního vydání. Autor básní, kte-
rý patřil k signatářům Charty 
77 a který také pořádal bytové 
semináře, zaujme ty, kteří oce-

ní dobrou civilní poezii. Nakla-
datelství Torst tuto knihu,která 
poprvé vyšla v r. 1982 v samiz-
datu, uspořádalo a připravilo 
k vydání. Kniha vychází v edi-
ci Poezie.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ, PRO 
POUČENÍ…

Mraky nad Barrando-
vem, kniha Stanislava Motla 
(nar.1952), televizního repor-
téra, který se dlouhodobě zabý-
vá historickou publicistikou, 
využívá archivní dokumen-
ty, které konfrontuje s auten-
tickými vzpomínkami. Tak 
jako v předcházejících čtenář-
sky úspěšných knihách Pro-
kletí Lídy Baarové, Kam zmi-
zel zlatý poklad republiky, Tvá-
ře osudu aj. se autorovi poda-
řilo zprostředkovat autentická 
svědectví přímých aktérů slav-
né éry Barrandova,české továr-
ny na sny.Ať už to byli Svatopluk 
Beneš, Raoul Schránil,Nataša 
Gollová a další herci, ale také 
režiséři, spisovatelé a novináři, 
všichni svým svědectvím dneš-
ním současníkům připomína-
jí, že mezi nejhorší lidské vlast-
nosti patří fanatismus a zasle-
pená závist. Vydává nakl. Ryb-
ka Publisher Praha.

Globální změna klimatu, 
publikace Vincenta Barrose, 
doktora meteorologie a profe-

sora klimatolo-
gie působícího 
na universitě 
v Buenos Aires, 
se snaží odpo-
vědět na otáz-
ku, co se děje 
s klimatem. 
Autor  sezna-

muje čtenáře s příčinami nestá-
losti klimatu a také s tím, jak kli-
ma ovlivňuje lidskou společ-
nost a naopak jak lidská společ-
nost ovlivňuje klima. Technolo-
gický pokrok zastavit nelze, ale 
můžeme zmírnit expanzi akti-
vit, které naše prostředí zhor-
šují. Lidstvu nezbývá, než hle-
dat alternativní zdroje energie 
přímo v přírodě, a to nebude 
jednoduché.Vydává nakl. Mla-
dá fronta Praha v edici Kolum-
bus.

PRO MLÁDEŽ
Křídla, jablka a dalekohle-

dy, knížka je pokračováním ces-
ty, na  kterou se italská autor-
ka Anna Parisiová vypravi-
la s magickými čísly a bludný-
mi hvězdami. V této druhé čás-
ti vypráví o událostech,které 
dnes mnozí považují za nej-
větší vědeckou revoluci v ději-
nách lidstva. Dětským čtená-
řům přístupnou formou sděluje 
problémy, kterým čelil Koper-
ník, seznamuje je se zvláštní-

mi nápady Keplera,s Galile-
ovými potížemi i Newtono-
vou svérázností. Je to zkrátka 
knížka chytrá, vtipná a hlavně 
se díky ní děti dozvědí mnoho 
skutečností,které jim pomohou 
nejen ve škole, ale také ve vše-
obecné orientaci ve světě vědy.
Vydává nakl. Albatros Praha. 

Říjen v knihovně …
V prvním říjnovém týdnu se 

knihovna zapojila do celostátní 
akce „Týden knihoven“, o kte-
rém jsme informovali čtenáře 
Bílinského zpravodaje v minu-
lém čísle. Setkání s bílinským 
patriotem Zdeňkem Dvořákem 
ml., které jsme na téma Bílinské 
muzeum připravili na čtvrtek 
5.října, bylo velmi zajímavé. 

Nesešlo se tolik zájemců, 
kolik jsme očekávali, ale i tak  
se těch 15 pozorných poslucha-
čů dozvědělo mnoho zajímavé-
ho a zejména diskuse  nejen o 
muzeu, které definitivně v Bíli-
ně zaniklo v roce 1969, a zatím 
se nejeví reálná možnost, že by se 
našly prostory i nadšenci, kteří 
by ho vzkřísili, svědčila o zájmu 
zúčastněných o historii svého 
města.

 Nakonec jsme se rozcháze-
li po dvouhodinové debatě a 
nikomu se příliš domů nechtě-
lo.                                    M.Šímová 

Klubový večer s legendou - Karlem Krylem
Velmi málo velkých osob-

ností se zapsalo do povědomí 
a hlavně srdcí lidí tak nesma-
zatelně jako písničkář a básník 
Karel Kryl. Jeho písničky zná 
asi každý, ale již méně je zná-
má jeho básnická tvorba, která 
dává možnost upřímně nahléd-
nout do duše  autora. Klubový 
večer nazvaný Karel Kryl: Amo-
resky a jiné básně, dopisy a 
vzpomínky připravil v Městské 
knihovně Mirek Kovařík s Rad-
kem Bláhou z Litvínova.

Součástí programu byla 
osobní korespondence Karla 
Kryla Mirku Kovaříkovi, který 
v 90. letech uváděl jeho nezapo-
menutelný koncert v pražské 
Lucerně. Hosté pořadu měli 
možnost vyslechnout Krylo-
vy básně, záznam z koncertu 
a připomenout si tak některé 
jeho písničky a „hlody“, které 
mají stále co říci.

„V každé době se najde osob-
nost, která pro většinu lidí zna-
mená symbol, odraz určitých 

událostí. Myslím si, že takovým 
symbolem  byl v letech 1960 až 
1990 právě Karel Kryl. Součas-
ná doba nemá již tak výraznou 
osobnost, zřejmě ještě nedozrál 
čas,“ řekl závěrem Mirek Kova-
řík.

Díky politice se Kryl koncem 
šedesátých let proslavil, koncem 
osmdesátých let se stal legendou 
a počátkem devadesátých let jí 
zase být přestal,“ píše se v jed-
né z knih o Karlu Krylovi, které 
má k dispozici Městská knihov-
na v Bílině.

Můžeme v tom vidět náho-
du nebo i  symboliku, že vyprá-
vění o Karlu Krylovi proběh-
lo v době, kdy v Bílině vrcholi-
la předvolební kampaň. Někte-
ří politici si vzali za své některé 
nefér praktiky z voleb parla-
mentních. Na místo toho, aby 
voliči byli oslovováni upřím-
nou snahou o zlepšení situa-

ce ve městě a byli přesvědčo-
váni inteligentními argumen-
ty volebních programů, stali 
se svědky anonymních letáků 
vylepených po celém městě, 
rozesílání štvavých meilů, 
pomluv a snahu o diskreditaci 
některých kandidujících osob. 
Běžný volič ale nevidí do poli-
tické kuchyně a tajemství šéf-
kuchaře si určitě neobjednal a 
tak se není co divit, že se poma-
lu vytrácí zájem a víra v lepší 
budoucnost.

A co na to Karel Kryl?
„I naše generace 
má svoje prominenty.
Program je rezignace a
facky argumenty.
Potlesk je k umlčení a 
pískot na pochvalu a 
místo přesvědčení jen
pití píva Z žalu.“

(Refrén z písně 
Pasážová revolta 1968)

Grafický list Prvního recitálu 
Karla Kryla.
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Do Bíliny se sjelo              
119 jezdců BMX  

V sobotu 14. října 2006 uspořádal 
bílinský oddíl bikrosu BM poslední 
závod sezóny

HC Varnsdorf – HC Draci Bílina  2:13 (0:0, 1:10, 1:3)

Severočeský pohár v rybolovné technice
V Kostomlatech pod Milešov-

kou proběhl Severočeský pohár 
v rybolovné technice. Pátý roč-
ník tohoto závodu byl oboha-
cen o účast několika mistrů 
Světa v rybolovné technice a o 
návštěvu primátora města Tep-
lic pana Kubery. Loňské vítěz-
ství v kategorii žákyň do 12 let 
obhájila Denisa Králová z Bíli-
ny. Obdobný úspěch zazname-
nali bratři Stanislav a Jan Lep-
šíkové z Kostomlat pod Mile-
šovkou, kteří  vybojovali 1. a 3. 
místo v kategorii žáků. V kate-
gorii juniorek na druhém mís-
tě skončila Dana Králová, která 
byla zároveň členkou družstva 
Bíliny, které skončilo celkově 
na prvním místě. V kategorii 
juniorů na prvním místě skon-
čil Marek Bařtipán a na druhém 
Luděk Šecka, pro které tento 
závod byl posledním v junior-
ské reprezentaci. Další výsled-
ky družstev: 1. Bílina, 2. Frýd-
lant v Čechách, 3. Most, 4. Jab-

lonec nad Nisou., 5. Klášterec 
nad Ohří, 6. Česká Lípa, 7. Kos-
tomlaty pod Milešovkou.   

ČESKÝ POHÁR                          
 V RYBOLOVNÉ TECHNICE 
PUTUJE DO BÍLINY

Dana Králová, Marek Bařti-
pán a Luděk Šecka ve fi nále Čes-
kého poháru v Kroměříži slavili 
úspěch. Marek Bařtipán potvr-
dil pozici vedoucího závodníka 
Českého poháru a celkově tuto 
soutěž ve své kategorii vyhrál již 
podruhé.  V kategorii juniorů byl 
neméně úspěšný i Luděk Šecka, 
který obsadil celkové třetí mís-
to. Úspěchy juniorů korunova-
la Dana Králová, která obsadi-
la celkové třetí místo v katego-
rii juniorek. Dana Králová opět 
potvrdila, že je velkým přísli-
bem pro reprezentaci ČR na 
příští mistrovství Evropy, které 
se koná v roce 2007 v Rakous-
ku.                                               (biv)Zleva J. Weitz, L. Šecka (v zastoupení M. Šecky), M.Bařtipán a D. 

Králová

Bílina - Utkání 5.kola kraj-
ského přeboru se hrálo v Bíli-
ně.  Draci byli od začátku jasně 
lepší, ale zbytečně kombinova-
li místo přímočaré rychlé akce.  
Varnsdorf hrál obětavě, dobře 
mu chytal brankař. Bílina měla 
šance i ve vlastním oslabení, 
když v 7.min. Kubinčák nepro-
měnil nájezd.  Ve druhé třeti-
ně bylo již otázkou, „kdy to tam 
spadne“. Ve 23.min. využil pře-
silovku Kousek, ale brankostroj 
začal až ve 29 min., když v osla-
bení projel Kubinčák a zavěsil. 

Ale při útočení se musí i brá-
nit.  Varnsdorf vstřelil branku,  
když jeho tři hráči jeli na jed-
noho obránce.   Bílina vstřeli-
la za devět minut devět branek 
a diváci očekávali pokračová-
ní v poslední třetině. Ale soupeř 
stáhl hru na dvě pětky a začal 
znovu pozorně bránit. Poslední 
branku vstřelil Kousek se siré-
nou.  „Bylo to jednoznačné vítěz-
ství, přehráli jsme je fyzicky i her-
ně, ale s hrou nemohu být spo-
kojen. Skřípe to v obraně, hrají 
jen jedinci,“ netajil rozpaky tre-

nér Draků Vladimír Machulda.  
Přísnější měřítko snesli Růžek, 
Kubinčák, Král a Gergel. 

Branky:  33.Šmejkal, 42.Pro-
kop  -  29. 32. 37.Kubinčák,  
23. 60.Kousek,  33. 35.Růžek, 
31.Gergel, 34.Závada, 37.Šeši-
na, 40.Zenk, 50.Křížek, 57.Král 

Sestava: Husák (41.Šimek) – 
Kučera, Křížek, Hošek, Bohá-
ček, Procházka, Zenk – Kou-
sek, Král, Šešina – Milokášek, 
Kubinčák, Závada – Srbek, 
Růžek, Gonsiorovský - Gergel.

                                               (ob)

- závěrečný pohárový závod Český 
pohár BMX 2006. Výsledky tohoto 
závodu ve většině kategoriích ještě 
zamíchaly celkovým pořadím a tudíž 
hodnota tohoto podniku nabyla na 
významu. Tomu odpovídala také účast 
– celkem se závodu zúčastnilo 119 
jezdců BMX. Krásnou podívanou ještě 
umocnilo nádherné podzimní počasí 
a především mnoho medailových 
umístění bílinského oddílu. Přítomnost 
„televize“ vrcholnou podívanou jen 
zdůraznila. A jak si tedy vedli bikrosaři 
z Bíliny?
1 / sobotní závěrečný závod Českého 

poháru BMX a MTB
- kategorie do 6 let: 2. místo Špetová 

Adéla, 3. místo Sukalovský Lukáš, 
do 8 let: 3. místo Křivanová Barbora, 
do 10 let: 3. místo Korous Jiří, do 12 
let: 2. místo Chalupný Matěj, do 16 
let: 1. místo Minařík Michal. 

MTB horská kola: 1. místo              
Chalupný Zdeněk.

2 / celkové pořadí Českého poháru 
BMX a MTB 2006 / umístění členů 
oddílu BMX z Bíliny /

- kategorie do 6 let: 2. místo Špetová 
Adéla, 3. místo  Křivan Pavel, 5. 
místo Sukalovský Lukáš, 8. místo 
Sklenář Jakub, do 8 let: 3. místo  
Křivanová Barbora do 10 let: 3. 
místo Korous Jiří, 7. místo Schuran 
Michal, do 12 let: 1. místo Chalupný 
Matěj / !! Obhajoba prvenství z roku 
2005 a 2004 !! čistý „hattrick“ / 5. 
místo Minařík Tomáš do 14 let: 5. 
místo Kuba Pavel do 16 let: 2. místo               
Minařík Michal.

Za oddíl bikrosu BMX Bílina
předseda/trenér Chalupný Zdeněk

Do Bíliny se sjelo 119 jezdců BMX
V sobotu 14. října 2006 uspořádal 

bílinský oddíl bikrosu BMX posled-
ní závod sezóny -závěrečný pohárový  
závod Český pohár BMX 2006. Výsled-
ky tohoto závodu ve většině katego-
riích ještě zamíchaly celkovým pořa-
dím a tudíž hodnota tohoto podniku 
nabyla na významu. Tomu odpovídala 
také účast – celkem se závodu zúčast-
nilo 119 jezdců BMX. Krásnou podíva-
nou ještě umocnilo nádherné podzim-
ní počasí a především mnoho medai-
lových umístění bílinského oddílu. Pří-
tomnost „televize“ vrcholnou podíva-
nou jen zdůraznila. A jak si tedy vedli 
bikrosaři z Bíliny ?

za oddíl bikrosu BMX Bílina
předseda / trenér 

Chalupný Zdeněk
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SK SIAD Bílina – TJ Přestanov  1:1 (0:0)
Bílina - Premiéra v nových 

dresech se vedoucímu družstvu 
1.A třídy  nepovedla. Přes výraz-
nou převahu byli nakonec 
bílinští rádi za bod.  Pokraču-
jí stále stejné problémy, jed-
nou mužstvo zazáří a podruhé 
prakticky ve stejném složení se 
marně hledá.  Stabilní formu 
si udržují pouze Novák a Ha-
sal. Ostatní mají často výky-
vy.  V prvním poločase při tla-
ku domácích spoléhali hosté na 
brejky.    Domácí měli šance, ale 
Bari, Bečvařík  ani Sirovátka se 
neprosadili.   „Po poločase jsme 
mohli vést 3:0.  Ale hráči nepl-
ní co si řekneme,“ viděl poločas 
asistent trenéra Ladislav Váňa.  
Po hodině hry se po zaváhá-
ní Šulka  dostal Přestanov do 
vedení. V obraně se nedařilo ani 
Merglovi.   Domácí znovu při-

tlačili, ale akce končili na hrani-
ci pokutového území. Až Hasal 
vyrovnal.   „Nakonec jsme byli 
rádi, že jsme vyrovnali. Musíme 
znovu dopracovat obranu, aby 
se zlepšila její organizovanost. 
Stále chybí dirigent, který by na 
hřišti mluvil, poradil,  pochvá-
lil, jako to vidíme u jiných muž-
stev.   Zatím celý podzim hle-
dáme optimální složení sesta-

vy, nejen obranu, ale i útoč-
nou dvojici. Chybí rvavé typy, 
které dokáží strhnout ostatní,“ 
vidí rezervy zkušený trenér Jiří 
Engl.

Branka: 76.Hasal
Sestava: Pohl -  Bari, Šulek, 

Hasal, Mergl – Špadrna (59.
Levý), Novák, Moravec (75.Hoj-
ka), Kučerka – Bečvařík, Sirovát-
ka                                               (ob)

Z leva stojící P.Špadrna, J. Mergl, J. Novák, R. Syrovátka, L. Bari, J. Bartl, M. Hasal. Z leva sedící J.Kučerka, 
S. Hojka, V. Bečvařík, K. Pohl, J.Levý, Z. Moravec, R. Šulek

Telekomunikační fi rma přijme

EXTERNÍ PRACOVNÍKY
Nabízíme vysoké výdělky

Tel. 737 070 497

INZERCE 854/TP

Želivského 70/1, 418 01 Bílina

INZERCE 845/TP


