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Zleva stojící S. ·kodová, M. Pirná, P. Dolinajec, R. Hostinská, vlevo do-
le I. Hanichová a L.  Ranãáková.

Peter Dolinajec pfii nácviku R’n’B..                                                        

Martin Pofiízek se sv˘mi svûfienci.                                                           

Mistfii tance se sjeli do Bíliny
Bílina – JiÏ podruhé se sjeli do

Bíliny pfiíznivci tance z Teplic,
Mostu, Hradce Králové, Jindfii-
chova Hradce, Liberce a Prahy.
KC Kaskáda ve spolupráci s ta-
neãní skupinou Dance 2XS
uspofiádaly v Bílinû 2. roãník
Letního taneãního setkání, kte-
rého se zúãastnilo 60 pfiíznivcÛ
atraktivních taneãních stylÛ ja-
ko je street dance, house dance,
hip hop dance, free style a dal‰í.

T˘denní taneãní lekce se usku-

teãnily v taneãních sálech KC

Kaskáda, v kulturním domû Fon-

tána a v bílinské Základní umû-

lecké ‰kole. R’n’B, jeden z nej-

oblíbenûj‰ích taneãních stylÛ

dne‰ní mladé generace, vyuãoval

Peter Dolinajec, kter˘ se tanci

vûnuje od sv˘ch 14 let.

“V Bílinû vyuãuji R’n’B, ale je

to takov˘ mix streetov˘ch tancÛ.

Je to styl tance, kter˘ se rychle

vyvíjí a nûkteré dûti, které se pfii-

‰ly nûco nauãit, jsou na tom lépe

jak já (smích). Oproti loÀskému

roku se hodnû zlep‰ily a dobfie

ovládají i teorii tance. Je to styl,

kter˘ je hlavnû o pocitech, kter˘

by se v tom tanci mûl odrazit,”

sdûlil ãlen skupiny D2XS Peter.

Taneãní kurzy vyvrcholily

v sobotu vystoupením v‰ech fre-

kventantÛ v letním amfiteátru na

Kyselce. Závûreãnou show mo-

deroval autor a reÏisér obou ta-

neãních roãníkÛ Antonín Mora-

vec, kter˘ na závûr pofiadu podû-

koval v‰em, ktefií mu pomohli

s organizací tohoto projektu,

pfiedev‰ím starostovi Bíliny Jo-

sefu Horáãkovi, místostarostovi

Romanu ·ebkovi, fiediteli ZU·

Jifiímu Kopovi a fieditelce Z·

praktické Mgr. Dagmar Jechové.

“Pomohli mi vlastnû v‰ichni, ko-

ho jsem o pomoc poÏádal. A to

je, vzhledem k tomu, Ïe v Bílinû

jiÏ pÛl roku nepÛsobím, velice

pfiíjemné zji‰tûní. Jedinou vadou

na kráse letního taneãního setká-

ní bylo poranûní menisku lektor-

ky Renáty Hostinské a jednoden-

ní  chfiipkov˘  virus,  kter˘  prÛ-

bûÏnû kosil více neÏ polovinu

úãastníkÛ,” uvedl  Antonín Mo-

ravec.

Na pódiu se vystfiídalo nûkolik

taneãních skupin a své umûní

pfiedvedli i lektofii a jejich hosté.

(Pokraãování na stranû 2)
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Jaroslav 
PRIELOÎN ,̄

74 let, dÛchodce:
“Situace na silnicích

se pfiíli‰ nezmûnila.

MoÏná, Ïe nûktefií fiidiãi

se bojí o své body a pro-

to jezdí pomaleji, ale

bezpeãnûji na komuni-

kacích urãitû není, zvlá‰-

tû ne na pfiechodech.”

Petra SVÍTKOVÁ,
25 let, 

zdravotní sestra:
“Silnice urãitû bez-

peãnûj‰í nejsou, a to ani

po zavedení bodového

systému. ¤idiãi si

z moÏného postihu

a ztráty bodÛ asi moc

nedûlají. Podle toho to-

tiÏ také jezdí..”

Milan VOLEK, 
24 let, 
pilot: 

“Urãitû silnice bez-

peãnûj‰í nejsou. Vût‰i-

na fiidiãÛ jezdí stejnû

rychle jako pfied zave-

dením pfiísného bodo-

vého systému a nevadí

jim tvrd˘ postih.”

Monika 
SENOHRÁBKOVÁ,

30 let, matefiská:
“Myslím si, Ïe díky

novému tvrd‰ímu sil-

niãnímu zákonu se fiidi-

ãi chovali první t˘dny

na vozovkách slu‰nû,

ale ãasem se v‰e vrátilo

do zajet˘ch kolejích.”

Karel KNAP, 
60 let, 

elektrikáfi: 
“¤idiãi se rozdûlili

na dvû skupiny. Ti slu‰-

ní jezdí stejnû bezpeãnû

jako pfied bodov˘m

systémem a pak ti bez-

ohlední, které stejnû

Ïádné trestné body ne-

zpomalí.”

Monika 
TOMANOVÁ, 

56 let, kuchafika: 
“Bodov˘ systém nutí

fiidiãe dodrÏovat záko-

ny a jezdit alespoÀ ve

mûstech pomalu.

Zvlá‰tû pro dûti totiÏ

nejsou silnice pfiíli‰

bezpeãné.”

Myslíte si, Ïe po zavedení bodového systému jsou silnice bezpeãnûj‰í?

¤idiãi podceÀují technick˘ stav vozidel
Od ãervence leto‰ního roku

nabyl úãinnosti zákon ãíslo
411/2005 Sb. o silniãním provo-
zu, kter˘ novelizuje v souãasnos-
ti platn˘ zákon ã. 361/200 Sb.
o provozu na pozemních komu-
nikacích a o zmûnách nûkter˘ch
zákonÛ. Cílem pfiijetí nového zá-
kona bylo sníÏení nehodovosti na
silnicích. V Bílinû se nehody ra-
pidnû sníÏily.

“Od 1. ãervence fie‰ila policie 74

pfiípadÛ na místû blokovou poku-

tou a odebrala fiidiãÛm 103 bodÛ.

Správních fiízení za tûÏ‰í pfiestupky

bylo zahájeno fiádovû 140. Za jízdu

pod vlivem alkoholu je z tûch 140

v fiízení pouze 5 a nehodovost se

také viditelnû sníÏila, takÏe v tom-

to smûru splnil nov˘ bodov˘

systém svÛj úãel. ¤idiãi si hlavnû

dávají pozor na pfiestupky, které

jsou jim pfiipomínány v médiích,

jako jsou pásy, dûtské sedaãky ne-

bo alkohol. PodceÀují ale technic-

k˘ stav vozidel a zákonné poji‰tû-

ní, za coÏ jim hrozí také odebrání

bodÛ a pokuty do v˘‰e 10 tisíc ko-

run. Je dÛleÏité, Ïe se sníÏila na na-

‰ich silnicích úmrtnost, a to je,

myslím si, smyslem zavedení bo-

dového systému,” sdûlil Miroslav

Jedliãka, vedoucí dopravního od-

boru v Bílinû.

Policie má právo fie‰it pfiestupky

do v˘‰e od 1 000,- do 3 000,- Kã,

ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech aÏ 5 ti-

síc Kã. U tûÏ‰ích pfiestupkÛ je za-

hájeno s fiidiãem správní fiízení.

“Odbor dopravy v Bílinû byl

velmi dobfie pfiipraven na nov˘ sil-

niãní zákon. Nemáme Ïádné pro-

blémy a v‰e bûÏí plynule. Na roz-

díl od jin˘ch mûst byl ná‰ odbor

pfiipraven nûkolik t˘dnÛ pfiedem

a od prvního dne platnosti zákona

fungoval a funguje,” dodal starosta

Josef Horáãek.                      (lal)

PTAL SE A FOTOGRAFOVAL JAN VRAN¯

Mistfii tance se sjeli do Bíliny
(Dokonãení ze strany 1)
Do Bíliny opût zavítal dvojná-

sobn˘ mistr Evropy v elektricbo-

ogie Martin Pofiízek a trojnásob-

n˘ mistr svûta v breakdance To-

má‰ “Cruis” Vesel˘.

¤editelkou taneãní skupiny

Dance 2XS je Linda Ranãáková,

vynikající taneãnice a lektorka.

Zaãínala v amatérsk˘ch taneã-

ních skupinách, poté zaãala tan-

covat v profesionální skupinû

“Q”. Natoãila taneãní reklamu

pro USA (Mia Michaels - turné

pro Madonnu, Prince). Spolupra-

cuje s agenturou Dance Models

a Sámerem Issou.

“Taneãní skupina Dance 2XS

byla zaloÏena v únoru pfied dvû-

ma lety. Od skonãení první fiady

SuperStar spolupracujeme se Sá-

merem Issou. Vûnujeme se celé

fiadû taneãních stylÛ jako je jazz,

new style, funky, popin, lockin

nebo hip hop a dal‰í. Vystupuje-

me v zahraniãí, jezdíme na

workshopy po celé republice

a samozfiejmû pofiádáme i na‰e

vlastní workshopy v Praze se za-

hraniãními taneãníky. V Bílinû

se nám moc líbí, je tu pfiíjemné

prostfiedí a hodnû zájemcÛ o ta-

nec. Rádi pfiijedeme i pfií‰tí rok,”

dodala Linda, autorka vût‰iny

choreografií D2XS.

Druh˘ roãník je úspû‰nû za ná-

mi a pfiíznivci tance se mÛÏou tû-

‰it na dal‰í, jiÏ tfietí roãník.

Lada LAIBLOVÁ
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ST¤ÍPKY
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Na snímku zleva: J. Kotálová, K. Bártl, L. Hobzová a M. Koutecká.

BÍLIN·TÍ SE OBÁVAJÍ
P¤ÍLIVU ROMÒ

V mosteckém Chanovû má údaj-

nû dojít k pfiestavbû bytové zástav-

by a Bílinou se zaãíná ‰ífiit fáma,

Ïe Romové z Chanova mají pfiijít

do Bíliny. Toto tvrzení se nezaklá-

dá na pravdû. Pokud v Chanovû

dojde k pfiemístûní romsk˘ch ob-

ãanÛ, tak urãitû ne do Bíliny. Co

bude s chanovsk˘mi obyvateli, je

záleÏitost mosteckého magistrátu

a Bíliny se to net˘ká.

Josef Horáãek, starosta Bíliny

VÁÎENÍ,

s lítostí jsme pfiijali zprávu o ná-

hlém úmrtí paní Marty Matûjko-
vé, dlouholeté pracovnice sekreta-

riátu bílinské radnice. Nejprve se

louãila ona s námi v roce 1990,

kdyÏ odcházela do dÛchodu, dnes

se louãíme my s ní na cestû, která

nemá návratu. Kdo jste ji znali, vû-

nujte jí, prosím, tichou  vzpomín-

ku.             Zamûstnanci radnice

ÚPRAVA SVùTELNÉ
SIGNALIZACE

Zlínská firma Cross s. r. o., kte-

rá se zab˘vá v˘vojem, v˘robou

a instalací komponentÛ pro po-

Nov˘ ‰kolní

rok je jiÏ za

dvefimi a ãeká

nejen na  nové

prvÀáãky, ale

v‰echny dûti

‰kolou povin-

né. ·kolní rok

zaãíná 4. záfií a mnû nastane pfií-

jemná povinnost pfiivítat bílinské

prvÀáãky osobnû. Chtûl bych po-

pfiát v‰em dûtem do nového ‰kol-

ního roku mnoho studijních úspû-

chÛ a podûkovat  uãitelÛm a uãi-

telkám za jejich obûtavou práci,

kterou odvádûjí.

Severoãeské doly Bílina pfii‰ly

s návrhem na obnovení jiÏ zanik-

lého Dne horníkÛ. Vy‰li jsme

v tomto Severoãesk˘m dolÛm

vstfiíc a oslava Dne horníkÛ se bu-

de konat 8. 9. 2006. Slavnostní

odpoledne zahájí obnovená hor-

nická kapela. Dal‰í program zaji‰-

Èuje KC Kaskáda a den bude za-

konãen lampionov˘m prÛvodem.

Na závûr bych chtûl podûkovat

panu Antonínu Moravcovi za

uspofiádání druhého roãníku Let-

ního taneãního setkání. Tato akce

je v Bílinû ojedinûlá a zaãíná b˘t

velmi oblíbená nejen u taneãních

frekventantÛ, ale i náv‰tûvníkÛ,

ktefií se pfiijdou na závûr tûchto

tzv.   workshopÛ   podívat    do

amfiteátru na Kyselce.

Slovo starosty mûsta

Rada mûsta Bíliny na svém 17. zasedání
konaném dne 16. srpna 2006 mimo jiné

ukládá
Mûstsk˘m technick˘m sluÏbám

odstranûní závory na komunikaci

nad HNsP.

schvaluje
Rozpoãtovou zmûnu ãíslo

094/2006 - finanãní pfiíspûvek z

rezervy RM ve v˘‰i 20 000,- Kã

na pofiádání country festivalu

“Babí léto na Kyselce”. 

Rozpoãtovou zmûnu ãíslo

096/2006  -  nav˘‰ení rozpoãtu

odboru nemovitostí a investic

o 120 tisíc Kã na plynofikaci by-

tové   jednotky  v  Nemocniãní

ul. 159. 

Zmûnu termínÛ konání zasedá-

ní rady mûsta v mûsíci záfií a fiíjnu,

na 20. záfií, 4. fiíjna, 18. fiíjna

2006, z dÛvodu termínu konání

komunálních voleb ve dnech 20.

a 21. fiíjna 2006.

Dopravní a dispoziãní fie‰ení

Mírového námûstí dle pfiedloÏené

studie, zpracované ing. arch. Vla-

dimírem Volmanem, s touto speci-

fikací: 

a) dodrÏet pÛvodní zámûr odha-

lení spodních vrstev okolo moro-

vého sloupu s prosklen˘m pfiekry-

tím 

b) dlaÏba ve stfiedu námûstí bu-

de pfieloÏena a nahrazena novo-

tvarem v pÛvodním dispoziãním

fie‰ení

c) obsluÏné komunikace budou

provedeny v probarveném Ïivico-

vém povrchu

d) plochy pro pû‰í komunikaci

budou provedeny a sjednoceny

v Ïulovém dláÏdûném povrchu.

Pokraãování ve zpracovávání

projektové dokumentace na vybu-

dování lávky pro pû‰í a cyklotu-

risty v Bílinû, v prostoru mezi

nádraÏím âD a SUNN, dle po-

sledního pfiedloÏeného návrhu od-

borem nemovitostí a investic.        

jmenuje
Pana Václava ·ottu a pana Pro-

cházku (oba ODS) ãleny komise

pro Ïivotní prostfiedí, dopravu

a v˘stavbu. 

souhlasí
Se vstupem na pozemek p. ã.

2268/1 v k. ú. Bílina pro úãel

stavby: Oprava koryta fieky Bíliny

spoãívající v opravû stávajícího

opevnûní svahÛ koryta. Investor:

Povodí Ohfie s.p., Spofiická 4956,

Chomutov. Doãasn˘ zábor a jeho

podmínky bude fie‰it odbor dopra-

vy.  

S umístûním stavby “ovãí far-

my” na pozemkov˘ch parcelách

ã. 684/1; 684/2; 683/2; 674/2

v k.ú. Bílina. Investor Jifií a Petra

Vackovi bytem v Bílinû, PraÏská

208/87.   

rozhodla
Zru‰it termín svateb dne 21. fiíj-

na 2006 z dÛvodu konání komu-

nálních voleb v tomto termínu. 

projednalaa doporuãuje
zastupitelstvu mûsta
ke   s c h v á l e n í
Zmûnu termínu konání zasedá-

ní zastupitelstva mûsta v mûsíci

fiíjnu, na 12. fiíjna 2006. 

Návrh na zakoupení osobních

vozidel pro Mûstské technické

sluÏby Bílina a zároveÀ doporu-

ãuje schválit vyuÏití rezervního

fondu na zaplacení první splátky.

S úpln˘m znûním usnesení RM
se lze seznámit na úfiední desce
MûÚ Bílina nebo v sekretariátu
starosty mûsta a dále i na webo-
v˘ch stránkách mûsta (www.bili-
na.cz).

Pofiadí politick˘ch stran v komunálních volbách 2006
Komunální volby do zastupitel-

stev obcí se budou konat ve dnech

20. a 21. 10. 2006. Na Mûstském

úfiadû v Bílinû probûhlo losování

pofiadí politick˘ch stran, hnutí

a sdruÏení. MûÚ obdrÏel celkem

‰est kandidátních listin:

● âSSD
● Liberální reformní strana
● ODS
● Hnutí nezávisl˘ch za harmo-
nick˘ rozvoj obcí a mûst
● SNK - Evrop‰tí demokraté
● KSâM
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zemní komunikace, provûfiovala

poãítaãovou technologii signali-

zaãního zafiízení v Bílinû.

“Situace je v takovém stadiu, Ïe

nûkolik dopravních inÏen˘rÛ

z Crossu Zlín prozkoumalo soft-

ware a hardware signalizaãního

zafiízení a do‰lo k závûru, Ïe ply-

nulost dopravy na bílinsk˘ch kfii-

Ïovatkách je moÏné zlep‰it. Máme

vypracovanou studii, se kterou

jsme seznámeni a jiÏ se pfiikroãilo

k úpravû softwaru pro cel˘ systém

svûtelného zafiízení. Bûhem mûsí-

ce by se mûl rozjet zku‰ební pro-

voz,” sdûlil Miroslav Jedliãka, ve-

doucí odboru dopravy v Bílinû.

Úprava signalizaãního zafiízení

by mûla zlep‰it celkovou plynu-

lost provozu pfies bílinské kfiiÏo-

vatky na silnici 1/13. Nejkritiãtûj-

‰í je kfiiÏovatka u prodejny Lidl

a radnice.                             (lal)

MùSTSKÉ DIVADLO
ZDOBÍ SVùTELN¯ NÁPIS

Jak se jiÏ v minul˘ch ãíslech

psalo, probíhá jiÏ dva mûsíce

v Mûstském divadle ãásteãná re-

konstrukce. Ta se t˘ká kompletní

v˘mûny sedadel v pfiízemí, vyma-

lování a vyãi‰tûní stûn a poloÏení

nové krytiny v pfiízemí. Souãástí

zvelebení tohoto na‰eho kulturní-

ho stánku je i nápis na divadle,

kter˘ jiÏ je nainstalován. Tento ná-

pis bude mít i veãerní osvûtlení,

takÏe i “pozdní” a bloudící  ná-

v‰tûvníci na‰e Mûstské divadlo

lehce najdou.             Petr Mácha

NOVÁ VARIANTA
P¤EMOSTùNÍ

Firma HEXAPLAN internatio-

nal s. r. o. pfiedstavila pfiepracova-

âeské obãanství udûleno dûtem z Arménie

Letos v dubnu bylo udûleno ãeské obãanství man-
ÏelÛm Vladiku Darbinjanovi a Galje EdÏibjanové
z Arménské republiky. 24. 8. 2006 bylo udûleno ãeské

obãanství i jejich dûtem, devatenáctiletému Vahramu
Darbinjanovi a patnáctileté Annû Darbinjanové, za
kterou obãanství pfievzala maminka.                  (lal)

Terénní sociální práce v Bílinû
UÏ pfies rok v Bílinû posky-

tují své sluÏby dva terénní
sociální pracovníci spoleã-
nosti âlovûk v tísni. Bûhem
doby jejich pÛsobení se na nû
obrátilo pfies sto klientÛ, pfii-
ãemÏ s mnoh˘mi z nich se
podafiilo navázat dlouhodo-
b˘ a dÛvûrn˘ vztah.

Terénní sociální pracovníci na-

bízejí bezplatnû celou fiadu slu-

Ïeb, mezi které patfií zejména po-

moc s administrativními úkony,

vyjednávání na úfiadech, dopro-

vod na jednání, bezplatné právní

poradenství, pomoc pfii zaji‰tûní

pfiíjmÛ, problémech s bydlením,

zvy‰ování osobní kvalifikace,

hledání zamûstnání, docházce dû-

tí do ‰koly a podobnû. Sociální

pracovníci pomáhají tûm jednot-

livcÛm, ktefií mají vÛli pracovat

na zmûnû své situace.

V Bílinû zatím klienti nejvíce

vyuÏili pomoc pfii vyfiizování

splátkov˘ch kalendáfiÛ, pfii sepi-

sování Ïádostí, vyfiizování od-

pu‰tûní penále t˘kající se dluhu

na nájemném ãi vyfiizování ob-

ãanství. âasto mají zájem o vy-

svûtlení obsahu úfiedních dopisÛ,

o doprovod nebo pouhou psy-

chickou podporu pfii rÛzn˘ch

jednáních a také o bezplatnou

právní radu nebo pfiímé právní

zastoupení. Rozsah sluÏeb, které

mohou sociální pracovníci na-

bídnout,  je  ale  mnohem  ‰ir‰í.

P. Mati

âlovûk v tísni - spoleãnost pfii âeské televizi, o. p. s. vyhla‰uje
v˘bûrové fiízení na pozici terénního sociálního pracovníka pro
mûsto Bílina. 

PoÏadujeme 

■ uvítáme vysoko‰kolské / vy‰‰í odborné vzdûlání - nejlépe v obo-

ru sociální práce, nebo pfiíbuzném oboru 

■ pfiedchozí zku‰enost pfiímé práce s klienty 

■ schopnost teamové spolupráce. 

Nabízíme 

■ práci v Bílinû, v profesionálním teamu za dÛstojnou mzdu 

■ prÛbûÏnou supervizi 

■ specifické vzdûlávání v oblasti terénní sociální práce se sociál-

nû vylouãen˘mi 

■ podílení se na rozvoji unikátní sociální sluÏby 

Kontakt: SvÛj strukturovan˘ Ïivotopis a pfiípadné dotazy prosím

zasílejte Katefiinû Jíchové na e-mailovou adresu: katerina.jicho-

va<\@>clovekvtisni.cz <\<>mailto:katerina.jichova<\@>clovekvtis-

ni.cz>, a to do 15. záfií 2006.
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n˘ návrh pfiemostûní  kfiiÏovatky

u vlakového nádraÏí na silnici

1/13.

“Nov˘ pfiepracovan˘ model je

vzhledovû i prakticky pfiijatelnûj‰í.

Novû koncipovaná lávka je i z hle-

diska bezpeãnosti kvalitnûj‰í,”

uvedl ing. Jaroslav Bure‰, vedoucí

investiãního odboru.

S v˘stavbou nového pfiemostûní

by se pravdûpodobnû mûlo zaãít

v následujícím roce. Je‰tû pfiedtím

ale mûsto zaÏádá o dotaãní titul ze

strukturálních fondÛ EU.       (lal)

SLAVNOSTNÍ OTEV¤ENÍ

Zveme v‰echny seniory  na slav-

nostní otevfiení novû zrekonstruo-

van˘ch prostor v Klubu dÛchodcÛ

na PP. I. Otevíráme 4. záfií od

13.00 hodin.

V‰echny srdeãnû zve AlÏbûta

Fialová.

PODMÍNKY NÁROKU
NA P¤ÍSPùVEK NA ·KOLNÍ
POMÒCKY

Nárok na pfiíspûvek na ‰kolní

pomÛcky má dítû, které bylo pfii-

hlá‰eno k zápisu k povinné ‰kolní

docházce podle ‰kolského zákona

117/1995 Sb. § 33 zvlá‰tního práv-

ního pfiedpisu 47 c) a má nárok na

pfiídavek na dítû.

Nárok na pfiíspûvek na ‰kolní

pomÛcky dítûti vzniká od 1. ãervna

kalendáfiního roku, ve kterém bylo

dítû pfiihlá‰eno k zápisu k povinné

‰kolní docházce, jestliÏe pfied tím-

to datem nebylo rozhodnuto o od-

kladu povinné ‰kolní docházky to-

hoto dítûte.

Pfiíspûvek na ‰kolní pomÛcky

náleÏí dítûti jen jednou a to ve v˘-

‰i 1000,- Kã. Tento pfiíspûvek se

vyplácí jednorázovû.

Pfiíspûvek na ‰kolní pomÛcky se

vyplatí osobû, která má dítû v pfií-

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

inzerát 1/20

058/tp

V˘znamné stromy 11 - borovice pruÏná
Nûkolik exem-

pláfiÛ borovice

pruÏné se v Bíli-

nû nalézá na

jednom místû -

kolem  panelového domu ã. 226 v Al‰ovû ulici na sídli‰-

ti PraÏské pfiedmûstí I. V‰echny stromy zde byly vysaze-

ny koncem 70. let 20. století,  dosahují v˘‰ky 8 - 10 m,

‰ífie koruny je aÏ 8 m a obvod kmene u nejvût‰í z nich má

105 cm. Tû‰í se celkem dobrému zdraví a pravidelnû

a hojnû plodí. S fiezem spodních vûtví, kter˘ zde byl pro-

veden k zaji‰tûní prÛchodnosti kolem domu, se stromy

srovnávají dobfie.     

Borovice pruÏná (Pinus flexilis) je spí‰e mal˘ strom

s pravidelnû vyvinutou korunou, pocházející z hornaté

západní ãásti  Severní Ameriky (Alberta, Arizona, N.

Mexiko, Kalifornie), kde dorÛstá v˘‰ky 5 - 10 m. Slab‰í

vûtve lze bez problému ohnout o 360 °, aniÏ by se zlomi-

ly! PruÏnost vûtví je povaÏována za vynikající adaptaci

v silnû snûÏn˘ch zimách v subalpinském pásmu, kde

strom Ïije. 

Asi 5 cm dlouhé jehlice rostou ve svazeãcích po pûti.

Na první pohled se stromy zdají velmi podobné borovici

vejmutovce (Pinus strobus), o které bude fieã v nûkterém

z dal‰ích dílÛ na‰eho seriálu. Dobfie se rozeznají právû

podle ‰i‰ky a semene. Zralé ‰i‰ky jsou podlouhlé (aÏ 15

cm dlouhé), silnû lepivé kapkami pryskyfiice, obsahují

cca 5 mm dlouhá neokfiídlená jedlá semena v tvrdém

obalu podobná limbov˘m “ofií‰kÛm”. 

Skupinka tûchto exotick˘ch borovic je v Bílinû ojedi-

nûlá a vzhledem k tomu, Ïe vzrostlé stromy v bezpro-

stfiední blízkosti panelového domu by mohly b˘t pfied-

mûtem snah o pokácení z rÛzn˘ch dÛvodÛ, zasluhují

ochranu. Borovicov˘ porost kolem domu je podle na‰e-

ho názoru rovnûÏ velice hodnotn˘ z estetického hledis-

ka. To lze mimochodem fiíci i o dal‰í v˘sadbû v okolí to-

hoto domu a zdej‰ím obyvatelÛm lze v tomto smûru jen

závidût. 

Rod Pinus je sice hojnû zastoupen v miocénních

usazeninách mostecké pánve, vût‰inou se v‰ak jedná

o jiné typy borovic.                 K. Mach a J. Bor‰iová

Borovice pruÏná u domu ã. 226 v Al‰ovû ulici.

Na Mukovû si pfiipomnûli 62. v˘roãí padl˘ch americk˘ch letcÛ
Pietní akt zapoãal  22. ãervence

2006 ve 12.40 hodin pfieletem dvou

sportovních letadel z leti‰tû Kudlich

v Teplicích nad pomníãkem padl˘ch

americk˘ch letcÛ. Nízk˘m prÛletem

a zamáváním kfiídel letadel vzdali

piloti letadel hold padl˘m americ-

k˘m letcÛm. Po tomto aktu letadel

pfiivítala hosty a obãany obce Mu-

kov starostka obce Hrobãice paní

BoÏena Zemanová.

62. v˘roãí se zúãastnili v˘znamní

hosté, tajemník velvyslanectví USA

v Praze paní Sarah Peck, vojensk˘

a leteck˘ pfiidûlenec velvyslanectví

USA v Praze Pplk. David Barsnesse,

pfiedseda Severoãeského leteckého

archivu pan Jaroslav Îampach

a pfiedseda ZO âSBS v Bílinû Vác-

lav Vadlejch.

Co se vlastnû 21. 7. 1944 také

v pátek stalo? Toho dne podnikla 15.

letecká armáda USA AF dislokova-

ná na leteck˘ch základnách na osvo-

bozeném území jiÏní Itálie svÛj dru-

h˘ nálet na cíle v Evropû. Tímto cí-

lem mûla b˘t chemiãka na v˘robu

syntetického benzinu v ZáluÏí

u Mostu. Ten den panovalo na trase

náletu ‰patné poãasí, bylo mlhavo

a byla nízká oblaãnost. Z toho dÛvo-

du z celkového poãtu 300 bombar-

dovacích letounÛ se ãást rozhodla

bombardovat náhradní cíle v severní

Itálii. Nad cíl v ZáluÏí se dostalo jen

143 letounÛ, které na cíl shodily 900

pum. Tento útok si vyÏádal 128 obû-

tí na Ïivotech a ‰kody na zafiízení

chemiãky se vy‰plhaly do 20 mil.

fií‰sk˘ch marek. Zbylé pumy v poãtu

asi 3100 dopadly mimo cíl v okolí

chemiãky. 

Pro ‰patné poãasí nûmeãtí stíhaãi

vÛbec nenastartovali, proto ve‰kerá

ochrana chemiãky byla na protileta-

dlovém dûlostfielectvu. Nad cílem

zasáhlo 4 bombardovací letadla

a jedno spadlo v prostoru obce Kfii-

Ïatky v okr. Most. Dal‰í 3 letadla

v prostoru Teplic a jedno na Muko-

vû. Ve stroji na Mukovû zahynuli tfii

ãlenové osádky, Lt. Leon H. Polin-

ski velitel letounu, Stg. Tunis Gaals-

wyk a Stg. Robert. D. Finley.

Ostatních sedm letcÛ se zachráni-

lo a doãkalo se v zajateck˘ch tábo-

rech konce války. Pietní akt byl za-

konãen podûkováním v‰em hostÛm,

obyvatelÛm obce Mukova a pozvá-

ním na pfií‰tí pietní akt, kter˘ by se

mûl konat pfii pfiíleÏitosti 63. v˘roãí

21. 7. 2007.

Na pietní akt byl pozván paní sta-

rostkou obce Hrobãice i starosta

mûsta Bíliny Josef Horáãek, kter˘ se

omluvil, Ïe se nedostaví z dÛvodu

vedení svatebních obfiadÛ. Na jeho

místo starosta Bíliny delegoval své-

ho zástupce místostarostu Romana

·ebka, kter˘ se bohuÏel nedostavil

a ani se paní starostce obce Hrobãi-

ce neomluvil.         Václav Vadlejch, 
Pfiedseda ZO âSBS Bílina
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINYPunková kapela “Do fiady!” 

ReÏisérem se stal Martin Stu-

deck˘, kter˘ má za sebou jiÏ ce-

lou fiadu videoklipÛ pro celou fia-

du zpûvákÛ a skupin, jednou

z jeho posledních prací bylo vi-

deo pro zpûváka Petra Koláfie.

“Spoleãnû s Martinem Studec-

k˘m jsme se rozhodli, Ïe nechce-

me dûlat tradiãní video, kde bude

kapela zaznamenána napfiíklad

bûhem koncertu, ale dali jsme

spoleãnû dohromady scénáfi, kte-

r˘ obsahuje ucelen˘ pfiíbûh,” na-

stínil kytarista a vÛdãí osobnost

Do fiady! Vladimír Volman

s tím, Ïe “pohyblivé obrázky”

doprovodí písniãku JeÏí‰, kterou

fanou‰ci kapely mohli nalézt na

posledním albu Do fiady!  - Ne-

ber to osobnû, které skupina vy-

dala vloni..  

Videoklip se natáãel v prÛbûhu

jednoho dne postupnû na nûkoli-

ka místech. V Bílinû se ‰táb po-

hyboval na základní ‰kole a na

námûstí, aby se pak následnû

pfiesunul do Mostu a Litvínova,

kde natáãení skonãilo. “Dûj vi-

deoklipu se pfiibliÏnû odvíjí od

textu písniãky JeÏí‰, která je iro-

nick˘m pohledem na nejrÛznûj‰í

moderní církve a sekty, kter˘m

jde víc o peníze sv˘ch oveãek

neÏ o spásu jejich du‰e,” doplnil

Petr Rajtora, textafi, zpûvák a lídr

kapely s tím, Ïe na natáãení se

podílely zhruba tfii desítky kom-

parzistÛ a ve velmi netradiãních

vedlej‰ích rolích se zde objeví

i jednotliví ãlenové kapely. BliÏ-

‰í podrobnosti o dûji ale Petr

Rajtora prozradit nechtûl, diváci

si budou muset poãkat na premi-

éru klipu, která by se mûla usku-

teãnit na podzim. 

Do fiady! fungují na ãeské pun-

kové scénû od roku 1987, v je-

jich ãele stojí po celou dobu ky-

tarista a zpûvák Vladimír Vol-

man. V souãasné sestavû kromû

nûj v kapele hrají je‰tû Milan Vl-

ãek (baskytara, zpûv), Petr Raj-

tora (zpûv) a Jan Fröhlich (bicí).

Od svého vzniku má kapela na

svém kontû celkem ãtyfii alba,

Join the army, Amnestie, Vojen-

sk˘ 3-nápravov˘ speciál a Neber

to osobnû. Skladba JeÏí‰ z po-

slední desky by se mûla zane-

dlouho objevit i na kompilaci

punkov˘ch kapel, kterou plánuje

vydat hudební vydavatelství

EMI.  Na svém kontû má skupi-

na za celou dobu své existence

nûkolik stovek koncertÛ po ce-

lém území âeska, Slovenska, ale

pfiedstavila se i v zahraniãí, na-

pfiíklad ve Vídni, DráÏdanech ne-

bo Berlínû. Pravidelnû koncertu-

je na nejvût‰ích tuzemsk˘ch fes-

tivalech, letos se pfiedstavila na

nejvût‰ím z nich, Open Air Trut-

nov.                       Jan Pimper

Autor fotografií - Pavel Plá-

niãka

natoãila
videoklip

První videoklip
ve své devatenác-
tileté historii se
rozhodla v polovi-
nû srpna natoãit
bílinská punková
kapela Do fiady!

mém zaopatfiení. Je-li dítû v pfií-

mém zaopatfiení více osob, vyplatí

se pfiíspûvek na ‰kolní pomÛcky

osobû urãené na základû dohody

tûchto osob. Nedohodnou-li se tyto

osoby, urãí úfiad státní sociální

podpory, kter˘ o pfiíspûvku rozho-

duje, které z tûchto osob bude pfií-

spûvek na ‰kolní pomÛcky vypla-

cen.

Pfiíspûvek na ‰kolní pomÛcky

bude vyplácet Úfiad práce, Vrchlic-

kého 12 v Teplicích (pracovi‰tû

státní sociální podpory).

DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ 
PODZIM 2006 

ZÁ¤Í
KDYÎ KOâKY NEJSOU

DOMA
Vstupné - Pfiízemí:  

1. - 10. fiada

160,- Kã

11. - 13. fiada

140,- Kã

Balkon: 

1. fiada 160,- Kã

2. - 4. fiada 120,- Kã 

5. - 8. fiada 100,- Kã

¤ÍJEN
MOT¯LI
Vstupné - Pfiízemí:

1. - 10. fiada 180,- Kã 

11. - 13. fiada 160,- Kã

Balkon:

1. fiada 180,- Kã

2. - 4. fiada 120,- Kã

5. - 8. fiada 100,- Kã 

LISTOPAD
VÍ· P¤ECE ÎE NESLY·ÍM,
KDYÎ TEâE VODA

Vstupné - Pfiízemí: 

1. - 10. fiada                 240,- Kã

11. - 13. fiada 220,- Kã

Balkon: 

1. fiada 240,- Kã

2. - 4. fiada 180,- Kã

5. - 8. fiada 150,- Kã

PROSINEC
FRANKIE A JOHNY VE SVI-

TU LUNY
Vstupné - Pfiízemí:

1. - 10. fiada 220,- Kã

11. - 13. fiada 200,- Kã

Balkon:

1 fiada 220,- Kã

2. - 4. fiada 160,- Kã

5. - 8. fiada 130,- Kã

·kolní pfiedstavení: 

Vstupné: 90,- Kã 

Cena v‰ech pfiedstavení je 800,-

Kã (od 1. do 10. fiady).

Cena permanentky na v‰echna

pfiedstavení je 600,- Kã.
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FotoreportáÏ z taneãního setkání
REPORTÁÎ P¤IPRAVIL V. WEBER

V pfií‰tím roce se opût setkáme...                                                             

Bez zrcadel se správn˘ nácvik neobejde.                                                 

Devítilet˘ úãastník taneãního kurzu Martin Pavlíãek.                               

A. Moravec zpovídá ãleny D2XS.                                                            

Taneãní frekventanti pfied vystoupením.                                                   

Litvínovská taneãní skupina Casio s B. Kladivovou.                                 

Taneãní skupina Star Dance Chomutov.                                                  

Zleva L. Ranãáková, P. Dolinajec a I. Hannichová pfii taneãní exhibici.    
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA ZÁ¤Í 2006

MÍROVÉ NÁMùSTÍ
Pátek 8. záfií od 19.00 hodin

Lampionov˘ prÛvod
Sraz úãastníkÛ na Mírovém ná-

mûstí v 19.00 hodin. Program

zahájí kapela Miniband s hosty.

Odchod na letní kino Kyselka

ve 20.00 hodin.

Sobota 9. záfií od 8.30 hodin

Podzimní jarmark
Vystoupí kapela Miniband,

loutkové divadlo, kouzelník,

stfiedovûk˘ kat a dal‰í.

LETNÍ KINO KYSELKA
Pátek 8. záfií

O té velké mlze
Pásmo kreslen˘ch pohádek:

Krtek a Ïv˘kaãka, Cvrãek a pi-

la, O Mike‰ovi, ·taflík a ·pa-

getka, O té velké mlze, Král

a skfiítek.

Vstupné: S lampionem zdarma,

bez lampionu 20 Kã

KULTURNÍ DÒM
FONTÁNA
Úter˘ 26. záfií od 19.00 hodin

Taneãní kurz
Zahájení kurzÛ tance a spole-

ãenského chování pro zaãáteã-

níky i pokroãilé. Vyuãují lekto-

fii Iva a Petr Dufkovi z Teplic.

Cena: dívky 900 Kã a chlapci

860 Kã.

Pfiihlá‰ky a platby v Informaã-

ním centru.

MùSTSKÉ DIVADLO
Nedûle 17. záfií od 15.00 hodin

Malované písniãky
Pásmo písniãek, básniãek a vy-

právûní ve ver‰ích pro nejmen-

‰í diváky.

Hrají: Petr Mikeska, Tereza

Kostková a loutky

Vstupné: 40 Kã.

V¯STAVNÍ SÍ≈
U KOSTELA
Pondûlí 4. záfií od 16.00 hodin

V˘tvarka za ‰kolou
VernisáÏ v˘stavy dûtsk˘ch v˘-

tvarn˘ch prací ze soutûÏe “Bo-

fieÀská ãarodûjnice”, které byly

vytvofieny v kvûtnu na Míro-

vém námûstí.

Vefiejnosti pfiístupné. V‰ichni

jsou srdeãnû zváni.

V̆ stava   potrvá  od 5.  9.  do

27. 9. 2006.

GALERIE POD VùÎÍ
Od 1. 9. do 26. 9. 2006

V˘stava ruãních prací
Práce seniorÛ z Domova dÛ-

chodcÛ v Bystfianech.

Pfiijìte se pobavit na jarmark
Kulturní centrum Kaskáda

a Mûsto Bílina zve v‰echny obãa-

ny Bíliny i pfiilehlého okolí na

“Podzimní jarmark” na Mírovém

námûstí v Bílinû. V sobotu 9. záfií

námûstí opût znovu v˘raznû oÏije.

I kdyÏ je to letos v pofiadí jiÏ tfietí

jarmark, je na‰í snahou vÏdy ales-

poÀ ãásteãnû program oÏivit nûãím

nov˘m. Urãitû v˘raznou zmûnou

pfii ãervnovém jarmarku u pfiíleÏi-

tosti Konference partnersk˘ch

mûst bylo pozvání stfiedovûk˘ch

dûlostfielcÛ nebo sokolníkÛ. Vlá-

ãek s v˘lety po Bílinû byl také vel-

k˘m lákadlem. Podzimní jarmark

ãeká také malá zmûna. Program

bude probíhat na tfiech scénách

souãasnû a kaÏd˘ náv‰tûvník si bu-

de moci vybrat program, jak˘ se

mu nejvíce líbí. Hlavní scéna bude

samozfiejmû na Mírovém námûstí,

kde se bude stfiídat v hraní skupina

Miniband a folkov˘ zpûvák Jindra

Kajak. U kostela vznikne historic-

ká scéna, na které se nám pfiedsta-

ví jak staroãeské loutkové divadlo,

tak stfiedovûk˘ fakír. Své umûní

pfiedvede i stfiedovûk˘ kat. Velkou

novinkou bude i scéna dechovek,

kterou jsme umístili do prostorÛ

b˘valé trÏnice za námûstím. Zde

bude probíhat program dvou de-

chov˘ch orchestrÛ celé dopoledne.

Stfiídavû bude hrát BíliÀaãka a de-

chovka z nûmeckého mûsta Bühl.

Cel˘m programem bude provázet

moderátor.

Na‰ím cílem je postupnû jar-

mark situovat na více míst, neÏ je

námûstí a v budoucnu máme v plá-

nu zfiídit i napfiíklad rockovou

a country scénu.

Petr Mácha,
KC Kaskáda

V mûsíci záfií poprvé do divadla
Mûsíc záfií je po “divadelních

prázdninách” prvním mûsícem, kdy

do na‰eho Mûstského divadla zaví-

tají opût v˘znamní a známí umûlci.

V úter˘ 19. záfií pfiivítáme na jevi‰-

ti v komedii “KdyÏ koãky nejsou

doma” Luká‰e Vaculíka v hlavní

roli spoleãnû s Romanem ·tolpou.

Velice nás v‰echny tû‰í rostoucí

zájem o divadelní pfiedstavení. Na

leto‰ní podzimní pfiedstavení je jiÏ

prodáno více jak dvû stovky perma-

nentních vstupenek, coÏ oproti jar-

ním pfiedstavením je nárÛst skoro

o stovku permanentek. Pfiedprodej

stále probíhá v Informaãním centru

na Mírovém námûstí v Bílinû a re-

zervace na tel. 417 810 985.  

Petr Mácha, foto: zdroj internet

Nov˘ bodov˘ systém
Zastavení a stání
Paragraf 25, odst. 1
¤idiã smí zastavit jen:
vpravo ve smûru jízdy co nej-

blíÏe k okraji pozemní komuni-

kace a na jednosmûrné pozemní

komunikaci vpravo i vlevo,

v jedné fiadû a rovnobûÏnû

s okrajem pozemní komunikace,

nedojde-li k ohroÏení bezpeãnos-

ti a plynulosti silniãního provo-

zu, smí v obci fiidiã vozidla o cel-

kové hmotnosti nepfievy‰ující

3500 kg zastavit a stát kolmo,

popfiípadû ‰ikmo k okraji pozem-

ní komunikace nebo zastavit

v druhé fiadû.

Novela umoÏÀuje parkování

nejen soubûÏnû s chodníkem,

n˘brÏ i ‰ikmo a kolmo, aniÏ by to

muselo b˘t vyznaãeno pfiíslu‰-

nou dopravní znaãkou. Pfii volbû

takového parkování je v‰ak tfieba

mít na pamûti, Ïe se nemûní pra-

vidlo, podle nûhoÏ pfii stání musí

zÛstat aspoÀ jeden voln˘ jízdní

pruh o ‰ífice nejménû 3 m pro kaÏ-

d˘ smûr jízdy. DÛleÏitá je i volba

místa - i pfii splnûní této podmínky

mÛÏe b˘t kolmé postavení vozu

riskantní pro jeho majitele, tedy Ïe

se do nûho nûkdo nabourá.

V paragrafu  27.  odst.  1,
písm. o

Je pak zákonem dána jistá moÏ-

nost zastavit po dobu nejvíce tfií

minut i na vyhrazeném parkovi‰ti.

¤idiã pfiitom v‰ak nesmí ohrozit

ani omezit ostatní úãastníky pro-

vozu na pozemních komunikacích,

zvlá‰tû pak fiidiãe vozidel, pro nûÏ

je parkovi‰tû vyhrazeno. Na tato

parkovi‰tû je vjezd vozidel bez

oznaãení O1 zakázán, je zde tedy

zakázáno i zastavení a stání.

V pfiípadû poru‰ení hrozí fiidiãi

pokuta od 5 000 do 10 000 Kã

a zákaz ãinnosti od 6 mûsícÛ do

jednoho roku.

V paragrafu 27, odst. 1,
písm. r

Je nyní zcela zakázáno parko-

vat na vegetaci kolem silnice,

pokud to nedovoluje místní úpra-

va. Dále je potvrzeno, Ïe na

obousmûrné komunikaci lze stát

jen vpravo, a upfiesnûno, Ïe na

jednosmûrné komunikaci je to

moÏné vpravo i vlevo.



Zahájení 11:55 
12:00- 12:30  Marie Havlová a Milan Krejza (Duchcov, Krupka)    
12:40- 13:15  Naspûch (Teplice)                  
13:25- 14:00 Stráníci (Litvínov)  
14:10- 14:50  Blue Eyes (Ústí n/L)                 
15:00- 15:40  BG Bazar (Jablonec n. N.)       
15:45- 16:00  Dûtská soutûÏ 
16:00- 16:40  Bluegrass Hoppers (Ústí n/L)                 
16:50- 17:30  Bob a Bobci (Osek)                     
17:40- 18:20  Kfiáp (Krupka, Jeníkov,

Bílina,Most)  
18:30- 19:15  Monogram (Praha)                    
19:20- 19:50  Jaroslav Urbánek (Duchcov)                
20:00- 20:45  Poutníci (Brno)  
21:00- 21:50 Slávek Janou‰ek (Brno)                      
22:10- 23:20  Druhá Tráva s Robertem 

KfiesÈanem (âR/SR)                  
23:30- 00:00  Zvlá‰tní Zóny (Olomouc)  
00:10- 00:50 ZDARR (Most)                    
01:00- 02:00  Pfielet M.S. (Blovice)

Moderátofii: Jára Kuchafi a Josef ·tros            
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Pofiádající kapela Kfiáp.                                                                      

Druhá tráva s Robertem Kfiest’anem.                                                                      

Teplická skupina NASPùCH.                                                                  

Pfiijmûte pozvání na tradiãní Babí léto na Kyselce
Kyselka bude opût 9. záfií

2006 od 11:55  svûdkem festi-
valu country a bluegrassov˘ch
kapel s pfiíznaãn˘m názvem
“Babí léto”. Organizátory pro-
jektu jsou Jindfiich LuÀák, Jifií
Beránek, Petra Hanu‰ová
a kapela Kfiáp s rodinami.

Babího léta se zúãastní fina-

listé hudebního klání, které se

konalo letos v dubnu v Kultur-

ním domû Fontána. Ze 13 zú-

ãastnûn˘ch kapel vybrala odbor-

ná porota kapelu BG Bazar

z Jablonce nad Nisou, která pfie-

váÏnû hraje moderní bluegrass,

newgrass, gospel, new age, folk

a country. Jako druhá se umístila

olomoucká kapela Zvlá‰tní Zóny

a nebude chybût ani folková ka-

pela, kterou si vybrali diváci,

Bob a Bobci z KfiiÏanova u Hro-

bu. Do Bíliny opût pfiijede Druhá

tráva s Robertem KresÈanem, ne-

stofii bluegrassové hudby, ktefií

letos oslaví 15 let svého trvání.

Dále se pfiedstaví litvínov‰tí

Stráníci, z Brna  Poutníci, Slávek

Janou‰ek a dal‰í.

Pro dûti jsou pfiipravené zají-

mavé soutûÏe se ·tûpánkou Krú-

povou-Kube‰ovou a Radkem Vá-

‰ou. 

Neváhejte a pfiijìte si poslech-

nout v˘bornou muziku, zazpívat

nebo i zasoutûÏit.

2006 2006

Program 9. záfií 2006
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Z dopisÛ na‰ich obãanÛ...
VáÏená redakãní rado “Bílin-

ského zpravodaje”.
Dovolil jsem si Vám zaslat po-

stupnû 3 pfiíspûvky do BZ ikdyÏ

se musím pfiiznat, Ïe ne takové,

které by pûli jen ódou pro radost,

ale Ïe byly ãásteãné kritické nebo

jiného pohledu na danou Vûc.

1. se t˘kal jiného pohledu na fií-

zení a fungování TS-Bílina, neÏ

sdûlil v tisku p. místostarosta Pe-

cháãek, 2. se t˘kal neexistujícího

bezbariérového pfiístupu na na‰í

radnici a 3. se t˘kal jednání nû-

kter˘ch na‰ich zastupitelÛ, rad-

ních a pfiedstavitelÛ stran ãi hnutí

v pfiedvolebním Komunálním bo-

ji v Bílinû a dále mého pohledu

na to co se vám podafiilo z per-

fektního BZ udûlat-neudûlat.

Vzhledem k tomu, Ïe jste Ïádn˘

pfiíspûvek pochopitelnû zcela

správnû neotiskli, dovoluji si vám

zaslat 4. pfiíspûvek, kter˘ vzhle-

dem k jeho kladnému pohledu na

vûci dal‰í jistû rádi uvefiejníte!

1. Oproti dfiívûj‰ímu reprezen-

tativnímu BZ, jste skuteãnû pro-

vedli kus poctivé práce a jeho

kvalita a to pfiedev‰ím obsahová

ikdyÏ jen na 4 listech, oproti pÛ-

vodním 12 je opravdu perfektní.

Z toho dÛvodu ho budu i nadále

za své peníze kupovat v 10 ti v˘-

tiscích a zasílat ho krajanÛm Bili-

ÀákÛm do zahraniãí a âR (tak jak

jsem to dûlal dfiíve) a tím propa-

govat na‰e mûsto Bílinu.

2. Na‰im radním a v‰em zastu-

pitelÛm bych chtûl pfii ukonãení

volebního období vfiele podûko-

vat za v‰e co pro Bílinu a její ob-

ãany udûlali-neudûlali a nebylo

toho opravdu málo. ·koda jen, Ïe

Vás nemohu volit v‰echny najed-

nou, opravdu mne to mrzí

a omlouvám se Vám.

P.S. Jsem pfiesvûdãen, Ïe pfiipo-

mínky obãanÛ k situaci v Bílinû

se Vám budou do BZ v dal‰ím ob-

dobí jen hrnout a hlavnû budou

v‰echny kladné.

Zmítko Marcel, Bílina

VáÏen˘ pane Zmítko,
Dûkujeme Vám za Vá‰ pfiíspû-

vek a dle Va‰eho pfiání jej zafiazu-
jeme do tohoto ãísla BZ, aãkoli
jsme z nûj podstatu jeho obsahu
zcela nerozpoznali.

U Va‰í reakce na polemiku zá-
stupcÛ mûsta z pfiedminulého ãís-
la jste pfiedev‰ím vyjádfiil pfiání
neunavovat ãtenáfie politick˘mi
pÛtkami a nezabírat jeho prostor
ãlánkÛm z bílinského Ïivota. Ve
stejném ãlánku jste zároveÀ stejné
téma na velkém prostoru opisoval

a zároveÀ jej doplnil vyprávûním
ze svého Ïivota, napfi. o dopisová-
ní si se zahraniãními partnery
apod. Tímto se Vá‰ pfiíspûvek stal
velmi dlouh˘m a zároveÀ vyjad-
fiujícím protichÛdné pfiání: “ne-
zatûÏovat politick˘mi pÛtkami -
zvefiejnit ãlánek o politick˘ch pÛt-
kách”.

Ve svém dne‰ním ãlánku voláte
po “perfektní obsahové kvalitû”.
Ta pfiichází se psaním o zajíma-
v˘ch tématech, které jsou vyjád-
fieny na prostoru odpovídajícím
kapacitû BZ. 

OpusÈme proto kli‰é o kladn˘ch
- nekladn˘ch ãláncích a vyjádfie-
me základní podmínky pro pfiijetí
ãlánkÛ do BZ. Obsah ãlánkÛ ne-
smí obsahovat vulgarity ãi útoky
na skupiny obyvatel, mûl by sou-
viset s bílinsk˘m vefiejn˘m Ïivo-
tem a jejich délka odpovídat pro-
storov˘m moÏnostem BZ. S tímto
úzce souvisí prezentace konkrét-
ních názorÛ, bez ohledu na jejich
názorové zamûfiení, ale s efektiv-
ním vyuÏitím prostoru ãasopisu.
V tomto ohledu je napfi. vá‰ dne‰-
ní pfiíspûvek spí‰e souborem bon-
motÛ, typu: “pûli jen ódu na ra-
dost, pochopitelnû zcela správnû
neotiskli, nemohu Vás volit v‰ech-
ny najednou, apod.            (red)

Chladivá krása stromÛ

Tropická vedra trápí kaÏd˘
rok i obyvatele Bíliny. Chlum‰tí
mají nûco po ãem se jin˘m mÛ-
Ïe jenom zdát. Krásn˘ park
uprostfied sídli‰tû. Vzrostlé
stromy dávají chladn˘ stín, ve

● Redakce nezodpovídá za obsah
pfiíspûvkÛ od ãtenáfiÛ a Ïádn˘m
zpÛsobem je neupravuje. Obsah
pfiíspûvkÛ se nemusí vÏdy shodovat
s názory redakce a redakãní rady.

kterém se ukr˘vají na laviã-
kách maminky s miminky, je-
jich ãím dál víc a hlavnû dÛ-
chodci. Jejich debatní a vzpo-
mínkové krouÏky nám pfiipo-
mínají, Ïe i my ve stfiedním vû-
ku budeme jednou vdûãni za ce-
loroãní krásu stromÛ a v par-
ném létû dvojnásob. Nevím, kdo
navrhl toto sídli‰tû, vím, kdo ho
stavûl. UÏitek mají  v‰ichni oby-
vatelé Chlumu. Jedna z nejvût-
‰ích pfiedností parku je zákaz
a nemoÏnost automobilové do-
pravy. Je pravda, Ïe ne v‰ichni
si váÏí tohoto parku. Od pej-
skafiÛ, po zkracovatelích cest
pfies trávníky. MoÏná by chtûla
jiÏ upravit dlouhá kolonáda
a potû‰il by i mal˘ vodotrysk
pro osvûÏení vzduchu i krásu
vodní hladiny ãi uklidÀující
zvuk kaskády. Fontánu tam jiÏ
máme. Zachovejme park i pro
dal‰í generace.              S. Pták

Opravy chodníkÛ
JakoÏto novopeãen˘ otec trá-

vím dny procházkama s koãárem

a mÛÏu fiíct, Ïe Bílina je na tohle

nevyhovující.  Jak  uÏ  jsem  si

v‰iml, tak chodníky se opravují,

ale ne na hlavních trasách, ale

v postranních uliãkách. Nebo,

kdyÏ chci pfiejít na pfiechodu a to

tfieba u radnice, tak to abych s ko-

ãárem utíkal, protoÏe neÏ dojdu

do pÛlky silnice uÏ je tam ãerve-

ná. Taky mi trochu vadí, Ïe tady

není kam s tím koãárem jít a ne-

jen s koãárem ale i s dûtma. Cho-

dí se tu jen na Kyselku a tam kro-

mû Kafáãe nic není a to jaksi dû-

tem nestaãí. Proã tu není aspoÀ

jeden dûtsk˘ parãík, kde budou

prolejzaãky, klouzaãky, pískovi‰-

te, no prostû nûco, kde se mohou

maminky nebo tatínkové sejít

a s dûtma si hrát. Taky rád jezdím

na koleãkov˘ch bruslích a to

i s koãárem a musím proto jezdit

tfieba do Mostu, protoÏe v na‰em

mûstû to prostû nejde. Proã se ne-

opraví silnice na Kyselce (ul. Bo-

Ïeny Nûmcové, smûrem od hfibi-

tova k lázním) a podél Bíliny (fie-

ky), aby si lidé mohli zasportovat

nejen na atletickém hfii‰ti? Rád

bych znal názory jin˘ch obyvatel

a prosím zastupitelstvo mûsta

o zamy‰lení nad touto problema-

tikou. Dûkuji. Lanc Karel

Odpovûì na dotaz pana Karla
Lance:

Opravy chodníkÛ ve mûstû pro-
bíhají podle finanãních moÏností
a konkrétnû jsou urãovány pro-

chodníky podle stavu povrchu
a dÛleÏitosti trasy s ohledem na
rovnomûrnost lokalit, kde se
chodníky opravují.

V pfiípadû pfiechodu svûtelné
signalizace je dÛleÏité vstoupit
na pfiechod v okamÏiku, kdy svítí
zelená. Pak je zaji‰tûna dostateã-
ná ãasová rezerva pro dokonãení
pfiechodu bez nutnosti “bûÏet”.
V Ïádném pfiípadû není bezpeãné
vstupovat na pfiechod, svítí-li
ãervená!

Co se t˘ká dûtsk˘ch hfii‰È, je
pravda, Ïe Bílina neopl˘vá jejich
dostatkem. V souãasné dobû pfii-
pravujeme v˘stavbu dûtského
hfii‰tû v proluce na Mírovém ná-
mûstí. Projekt nyní zpracovává
architekt p. Abrahám. JelikoÏ ob-
ãané projevili pfiání o jejich vy-
budování i v ostatních ãástech
mûsta, bude se tímto zab˘vat no-
v˘ územní plán. Realizace závisí
na finanãních moÏnostech mûsta
v dal‰ím období.

Trasa pro moÏnost jízdy na in-
line bruslích bude pfiístupná na
novû pfiipravované cyklotrase ve
smûru nádraÏí âD - centrální
‰kolní jídelna - tenisové kurty -
Kyselka - BfieÏánská - nádraÏí
âD. V˘hledovû poãítáme i s re-
konstrukcí ulice Kyselské. Pro-
jekt na cyklotrasu je nyní ve fázi
stavebního fiízení na odboru do-
pravy, realizace by mûla pfiijít na
fiadu pfií‰tí rok. Poãítáme s pfiís-
pûvkem na vybudování z evrop-
sk˘ch dotaãních fondÛ.

MoÏnost vyjádfiení mûli obãané
na jafie leto‰ního roku, kdy v sou-
ladu s metodikou zpracovávání
strategického plánu rozvoje byla
uskuteãnûna anketa, jejímÏ cílem
bylo zjistit názory obyvatel na
souãasné problémy a potfieby
mûsta, ale i na jeho budoucí roz-
voj. PrÛzkum byl realizován ve
dnech 10. 3. aÏ 27. 3. 2006 ano-
nymním dotazníkov˘m ‰etfiením.
V˘sledky obsaÏené v závûreãné
zprávû budou projednávány na
jednání rady dne 30. 8. 2006 a na
jednání zastupitelstva dne 7. 9.
2006.

Ing. Jaroslav Bufie‰,
vedoucí investiãního odboru
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Na snímku interiér hornicko-geologického muzea na fieditelství DolÛ
Bílina.

SK SIAD Bílina - FK Obalex Jílové 5:0  (3:0)
Bílina -  âtvrté kolo 1. A tfiídy

pfiivedlo do Bíliny tfietí Jílové. Ale

od poãátku byla Bílina aktivnûj-

‰ím muÏstvem.  Ve 14. min. vy-

stfielil z hranice ‰estnáctky Mora-

vec a brankafi hostÛ vyrazil na roh.

Ten zahrál Moravec po zemi, No-

vák “pustil” za sebe a Bari vstfielil

svoji první mistrovskou branku za

áãko.  AÏ v závûru poloãasu se do-

stalo Jílové dopfiedu, dvakrát ko-

palo roh, ale potom v‰e zakonãilo

stfielou nad branku. Po následném

protiútoku zahráli hosté rukou

v pokutovém území a Novák

s pfiehledem k tyãi penaltu promû-

nil. Ale je‰tû nebyl konec poloãa-

su. Sirovátka zatáhl míã po pravé

stranû a Kuãerka v pádu dopravil

centr do branky. 

Hned po pfiestávce mûl velkou

‰anci Moravec, ale místo stfiely vo-

lil pfiihrávku. Po hodinû hry zahrá-

val Moravec roh a Novák se hlavou

nem˘lil. Vzápûtí Moravec na‰el

krásnou pfiihrávkou pfies pÛl hfii‰tû

nabíhajícího Beãvafiíka, kter˘ hla-

vou pfiehodil vybíhajícího branka-

fie. V 75. min. “cviãil” Novák dva

obránce hostÛ, ale na centr nikdo

nenabûhl.  Potom je‰tû jednou stfií-

lel nejnebezpeãnûj‰í hráã hostÛ

Just vedle a teãku mohl udûlat Si-

rovátka, kter˘ by si za svÛj v˘kon

branku zaslouÏil. V prodlouÏení

unikl Beãvafiík, nahrál Sirovátkovi,

kter˘ byl sám pfied brankafiem, ale

pfiesnû ho trefil.  

Tentokrát se prosadily dlouho-

leté opory, nerozluãná dvojice

Moravec - Novák. Moravec na tfii

branky pfiihrál a Novák dvû vstfie-

lil. Trenéra Jifiího Engla jsme se

zeptali, v ãem vidí rozdíl v zápa-

sech se ·luknovem a Jílov˘m.

“Ve ·luknovû jsme dostali branku

z penalty hned ve 2. minutû a 450

divákÛ na na‰e mladé hráãe pÛso-

bilo. Ale domácí hráli v˘born˘

fotbal s pohybem po celém hfii‰ti

a diváci je Ïenou cel˘ zápas do-

pfiedu. Dnes bych chtûl klukÛm za

v˘kon podûkovat. Bylo vidût, Ïe

chtûjí ·luknov odãinit, cel˘ t˘den

byla i dobrá úãast na tréninku. Ve

druhém poloãase jsme do útoku

poslali Vencu Beãvafiíka bylo vi-

dût, Ïe to tam rozh˘bal, dal i bran-

ku.  Hrál Moravec, Sirovátka. Ne-

máme klasického útoãníka, ale do-

vedeme dávat branky.  Hned první

dal mlad˘ Bari, jako zadní stoper

mûl úkol chodit na standartky

a krásnû se prosadil. Ten kádr ne-

máme zase aÏ tak ‰irok˘, dnes

chybûl Hojka. Ale te‰í mû zájem.

Volal po zápase, jak jsme hráli. To

dfiíve nebylo. Mám dobrou spolu-

práci s asistentem Láìou VáÀou

a zatím to jde.”  Spokojen byl

i prezident bílinsk˘ch fotbalistÛ

Petr Arpá‰. “Nebylo to ‰patné,

i kdyÏ soupefi byl trochu slab‰í.

Dobfie hrála mladá obrana, neudû-

lala prakticky chybu.” A Bílina má

opravdu mladou obranu. Hasal 20,

Mergl 19, Bartl 18 a Bari 17 let.

V sobotu zajíÏdí Bílina k okresní-

mu derby k nováãkovi do Modlan.

Branky: 41. (PK) a 61. Novák,

14. Bari, 43. Kuãerka, 63. Beãva-

fiík. 

Sestava: Pohl - Bartl, Bari, Ha-

sal, Mergl - Beãvafiík, Novák, ·u-

lek, Kuãerka (76. Ma‰ata) -  Mora-

vec (71. ·padrna), Sirovátka.  (ob)
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Historie muzea v Bílinû

ãást ãtvrtá
V roce oslav tisíciletí od první

zmínky o Bílinû  v roce 1996 se

tehdej‰í pracovníci  geologického

oddûlení na Dolech Bílina (Seve-

roãeské doly, a.s.) rozhodli usku-

teãnit velkou a názornou v˘stavu

pod názvem “Kameny hovofií”.

V̆ stava pfiedstavovala maliãk˘ v˘-

sek pfiírodnin shromáÏdûn˘ch tû-

mito nad‰enci, které by z depozitá-

fiÛ DolÛ Bílina i soukrom˘ch sbí-

rek bylo moÏno vystavit. V̆ stava

v galerii pod radniãní vûÏí se vyda-

fiila a jejím tvÛrcÛm - nad‰encÛm

do geologie a bílinsk˘m patriotÛm

- bylo líto pracnû vytvofiené pod-

klady odloÏit. Pomûrnû rychle na-

‰li pochopení u vedení DolÛ Bíli-

na. Za vyuÏití v˘stavního materiá-

lu byla pfiebudována stará síÀ hor-

nick˘ch tradic na fieditelství dolÛ

na malé muzeum.  To bylo od té

doby postupnû doplÀováno a tak se

stalo pravidelnou zastávkou desí-

tek exkurzí a náv‰tûv DolÛ Bílina

a také cílem nejen bílinsk˘ch ‰kol

pro zpestfiení v˘uky. Dnes zde mÛ-

Ïete shlédnout popis geologického

v˘voje a historie hornictví na‰í ob-

lasti a rovnûÏ malou galerii histo-

rick˘ch obrazÛ ‰achet. Geologické

oddûlení DolÛ Bílina se kaÏdoroã-

nû sv˘mi exponáty podílí na pfií-

pravû  1 - 2 v˘stav s geologickou

tematikou (Klá‰terec nad Ohfií,

teplické muzeum, Národní Muze-

um atd.), hojnû publikuje na vyso-

ké odborné úrovni a popularizuje

geologické pamûtihodnosti  Bílin-

ska v tisku. Nedostatkem tohoto

muzea je nepfiístupnost odpoledne

a o víkendech a také to, Ïe v pfiípa-

dû cizincÛ vyÏaduje komentáfi pfie-

kladatele. V reálu v‰ak momentál-

nû jde o jedin˘ funkãní náznak

muzea v Bílinû. 

V˘‰e zmínûná v˘stava spolu

s náladami kolem oslav tisíciletí

mûsta rozvífiila hladinu povûdomí

o moÏnostech jak mûsto prezento-

vat. Na základû návrhu skupiny

geologÛ DolÛ Bílina se iniciativy

v roce 1998 chopil starosta Ing. â.

Duda. Po nûkolika konzultacích

geologové pfiipravili návrh expozic

v prostorách dne‰ní galerie u kos-

tela v tehdy uzavírané ‰kole na Mí-

rovém námûstí. Návrh poãítal pfie-

dev‰ím se  zakomponováním velké

ãásti velmi cenn˘ch geologick˘ch

sbírek DolÛ Bílina, ale také s ex-

pozicí archeologickou, historic-

kou, lázeÀskou a pfiedstavením

místních podnikÛ. Následovala

schÛzka za pfiítomnosti pfiedstavi-

telÛ mûsta a pracovníkÛ okresního

muzea. Zde v‰echny strany vyjád-

fiily své pfiedstavy a mûsto ukázalo

místnosti, které navrhovalo k vyu-

Ïití.  Po schÛzce nad tímto návr-

hem pochopil starosta, Ïe muzeum

pfiedstavuje finance o rozsahu o ja-

kém nemûl tu‰ení. Pokusil se neús-

pû‰nû o získání finanãní podpory

ze strany DolÛ Bílina, následnû

byla pfiedstava  muzea zreduková-

na na v˘stavní síÀ a v‰e skonãilo

u nejlevnûj‰í varianty - galerie. Ce-

lá budova b˘valé ‰koly tak získala

kulturnû - duchovní ráz, je zde

dnes knihovna, galerie a základní

umûlecká ‰kola. Muzeu se v‰ak ta-

to cesta uzavfiela.      

Dal‰í  strastiplnou  a dlouhou

cestu prodûlává Bílinská pfiírodo-

vûdná spoleãnost, která vznikla

v roce 2003. Tato spoleãnost (jsou

to mimo jiné témûfi ti lidé, jejichÏ

snaha o vznik muzea je popsána

v˘‰e) úzce spolupracuje z gymná-

ziem a jedním z jejích dlouhodo-

b˘ch programov˘ch cílÛ je kromû

ochrany pfiírody, vzdûlávání a prá-

ce s dûtmi, také vytvofiení muzea.

Doposud se podafiilo zpfiístupnit

stfiedovûké  vinné sklepy pode

dvorem gymnázia a zámûrem je

zde vytvofiit muzeum s geologic-

kou expozicí zamûfienou na vznik

uhlí a expozici Ïiv˘ch stfiedoev-

ropsk˘ch ryb. Pomal˘mi krÛãky

dle moÏností se mladí i star‰í pfií-

rodovûdci snaÏí svÛj zámûr naplnit

(rozbíhá se chov ryb a vznikla ven-

kovní expozice hornin). Bez pod-

statné finanãní podpory je to ale

bûh na velmi dlouhou traÈ, kter˘

stojí jeho aktéry skuteãnû mnoho

sil. Tím jsme se dostali do souãas-

nosti a dalo by se tak zakonãit vy-

právûní o bílinském muzeu. Jak

jsem v‰ak slíbil, zmíním se i o bu-

doucnosti a to v dal‰ím, posledním

díle.                            Z. Dvofiák
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¤editel organizaãní jednotky Elektrárna Ledvice ing. F. Strach pfii pfie-
dávání cen v bûhu na 800 m Ïen.

Bílinská pÛlka pod patronátem nadace âEZ

Ostrava má Zlatou tretru, Bílina

se zase mÛÏe chlubit Bílinskou pÛl-

kou. Za finanãní podpory Skupiny

âEZ, pofiádal v sobotu 19. srpna

2006 Atletick˘ klub Bílina její 34.

roãník. Závod si nenechali ujít fiedi-

tel organizaãní jednotky Elektrárna

Ledvice ing. Franti‰ek Strach, perso-

nální fieditel a.s. Severoãeské doly

Chomutov ing. Josef Molek, staros-

ta Mûsta Bílina Josef Horáãek a

Bûh na 800 metrÛ muÏÛ.
Foto: P. Dudová

ãestn˘ prezident AK Bílina ing.

âestmír Duda, kter˘ poloÏil zá-

kladní kámen tohoto mítinku.

Hlavním závodem byl bûh na

800 m, kterému v Ïenách vévodila

Alena Rücklová ze Spartaku Praha

4, semifinalistka v bûhu na 400

metrÛ pfi. na ME v Göteborgu.

V muÏích zvítûzil v ãase 1:55,95

slovensk˘ bûÏec Peter Ondru‰, kte-

r˘ se o fini‰ popral s libereck˘m

závodníkem Viktorem Altem.

Sprinterskému trojboji kraloval

Ladislav KfiíÏek, odchovanec ing.

âestmíra Dudy, kter˘ nyní startuje

v barvách USK Praha. Druhé mís-

to obsadil finalista v bûhu na 110

metrÛ pfi. na  ME v Götebrogu, Sta-

nislav Sajdok. Trojboji Ïen vévodi-

la Lenka Ficková z PSK Olymp

Praha, za kter˘ nyní startuje i Mar-

tina Dostálová, jejíÏ zaãátky a prv-

ní úspûchy jsou spjaty s AK MUS

Most. 

Doufejme, Ïe i v pfií‰tím roce,

kdy Bílinská pÛlka slaví své jubile-

um, 35. roãník, budeme svûdky

dal‰ích kvalitních v˘konÛ domá-

cích i hostujících závodníkÛ.

V˘sledky bílinsk˘ch závodní-
kÛ:

800 m: 6. Radek Johanna -

1:59,45; sprintersk˘ trojboj (60,
100, 200 m): 5. Jan Kalus, 14. Jan

Benner, 4. Markéta BroÏová, 11.

Katefiina Lindová; trojskok: 2.

Martin S˘kora - 14,44; o‰tûp:1.

Katefiina Îofková - 44,55.      (kÏ)

SK ·luknov - SK SIAD Bílina 3:0 (1:0)
·luknov - Po dvou v˘hrách za-

jíÏdûla Bílina  ve  3. kole  krajské

A tfiídy na Ïhavé hfii‰tû ·luknova.

Strategie zápasu vzala za své jiÏ ve

2. minutû. Kuãerka fauloval a do-

mácí ‰li z penalty do vedení.  Bû-

Ïela 32. minuta, Kuãerka dostal

míã do volného prostoru a bûÏel

sám na branku, ale nechal se vytla-

ãit ze stfielecké pozice. “Domácí

hráãi byli stále v pohybu, nenecha-

li nám chvilku klidu. V pohybu byl

mezi muÏstvy zásadní rozdíl. Nû-

jaké ‰ance jsme si vytvofiili, ale

zklamali nás útoãníci,” hodnotil

asistent trenéra Ladislav VáÀa.  Po

druhé brance jiÏ domácí ovládli

hru. “Ve ·luknovû Ïije fotbalem

celé mûsto. Tu kulisu co diváci vy-

tvofiili, tu doma neznáme.” Více

neÏ ãtyfii stovky divákÛ hnali cel˘

zápas ·luknov dopfiedu. Zklamá-

ním z v˘konu se netajili ani zku‰e-

ní hráãi jako brankafi Pohl a záloÏ-

ník ·ulek. “Jeli jsme si pro bod, ale

soupefi nás ve druhém poloãase

pfiehrál,” dodal ·ulek. “Víme, na

ãem musíme zpracovat, soutûÏ

teprve zaãíná. Ná‰ cíl - postup se

nemûní,” netajil optimismus prezi-

dent bílinského klubu Petr Arpá‰. 

Sestava: Pohl - Bartl, Bari, Ha-

sal, Mergl - Beãvafiík, ·ulek, No-

vák, Kuãerka (80. Ma‰ata) - Siro-

vátka (77. Lev˘), Moravec (75.

Hojka).                                   (ob)

Král stfielcÛ 2006 - kraloval
Ve IV. kole “Bílinské stfielecké

ligy” v disciplínû Sportovní ma-
loráÏní pistole, standard 30 + 30
v˘stfielÛ na mezinárodní terãe ve
vzdálenosti 25 m, pfiedvedl své
stfielecké umûní leto‰ní stfieleck˘
král pan Milan Zábransk˘, kdyÏ
v prÛbûhu soutûÏe pfiifiazoval
k osamûl˘m zásahÛm v hodno-
tách devíti a osmi kruhÛ, vût‰í
poãet zásahÛ desítkov˘ch. V zá-
vûru dokázal nastfiílet padesát
kruhÛ z padesáti moÏn˘ch!

V celkovém souãtu tak získal

566 kruhÛ, ãímÏ dosáhl prvého

místa v soutûÏi a pouze 4 kruhy

mu chybûly do dosaÏení limitu I.

VT stanoveného pro sportovní

stfielce v âeském stfieleckém sva-

zu. Tento znamenit˘ nástfiel je pfií-

slibem k jeho úspû‰nému umístûní

v Krajském pfieboru Ústeckého

kraje, kter˘ se bude konat  na

stfielnici v Kadani. Tímto kraj-

sk˘m pfieborem Ústeckého kraje

pro stfielce SSK MTs Bíliny je‰tû

sezona 2006 nekonãí. Dal‰í ãleno-

vé klubu mají je‰tû zaji‰tûnou

úãast na Mistrovství âeské repub-

liky v Brnû 15. aÏ 17. záfií.

Ti, ktefií se pak neprobojují do

vrcholn˘ch mistrovsk˘ch soutûÏí,

budou mít moÏnost vyzkou‰et

svoje stfielecké umûní doma na

stfielnici v pohárové soutûÏi “Sta-

rosta mûsta Bíliny”, která se usku-

teãní 9. záfií za mezinárodní úãasti

ve stfielbû velkoráÏní pistolí, stan-

dardu 5 + 30 v˘stfielÛ na meziná-

rodní terãe 50 x 20 ve vzdálenosti

25 m. Tato soutûÏ je volnû pfiístup-

ná v‰em drÏitelÛm osobních zbra-

ní, po zaplacení startovného.

VK dopisovatel SSK MTs

St. Teplice - Draci Bílina 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)
Teplice - S ligov˘mi juniory se-

hráli bílin‰tí Draci první pfiípravn˘

zápas na novou sezonu.  S v˘jim-

kou úvodní pûtiminutovky  mûla

Bílina zápas pod kontrolou a jen

slab‰í koncovka uchránila teplické

mladíky od debaklu. Pfiitom v dre-

su DrakÛ hrála i pûtice dorostencÛ,

která drÏela se soupefiem krok.

První polovinu zápasu se do bran-

ky postavil Daniel Slaãík, dlouho-

letá opora, kter˘ svoji hokejovou

kariéru spojil pouze s Bílinou.

A udrÏel si ãisté konto.  “Mûl jsem

z utkání obavu, ale tepliãtí juniofii

mû sv˘m v˘konem zklamali,” fiekl

po zápase. MuÏstvo poprvé vedl

Vladimír Machulda. B˘val˘ dlou-

holet˘ hráã Litvínova a pozdûji ús-

pû‰n˘ trenér mládeÏnick˘ch muÏ-

stev, se kter˘mi to dotáhl aÏ na

mistry republiky.  Nyní se aktivnû

k hokeji vrátil v Bílinû.  Asis-

tentem mu je dlouholet˘ trenér Jifií

Hájek.  “Vypadá to na kvalitní se-

stavu. Na tréninku bylo i 23 hráãÛ.

Ale pro soutûÏ budou pfiipraveny

ãtyfii pûtky a dva brankafii.”

Po uzávûrce sehráli Draci dva

pfiátelské zápasy s béãkem prvoli-

gové Kadanû.  V prvním mistrov-

ském zápase pfiivítají  17. záfií do-

ma VTJ Liberec. 

Branky Bíliny: 12. Gergel, 17.

Kousek, 33. Král, 35. Kubinãák,

42. Mikolá‰ek, 48. Kalkus

Sestava: D. Slaãík (31. Jur-

czak) - Goga, Boháãek, Lexa,

Kolman, Kalkus - Kousek, Viede-

man, Král - Mikolá‰ek, Kubinãák,

Maixner -  Cába, Gergel, Baum-

ruk. (ob)


