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Folková kapela Bob a Bobci.                                          Foto: V. Weber

Dětské soutěže.    

Střelecká družstva.

Babímu létu pfiib˘vá pfiíznivcÛ

Pohár opût doma
V sobotu proběhla na bílinské

střelnici v Nemocniční ulici první
letošní soutěž s mezinárodní účas-
tí. Střelce z Bíliny, Teplic, Kosto-
mlat, Mostu a také pětici z polské-
ho města Bilgoraj přivítal osobně
bílinský starosta Josef Horáček,
neboť právě „o jeho“ pohár se bo-
jovalo. Dvanáctý ročník soutěže
družstev o Putovní pohár starosty
města Bíliny, byl tradičně doprová-
zen i soutěží jednotlivců o Putovní
pohár ředitele VHS Teplice. Nej-
vyšším nástřelem 1311 kruhů zví-
tězilo družstvo SSK 0715 MTs Bí-
lina I. ve složení Pavel Koman,
Milan Budil, Jiří Filipovský st., Ji-
ří a Jan Rendlové.  Druhé místo
vystřílelo družstvo SSK Ležáky
Most ve složení Holečková, Vese-
lovský, Skříšovský, Kopečný
a Kašpar s 1296 kruhy. Třetí místo
obsadili polští střelci, kteří s vy-

půjčenými zbraněmi dosáhli velmi
dobrý nástřel 1098 kruhů. 

V závodě jednotlivců zvítězil
domácí Pavel Koman (foto 2) ná-
střelem 277 kruhů, před Janem
Gerstdorfem (SSK Kostomlaty)
s 275 kruhy a Ctiborem Arnoldem
(SKP Sever Teplice) s 274 kruhy.
V kategorii ženy a junioři zvítězil
,také domácí, Jan Rendl s 253 kru-
hy před Margitou Holečkovou
(SSK Ležáky Most) s 242 kruhy
a polskou závodnicí Barbarou
Kluz s 213 kruhy.

Bílinský starosta předával ceny
a závěrem poděkoval domácím
střelcům, že pohár opět získali
a popřál další střelecké úspěchy.
Polští přátelé měli závody jako
zpestření svého nabitého progra-
mu, který pokračoval i v neděli.

Text a foto Milan Zábranský
(dopisovatel SSK MTs Bílina)

Letošní Babí léto přivítalo na
bílinském koupališti Kyselka asi
tisícovku příznivců country a
bluegrassových kapel. Program
se spustil za pět minut dvanáct
pod taktovkou moderátorů Jose-
fa Štrose a Járy Kuchaře. 

„Na Babí léto přijely všechny

Křesťanem. Poprvé se na Babím
létě představila vítězná kapela
BG Bazar z dubnového soutěžní-
ho předkola Babího léta, která
všem přítomným již úvodní
skladbou dokázala, že právem vy-
hrála.

S úspěchem se také setkaly dět-
ské soutěže, kde nechyběla ta
hlavní, pěvecká. Zatímco v před-
chozích ročnících vyhrávaly vět-
šinou dívky, letos tomu bylo ji-
nak. Vítězství v kategorii do 9 let
si odnesl Pepík Blahýnek, který
písničku od Jarka Nohavici bra-
vurně zarepoval.

„Dětské soutěže dáváme dohro-
mady se Štěpánkou Krůpovou, ale
protože prostor pro soutěže je
omezený a nesmí se poškodit, tak
děláme skoro každý rok totéž, ako-
rát k tomu přibude vždy jedna sou-

(Pokračování na str. 1)

UPOZORNùNÍ PRO âTENÁ¤E:
V P¤Í·TÍM âÍSLE VOLEBNÍ P¤ÍLOHA

pozvané kapely kromě Stráníků,
které nahradila Simona Klímová
ze Slaného. ,“ upřesnil jeden z
organizátorů a člen kapely
Křáp, Jindra Luňák.

Na festival dorazilo i několik

významných osobností. Se skupi-
nou Bluegrass Hoppers přijel Ka-
rel Poláček, jeden ze zakládají-
cích členů legendárních Fešáků.
Stejně jako v loňském roce přije-
la zahrát Druhá Tráva s Robertem
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Stanislav Arnošt Lhota - horský poeta.
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Karel MACH, 
25 let, technik: 

„Do politiky bych ni-
kdy nešel. Neumím si
představit, že bych kan-
didoval do komunálních
voleb. Změnit by se v
Bílině mělo mnohé, ale
nic konkrétního mě ny-
ní nenapadá.  Věřím, že
by se ale něco zásadní-
ho určitě našlo.“

Anna BERKYOVÁ, 
48 let, inv.důchodkyně:
„Změnila bych tu hod-
ně. Například pro nás,
střední generaci tu není
žádné vyžití. Mladí ma-
jí diskotéky, kluby a ba-
ry. Kam se máme ale
chodit bavit my starší?
Na nás nikdo v tomto
směru nemyslí.“

Jiří CHOCHOLOUŠ,
47 let, dělník:

„Pokud bych šel do po-
litiky, změnil bych pře-
devším dopravní situaci
a průjezd Bílinou. Plá-
novaného nadchodu u
vlakového nádraží jsme
se zatím nedočkali, při-
tom by výrazně pomohl
zvýšit bezpečnost pře-
devším chodců.“

Pavel DIETER, 
60 let, důchodce: 

„Myslím, že v Bílině je
všeho dostatek. Moc
bych to tu neměnil.
Možná ještě nechal
zprovoznit nějaké větší
hypermarkety a nákup-
ní střediska. To tu
opravdu schází. A také
možná zmírnil místní
dopravu.“

Dana Válková, 
57 let, inv. důchod.: 

„Nejvíce mi vadí prů-
jezd Bílinou. Je to čím
dál nebezpečnější. Auta
i ta nákladní tudy jezdí
moc rychle a stávají se
tu těžké dopravní neho-
dy, často i smrtelné. S
tím bych něco udělala,
pokud bych šla kandi-
dovat do komunálních
voleb.“

Václav PIŠTORA, 
22 let, podnikatel: 

„Do politiky bych ne-
vstoupil. Ani do té ko-
munální. Myslím si, že
je to jen pro silné žalud-
ky. Pokud tam jde člo-
věk s čistým úmyslem,
dlouho v politice nevy-
drží.  Pokud za sebou
nemá někoho vlivného,
sám nemá moc vliv na
nějaké změny.“

Co byste zmûnili v Bílinû, pokud by jste se rozhodli kandidovat v komunálních volbách? 
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

Babímu létu pfiib˘vá pfiíznivcÛ
(Dokončení ze str. 1)
těž nová,“ dodal organizátor dětských soutěží Radek Váša.
21. října 2006 uspořádá kapela Křáp country bál, kde oslaví pat-

náct let svého vzniku.
Poděkování spolupracujícím organizacím a spolupracovníkům: Jiří-

mu Beránkovi a jeho rodině za vynikající organizaci, Štěpánce Mejti-
lové a Radku Vášovi za uspořádání dětských soutěží. Dále pak Luká-
ši Krůpovi, Heleně Kulhanové, Pavlu Kopřivovi a Járovi Kuchařovi.

Tatrans - Josef Odvárka (Osek), 
3NET (Teplice), Jan Kůs - Lisec (Bílina), Ekodendra (Chotějovi-

ce), Městské tech. služby (Bílina), Severočeské Doly a.s. (Chomu-
tov), Trio Duchcov - Milan Havel, HPM Servis (Most), Město Bíli-
na, HAKIM s. r. o. (Bílina).                                                    (lal)

Odcházím, ana jsouce mrtev...
Takhle nějak by to možná ře-

kl, protože s oblibou používal
přechodníky. Většinou nespráv-
ně, za což jej někdejší tajemník
Městského úřadu  Jiří Kalous
dobromyslně škádlil přízviskem
„vrah českého jazyka“. Možná
proto, že daleko lépe než perem,
vládl Standa Lhota štětcem. Tuž-
kou, pastelkou či  uhlem, prostě
čímkoli, čím se dá malovat
a kreslit.

„Stanislav Arnošt Lhota, horský
poeta“, jak se sám někdy předsta-
voval, byl totiž především vynika-
jící výtvarník. Bohém s velkým ta-

lentem a s ještě větším srdcem.
Autor mnoha plakátů, kreslených
vtipů, log (mimochodem, k nim
patří i logo dnešního KC Kaská-
da), „péefek“ a bezpočtu různých
obrázků. 

Kolikrát jsem seděl u něj v ateli-
éru a pozoroval ho, když pracoval.
Klidně se s vámi bavil, zatímco je-
ho ruka jakoby mimochodem kres-
lila na papír změť čar, z kterých se
posléze vyklubala nádherná a oso-
bitá ilustrace.

Ač z Teplic, ovlivnil Standa kul-
turní dění v Bílině jako málokdo.
Byl to on, kdo pomáhal obnovovat

Bílinský zpravodaj a byl také jeho
prvním redaktorem. Ještě dneska
ho vidím, jak do noci  datloval na
starém psacím stroji články, aby
mohly být ráno v tiskárně.

Já sám jsem Stanislava Lhotu
poznal někdy v roce devadesát
dva. Od něj vyšel impuls založit
v Bílině divadelní soubor, vymys-
lel i název a samozřejmě nakreslil
logo. Výprava našich prvních her
byla jeho dílem, dokonce také sám
hrál. Mezi nejznámější asi patří je-
ho ztvárnění Malého Jana ve hře
Robin Hood. 

Ještě v souvislosti s divadlem
se mi v paměti vybavuje jedna
scéna : před pár lety jsme hráli
v Rumburku pohádku  a najednou
nám během představení popadaly

kulisy. Standa přispěchal do záku-
lisí, zvedl je a držel je tak po ce-
lou tu zbývající hodinu. V té scé-
ně je - alespoň pro mě - jistá sym-
bolika : ačkoli s námi už pár let
nemohl hrát, mohli jsme se
vždycky spolehnout, budeme-li
něco potřebovat, Standa nás
vždycky podrží.

Mám od něj doma obraz. Když
jsem se letos v létě dozvěděl tu
smutnou zprávu o jeho odchodu,
sundal jsem obraz ze stěny a zno-
vu se na něj pořádně podíval. Na
mysl mi přitom přišlo známé úslo-
ví „Vita brevis, ars longa“, a já si
uvědomil, že v tomhle případě  bu-
de platit zcela určitě.

Takže Stando : Ahoj a díky za
všechno.        Jirka Schamberger 
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DOMY S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU ČEKÁ
REKONSTRUKCE

Dva domy s pečovatelskou
službou na Teplickém předměstí
už dlouhou dobu volají po zásad-
ní rekonstrukci. Město má již
zpracovanou studii na rekon-
strukci obou domů.

„Zásadní oprava domů s pečova-
telskou službou bude značně fi-
nančně náročná. Částka se pohy-
buje na hranici 70 miliónů korun.
Rekonstrukce se bude provádět po
etapách, aby se zmírnil finanční
nápor. Rekonstrukci si tyto domy
určitě zaslouží, protože současné
podmínky pro bydlení nejsou zce-
la ideální,“ uvedl místostarosta
Milan Pecháček.

Studie počítá se společenskou
místností, rehabilitačním záze-
mím, výtahem, bezbariérovým pří-
stupem, venkovním sezením, oplo-
cením aj. Finanční podporu bude
město hledat ve strukturálních fon-
dech Evropské unie.               (lal)

„MÁM RADOST“, ŘÍKÁ
ROMSKÝ PORADCE

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vyhlásilo dotační
program na „Podporu romských
žáků středních škol“. Jedná se
o podporu vzdělávání romských
žáků a studentů, jež jsou občany
ČR a jejichž rodinám způsobují
náklady spojené se středním nebo
vyšším odborným vzděláváním fi-
nanční potíže. Případné žádosti do-
poručuje romský poradce nebo so-
ciální odbor, obeznámený se soci-
álními poměry rodiny.

„Jsem opravdu překvapen s ja-
kým zájmem se u romských stu-
dentů tento program setkal. Zatím
se nám přihlásilo okolo 30 případ-
ných zájemců o studium. Větší zá-
jem je o učňovské obory jako je
prodavačka, zedník nebo instalatér.
Je tu i zájemce o střední školu na
obor management obchodu,“ sdělil
bílinský romský poradce Štefan
Tomáš.

Dotace je poskytována na vzdě-
lání, školní stravování, ubytování,
cestovné, školní potřeby a ochran-
né pomůcky. Dotace může být žá-
dána do celkové výše 7000 Kč na
jednoho žáka nebo studenta.   (lal)

MĚSTO BUDE VÍCE
VYUŽÍVAT DOTAČNÍ TITULY

Na Městském úřadě v Bílině se
zřídilo oddělení, které bude mít
za úkol maximálně využít v ná-

Před námi je
poslední zase-
dání zastupi-
telstva, které-
mu pomalu
končí další
čtyřleté voleb-
ní období a tak

přišel čas bilancování, co se nám
za čtyři roky povedlo zrealizo-
vat, ale také to, co se nepodařilo.
Tímto bych chtěl poděkovat
všem zastupitelům za vykona-
nou práci a připomenout, že se
toho udělalo opravdu hodně.

Stali jsme se městem s rozšíře-
nou působností, takže obyvatelé již
nemusí jezdit do Teplic vyřizovat
si občanský průkaz, pas aj. Zreali-

zovali jsme bezplatný převod ne-
mocnice, divadla, kina, stacionáře
a vily na Teplickém předměstí do
majetku města a tím zajistili, že
provoz hlavně polikliniky bude za-
chován. Mnoho finančních pro-
středků se věnovalo školám a škol-
kám ať už k opravě střech, sociální-
ho zařízení nebo výměně oken. No-
vě se zrekonstruoval odbor sociál-
ních věcí na Žižkově náměstí, roz-
jezdový Zelený dům nebo dva do-
my na Mírovém náměstí. Význam-
ným projektem bylo nové školní
hřiště u ZŠ Aléská, které se nám
podařilo zrealizovat pomocí ČEZ
za 2 milióny korun. Postavilo se
nové hřiště v Tyršově zahradě nebo
se kompletně zrekonstruovalo kou-

paliště na Kyselce. Nesmím zapo-
menout zmínit rozšíření Klubu dů-
chodců na Pražském předměstí.

V dalším volebním období, ale
zbývá mnoho úkolů. V první řadě
zprovoznění lázní Kyselka. Přesto-
že všechny volební strany projevi-
ly maximální snahu o jejich zpro-
voznění, zatím se to nepodařilo.
Jednalo se s mnoha subjekty, které
měly zájem o rekonstrukci nebo
odprodej lázní, ale žádný z nich
nesplňoval naše požadavky a nebyl
tak zárukou úspěšného dokončení
akce.

Věřím, že noví členové zastupi-
telstva budou mít stejnou snahu
a pracovat se stejným nasazením,
jako zastupitelstvo, které končí.

Slovo starosty mûsta

RADA MùSTA BÍLINY na své
19. schÛzi konané dne 20. 9. 2006

uložila:
■ Vedoucímu odboru dopravy
zpracovat návrh na vybudování
zpomalovacích prahů v ul.ČSA, Za
Chlumem  (u bývalé  prodejny
Meinl) a u zimního stadionu. 

■ Vedoucí finančního odboru při-
pravit podmínky pro zveřejnění
pronájmu části pozemkové parcely
č. 20/1 v k.ú. Újezd.  

■ Vedoucímu odboru nemovitostí
a investic předložit návrh řešení sta-
vu topného systému na ZŠ Lidická.

schválila:
■ Návrh odboru školství a kultu-
ry zařadit do rozpočtu města na
rok 2007 finanční příspěvek ve
výši 50 tis.Kč pro obec Baráčníků
na oslavu 70. výročí založení ob-
ce a její činnost. Dále souhlasí
s pronájmem nebytových prostor
obci Baráčníků po Romském ob-
čanském sdružení v objektu
bývalé ZŠ na Teplickém předměstí. 

■ Žádost společnosti HOBBY
RACING klub v AČR o povolení
konání automobilových závodů do
vrchu na území města Bílina, dne
30. září 2006. 

■ Hostování PRAVÉHO CIRKU-
SU BEROUSEK v Bílině na expo-
novaném místě zeleně Za Chlu-
mem, ul. Čsl. Armády. 

■ Finanční prostředky (FP) na
oplocení pečovatelského domu
Havířská 583/28.

■ FP na veřejné osvětlení pěší ko-
munikace Za Chlumem od bloku č.
3 k bloku č. 5.

■ FP na veřejné osvětlení pěší ko-
munikace v Bezovce.

■ FP  na opravu božích muk u kos-
tela Sv. Petra a Pavla.

■ Výrobu a instalaci korekčního
zařízení věžních hodin radnice. 

■ Opravu chodníků v areálu
HNsP.

■ Účast města Bíliny v projektu
„Rozvoje kvalifikace v oblasti udr-
žitelného rozvoje v Ústeckém kra-
ji“ .

■ Záměr opravy přístupových
chodníků v ul. Pivovarská č.p. 695
- 698, v návaznosti na sponzorský
dar od ConocoPhillips Czech Re-
public s.r.o. 

■ Nabídnutí společnosti Holding
Košťany volný byt v ulici Důlní
425 Bílina, pro nájemníky z vyho-
řelého  domu v ul. Kyselská.

projednala:
■ Zápis komise pro životní pro-
středí, dopravu a výstavbu, ze dne
11. září 2006.

■ projednala a předkládá zastupi-
telstvu města ke schválení:
■ Vyřazení nemovitostí Důlní č.p.
273 a Důlní č.p. 274 z evidence
majetku města Bíliny (rozhodnutí

stavebního úřadu o povolení od-
stranění stavby) 

■ Přijetí mimořádné účelové dota-
ce ve výši 100 tis.Kč od Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR na re-
alizaci nového informačního systé-
mu - Registr živnostenského pod-
nikání. 

■ Upravenou studii projektu re-
generace panelového sídliště
v Bílině, včetně návrhu etapizace
s tím, že první etapa spočívá v ob-
nově  lokality u I/13 (veřejné
osvětlení, malé dětské hřiště,
úpravy pochůzných povrchů,
úpravy zeleně a prostor pro ven-
čení psů).

vzala na vědomí:
■ Informaci vedoucího stavebního
úřadu o závěru jednání se zástup-
cem společnosti Bohemia Healing
Minerál Waters CZ, a.s., o prove-
dení udržovacích prací na objek-
tech v areálu zřídel. 

■ Docházku členů Rady města Bí-
liny za volební období 2002 - 2006
(do 16. 8. 2006).

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usne-
sení ZM se lze seznámit na
úřední desce MěÚ Bílina
nebo v sekretariátu staros-
ty města a dále i na webo-
vých stránkách města
(www.bilina.cz)
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vaznosti na investiční akce, které
budou probíhat v příštím roce
i v letech následujících, dotační
tituly.

„Dotačních titulů je celá řada,
dnes již víme, že v letech 2007 až
2013 to bude každý rok 100 mili-
ard EUR. U dotačních titulů došlo
ještě k jedné významné změně
a to, že poměr dotačního titulu
a města byl významně změněn.
Dříve jsme dostali 75 % a 25 % se
podílelo město. Teď by to mělo být
tak, že 85 % budou dotační tituly
a 15% se bude podílet město,“ sdě-
lil místostarosta Milan Pecháček.

V uplynulých letech se stavba
musela celá zainvestovat. Pokud
šlo o velké částky, město si muselo
vzít úvěr. V budoucnu se různé fi-
nančně náročné akce budou finan-
covat průběžně po etapách. Složitá
administrativní práce ovšem zůstá-
vá.                                        (lal)

JAKÁ BYLA ÚČAST  ZASTU-
PITELSTVA  VE VOLEBNÍM
OBDOBÍ 2002 - 2006

V současné době dochází do
městského zastupitelstva třicet je-
ho členů. Třicet  zastupitelů se bu-
de i nadále volit v letošních komu-
nálních volbách.

Za uplynulé volební období má
100 % účast místostarosta Šebek
(ODS), Pavel Prchal (KSČM), Ing.
Michal Beňák (KSČM), Milan Sí-
ba (KSČM), Jitka Brejníková
(KSČM), Marie Merbsová
(KSČM) a Mgr. Zdena Hanzlíková
(SNK).

Pod 90%  hranici účasti se do-
stal zastupitel Ing. Pavel Dvořák
(ODS), Vlastimil Aubrecht
(ČSSD), MUDr. Jaroslav Čermák
(ČSSD) a MUDr. Miloslava Prej-
zová (ČSSD). Nejnižší tedy 43 %
účast zaznamenala  zastupitelka
Alena Bubeníčková (KSČM), kte-
rá se v roce 2005 zúčastnila zase-
dání zastupitelstva pouze jednou
a v letošním roce vůbec. Trvalý po-

Budeme provozovat láznû,
ale nebude se topit ve ‰kolách

V poslední době jsem se v kaž-
dém čísle Bílinského zpravodaje
dočetl něco o bílinských lázních.
Řada takto zveřejněných infor-
mací však pro mne byla úplnou
novinkou. Tak to asi bývá. Je
před volbami, jedni by chtěli za
uplynulými roky raději udělat
tlustou čáru, jiní slibují cokoli,
hlavně, když to přinese hlasy.

Nekandiduji, nemusím slibovat
a ani nemusím dělat za uplynulými
roky tlustou čáru. Jen bych v tom-
to příspěvku rád sdělil některé in-
formace a své názory k tématu
„lázně“.

Nevím přesně, ale odhaduji, že
asi před 9 lety město Bílina koupi-
lo zpět areál lázní. Město rozhod-
lo, že bude hledat investora, se kte-
rým založí akciovou společnost,
do které vloží areál lázní a investor
zajistí finanční prostředky.    Po ce-
lou dobu se jednalo s každým, kdo
projevil zájem. Vždy jen sliby
a snaha být u rekonstrukce areálu,
ovšem nikdo nepředložil konkrétní
návrhy a především nepřesvědčil,
že má zajištěny finanční prostřed-
ky.

Před necelými dvěma lety jsem
byl osloven, abych se stal členem
vznikající lázeňské komise. Sou-
hlasil jsem, následně jsem byl čle-
ny komise zvolen předsedou. Ko-
mise se snažila do jednání se zá-
jemci dát nějaký řád, zjišťovala in-
formace, doporučila zpracování
studie o lázních nezávislým zpra-
covatelem, doporučila zastavit ja-
kékoli projekty a práce, dokud ne-
ní znám investor. Po ukončení této
práce komise obměnila své slože-
ní, byli přizváni ekonomičtí odbor-
níci z praxe. Na základě studie, ko-
mise vyhlásila podmínky a postu-
py, za kterých bude se zájemci jed-
nat. Zájemců se přihlásilo několik,
jen jediný však splnil alespoň mi-
nimální úvodní formální podmín-
ky, které jsme požadovali. Ani to-
hoto zájemce však komise (a nikdo
nebyl proti) v dalším kole nedopo-
ručila, jelikož neměl žádné zkuše-
nosti ani vlastní finanční prostřed-
ky. (Společnost existovala 2 roky,
nevykonávala téměř žádnou čin-
nost a celý projekt chtěla financo-
vat úvěrem). 

Nevím, zda za to, že se za po-
slední 2 roky nenašel investor, kte-
rý investuje do lázní 300-400 mil.
Kč, může komise nebo je projekt
v této podobě nereálný. Ale vím, že
projekt je nákladný a rizikový i pro
zkušené investory.

Tento článek nepíši proto, abych
obhajoval činnost komise, nemám
proč. Důvod je jiný. Po celou dobu
těch 2 let jsem se snažil přesvědčit
členy městského zastupitelstva,
aby projekt obnovy lázní v žádném
případě město nerealizovalo samo
ani v případě, že obdrží dotace.
Bohužel, v poslední době tyto hla-
sy opět sílí.  

Nyní si dovolím sdělit některé
skutečnosti, ale i mé názory, které
se v souvislosti s obnovou lázní
(samotným městem a s dotacemi)
příliš neobjevují:

a) Jedná se o projekt za 300-400
mil. Kč a to jsou ceny z cca před 2
let, nemluvě, že veřejné stavby se
vždy při výstavbě prodraží.

b) Dotace nejsou nikdy ve výši
100 %, ale cca 40-80% dle podmí-
nek, zbytek by muselo dát město.

c) Podmínkou je, že dotaci obdr-
žíte, až je rekonstrukce dokončena,
do té doby financuje projekt žada-
tel (město), tedy celých 300-400
mil. Kč.

d) Pokud se poruší podmínky
dotace (ve stanovené lhůtě, obvy-
kle 5 let), celá dotace se vrací.

e) Nevím, zda se dotace navyšu-
je při zvýšení ceny rekonstrukce
v průběhu výstavby, ale asi ne.

f) I město Bílina má již několik
případů, kdy byly oproti prvním
úvodním slibům následně dotace
sníženy nebo kdy město nedodrže-
lo podmínky a bylo zahájeno říze-
ní na vrácení dotací (výsledky však
neznám, pokud vracelo, naštěstí se
nejednalo o stovky milionů).

Co vše by muselo město zajistit,
pokud by projekt realizovalo úplně
samo:

1) Zajistit odborníky na přípravu
projektu a dozor nad rekonstrukcí
nebo si je objednat jako službu (asi
není problém).

2) Zajistit úvěr, po dobu rekon-
strukce (2-3 roky ?) ve výši 300-
400 mil. Kč, následně jen ve výši
snížené o dotaci, odhaduji 80-160
mil. Kč (město není zadluženo, asi
je reálné). 

3) Zajistit kvalitní manažery,
kteří by lázně řídili (i když je dob-
ře zaplatí, nebude to jednoduché).

4) Zajistit kvalitní doktory
a zdravotní personál (s ohledem na
jejich nedostatek asi na Slovensku
nebo na Ukrajině), aby k nám jez-
dili i návštěvníci ze zahraničí.

A když se to nepovede, napada-
jí mne 3 možné cesty:

1. Město vrátí dotace a areál za-
vře (to si asi nikdo nedovolí).

2. Město bude dotovat provoz
lázní za každou cenu tak dlouho,
aby nemuselo vracet dotaci. 

3. Město bude hledat provozova-
tele lázní, ten si však bude klást
podmínky, protože bude vědět, že
město má problém, a proto přistou-
pí na cokoli.

Jaké je riziko pro město, když se
projekt nepovede: v lepším případě
každý rok platby v řádu 10-15 mi-
lionů (splátky menšího z úvěrů
a jeho úroků po 20 let, dotování
provozu lázní), v horším případě
každý rok platby v řádu 25-35 mil.
(vrácení dotace a splácení úvěru
v plné výši včetně úroků). Kde
vezme město peníze? 

Když v podnikání nebo v do-
mácnosti při hospodaření uděláte
chybu, nesete riziko a zaplatíte ji
vy. Když chybu udělá stát nebo
město, všichni jsou nevinní a za-
platíte ji zase vy.  

Na závěr, abych nebyl tak pesi-
mistický, uvedu několik svých ná-
zorů co dále:

1. Změnit podmínky a netrvat na
využití celého areálu jen pro lázně.

2. Netrvat na projektu akciové
společnosti, nabídnout, že město
areál (bez pozemků parku) prodá
investorovi (ale až ho zrekonstruu-
je).

3. Propagovat projekt, hledat in-
vestora stále dál, jednat, ale nedo-
hodnout za každou cenu.    

4. Ano, lze využít i dotací, (nikdy
jsem tuto možnost nezavrhoval), ale
společným postupem s předem vy-
braným investorem nebo provozo-
vatelem (to znamená, že je předem
smluvně dáno včetně sankcí při po-
rušení, za co ručí město a za co in-
vestor nebo provozovatel, pokud
však vyberete investora, který nemá
žádný majetek, tak nakonec stejně
vše zaplatí město). 

Ještě jste přesvědčeni, že lázeň-
ská komise nic pro zprovoznění
lázní neudělala ? Ne, jen jsme od-
mítali zájemce, kteří chtěli vše ří-
dit (hlavně rekonstrukci) nebo spo-
lečně žádat o dotace, ale riziko by
bylo na městě. Vždy jsem při jed-
náních konstatoval, že cílem města
je zprovoznit lázně, ne je rekon-
struovat nebo čerpat dotace. 

Také bych v anketě „Chcete, aby
město obnovilo lázně ?“ odpověděl
„Ano“ a současně bych však do-
dal, „ale chci, aby dál zbyly i pení-
ze na topení ve školách!“.   

Karel Matuška,
odstupující předseda 

lázeňské komise

Budoucí podoba Mírového náměs-
tí.
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byt v Bílině a svůj mandát oficiálně
ukončila 12. 6. 2006.             (lal)

VÝŠE POPLATKU ZA KOMU-
NÁLNÍ ODPAD SE NEZMĚNÍ

Výše sazby místního poplatku
za svoz komunálního odpadu je
každoročně upravována podle ná-
kladů města spojené se sběrem
a svozem netříděného komunální-
ho odpadu za předchozí kalendářní
rok. Poplatek na rok 2007 ovlivňu-
jí náklady na odvoz odpadu za rok
2005.

„Náklady za svoz odpadu za rok
2005 jsou zhruba o 245 000 Kč
vyšší než v roce 2004. Zvýšila se
také cena uložení odpadu na sklád-
ce, přesto zastupitelstvo schválilo
ponechat roční sazbu poplatku za
svoz komunálního odpadu ve výši
470 Kč,“ sdělil místostarosta Mi-
lan Pecháček.

Celkové náklady za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu
pro fyzické osoby za rok 2005 jsou
3 903 068 Kč.                    (lal)

BOŽÍ MUKA SE DOČKALA.
Významná historická památka

boží muka u Kostela sv. Petra
a Pavla se již restaurují. Město ob-
drželo z Ministerstva kultury dota-
ci 50 000 Kč a dalších 50 000 Kč
uvolnilo ze svého rozpočtu město.
Rada města na svém posledním za-
sedání schválila rozšíření oplocení
domů s pečovatelskou službou
a prodloužení veřejného osvětlení
v Bezovce. Počítá se i s opravou
chodníků v areálu bílinské polikli-
niky za 200 000 Kč.               (lal)

MĚSTO SE PŘIPRAVUJE NA
REGENERACI TEPLICKÉHO
PŘEDMĚSTÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj
každoročně vyhlašuje dotační
program na podporu regenerace
sídlišť. Program je výhradně ur-
čen pro panelová sídliště. Město
Bílina se k tomuto programu
připojilo a s regenerací začne
u nejstaršího sídliště ve městě.

V dubnu proběhl sociologický
průzkum na jehož základě se ná-
sledně připravila projektová doku-
mentace. S budoucí podobou síd-
liště se mohli obyvatelé sídliště se-
známit 20.9. 06 od 14.00 hod v za-
sedací místnosti MěÚ.

„Ačkoli byli obyvatelé Teplické-
ho předměstí dostatečně informo-
váni, na veřejné projednání o po-
době jejich bydliště, dorazilo pou-
ze šest osob. Regenerace tohoto

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

V˘znamné stromy 13 - TTiiss  ããeerrvveenn˘̆

Tis červený (Taxus baccata) je
běžnou bílinskou dřevinou. Vzhle-
dem k širokým možnostem použití
jeho kultivarů v městské zeleni jej
nalezneme prakticky v každé par-
kové úpravě. Významné jsou však
některé staré exempláře, které ros-
tou především v lázeňském parku
na Kyselce. Dva mohutní jedinci
jsou v oblasti zvané „osmička“ cca
300 m jižně od hlavní lázeňské bu-
dovy. Pod nimi nalezneme příjem-
né posezení na bytelné lavičce. 

Další rozložitý exemplář se na-
chází přímo před hlavní lázeňskou
budovou. Ten dosahuje výšky 15
m, šíře koruny je 10 m a obvod
kmene 200 cm. Zavětvený je až k
zemi, je velmi malebný a patří me-
zi nejstarší dřeviny v parku

Tisy v lázeňském parku jsou v
dobrém zdravotním stavu, v podro-
stu mnohem větších listnatých
stromů se jim dobře daří. Většinou
jsou samčího pohlaví.   

Tis červený  (Taxus baccata) je
domácí neopadavý jehličnatý
strom dorůstající až 20 m výšky (v
četných kultivarech též keř), s širo-
ce kuželovitou korunou. Ta je čas-
to tvořena několika poměrně  níz-
ko nad zemí rozvětvenými kmínky.
Borka se u starších jedinců loupe v
dlouhých cárech. Jehlice jsou až 4

cm dlouhé, ploché, protažené do
tenké špičky, svrchu temně zelené,
lesklé, na rubu žlutozelené, uspo-
řádány jsou  téměř dvouřadě (jako
u jedle). 

Dřevina je dvoudomá, samčí
exempláře jsou na jaře obsypány
drobnými žlutými květenstvími
produkujícími neuvěřitelné množ-
ství pylu. Samičí květy jsou malé a
nenápadné, zato semeno je posléze
obaleno karmínově rudým míškem
(arillus) až 1 cm velkým, který dal
stromu druhové jméno. 

Tis roste pomalu, jednotlivě v
lesním podrostu, nemá tedy příliš
rád přímé slunce. V lázeňském
parku je typická poloha malého ti-
su přímo vedle kmene mohutnější-
ho stromu jiného druhu (například

lípy, javoru, akátu). Dřevo tisu je
velmi tuhé, pružné a neobyčejně
trvanlivé. Tis je prudce  jedovatý,
proto byl v minulosti téměř vymý-
cen z českých lesů kvůli pastvě do-
bytka. Červený obal semene jako
jediná část rostliny jedovatý není.
Plody jsou proto často požírány
ptáky a prostřednictvím jejich tru-
su se pak semena  tisu šíří po lese.  

Význam jmenovaných exemplá-
řů spočívá především v jejich vě-
ku, který lze odhadovat na více než
100 let. V přírodě se takové stromy
díky výše uvedenému systematic-
kému mýcení tisu v uplynulých
staletích nevyskytují.  Rod tis není
znám z paleontologických nálezů
v okolí Bíliny.  

K. Mach a  J. Boršiová

Tis červený před hlavní lázeňskou budovou.

Bílinské sojky vítûzi národního kola Indiánské stezky
Členové přírodovědně turistic-

kého oddílu bílinské sojky - Jaro-
mír Täuber a Martin Mach - před-
vedli  vynikající formu při národ-
ním kole soutěže „Indiánská stez-
ka“, které se konalo v prostředí
Ždánického lesa - v okolí Haluzic-
ké hájovny na jižní Moravě. V ka-
tegorii mladších chlapců s přehle-
dem porazili vítěze krajských kol z
ostatních krajů. V kategorii star-
ších dívek se na šestém místě ná-
rodního finále umístily ještě And-
rea Krupková spolu s Markétou
Machovou, které do národního ko-
la postoupily z druhého místa v
krajském kole. Obě hlídky tak vý-
borně reprezentovaly mateřskou
bílinskou přírodovědnou společ-
nost i naše město jako takové.

Tato méně známá soutěž dvou-
členných hlídek je jednou z nej-
všestrannějších dětských soutěží.
Na 3 km dlouhé lesní běžecké tra-
se soutěžící překonávají na mnoha
stanovištích skoro padesát úkolů,

při kterých je testována jejich zna-
lost přírody, pobytu v přírodě, tě-
lesná zdatnost a šikovnost. Musí si
poradit například se znalostí mor-
seovky, uzlů, stavbou stanu, práce
s buzolou a mapou, plazením,
střelbou z praku a luku, hodem
oštěpu na cíl, s překonáváním la-

nové lávky, odhadem vzdálenosti,
poznáváním živočichů, rostlin, mi-
nerálů a hornin. Celý závod se bě-
ží na čas a za chyby se tvrdě platí
trestnými minutami. Kromě zna-
lostí a dovedností tedy soutěž vy-
žaduje pevné nervy a rychlé rozho-
dování.                     Karel Mach

M. Mach a  J. Täuber při plnění jednoho z úkolů. 
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Nouzové táborové ležení.

sídliště je rozdělena na šest etap.
Začneme tou etapou, která nevyža-
duje stavební povolení a je tedy ča-
sově méně náročná. Jedná se o ul.
A. Sovy po celé délce komunikace
1/13,“ sdělila ing. Ladislava Ham-
rová.

Tato část etapy zahrnuje nové
veřejné osvětlení, rozšíření zeleně,
nové chodníky, dětská hřiště a vy-
hrazené místo pro venčení psů. Po-
kud Ministerstvo pro místní rozvoj
schválí projektovou dokumentaci
pro I. etapu, regenerace se zahájí
v průběhu r. 2007. Během toho ro-
ku se bude zpracovávat projektová
dokumentace pro sídliště Za Chlu-
mem.

V r. 2008 bude MěÚ podávat

Mokr˘ ãarodûjnick˘ slet

Rokytnice Ïila aerobikem

Trochu smutně jsme se každé
ráno dívali na šedou oblohu táh-
noucí se od Nové Bukové  k Horní
Cerekvi. Nejčastější věta byla:
„A zase prší“. Počasí si s námi na
letošním táboře trochu pohrálo.
Obrátilo nám pečlivě připravený
program naruby. Naší hlavní čin-
ností se stalo sekání dřeva, topení
a sušení. Všechny děti se do práce
pouštěly každý den s obrovským
nasazením, za které jim děkuji,
protože bez něj by to asi nedopad-
lo zrovna nejlépe. 

Po týdenním nepřestávajícím
dešti už byly stany , matrace i část
dek a spacáků mokré, tak jsme si
vybudovali velké suché a teplé le-
žení v jídelně, která se na pár dní
stala naším nejoblíbenějším mís-
tem. A byla zde opravdu velká le-
grace, představte si spát celý tábor
pohromadě. I přes opravdu ošklivé
počasí jsme si užili i pěkné oka-
mžiky, zazávodili jsme si, zasoutě-
žili jsme si a snad největší radost
nám udělala návštěva bílinské
městské policie, která si pro nás

připravila den plný zábavy. Přijeli
za námi se svými čtyřnohými ka-
marády, kteří nám předvedli co
umí, zaběhli jsem si super branný
závod a nechybělo také střílení
a spousta zajímavých informací.
Na děti čekaly  pěkné ceny, které
všem udělaly velkou radost.

Za celý tábor chceme poděko-
vat Karlu Váchovi, Pavlu Krásovi,
Františku Krejčímu a řediteli měst-
ské policie Marcelu Špičkovi. Tě-

šíme se na jejich další návštěvu
u nás na táboře. Ve chvilkách kdy
nám svítilo sluníčko nebo alespoň
nepršelo jsme také stihli výlety
a zasloužený táborák. Špatné poča-
sí bereme jako zkoušku připrave-
nosti a odolnosti a určitě nás neza-
straší a věříme, že příští rok se na
nás bude usmívat sluníčko.

Za kolektiv pracovníků a dětí
3.běhu letního tábora v Horní Ce-
rekvi                 Palečková Klára

V polovině srpna jsme se zase
setkali a vydali se společně na
dlouho očekávané soustředění ae-
robiku. Jeli jsme všichni ze skupi-

ny - Písmenka, Twister a Storm.
Dali jsme si za úkol, že na soustře-
dění nacvičíme alespoň polovinu z
nových soutěžních sestav. A to se

nám také povedlo a můžeme říct,
že se nám všem povedlo mnohem
víc. 

Vzali jsem si s sebou kromě na-
ší trenérky Kláry také trenérku
sportovní gymnastiky Janu Pospí-
šilovou, se kterou se nám skoro
všem podařilo dotáhnout do konce
naše provazy a rozštěpy a také
jsme se naučili pár skoků, které se
nám budou určitě hodit, a co je
hlavní, všechno cvičení nás moc
bavilo. Cvičili jsme převážně u ba-
zénu, takže když bylo velké vedro,
měli jsem to opravdu jen malinký
kousek k osvěžení. Když jsme
zrovna necvičili, tak jsme se pusti-
li do navlékání korálků nebo plete-
ní košíčků, či malování kamenů.
Také jsme si vyjeli na pár výletů.
Myslíme, že nejlepší to bylo v jab-
loneckém  aquaparku. 

Čekalo nás také pár výšlapů a
protože jsme byli v Krkonoších,
tak to bylo všechno pořádně do
kopce ( alespoň budeme mít lepší
fyzičku).

Na soustředění se nám všem lí-
bilo a už si plánujeme to příští. Lí-
bil by se nám výlet někam k moři,
tak už aby byly další prázdniny a
my mohli znovu s aerobikem ně-
kam vyrazit.        Za DDM Bílina

Písmenka, Twister, Storm  a
Klára Palečková  

2/50
cmyk
743/tp
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

další žádost o dotační titul na II.
etapu teplického sídliště a I. etapu
sídliště Za Chlumem.           (lal)

MŠ M. ŠVABINSKÉHO PŘIVÍ-
TALA DĚTI V NOVÉM

Celá škola „voněla novotou“.
Během prázdnin bylo položeno
nové linoleum do šaten, natřeny
barevně všechny dveře v celém za-
řízení. Ve 3. třídě byl položen nový
koberec a postaven nový nábytek.
Všechny pracovnice se snažily vy-
lepšit prostředí celé školy
a s úsměvem na tváři vítaly nové
příchozí děti.

„Všichni doufáme, že se  dětem
u nás bude líbit. Širokou veřejnost
zveme k návštěvě, zavzpomínejte
si u nás na své mládí.“

Za kolektiv MŠ 
Růžičková E., řed. MŠ

Pozvánka na pfiedná‰ku
Ekocentra Terra Natura

Ekocentrum Terra Natura v
Bílině pod věží Vás srdečně
zve na přednášku „Pomáháme
zvířatům, ochrana ze strany in-
stitucí a jak můžeme pomoci
sami“.
Přednáška z obrázky. 
6. 10. 2006 v 10.00 
a 15.00 hodin

Přednáškový sál pod radnicí
(v místě bývalé restaurace).

Vstup zdarma.

FotoreportáÏ z jarmarku

Červená Karkulka se velmi líbila dětem. Čaroděj Madragon.

Názorná ukázka středověkého stínání hlav. Muzikatentraum ze Spolkové republiky Německo.

Z vlka šel opravdu strach. Dechová hudba Bíličanka.

P¤IPRAVIL VÁCLAV WEBER
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH
AKCÍ NA ŘÍJEN 2006

KULTURNÍ DŮM
FONTÁNA

■ Čtvrtek 5. října od 19.00 hodin
Dlouhá noc s Oceláři ze severu
Pouze pro dámy a dívky!!! Srdeč-
ně zveme i muže. Vstupné: 80 Kč
v předprodeji, 100 Kč na místě
■ Sobota 14. října od 15.00 hodin
Sraz zaniklých obcí
- Hetov, Dřínek, Radovesice, Lís-
kovice a Chotovenka. Pořádá Olga
Pešková.

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Neděle 8. října od 15.00 hodin
Pohádka o Růžence
Pohádkový muzikálek. Hraje Kar-
lovarské hudební divadlo. Vstup-
né: 45 Kč (děti do 3 let zdarma)
Pondělí 16. října od 17.30 a 20.00
hodin
Belinensis
4. ročník bílinských hudebních
slavností Belinensis. Pořádá město
Bílina. Veškeré informace a rezer-
vace vstupenek na tel. 777 246 956

KINO HVĚZDA
■ Pátek 29. září od 18.00 a 20.30 h.
Sobota 30. září od 18.00 hodin
SUPERMAN SE VRACÍ
USA. Sci-fi/Fantasy. Vstupné: 65,-
Kč. Nevhodné do 12 let
■ Středa 4. října od 18.00 hodin
Čtvrtek 5. října od 18.00 hodin
AUTA
USA. Vstupné: 65 Kč
■ Pátek 6. října od 18.00 a 20.30 h.
Sobota 7. října od 18.00 a 20.30 h.
Šifra mistra Leonarda
USA. Drama. Vstupné: 65 Kč. Ne-
vhodné do 12 let
■ Středa 11. října od 18.00 hodin
Čtvrtek 12. října od 18.00 hodin
Garfield 2
USA. Vstupné: 50 Kč
■ Pátek 13. října od 18.00 a 20.30 h.
Sobota 14. října od 18.00 a 20.30 h.
Účastníci zájezdu
ČR. Komedie podle M. Viewegha.
Vstupné: 65,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
■ Od 30.9. do 31.10.2006 se koná
výstava s názvem
OBRAZY
Ján Dvořák vystavoval v Japonsku,
Austrálii, USA. Je členem sdruže-
ní Kolegium 90 se sídlem v Ham-
burku.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
■ Pondělí 2. října od 16.00 hodin
Vernisáž výstavy
Jak čas letí v Domě dětí
Výstava potrvá do 18.10. 2006.
POHÁDKOVÝ LES
Středa 4. října od 10.00 hodin
Běh pohádkovým lesem. Orientač-
ní běh bílinským lesem se znalost-
mi pohádek i filmů. Pro předem
přihlášené školáky do 15 let.

KC Kaskáda informuje
REZERVACE VSTUPENEK
PŘES INTERNET

Na internetových stránkách kul-
turního centra Kaskáda je již při-
praven ke spuštění program na on-
line rezervaci vstupenek na před-
stavení. Každý občan si bude moci
přes internet zarezervovat na www
stránkách Kaskády vstupenky. Ty
si pak zakoupí ve stanovené lhůtě
v informačním centru. Pokud si do
uvedeného času vstupenky nevy-
zvedne, program je automaticky
vrací do nabídky na www stránky
Kaskády. Během měsíce října se
uvedený program spustí. 

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ
MOŽNO ZAKOUPIT V INFO-
CENTRU

Již od tohoto čísla si budou mo-
ci občané města i turisté koupit Bí-
linský zpravodaj v informačním
centru na Mírovém náměstí v Bíli-
ně. Výhodou je i prodej o sobotách
a nedělích v provozní době info-
centra.

KULTURNÍ PODZIM
V BÍLINĚ

Kulturní centrum Kaskáda při-
pravuje pro návštěvníky na letošní
podzim mnoho zajímavých kultur-
ních akcí. Mimo večerní divadelní
představení je pro milovníky kul-
tury připraven například na měsíc
říjen koncert revivalové skupiny

Beatles, nebo muzikál Kleopatra.
V listopadu se můžeme těšit na
„Večer písničkářů“, na kterém vy-
stoupí písničkáři Jiří Schmitzer,
Jindra Kejak a Ivan Hlas. Milovní-
ky tvrdší muziky potěší jistě kon-
cert skupiny HRACZKY z Prahy
a skupiny Harpyje z Litoměřic.
Koncem měsíce listopadu připra-
vuje Kaskáda opět „Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu“ na
Mírovém náměstí s Vánočním kon-
certem v kostele.V plánu je i revi-
valový koncert skupiny Lucie revi-
val a Hudba Praha revival.V pro-
sinci se milovníci bluesu dočkají
„Vánočního bluesového koncertu“.

Snažili jsme se výběrem pořadů
zasáhnout co největší spektrum di-
váků, aby si přišli na své milovníci
více žánrů.

Již koncem měsíce října  bude
v informačním centru na Mírovém
náměstí v prodeji  DVD města Bí-
liny. Orientační cena DVD je 80,-
Kč.

Petr Mácha, KC Kaskáda

Ohlédnutí za hudebním létem

T˘den knihoven v bílinské knihovnû
Již několik let se bílinská knihovna zapojuje do celo-

státně vyhlášené akce, která má pomoci větší propagaci
knihoven.Také pro tento rok připravila pro své čtenáře
několik zajímavých cenových zvýhodnění a kulturních ak-
cí. V týdnu od 2. do 7. října tak budou moci čtenáři vyu-
žít především tzv.“amnestii“ na vrácení knih. Je to šance
pro ty , kteří mají již delší dobu doma nevrácené knihy a
výše pokuty je tak vysoká, že je odrazuje od toho, aby za-
šli do knihovny a dluhy vyrovnali. Pokud si tedy udělají
čas a seberou dost odvahy, mohou nechat peníze doma a
vrátit pouze knihy, popř, časopisy. Tato amnestie se vzta-
huje i na běžné upomínky, nejen na ty dlouhodobé, tak by
toho měli všichni dlužníci využít. V tomto týdnu bude
zdarma přístup na internet a pro děti hraní her na počí-
tači. Všechny tyto finanční úlevy se týkají nejen centrální
knihovny, ale i dvou poboček. Pro žáky základních škol

pak knihovna připravila literární kvízy se znalostí litera-
tury, besedy o životě a knížkách E. T. Setona, věnované
přírodní tématice a skautingu. Pro širší veřejnost pořádá-
me besedu na téma „Historie bílinského muzea“, ve kte-
ré seznámí všechny bílinské patrioty pan Zdeněk Dvořák
ml. se zajímavostmi, které se týkají tohoto tématu. Půjde
zejména o otevřenou diskusi, ve které se zájemci mohou
zeptat i na jiné informace z historie Bíliny. Tato akce pro-
běhne ve čtvrtek 5.října od 18 hodin v klubovně centrální
knihovny na Mírovém náměstí. Přislíbila nám také účast
spisovatelka Iva Pekárková, ale v době, kdy byl tento člá-
nek dán do tisku, jsme se ještě nedohodli na konkrétním
termínu. Případní zájemci se všechny informace dozvědí
z plakátů. Všechny zájemce i váhavé čtenáře, kteří dosud
nevrátili půjčené knihy srdečně zve za knihovnu

M. Šímová 

I přes nepříznivé počasí se v letním amfiteátru na Kyselce sešlo na 500 fanoušků AC/DC a KISS. Revival
AC/DC zahráli svoje nejznámější hity a potěšili tak spoustu návštěvníků letního amfiteátru. Naopak KISS
sáhli po méně známých melodiích.
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Zleva Láďa Vörös s vedoucím HO Bílina Standou Emingrem.

Vajoletky.

Horolezci z Teplic a Bíliny v Dolomitech
Dlouho připravovaná akce HO

LOKO Teplice se stala skutečnos-
tí! Je pátek 30. 6. 2006 22.15 hod
a k mému domu v Teplicích dora-
zil Michal Varady. se svým skoro
novým Citroenem Evasion 2.1 TD.
Na zadních sedadlech se krčil
Martin Kučera. Nacpal jsem bagáž
do vozu a raději se všech předem
zeptal jestli mají OP nebo pasy.
Smích mi byl odpovědí. Procezení
mezi zuby znělo asi takto „To je
snad jasný“ Zasedl jsem a jeli jsme
směr Bílina pro Standu Emingra.
Ten už na nás vzorně čekal. Další
zastávka, Karlovy Vary. Zde nase-
dl Jirka Brož. Teď už nám nebráni-
lo nic k rychlému přesunu na hra-
niční přechod Zlatý Kříž. Zbývalo
90 minut do začátku platnosti no-
vého silničního zákona. Michal jel
co to dalo, aby si ještě naposledy
užil svých 12 bodů než mu je ně-
kdo necitlivě sebere. Poslední čes-
ká pumpa před hraničním přecho-
dem. Zde proběhlo povinné kafíč-
ko a hledání pasů. Michal se lehce
zarazil a vybaluje batoh. Chvilko-
vé ticho a zlá předtucha se vyplni-
la. „Pas i OP zůstali doma“ prohlá-
sil tiše Michal. Chvilku ještě pře-
mýšlel o ilegálním přechodu hrani-
ce a zakoupil i podrobnou turistic-
kou mapu. Po pár minutách pocho-
pil že tudy cesta nevede. S plnou
nádrží se vracíme zpět do Teplic. 

Legální překročení hranice pro
nás už nebyl takový problém. Cel-
níci nic samozřejmě nechtěli, ani
nabízené pasy. Ve voze bylo velmi
veselo. Směr naší další cesty Passo
Sella. a Pera di Fassa.

Autobusem jsme vyjeli (včetně
zpáteční) na Rifugio Gardeccia.
Byla to zatraceně dobrá investice!
Ve velmi slušném vedru a s pekel-

nou zátěží na zádech jsme si vy-
šlápli na Rifugio Vajolet  (2243 m),
kde na naši zátěž čekala nákladní
lanovka obsluhovaná „matkou Do-
lomit“ Valerií. 

Po našem probuzení kolem 7.
hod. ranní nás čekalo nemilé pře-
kvapení. Štrúdl lidí plně nastroje-
ných se vinul pod vyhlášenou ces-
tu Dolomit Delago Kante na Torre
Delago. Teď už nemělo cenu po-
spíchat. Klidná snídaně s jednou
vybojovanou houskou a se Stan-
dou začínáme studovat průvodce
co si dáme na rozlezení. Volba
padla na cestu Fehrman - Smith na
Torre Stabeler. 

Po vydatném obědě z Vitany
jsme si vyběhli na menší věžičku
(60 m) Torre Piaz rozchrastanou
hranou za IV. Tato věž už dlouho
na svém místě stát nebude a odjede

do údolí směr Bolzáno. Proto je
dobré ji mít ve své sbírce.

Druhý den nás čekala lahůdka
všech lahůdek. Na Torre Delago -
Delago kante za V. Jedna z nejhez-
čích cest dolomit. Krásná hrana
s velmi exponovaným lezením .
Kdo to lezl tak ví o čem píšu. Le-
zení po krásně ostré hraně cca 500
metrů nad údolím.  

Třetí den jsme zdolali Torre
Winkler cestou Winkler crack V.
Nástup pod cestu po úzké římse
vysoko nad údolím. Začátek lezení
od štandu je v docela těžké spáře.
Jak to ten pán, co to vylezl sólo
v roce 1887  udělal, to tedy nevím!
Vrcholový blok a slanění je také
pěkný zážitek. Proto se do hor
vlastně jezdí.

Čtvrtý den zájezdu byl jiný.
Místo lezení jsme si naordinovali
lehčí feratu kolem Catinaccia. Ne-
vím jestli to byl pro jiné odpočinek

ale pro mě teda ne. Zima a mlha mi
nedala moc možností k focení. Na
večeři jsem se vrátil utahanej jako
pes.

Pátý den zájezdu jsme si se
Standou naplánovali lehčí cestu na
Torre Catinaccio -Normale Piaz
Delago za IV. Jirka s Martinem se
k nám přidali. Jirka mistrně nama-
loval plánek výstupu. Ráno jsme
vyrazili po bohaté snídani (urval
jsem si housku navíc) do studené
a vlezlé mlhy. Pod nástupem jsme
byli skoro hned a šup do sedáků.
Do stěny jsme nalézali jako druhá
dvojka. Standa tvrdil, že ho v ho-
rách také nikdo nešetřil. Nevím
jestli to bylo správné rozhodnutí.
Skoro po 5 hodinách lezení neleze-
ní (Martin z méně zkušené dvojice
před námi 2x minul štand o 20m!
a poslal pár kamenných pozdravů)
se obloha brutálně zatáhla a bylo

Kompletní sestava akce HO Bořeň  Bílina Vajoletky 2006: Aksamit Pavel
(hlavní plánovač akce), Jechová Alena, Chalupecký Lukáš, Vörös Ladislav,
Emingr Stanislav, Varady Michal, Brož Jiří, Kučera Martin, Štička Petr, Ho-
lomíček Tomáš, Holomíček Jiří, Pirkl Jan, Car Jiří, Carová Eliška.

jasné, že v lepším případě hodně
zmokneme. Vrcholek Catinaccia
nám unikl o cca 50m. Před bles-
kem se tam není kde ukrýt. Za vy-
datného deště jsme společně začali
slaňovat. Po pár minutách déšť
zhoustnul a přidali se i velké krou-
py. Slaňovací komín nám připravil
trénink na velmi tvrdý kaňoning .
Myslím si, že každý z nás byl rád
za postavení na pevné zemi. Zá-
chranná výprava pod vedením Lu-
káše a Pavla nám pomohla smotat
lana. Kluci o nás měli strach. Na
chatě nám navařili grog a čaj, ale
usušit se musel každý sám. 

Sedmý den byl ve znamení bale-
ní a odjezdové horečky. Rozlouče-
ní s Valerií a hromadná fotka před
chatou byla povinnost. Potom nás
čekala už jen dlouhá cesta dolů
k autům a klidnou jízdou za pod-
pory CD kapely Horkýže Slíže do-
mů.                           Láďa Vörös



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 29. ZÁŘÍ 2006

Z dopisÛ na‰ich obãanÛ...
ODPOVĚĎ NA PŘÍSPĚVEK

„HISTORIE MĚSTA ZAVÁNÍ
LHOSTEJNOSTÍ“

Vážená slečno Pagová,
občany jistě Váš článek nadc-

hl. Vždy je nejlepší jmenovat vi-
níka. Občan má pak pocit, že do-
šlo k určitému vyrovnání.

Město si je velice dobře vědo-
mo, že obnova lázní není jednodu-
chá. Nevlastní čarovný proutek.
Sama uvádíte , kolik lidí a firem se
ve městě vystřídalo. Jak je to mož-
né, vždyť město nic nedělá!

Dále píšete, že v Bílině není vů-
le chlubit se prosperujícím lázeň-
ským komplexem. Jak je možné,
že vznikla komise, která se lázeň-
skou problematikou zabývá?

London nepatří městu, ale to jis-
tě sama víte, je to soukromý maje-
tek. Pivovar nás také velmi trápí,
ale nic není jednoduché. Památká-
ři jsou velmi ostražití a nepřipustí
žádný neadekvátní zásah. Zacho-
vat naše památky je závislé od
množství získaných peněz na je-
jich obnovu. A ti „vaši rádoby pod-
nikatelé“ udržovali alespoň část pi-
vovaru v takovém stavu, aby se ne-
zbortil.

Kdo chce mít co nejvíce „v kap-
se a na kontě“? Skutečně vidíte bí-
linské občany v tak negativním
světle? Pak mi je Vás líto. Já osob-
ně lidem věřím a myslím si, že vět-
šině občanů není vývoj města Bíli-
ny lhostejný.

Proč jste se ozvala s některými ná-
zory až nyní. Blíží se volby a já jsem
nabyla dojmu, že jde o získávání vo-
ličů; pravděpodobně kandidujete.

Město si je plně vědomo, že ne
všechno se daří. Je to jak v životě,
mohu si dovolit tolik, kolik získám
peněz. A z tohoto hlediska město
získalo mnoho peněz z různých
fondů, ale také ze sponzorských
darů těch „vašich rádoby podnika-
telů“, kterým na Bílině záleží.

Jestliže budete v bílinském za-
stupitelstvu, sama posoudíte, kde
je pravda. Demokracie není jedno-
duchá, a málokdo umí naslouchat
druhým, kteří mají protikladné ná-
zory. To se člověk učí, někdy i ce-
lý život. Je jednoduché na někoho
naházet bláto, hlavně, že zůstane-

me čistí. Nic není jen černé nebo
bílé.

Plně s Vámi souhlasím v někte-
rých bodech, ale není člověk ten,
aby se zavděčil lidem všem.

Přeji Vám mnoho úspěchů a ur-
čitě se zapojíte k těm, kteří mají
skutečný vztah k Bílině.

Mgr. Zdena Hanzlíková

ÚSKALÍM JARMARKU JSOU
STÁNKAŘI

Dovolte mi reagovat na kritiku
v anketě v minulém čísle BZ
ohledně jarmarku.

Jako pořadatelé jarmarků v Bíli-
ně se snažíme každý jarmark ně-
čím novým „oživit“ a fakt je ten,
že na každém jarmarku jsou nové
atrakce nebo vystoupení (sokolní-
ci, dělostřelci, fakír, vyhlídkový
vláček...

.Odmítám názor, že toho tento-
krát bylo málo pro děti. Celý den
byly v provozu dětské atrakce na
náměstí, včetně skákacího hradu.
Celé dopoledne se střídalo loutko-
vé divadlo se středověkým fakírem
a středověkým katem s ukázkami
pro děti. Již tento jarmark jsme vy-
tvořili 3 scény, na kterých probíhal
program celé dopoledne. Přátelé
dechovky mohli poprvé poslouchat
muziku s moderátorem až do po-
ledních hodin.U kostela byla vy-
tvořena jakási historická scéna s
celodopoledním programem. Na
náměstí probíhal na pódiu program
s kapelou a folkovým zpěvákem.
Co se týče programu si myslím, že
špatný nebyl. Problém byly hlavně
stánky. Stánkařů přijela ani ne po-

lovina z toho, co jsme měli na-
smlouváno. Tento termín je velice
ošidný, jelikož v celé republice
druhý víkend v září probíhá mno-
ho akcí. Prodejce ve stánku si pak
může vybírat akce, na kterou poje-
de prodávat.V našem okolí to byla
v tomto případě například výstava
v Lounech, která probíhá po celý
víkend a samozřejmě, že prodejci
jedou raději prodávat tam. Bohužel
toto neovlivníme, ani když nám
prodejce telefonicky slíbí, že přije-
de do Bíliny a pak se najednou roz-
hodne jinak. Problém v Bílině je
takový, že lidi z jarmarku odchází
kolem poledne a po obědě na ná-
městí není skoro žádný návštěvník.
Prodejci raději pak volí celodenní
akce. Naším úkolem do jarního
jarmarku bude vymyslet program
na náměstí takový, aby „přitáhl“ li-
di i v odpoledních hodinách a jar-
mark pokračoval co nejdéle. Na-
ším záměrem je i odbourat pouťové
kolotoče z Mírového náměstí a
přesunout do jiné části centra. Ná-
městí ponechat jen na poslech hud-
by a například i historickou scé-
nu.V plánu je i například folková a
rocková scéna.Tak aby si všichni
milovníci žánrů přišli na své a ne-
odcházeli již před polednem domů.
Tím by se jarmark dostal i do
ostatních částí centra města a ne
jen na náměstí 

Osobně si myslím že jarní jar-
mark dozná změn k lepšímu a že se
nám naše plány podaří zrealizovat
ke spokojenosti všech občanů.

Petr Mácha,
KC Kaskáda

Nov˘ bodov˘ systém...

Jak jezdit po
kruhovém objezdu

Paragraf 22, odst. 5
Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený

dopravními značkami „Kruhový objezd“ spo-
lečně se značkou „Dej přednost v jízdě!“, nebo
„Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj“,
dej přednost v jízdě!“, musí dát přednost v jíz-
dě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím
po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru
chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat
se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Paragraf 30, odst. 5
Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po

kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízd-
ního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, řidič
nedává znamení o změně směru jízdy: při vy-
jíždění z kruhového objezdu řidič je povinen

dát znamení o změně směru jízdy.
Pokud se na objezd motorista chystá vjet, ne-

dává znamení o změně směru. Dosud to nebyla
povinnost, nyní je to zakázáno! Má to logiku
i význam. Při najíždění automobilista nemění
vlastně směr a navíc nemá kam jinam uhnout než
vpravo. Hlavní význam tkví ovšem v tom, že
leckdy své „blikání“ po najetí na objezd moto-
rista okamžitě nezruší a může tak uvést v omyl
motoristu, který se chystá najet z následující od-
bočky, která zejména na menším kruhovém ob-
jezdu bývá vzdálena jen několik metrů.

Odst. 5 upřesňuje chování na samotném kru-
hovém objezdu. Při předjíždění mezi jízdními
pruhy jak doprava, tak doleva je řidič povinen
dávat znamení o změně směru jízdy . Znamení
se nedává pouze při vjíždění na kruhový objezd
a při jízdě po kruhovém objezdu, pokud ovšem
řidič nepřejíždí mezi jízdními pruhy.

Paragraf 22, odst. 5 upřesňuje také logický
předpoklad, že na kruhovém objezdu, je-li
označen příslušnými dopravními značkami, má
přednost mnohatunový náklaďák, cyklista, ale

i organizovaný útvar (ne ovšem jednotlivý cho-
dec). Po vzniku profesionální armády je pocho-
dující vojenská jednotka málo pravděpodobná,
se stádem skotu nebo ovcí se u nás na kruho-
vém objezdu motorista nejspíš rovněž nesetká,
ale kdo ví. Není však špatné odvézt si toto vě-
domí do jiných zemí.
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HC Draci Bílina - SK KadaÀ B 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)

XI. roãník ligy volejbalistÛ v Bílinû

HC DRACI BÍLINA - VTJ LIBEREC   3:7 (0:3, 3:2, 0:2)

Finálovým turnajem 9. září,
skončil již jedenáctý ročník mezi
bílinskými sportujícími občany
oblíbené bílinské volejbalové li-
gy. V neotoční soutěži startovalo
dvanáct družstev ve třech vý-
konnostně rozlišných divizích.
Během celé sezóny bylo v osmi
hracích dnech sehráno 69 utká-
ní. Všechna utkání se samozřej-
mě hrála v krásném volejbalo-
vém areálu organizátorů soutěže
oddílu volejbalu SK SIAD Bíli-
na. O přitažlivosti soutěže pro
bílinské občany svědčí skuteč-
nost, že závěrečné utkání letošní-
ho ročníku KOMETA -DUOS
bylo již 728. zápasem v bílinské
volejbalové lize od jejího založe-
ní 1. května 1996.

Letošní ročník přinesl ve všech
hracích dnech vyrovnané a zajíma-
vé zápasy. Většina družstev během
celé sezóny využívala volejbalo-
vých kurtů na Tyršově zahradě
k pravidelným tréninkům. Tato

skutečnost se dlouhodobě projevu-
je ve vzestupu výkonnosti řady
družstev.

Vítězem BVL 2006 se zaslouže-
ně stalo družstvo DUOS, které tak
navázalo na řadu vítězství v uply-
nulých letech. Toto družstvo, vede-
né panem Standou Niemczykem,
těží především z dlouholeté stabili-
ty hráčského kádru, vysoké výkon-
nosti mužské části družstva, přede-
vším v útočné fázi hry, která je
podporována oběma výbornými
nahrávačkami.

Velmi kvalitní utkání ve finále
sehrál obhájce loňského prvenství
TGS, který skončil na druhém mís-
tě. Příjemným překvapením je za-
sloužené třetí místo stále se lepší-
cího družstva DETO. Vítězem II.
divize je družstvo SOKOLA, za-
tímco II. divizi vyhrálo ELE. 

Organizátoři soutěže chtějí pro
příští ročník přihlédnout ke kon-
struktivním připomínkám někte-
rých družstev a na jejich podkladě

provést některé změny pro ročník
2007. Oddíl volejbalu SK SIAD
Bílina dále zvažuje, nabídnout vo-
lejbalovým orgánům okresu a kra-
je úzkou spolupráci při organizo-
vání a technickém zabezpečování
„Letní antukové ligy“ pro družstva

žen ústeckého kraje.Závěrem dě-
kuje organizační výbor všem druž-
stvům BVL za spolupráci a vytvo-
ření pěkného přátelského a spor-
tovního prostředí při všech akcích
naší společné volejbalové ligy.        

Jaromír Jirásek

Vítězné družstvo po skončení finálových bojů. Z leva R.Zilcher, F. Boze-
tický, P. Ujfaluši, Z. Matoušek, S. Niemczyk, manželé Jiráskovi a Ivana
Zilcherová. (J.Mejzlík a G. Bruhová stálí hráči týmu).

Bílina - Ledovou sprchou bylo prv-
ní mistrovské vystoupení Draků v no-
vém ročníku krajského přeboru. Hosté
vedli již od 1. min. a dokázali vytěžit
z minima maximum.   Pro Liberec byl
celý zápas oporou brankař, který měl
i potřebné brankářské štěstí. Do druhé
třetiny nastoupili domácí s odhodlá-
ním zvrátit stav.

Nejdříve měl šanci Raichl a potom
v přesilovce od modré prostřelil vše
zkušený kapitán Goga. Neuplynula
ani minuta, Kunert  dal přesně najíž-
dějícímu Růžkovi a bylo to o branku.
Potom měl šanci Mikolášek . V osla-
bení dvojice Závada - Mikolášek. Ale
závěr třetiny patřil hostům. Při hře
čtyři na čtyři vstřelili dvě branky. Ji-
skřičku naděje vykřesal v poslední
minutě Raichl, kdy proměnil přesnou
Závadovu přihrávku před branku.
V poslední třetině střídal trenér Ma-
chulda pouze dvě pětky.  Ale hosté

měli Herdu, který tři branky vstřelil
a na další tři nahrál.    V 57.min. od-
volal Machulda brankaře, vzápětí byl
vyloučen hostující hráč, ale do prázd-
né branky definitivně rozhodl Herda.
„Soupeř hrál chytrý hokej a my jsme
je ze začátku podcenili. Rychle jsme
prohrávali a potom se to špatně dohá-
ní,“ řekl nám asistent trenéra Jiří Há-
jek. V obraně citelně chyběl s Gogou
sehraný Baumruk, kterému vedení
Draků včas nevyřídilo hostování
a zkušený Kubinčák.  

Branky: 24. Goga, 25. Růžek, 40.
Raichl - 36., 48., 58. Herda, 1. Horá-
ček, 17. Vítek, 19. Šesták, 37. Halen-
čák.

Sestava: Jurczak - Goga, Procház-
ka, Lexa, Hošek, Kunert, Drenčko -
Kousek, Král, Viedeman - Závada,
Mikolášek, Raichl - Kalkus, Růžek,
Gonsiorovský - Srbek, Meixner.

(ob)

Bílina - Po porážce v Kadani sehráli Draci
doma odvetu s rezervou prvoligového mužstva,
se kterou se utkají  v krajském přeboru. Pokud
v Kadani Draci vedli a nakonec prohráli, tak
v Bílině vstřelila první branku  Kadaň.   Od po-
čátku se hodně vylučovalo  a již ve 2. min. hrá-
la Bílina ve třech. V 17. min. byli domácí opět
ve třech a Kadaň šla znovu do vedení.  Počát-
kem druhé třetiny měli stejnou možnost domá-
cí, ale neuspěli. V polovině utkání nejdříve

technickou střelou vyrovnal Viedeman a potom
otočil skóre mladý Gergel.  Spalovačem šancí
byl ve druhé třetině  Raichl.  V poslední třetině
hrála Bílina opět dlouhou přesilovku pět na tři,
ale branku nevstřelila. Potom se přece jen do-
čkal Raichl. Nejdříve nastřelil tyčku a následně
se trefil i do branky. Od druhé třetiny viděli di-
váci pěkný hokej. V poslední třetině se hra ješ-
tě zrychlila. S výkonem byl spokojen i trenér
Vladimír Machulda. Podle manažéra klubu

Zdeňka Kolmana se budou domácí mistrovské
zápasy hrát v sobotu. Utkání   s VTJ Liberec se
tedy hraje v sobotu  v 17 hodin. 

áBranky: 11., 29. Viedeman, 50., 53. Král,
30. Gergel, 36. Srbek, 48. Raichl.

Sestava: D. Slačík (31. Jurczak) - Goga, Di-
etze, Boháček, Baumruk, Lexa, Procházka,
Kolman, Balín - Viedeman, Kousek, Král - Mi-
kolášek, Maixner, Vávra (17. Raichl) -  Srbek,
Gergel, Kalkus - Cába.                            (ob)

Střídačka Draků neměla v zápase s Liberce důvod k radosti.     ob
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Do Bezovky se sjelo na 50 lodních modeláfiÛ

VZPOMÍNKY A FOTOGRAFIE Z LÉTA ZÒSTANOUIX. roãník -
Interpohár 2006

O víkendu 26. a 27. srpna
2006 se uskutečnil mezinárod-
ní závod v bikrosu BMX
v Hranicích na Moravě
a v Přerově.

Oddíl bikrosu BMX Bílina
zde dosáhl tohoto výsledku:

Kategorie do 7 let - 4. mís-
to Adéla Špetová

do 10 let - 4. místo  Jiří Ko-
rous

do 12 let - 2. místo  Matěj
Chalupný

Velká cena Skanska
v bikrosu

Pardubice hostily o tomto
víkendu účastníky republiko-
vého závodu v bikrosu BMX
a to 12.ročníkem Velké ceny
Skanska. V silně obsazeném
závodu dosáhl oddíl BMX
z B9liny těchto vynikajících
výsledků:

Kateg. 6 let 3.místo  Špeto-
vá Adéla

8 let 3. místo  Křivanová
Barbora

12 let 2. místo Chalupný
Matěj  

Za organizaci AVZO Bílina
Předseda/trenér BMX, 

Chalupný Zdeněk

Již sedmý ročník Memoriálu Ji-
řího Jerie přivítal jeho účastníky
slunečním počasím. Do bílinské
Bezovky se sjelo na padesát lod-
ních modelářů z Ledenic, Proboš-
tova, Teplic, Duchcova, Mostu,
Mariánských Lázní, Jiříkova a sa-
mozřejmě z Bíliny.

Závodilo se v kategorii EX 500
mimina, kam se zařazují děti od
dvou do šesti let, EX 500 žáci, pro
děti od šesti do patnácti let a kate-
gorie F4 žáci a senioři pro rádiem
řízené makety.

„Již je za námi 7. ročník memo-
riálu našeho kamaráda lodního
modeláře Jirky Jerie,  na jehož pa-
mátku pořádáme tyto závody lod-
ních modelářů a my jsme velmi rá-
di, že se tento memoriál tak dobře
ujal. Každý rok máme nějakou tu

havárii, že se nám potopí loď, ale
letos se nepotopila ani jedna,“ uve-
dl pořadatel soutěže Vladimír Pro-
cházka, který tímto také děkuje
všem za účast.                      (lal)

Výsledky: EX 500 - mimina 1.
Bára Faitová (Bílina), 2. Klára Tu-
šínská (Bílina), 3. Anička Wün-
schová (Bílina), 4. Jiří Klepal, 5.
Lukáš Kučera (Jiříkov), 6. Veroni-
ka Steidlerová (Most)

EX 500 - žáci 1. Dan Pecháček
(Bílina), 2. Tereza Steidlerová
(Most), Tomáš Kučera (Jiříkov)

F4 - žáci 1. Josef Otta (Duch-
cov), 2.Jan Vlach (Duchcov),
3.Václav Weis (Duchcov)

F4- senioři 1. Pavel Jedlička
(Ledenice), 2. Zdena Podlešáková
(Proboštov), 3. Jan Jedlička (Lede-
nice)

Poděkování sponzorům:
Sdružení technických sportů a činnosti, pan Chalupný Z., Domácí po-

třeby, J. Perlík, MěÚ Bílina, starosta J. Horáček, Doly Bílina, firma MA
traiding s.r.o. A. Mejtský., Krajský zastupitel za KSČM O. Bubeníček.

Místní organizace Českého ry-
bářského svazu v Bílině pořáda-
la ve dnech 5. - 19. 8. letní rybář-
ské soustředění pro děti ve Vlas-
tějovicích na Sázavě.

Mladí rybáři se zde zdokonalo-
vali v lovu ryb a poznávání života
u vody. A jak byli úspěšní? Pod ve-
dením vedoucích ulovili celkem 87
kaprů o průměrné délce 52 cm, 6
štik a 1 úhoře. Ve většině případů
byly úlovky vráceny vodě. Jsem
rád, že děti dokázaly nejen ryby
nachytat, ale také pustit.

Rybáři nejen chytali ryby, ale ta-
ké se zúčastnili nejrůznějších sou-
těží jako například nohejbalový
a fotbalový turnaj, stolní tenis, šip-
kový závod a střelba ze vzduchov-
ky. Odměnou jim byly vždy pěkné,
převážně rybářské ceny. 

Podnikli jsme společný výlet
„Posázavským pacifikem“ do Led-
če nad Sázavou. Velký úspěch mě-
ly v deštivém počasí 3 diskotéky
s D. J. a když se vyčasilo, také sběr

hub v okolních lesích. Každý
účastník tohoto soustředění si od-
vezl domů zamrazenou rybu, aby
se mohl pochlubit úlovkem.

Celé rybářské soustředění pro-
běhlo za laskavé finanční podpory
Městského úřadu, za které velmi
děkuji. Dále chci touto cestou po-
děkovat vedoucím, kteří se po ce-

lou dobu soustředění o svěřené dě-
ti starali a všem, kteří nás v této
činnosti pro mládež podporují.

Léto je definitivně za námi,
vzpomínky a fotografie zůstanou.
Co říci na závěr? Těšíme se na
příští léto.           Miroslav Zaťko,

vedoucí rybářské 
mládeže ČRS MO

V¯UKA PLAVÁNÍ 2006/07 - dûtí 4 aÏ 13 let 
Nábor se bude konat v Bílině v uvedeném dnu:
3 října od 17.00 do 18.00 hod
(základní, zdokonalovací a závodní plavání)
výuka: každé úterý od 17.00 - 18.00 hod. 
každý čtvrtek od 17.00 - 18.00 hod 
Cena kurzu: 600 Kč
Kurz trvá po dobu 20 lekcí a po jeho ukončení budou

děti rozděleny do plaveckých skupin (přípravka C, zá-
vodní B) a zároveň se stanou členy Klubu KL Sportu
Teplice, oddílu plavání, který se nyní rozšiřuje do Bí-
liny. Výběr bude provádět Vladimír Málek, hlavní tre-
nér a předseda plaveckého klubu KL Sportu Teplice
a zároveň člen realizačního týmu mladších a starších
juniorů české plavecké reprezentace.

Tomáš Hlavnička - poslední seřízení lodě před závodem.


