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Rozkopané město, objížďky a stále častěji i ucpané ulice přivedly 
odbor dopravy bílinské radnice na myšlenku otevření Wolkerovy 
ulice z obou směrů. Mělo by to odlehčit dopravě uprostřed měs-
ta. Tu výrazně omezují práce na instalaci horkovodního potrubí, 
kvůli které je rozkopaná velká část středu města.

Pozor, Wolkerova ulice bude průjezdná obousměrně

● U polikliniky roste nová zastávka ● Nezapomeňte na poplatek za odpad ● Černé skládky rostou jako houby ● Střelci 
přivezli stříbro ● Babímu létu na Kyselce opět přálo počasí ● Chystá se týden knihoven ● Úvod Bíliny do hokejové 2.ligy ●

Mezinárodní
den horníků
v Bílině
Průvod s alegorickými vozy se
opravdu povedl. Přijeli i piráti.

KC Kaskáda nabízí 
k prodeji nástěnný 
kalendář na rok 

2012 s historickými 
pohlednicemi města 

Bílina. K dostání 
je v Infocentru 

na Mírovém náměstí 
za 249 korun.
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Více fotografií najdete
uvnitř zpravodaje na straně 7

Uzavřena je ulice Břežánská a z ná-
městí  tak vede  jediná cesta – ulicí 
Želivského. Zde se obzvláště v od-
poledních  hodinách  občas  tvoří 
fronty. V  nejbližších  dnech  budou 
auta moct z náměstí vyjet i Wolkero-
vou ulicí na křižovatku u pivovaru. 
Návrh vedoucího odboru dopravy 
Miroslava Jedličky posvětila Rada 
města. „Jakmile budeme mít znače-
ní a dokumentaci, ulici otevřeme,“ 
uvedl Jedlička s tím, že je to otázka 
několika dní. Lidé by však na toto 
dočasné opatření měli být včas upo-
zorněni, aby si uvědomovali před-
nost v jízdě při projíždění křižovat-

kou u pivovaru. Doposud byla totiž 
většina místních řidičů zvyklá na to, 
že z náměstí nic nemůže přijet. Na 
to si teď budou muset dávat pozor. 
Situaci  na  náměstí  navíc  nejspíš 
ještě  přihorší  lešení,  které má  vy-
růst u budovy budoucí pošty.  Řidiči 
tak  jistě  novou  „únikovou“  cestu 
přivítají.  Lidé  však musejí  počítat 
i  s  tím,  že  horkovod  povede  také 
Pivovarským náměstím, roz kopaná 
tak  bude  i  zmíněná  křižovatka. 
 Budou  snahy  vše  domluvit  tak,   
aby  byl  průjezd  městem  co  nej
snadnější  a  nevznikaly  zbytečné 
bariéry. simi

Pravidelně si ve zpravodaji připomíná-
me významné dny v roce a především 
pak státní svátky. Připomeňme si důle-
žitou historii naší republiky. Dne 28. 9. 
jsme oslavili Den české státnosti a svá-
tek oslavili všichni Václavové.

Ačkoliv o přesném datu události 
panují mezi historiky pochyb-
nosti, tento den je považován 
za  výročí  zavraždění  knížete 
Václava. Původní poslanecký 
návrh zákona o státních svát-
cích s ním nepočítal. Navržen 
byl na základě usnesení výboru 

pro vědu, vzdělání, kulturu, mlá-
dež a tělovýchovu Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky 
z 24. března 2000. Výbor zvolil pro 
státní  svátek  označení  „Den  české 
státnosti – Svatý Václav“.
Svátek sv. Václava byl do 31. pro-
since 1951 památným dnem. V roce 
1929 vyvrcholily v tento den osla-
vy  Svatováclavského  milénia  za 

účasti  prezidenta  T.  G.  Masaryka. 
Tomáš Garrigue Masaryk byl hlav-
ním  řečníkem  v  předvečer  svátku 
27.  září  1929  na  Václavském  ná-
městí  v  Praze,  kde  předal  čestnou 
standartu  Svatováclavskému  jez-
deckému  pluku.  Velkou  událostí 
konanou k oslavě  tohoto  svátku  je 
pravidelná Národní svatováclavská 
pouť ve Staré Boleslavi. Jejím vyvr-
cholením je poutní bohoslužba slou-
žená českými biskupy na tamějším 
Mariánském náměstí (do roku 1990 
nesoucím název Václavské náměs-
tí). Na  václavské  proboštské  louce 
sloužil v tento den v jubilejním roce 
2009 mši papež Benedikt XVI.
 Zdroj: www.wikipedie.cz

Wolkerovou ulicí budou dočasně jezdit auta 
v obou směrech. Lidé musejí dávat větší pozor.
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Z deníku Policie ČR

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Otvorem vnikl dovnitř
Do garáže v Bílině se vloupal zatím 
neznámý zloděj. Ten vytvořil nezjiš-
těným předmětem otvor ve vratech 
o velikosti 80 cm x 25 cm, kterým 
vnikl dovnitř. Zde pak odcizil čtyři 
kusy alu kol s letními pneumatika-
mi, lovecký nůž, dětské kolo a další 
věci  v  celkové  hodnotě  9200,Kč. 
V  případě  dopadení  mu  hrozí  až 
dvouletý trest odnětí svobody.

Všechno bylo jinak
Začátkem  srpna  přijali  policisté 
oznámení mladého muže, který do 
protokolu  uvedl,  že  mu  neznámý 
pachatel z přední kapsy kalhot od-
cizil jeho mobilní telefon v hodnotě 
pět  tisíc korun. Na základě  trestní-
ho oznámení byly  zahájeny úkony 
trestního řízení pro podezření z pře-
činu krádeže. V průběhu vyšetřová-
ní  ovšem  vyšlo  najevo,  že  se  celá 
věc udála trošku jinak. Mladík totiž 
firemní  telefon  ztratil  v  důsledku 
silné podnapilosti. Toho využil ne-
známý pachatel,  který  ztracený  te-
lefon našel a zřejmě si jej ponechal. 
Policisté dále zjistili, že hodnota te-
lefonu byla daleko nižší, odborným 
vyjádřením byla cena stanovena na 
jeden  tisíc korun. Případ byl proto 
překvalifikován a nadále  jej budou 
policisté  vyšetřovat  jako  přestupek 
proti majetku.

Nenechávejte věci v autech
Přestože  se  „autaři“,  tedy  zloději, 
kteří  vykrádají  motorová  vozidla, 
většinou zaměřují na krádeže věcí, 
které nezodpovědní majitelé nechá-
vají viditelně umístěné v autech, ob-
čas se policisté setkávají s výjimka-
mi. To dokládá případ, ke kterému 
došlo v teplické části Prosetice. Do-
sud neznámý pachatel se zde vlou-

pal do zavazadlových prostor dvou 
zaparkovaných  vozidel.  Z  prvního 
zloděj odcizil míchadlo, z druhého 
tašku  se  značkovým  oblečením. 
Celkovou hodnotu odcizených věcí 
oznamovatelé  vyčíslili  na  21  tisíc 
korun,  dalších  12  tisíc  budou  stát 
opravy poškozených vozidel.  Poli-
cisté ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečiny krádeže a poško-
zení cizí věci. 

Tři děti má, ani na jedno neplatí
Až pět let za mřížemi může strávit 
37letý  muž,  který  od  roku  2010 
neplní svou zákonnou povinnost 
a neplatí výživné na své tři děti. Za 
rok  se  dlužná  částka  vyšplhala  až 
na 22 tisíc korun. K placení výživ-
ného  jej nedonutila ani  skutečnost, 
že za trestný čin zanedbání povinné 
výživy  byl  již  jednou  pravomocně 
odsouzen.  Při  vynášení  verdiktu 
k tomu soudce jistě přihlédne.
 
Chtěl odnést kabely
Policisté  pátrají  po  neznámém  pa-
chateli,  který  se  v  Hostomicích 
vloupal do rozestavěného rodinného 
domu.  Zloděj  chtěl  zřejmě  odcizit 
kabely, které měl majitel připravené 
na  nové  rozvody  elektřiny,  byl  ale 
vyrušen a z místa utekl s prázdnou. 
Oznamovateli  tak  vznikla  škoda 
pouze na  rozbitém okně. Pachateli 
hrozí v případě dopadení za přečiny 
poškození cizí věci a krádeže ve sta-
diu pokusu až dvouleté vězení. 

A nedají si říct
Ani  opakovaná  varování  policistů, 
že auto není trezor a lidé si nemají 
nechávat  své  věci  viditelně  umís-
těné  ve  vozidlech,  se  někdy  míjí 
účinkem.  Nasvědčují  tomu  hned 
dva  případy,  kdy  pachatelé  využili 

lehkomyslnosti druhých a obohatili 
se na cizí úkor. V prvním případě si 
v  Bílině  nechala majitelka  vozidla 
Peugeot  ve  svém  vozidle  kabelku, 
čehož během pouhých deseti minut 
využil neznámý pachatel, který roz-
bil na autě okénko a tašku s doklady 
a  penězi  odcizil.  Poškozená  přišla 
o věci, jejichž hodnotu vyčíslila na 
13 tisíc korun.
I  v  druhém  případě,  který  se  stal 
v Teplicích, figurovala žena. Stej-
ně jako okradená v Bílině, nechala 
i  tato  oznamovatelka  ve  vozidle 
svou kabelku. I zde stačilo nezná-
mému  pachateli  několik  minut, 
aby  do  vozidla  vniknul  a  tašku, 
ve  které  měla  poškozená  peníze, 
doklady,  platební  kartu  a mobilní 
telefony odcizil. Zloděj byl určitě 
s lupem spokojený, podle oznamo-
vatelky způsobil škodu za 24 tisíc 
korun. 

Odcizil měřící přístroje
Věci za více jak 25 tisíc korun odci-
zil dosud neznámý pachatel z pod-
niku  v  Ledvicích.  Po  překonání 
oplocení  vnikl  na  pozemek  a  ná-
sledně do stavební buňky, ze které 
si odnesl měřící přístroje a monitor 
k  počítači.  Po  odcizených  věcech 
i zloději, kterému za přečin krádeže 
hrozí až dva roky vězení, nyní pát-
rají policisté.
 
Kdo viděl nehody?
Policie žádá občany, kteří byli svěd-
ky níže uvedených dopravních ne-
hod o spolupráci. 
K  první  dopravní  nehodě  došlo 
v  době  od  15.00  hodin  dne  8.  9. 
2011 do 15.00 hodin dne 9. 9. 2011 
v Bílině, ul. Mírová. Nezjištěný řidič 
neustanoveným vozidlem poškodil 
pravé  zadní  dveře  zaparkovaného 

vozidla tovární značky Škoda Octa-
via a z místa nehody ujel. Veškeré 
poznatky k nehodě lze sdělit na Do-
pravní  inspektorát Teplice, ul. Hu-
sitská 5, telefon 974 439 257 (260), 
nebo na bezplatnou linku 158.
Dne  10.  září  2011  v  17:10  hodin 
v  Bílině  nezjištěný  řidič  s  nezjiš-
těným  vozidlem  při  jízdě  po  ulici 
Důlní  v  pravotočivé  zatáčce  ne-
zvládl řízení, přejel do protisměru, 
kde narazil do oplocení nákupního 
střediska Interspar a z místa nehody 
ujel, aniž by si splnil svou zákonnou 
povinnost.  Hmotná  škoda  vznikla 
ve  výši  cca  25.000.Kč.  Veškeré 
informace k uvedené dopravní ne-
hodě lze sdělit na tel: 974 439 260 
nebo 158.

Devět osob se nepřipoutalo
Nedávno proběhla na Teplicku do-
pravně bezpečnostní akce, při které 
se  policisté  zaměřili  především  na 
kontrolu  požívání  bezpečnostních 
pásů  a  zádržných  systémů.  Strážci 
zákona zkontrolovali 137 vozidel 
a  zjistili  19  dopravních  přestup-
ků. Osm osob nebylo během jízdy 
připoutáno  bezpečnostními  pásy, 
u sedmi vozidel policisté zjistili ne-
vyhovující technický stav a dva ři-
diči si sedli za volant bez řidičského 
průkazu. Celkem byly uděleny blo-
kové pokuty za 9 500 korun.

Co mám udělat, 
když najdu injekční 

stříkačku?
Injekční stříkačky po narkoma-
nech jsou velmi nebezpečným 
infekčním materiálem a bohu-
žel  se  s  nimi  můžeme  setkat 
prakticky kdekoliv na různých 
veřejných prostranstvích. Když 
takovou stříkačku najdete, roz-
hodně ji neberte do ruky a pro 
její odstranění raději zavolejte 
městské strážníky.
Volejte na číslo
417 810 999

Sociální dávky opět mizely v automatech 
Namátkové kontroly heren a podniků s výherní-
mi automaty či terminály se v Bílině provádějí 
již několik let. Při poslední kontrole heren za-
znamenali bílinští strážníci osm osob podezře-
lých ze zneužívání sociálních dávek.  

V noci z úterý 20.9. na středu 21. 9. byly hlídkami 
Městské policie Bílina kontrolovány herny v cent-
ru Bíliny. Strážníci zaznamenali 8 osob, které jsou 
důvodně  podezřelé  ze  zneužití  sociálních  dávek. 
Dle  vyjádření  vedoucí  odboru  sociálních  věcí 
a  zdravotnictví MěÚ Bílina Bc.  Ivy Zábojníkové 
jsou  kontroly  potřebné,  mají  pozitivní  dopad  na 
snížení počtu případů zneužívání dávek, nicméně 
současná  legislativa  nedokáže  zneužívání  dávek 
zamezit zcela. 
Dle  dostupných  informací  je  v  současné  době 
v  Bílině  k  trvalému  pobytu  přihlášeno  15  954 
obyvatel. Heren  a  provozoven  s  automaty  je  na 

území  Bíliny  24.  V  těchto  hernách  je  umístěno 
142  výherních  auto matů  a  videoterminálů.  Jed-
noduchým matematickým úkonem  lze  zjistit,  že 
na  každých  cca  112  občanů města  „číhá“  jeden 
automat či terminál.  František Krejčí
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Nad Bílinou bude 
létat žluté letadlo 
a provádět výzkum
Od konce září až do začátku října 
bude nad Bílinou občas létat žluté 
letadlo. Občané  se  nemusejí  bát. 
Jedná se o oznámené přelety pro 
účely  geofyzikálního  průzkumu 
země v  regionu. Společnost, kte-
rá  průzkum  provádí,  chce  touto 
informací eliminovat stížnosti ob-
čanů a děkuje za pochopení.

UPOZORNĚNÍ:
V ulici 
Na Zámku nyní 
nezaparkujete
Od úterý 27. 9. 2011 bude uza-
vřena ulice Na Zámku z důvo-
du  výkopových  prací.  Přístup 
k  nemovitostem  bude  zacho-
ván,  avšak  parkování  v  ulici 
nebude možné.

Nová zastávka u HNsP v Bílině

U Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině ros-
te nová autobusová zastávka. Ta bude plně přizpů-
sobena nízkopodlažním autobusům. Chodníky jsou 
již hotové a dodělává se záliv. V nejbližších dnech 
bude  stavba  dokončena.  Náklady  na  stavbu  jsou 

kolem 600 tisíc korun. Větší část investice by měla 
být financována z dotace Státního fondu životního 
prostředí. Ze svého rozpočtu dá město do pořádku 
ještě část chodníku směrem od zastávky k panelo-
vým domům poblíž.  simi

Nová zastávka u

Vážená redakce Bílinského zpravodaje,
jsem stálou čtenářkou zpravodaje, v čísle 17 ze dne 18.8.2011 
píšete o dění na kruháku u radnice, kruhák u Lidlu dělá ostu-
du městu, je zarostlý plevelem, kruhák u radnice taky nebyl 
udržovaný, což si myslím měl být i přesto, že se počítalo s re-
konstrukcí, kruhák u Plusu bude asi v podobném stavu pokud 
nejsou pracovní síly, mohu se osobně zúčastnit vyčištění kru-
háku bez nároku na odměnu.
Začátkem roku jste psali, že bude na jaře započata výstavba 
parkovacích míst v sídlišti Za Chlumem, chtěla bych se ze-
ptat zda již výstavba začala, zatím jsem nic neviděla, také se 
chci zeptat jak je to s avizovanou výstavbou kruháku u Bíli-
ny, při příjezdu od Teplic.
Možná, že jste o uvedeném psali, ale já jsem zrovna BZ nečetla. 
Děkuji předem za odpověď a přeji hodně spokojených čtenářů.

S pozdravem Jaroslava Solovjevová, Bílina

Vážená paní Solovjevová,
zeptala jsem se za Vás a zjistila následující: Co se týče 
okružní křižovatky u bývalé pasovky, její stavba je za-
tím v nedohlednu. Vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička připomněl, že se jedná o silnici I. třídy a o ty 
se stará stát. Tři kruháky na hlavním průtahu Bílinou 
se osvědčily a čtvrtý měl být vybudován po zbourání 
staré pasovky. Ředitelství silnic a dálnic mělo stavbu 
kruháku ve svém rozpočtu až do doby, než se ministrem 
dopravy stal Vít Bárta. Ten rozpočet na investice výraz-
ně seškrtal. Nyní je opět nový ministr, ale šetří se stále. 
Vedoucí odboru dopravy byl společně se starostou měs-
ta na Ředitelství silnic a dálnic zjistit situaci. Kruhák 
bude pouze pokud se najdou peníze. Což zatím v době 
přísných úsporných opatření nebude tak rychle.
O „kulturu“ zeleně kruháků se starají městské tech-
nické služby. Kruhový objezd u radnice je nyní nově 
osázen nenáročnou zelení a upraven tak, aby ani při 
rozrůstání zasazených rostlin nepůsobil neuprave-
ně. Co se týče kruháku u Lidlu, v současnosti jednají 

pracovníci technických služeb 
s městem o tom, že i v přípa-
dě druhé okružní křižovatky 
by byla provedena podobná 
nenáročná úprava zeleně, 
která by vzhled dominantní 
křižovatky pozvedla.
Odbor nemovitostí a investic 
bílinské radnice má vybudo-
vání parkoviště v sídlišti Za 
Chlumem v plánu investic na 
letošní rok. V současnosti pro-
bíhá výběrové řízení na doda-
vatele stavby a čeká se také na 
stavební povolení.
Děkujeme za Vaši přízeň.
 Jana Šimková

pracovníci technických služeb 

stavební povolení.
Děkujeme za Vaši přízeň.

Čtenáři se ptají: Redakce odpovídá:
Kruháky a parkoviště
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Deratizace ve městě Bílina

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
–  pokladna,  č.  101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve II. pololetí 
2011 je 30. 11. 2011. Poplatek na rok 2011 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek  lze  uhradit  i  složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 191060440379/0800, 
variabilní  symbol:  1337,  kon-
stantní  symbol:  0558,  specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků,  je  třeba  nahlásit 
finančnímu  odboru  Městské-

ho  úřadu  v Bílině  jména  osob, 
za  které  je  poplatek  odváděn, 
a  to buď  telefonicky na  č.  417 
810  957,  417  810  827  nebo  
emailem  na  adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2011 jsou osvobo-
zeny  děti  narozené 
v roce 2011.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí ve spolupráci 
s firmou TRE´D spol. s.r.o. Teplice provádí každoročně v jarních 
a podzimních měsících tzv. „plošnou deratizaci“ ve všech oblas-
tech města na zelených plochách a říčních systémech.

V  domech  provést  deratizaci  mají 
za  povinnost  vlastníci  domů.  Také 
deratizaci kanalizační sítě ve městě 
provádí její vlastník Severočeské vo-
dovody a kanalizace. Deratizace je 
činnost zaměřená na hubení hlodav-
ců,  především  potkanů,  krys, myší 
domácích  a  ostatních  druhů  zjiště-
ných zoologickým průzkumem. De-
ratizace v postižených oblastech  se 
např. na základě podnětů občanů na 
odbor ŽP provádí i kdykoliv mimo 
pravidelné období. K hubení hlodav-
ců  se  používají  účinné  deratizační 

prostředky na bázi kumarinu druhé 
generace. Nástrahy se doplňují mi-
nimálně 3x v 710 denních cyklech 
dle  úbytku  s  následnou  kontrolou. 
V době provádění deratizace i mimo 
ni  se  doporučuje  odstranit  možné 
potravinové  zdroje  hlodavců  (di-
voké  skládky,  přeplněné  popelnice 
apod.)  zajištěným  úklidem  a  včas-
ným  odvozem.  Zajištěním  preven-
tivních  a  pravidelných  opatření  se 
zabraňuje  riziku  přenosu  chorob 
a rozmnožování těchto nežádoucích 
hlodavců. Ve městě Bílina je plošná 

deratizace plánována na polovinu 
října 2011. Bude provedena v  sou-
činnosti s ostatními vlastníky kanali-

zací a objektů ve vlastnictví města.
Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí  

odboru životního prostředí

MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
je spolufinancován z ES F prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 2 - Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Cílová skupina:  osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy, je však možné i zapojení mužů v obdobné situaci)
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00249
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2011
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2013

Cíle projektu
Prostřednictvím mobilního pracoviště poskyt-
nout služby v oblasti poradenství a vzdělávání 
osobám, které z důvodu péče o děti mají ztí-
žený přístup ke vzdělávání a možnostem, kte-
ré nabízí trh práce. Cílem je zvýšení motivace 
účastníků (žen i mužů v obdobné situaci) ke 
změně svého posta vení a situace na trhu prá-
ce, k dalšímu vzdělávání, zvýšení kvalifikace 
a odstranění bariér bránících nalezení vhod-
ného zaměstnání. Účastníci budou podpořeni 
také příspěvky na mzdové náklady zaměst-
navatele, který pro ně vytvoří pracovní místo 
ve výši 12.000,-Kč/měsíc po dobu 10 měsíců. 
Minimálně 35 z nich získá novou kvalifikaci 
prostřednictvím rekvalifikačního kurzu.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt je realizován v šesti vytipovaných ob-
cích Ústeckého kraje od dubna 2011 a bude 

probíhat po dobu 24 měsíců. Do projektu se 
postupně zapojí 80 účastníků, kteří splňují 
charakteristiku cílové skupiny. Mobilní praco-
viště bude k dispozici vždy v místě bydliště 
účastníků, takže nebudou muset za aktivitami 
dojíždět. 
 
Doprovodná opatření
Po dobu aktivní účasti v projektu budou 
účastníkům poskytována doprovodná opat-
ření, především příspěvek na stravné, ces-
tovné, hlídání dětí, ubytování aj. Tato opatření 
podporují možnost účasti a zapojení do akti-
vit projektu. 

Místo a termín
Město Bílina se zapojí do projektu jako čtvrté 
v pořadí. Věříme, že navážeme na spolupráci 
z jiných projektů a využijeme tak zkušenosti 
pro obyvatele města. 

Vzdělávací a asistenční služby budou posky-
továny v Kulturním domě Fontána, na adrese 
Za Chlumem 823, od 1. 11. do 25. 11. 2011. 
Po dobu realizace projektu se k Vám ještě čty-
řikrát vrátíme, abychom společně vyhodnotili 
dosažené pokroky při hledání zaměstnání 
a poskytli Vám další poradenství a podporu. 

„Mami – tati, najdi si práci“ – investujete 
pouze svůj čas, aktivity jsou zdarma, financo-
vané z ESF a státního rozpočtu ČR prostřed-
nictvím OP LZZ.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás již při 
výběru jednotlivých oblastí.

JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 
Teplice

tel: 739 433 301 nebo 417 538 860, e-mail: baxova@
job-asistent.cz

Manažer projektu: Ing. Lenka Baxová
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Bílina má opět knihkupectví
Na bílinské náměstí, do podloubí domu 
č.p.78  se vrátilo knihkupectví,  jak byli 
Bíliňané  zvyklí.  Krámek  se  postupně 
plní knížkami tak, jak jeho vedoucí Ire-
na Mazánková dováží nové a nové zbo-
ží.  Když  jsem  knihkupectví  navštívila 
ve  středu  22.  září,  regály  již  byly  plné 
knihami pro všechny věkové kategorie, 
různých žánrů. Je  libo učebnici? Anebo 
knihu od spisovatele původem z Bíliny? 
Pokud zákazník nenajde v knihkupectví 
to,  co  hledal,  není  podle  paní  vedoucí 
vůbec  problém  jakoukoliv  knížku  ob-
jednat. simi

Nepovolené skládky 
odpadů ve městě

Vzpomínka
Dne 20. 9. 2011 tomu byly již dva roky,  
co nám odešla 
paní René Pilařová 
v nedožitých 93 letech.

S láskou stále vzpomínáme

manžel Jiří, dcera Martina s celou rodinou

Ani v létě se pracovníci odboru životního prostředí nevyhnuli pro-
blémům s nepovolenými skládkami v našem městě a jeho okolí. 
Některé skládky jsme objevili sami, jiné nám nahlásili občané, 
kteří na ně narazili při procházkách do přírody.

Jako  příklad  lze  uvést  rozsáhlou 
skládku pneumatik na okraji  lesa 
směrem  na  Kaňkov.  Po  jednání 
s  vlastníkem  pozemku  byla  tato 
skládka uklizena. Během léta byl 
rovněž  řešen  poměrně  rozlehlý 
pozemek  na  Pražském  předměs-
tí,  který  leží  vedle  firmy Zmítko 
a  je obklopený zahradami. Dříve 
zde  sídlil  Svaz  chovatelů  drob-
ného  zvířectva  a  po  jeho  odcho-
du  zůstaly  na  tomto  pozemku 
polorozbořené  chatky  a  velké 
množství  různého  odpadu. Maji-
tel  pozemek  v  průběhu  léta  pro-
dal a úklid pozemku již zajišťuje 
nový  vlastník.  S  problémy  jsme 
se setkali i v lokalitě poblíž býva-
lých jeslí na Teplické ulici. Mezi 
bývalými  jeslemi  a  vedle  stojí-
cími  domky  je  cesta  vedoucí  na 
kopec  Chlum,  která  je  obklope-
ná odpadky a  různými drobnými 
skládkami  odpadů.  Lidem,  kteří 
tu chodí se svými pejsky na pro-
cházku, se tak naskýtá neradostný 
podhled. Pozemky jsou v majetku 
města a někdy v příštích dnech se 
dle  sdělení  zástupce  Městských 

technických  služeb  Bílina  za-
počne  s  jejich  úklidem, měla  by 
být  upravena  i  zeleň kolem zmí-
něné cesty. Velké vrásky nám dělá 
i lokalita u bývalé pasovky poblíž 
sídliště  Za  Chlumem,  kde  stojí 
řadové garáže. Skládky a  rozbitá 
vrata garáží  se  zde objevují opa-
kovaně.  Letos  v  létě  opět  někdo 
rozbil  vrata  dvou  garáží  a  tyto 
objekty jsou v současné době plné 
odpadu. Věc se nyní řeší v součin-
nosti  se  zdejším  stavebním  úřa-
dem. To bylo jen několik příkladů 
za  všechny.  Pokud  není  zjištěn 
původce  nepovolené  skládky, 
věc je řešena s majitelem pozem-
ku  či  objektu.  Mnohdy  se  jedná 
o  pozemky  ve  vlastnictví  města, 
náklady tedy neseme všichni. Žá-
dáme  občany  města,  aby  ihned 
nahlásili  pokud  někoho  uvidí, 
že  zakládá  černou  skládku.  Své 
podněty můžou  občané  hlásit  na 
městskou  policii  (tel:417810999) 
nebo na odbor životního prostředí 
(tel:417810873).

Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí 
odboru životního prostředí

Bíliňané
plní
na
ží.
ve
knihami
různých
knihu
Pokud zákazník nenajde v
to,
vůbec
jednat.

(tel:417810999)
prostředí

Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí 
odboru životního prostředí

Memoriál Jiřího Jerie
závod lodních modelů v Bílině
11. 9. 2011

Druhou  zářijovou  neděli  hostili  bílinští  lodní  modeláři  své 
kolegy  z  regionu  konáním  tradičního  závodu  na  počest  své-
ho  dlouholetého  člena  a  kamaráda    Jirky  Jerie.  V  pořadí  již 
dvanáctý ročník se vydařil na výbornou, nejenom počasím, ale 
i kvalitním obsazením v pěti kategoriích. Až na jednu výjimku 
obsadili  domácí  modeláři  a  závodníci  vždy  některé  místo  na 
stupni  vítězů.  Pochopitelně  závod,  který  se  konal  na  rybníku 
v Bezovce, bylo možno uspořádat díky sponzorům: Doly Bílina 
a Chomutov, Městský úřad Bílina, M. A. traiding s.r.o. Mejtský, 
klub  zastupitelů KSČM Bílina, Zámečnictví Konárek,  krajský 
zastupitel KSČM pan O. Bubeníček, Svaz modelářů ČR, Suro-
viny Koželuh a samozřejmě mateřská AVZO Bílina. 

kategorie EX 500 „mimina“
1/ Kučera Petr KLM Bílina
2/ Burešová Maruška KLM Bílina
3/ Pešanová Martina KLM Bílina

kategorie EX 500 „žáci“
1/ Čejkovský Bohouš KLM Bílina
2/ Bureš Petr ml. KLM Bílina
3/ Freja Jan Royal Dux
kategorie EX 500 „senior“
1/ Bureš Petr st. KLM Bílina
2/ Faitová Vlasta KLM Bílina
3/ Mrkvičková Blanka Royal Dux

kategorie F4 „žáci“
1/ Vlach Jiří Royal Dux
2/ Knorr Rudolf Royal Dux
3/ Šejvl Pavel Royal Dux

kategorie F4 „junior + senior“
1/ Nekrada Petr ml. KLM Bílina
2/ Vlach Jan Royal Dux
3/ Hlavnička Tomáš KLM Bílina

         

Tímto vítězům  
gratulujeme  
a sponzorům  
děkujeme.

Chalupný Zdeněk,  
předseda  

AVZO TSČ ČR Bílina
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Soustředění aerobiku odstartovalo další závodní sezónu 

Babí léto na Kyselce 2011
V sobotu 17. září 2011 proběhl 
již 14. ročník festivalu Babí léto 
na Kyselce a tentokrát šlo – 
z hlediska počasí i vystupujících 
– o mimořádnou událost. Celý 
„festivalový“ den bylo příjemně 
teplo: opravdové babí léto.

V minulých letech se stávalo, že 
teplota v noci klesla až ke 4 °C, 
a  to  už  vystupujícím  „šla“  po-
věstná pára od pusy, zvláště pak 
u vody. Letos bylo celou noc pří-
jemně teplo, jen okolo půl deváté 
diváky  postrašil  zhruba  pětimi-
nutový  déšť.  Na  festivalu  vy-
stoupily  výborné  kapely  z  Čech 
i ze Slovenska. Je těžké vyzdvih-
nout  jakoukoli  skupinu,  protože 
v  hlavním  programu  se  předsta-
vilo  hned  několik  špičkových 
souborů:  Monogram,  Pavlína 
Jíšová,  Neznámi,  Pavel  Žalman 
Lohonka, Flashback, nebo Svaťa 
Kotas.  Za  speciální  zmínku  ale 
nepochybně  stojí  skvělé  vystou-
pení  legendární  skupiny  Spiri-
tuál  kvintet.  Dodejme  jen,  že  si 
pořadatelé účasti tohoto souboru 
na  letošním  ročníku Babího  léta 
velmi  považují.  Jeden  z  pořada-
telů  festivalu  Jiří Beránek  celou 
věc lakonicky glosoval: ,,Zkusili 
jsme to a jsou tu.“ Současně bylo 
potěšující,  že  členové  této  kul-
tovní kapely náš festival už znali. 
Kromě  „Spirituálu“  byl  velkým 
tahákem  pro  diváky  Pavel  Žal-
man Lohonka. Ten své vystoupe-
ní pojal průřez dosavadní tvorbou 
a hrál se svým souborem spoustu 
známých písní, ke kterým se di-
váci svým zpěvem ochotně a rádi 
přidávali. 

Ačkoli  poslední  kapela  dohrá-
vala v jednu hodinu ráno, diváci 
stále ještě přihlíželi a nechtělo se 
jim domů. A  tak  těm, kteří  ještě 
neměli dost, se dostalo pokračo-
vání  hudebního  menu  ve  stanu 
pořadatele.  Tady  muzicírovala 
parta  složená  hned  z  několika 
hudebních  skupin  (Flashback, 
Svaťa  Kotas  a  slovenští  Nezná-
mi). Hlavní pořadatel a muzikant 
Jindra  Luňák  v  této  souvislos-
ti  poznamenal,  že  tak  úžasnou 
muziku naživo už hodně dlouho 

neslyšel  a  nebylo proto divu,  že 
se k hraní, které trvalo až do ran-
ních hodin, připojil.
Hlavní  pořadatelé  –  Jindřich 
a  Petra Luňákovi  a  Jiří Beránek 
s  rodinou  –  touto  cestou  děkují 
všem,  kteří  se  podílejí  na  orga-
nizaci  festivalu  a  všemožně  po-
máhají.  Jen díky  tomu  je možné 
připravit  takovou  atmosféru,  na 
kterou  jsou  místní  diváci  zvyk-
lí.  A  zvláštní  poděkování  patří 
samozřejmě  sponzorům,  bez 
kterých  by  vůbec  nebylo možné 

festival  uspořádat,  zejména  pak 
Energetické  společnosti  ČEZ, 
Severočeským  dolům  a.s.  Cho-
mutov, panu Janu Kůsovi, společ-
nosti 3NET, stavební společnosti 
HAKIM,  firmě  CHYTEP,  panu 
Antonínu  Rieglovi,  panu  Karlu 
Kalitovi,  Městským  technickým 
službám Bílina a velký dík patří 
městu Bílina.
Těšíme  se  na  příští  ročník  a  už 
dnes  snad můžeme prozradit,  že 
mezi hlavní taháky festivalu bude 
patřit Jiří Pavlica a Hradišťan.

Deset  dní  děti  tvrdě  pracovaly 
a  trénovaly.  Pomalu  ale  jistě  na-

cvičovaly  nové  závodní  sestavy 
a zdokonalovaly svou fyzickou 

zdatnost.  Starší  děti  se  proměnily 
v Mafiánky a mladší družstvo na-
cvičovalo novou Brazilskou show 
s  gymnastickými  stuhami.    Práce 
se nám opravdu dařila, protože děti 
trénovaly s chutí a s nadšením.
Za odměnu jsme navštívili bobo-
vou dráhu v Janově, opékali ma-
síčko a užívali si klidu a pohody 
pensionu Maják.
Teď nás  čeká  tvrdá dřina. Budeme 
pilně  trénovat,  abychom  se  dobře 
připravili na závodní sezónu 201112 
a opět vyhrávali. Tento rok nás jako 
první čeká Mistrovství ČR v Haví-
řově, které se koná 4. 12. 2011.
Děkuji všem rodičům a vedoucím, 
kteří mi na soustředění pomáhali 
a těším se na nový školní rok.

Věra Ryjáčková, DDM Bílina

Na konci srpna proběhlo soustředění aerobiku skupin CIK – CAK, 
CAVIKY a CVRČEK z DDM Bílina. Všechny děti, jak je zvykem, 
zavítaly do našeho starého známého pensionu Maják v Nové Vsi 
nad Nisou, kde trávíme jak jarní prázdniny, tak i ty letní.

Blahopřání

Dne 27. 9. 
oslavila  

paní 
Eliška Kalíková  

80 let.  
Hodně štěstí, zdraví a pohody 

přejí Pavel a Miluše, 
vnoučata Petra, Pavla, Lukáš 

a pravnoučata  
Pájík, Honzík a Lucinka.

Blahopřání
Soustředění aerobiku odstartovalo další závodní sezónu 

Pavlína Jíšová a spol. Ukázka country tanců. Foto: Václav Weber
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Mezinárodní den horníků v Bílině 

a setkání partnerských měst

PODĚKOVáNÍ
Během  letních  prázdnin  proběhlo 
v  MŠ  Žižkovo  údolí  několik  vý-
znamných oprav.    Jednalo  se  o  re-
konstrukci    vodovodního  potrubí,  
nákladního  výtahu,  výměnu  světel, 
malování a rozsáhlou úpravu zahra-
dy.  Děti tak získaly pro své hry  vel-
kou  plochu nových trávníků a vese-
lé, a hlavně   bezpečné,   chodníčky 
s terasou.  Odzvonilo odřeným kole-
nům.  O vylepšení zahrady průlezka-
mi se pokusíme  v příštím roce.
Za  významnou  pomoc  v  zajištění 
těchto  prací  děkujeme  především 
panu  T.Pavlovi  z  odboru  investic 
MěÚ Bílina a všem firmám, které se 
na vylepšení naší školičky podílely: 
Stavební firma Josef  Žejdlík, Elek-
troservis Tejček, ESOX ETC s.r.o., 
M.Kunšta – malířlakýrník, Výtahy 
Vaněrka,  ST  Systems  International 
s.r.o., 4SOFT, s.r.o.

Z. Heinrichová, ředitelka  
MŠ Síbova, Žižkovo údolí

729. září 2011

Střelci přivezli stříbro z Mistrovství ČR

Senzačním úspěchem zakončili střelci SSK MTs Bílina letošní sezónu 
v disciplíně Libovolná pistole 60 ran. Družstvo ve složení Pavel Hu-
báček, Jiří Filipovský ml. a Milan Zábranský (viz.foto) vystřílelo na 
Mistrovství České republiky, které se konalo 9. září v Plzni, stříbrnou 
příčku. Vyrovnali tak svůj vlastní úspěch z MČR z roku 2008. 

O tom, že jsou bílinští 
libovolkáři  v  dobré 
formě,  napověděl 
již  první  zářijový 
víkend, kdy se ko-

nalo poslední kolo 
Karlovarské  ligy. 
Hubáček  i  Filipov-
ský vyhráli ve svých 

kategoriích  nejen  po-
slední kolo, ale zvítězili i celko-
vě a to s velkým náskokem. 
Střelecké  úspěchy  slavil  kon-
cem srpna i další člen bílinského 
klubu  Jiří  Rendl.  V  disciplíně 
Velkorážní  standardní  puška  na 
mizivé  cíle  do  300  metrů,  zís-
kal  spolu  s  teplickým  střelcem 
Miroslavem  Červenkou  druhé 
místo  v  družstvech  na  střelnici 
v HolešověDobroticích.
 Milan Zábranský

Foto: Miroslav Krystyník

OBRAZEM:

Součástí je vždy ukázka důlní techniky.

Historický spolek města Bíliny v hollywoodském stylu. Našli se i návštěvníci v kostýmech.

Legenda Olda Říha z Katapultu.

Foto:
Václav Weber
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Sobota 1. říjen - 20.00 hodin
JASNÁ PÁKA – COMEBACK
Comeback J. P. se odehrává 

v době 25.výročí jejího zákazu 
po uveřejnění článku „Nová 

vlna se starým obsahem“ 
v bolševicko-estébáckém 

týdeníku Tribuna. Kapela si 
vytkla za cíl skutečně naplnit 

tuto již svým způsobem 
proslavenou nálepku a kromě 
tradičního pojetí některých 

písní by se chtěla pokusit 
podívat se na některé staré 

tituly novým pohledem.
Vstupné: v předprodeji 160,- 

Kč; na místě 200,- Kč

Čtvrtek 6. říjen - 15.00
DEN SENIORŮ

K tanci a poslechu hraje 
hudební duo Milan a Ivana 

Hvozdovi.Jako host vystoupí 
zpěvák JIŘÍ ŠKVÁRA 
s programem „Ta naše 

písnička česká“. 
Vstupné: 10,- Kč

Pořádá bílinská organizace 
Svazu důchodců ČR ve 

spolupráci s KC Kaskáda 
Bílina.

Úterý 4., 11., 18., 22., 25. říjen
19.00

TANEČNÍ KURZ 2011
Vyučují Jiří a Martina Vitkovi. 

MĚSTSKÉ DIVADLO

Pátek 7. říjen - 19.00
Patrik Hartl

SOUKROMÝ SKANDÁL
Studio Dva Praha

Komedie o lásce v době 
finanční krize.

Groteskní příběh o mladém 
manažerovi, který po uši 

v dluzích využije celosvětové 
pandemie upřímnosti a pokusí 

se kvůli penězům svést svou 
stárnoucí nadřízenou, aniž by 
si uměl představit, jak velký 

skandál tím způsobí.
Účinkují: Kryštof Hádek, Eva 

Holubová, Maroš Kramár, 
Kristýna Fuitová Nováková, 

Alexander Hemala 
Režie: Patrik Hartl 

Vstupné: 300,- 250,- 200,- 
100,- Kč

KLUBOVNA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Pondělí 3. říjen - 18.00 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ

Vladimír Pospíchal (Osek), 
který zaujal v loňském roce 

svou prvotinou „Inverze“ 
letos představí druhou 

knihu „Společenstvo vlků“. 
Druhým hostem večera 

bude Veronika Černucká 
(Osek), která bude číst 

ze své knihy detektivních 
příběhů „Noc,kdy jsem měla 

zemřít“.
Vstupné zdarma

Středa 5. říjen - 11.00
(pro školy)

AUTORSKÉ ČTENÍ 
Mladý jihočeský autor Jan 

Opatřil představí dětem svou 
novou knížku „Dobrodružství 

kapříka Metlíka“. 

Čtvrtek 6. říjen - 18.00 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ

V autorském čtení představí 
svou knihu „Dobrodružství 

potkanů“bílinský autor 
Bohumil Matějovský.

Vstupné zdarma

GALERIE POD VĚŽÍ

Otevírací doba:
po – čt: 8.00-12.00 12.30-17.00

 pá: 8.00-12.00 12.30-15.00

24. září – 21. říjen 2011
DANIELA ŠTICHOVÁ

Výstava s názvem
„Snění“ (olej, akvarel).

Vstupné zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

Otevírací doba:
po: zavřeno

 út – ne:10.00-12.00 12.30-16.00

24. září - 21. říjen 2011
PAVEL PIEKAR

Imaginární portréty českých 
umělců. 

Vstupné: dospělí 20,- Kč; 
studenti, senioři, děti 10,-Kč

AREÁL LÁZNÍ KYSELKA
– PAMÁTNÍK F. A. REUSSE

Úterý 11. říjen - 15.00
OSLAVA VÝROČÍ

F. A. REUSSE  
a A. E. REUSSE

Oslava výročí narození 
přírodovědců před 

250. a 200. lety. Vystoupí 
ZUŠ Bílina. Od 13.00 hodin 
proběhne vernisáž výstavy 
F. A. Reusse na Mírovém 

náměstí u kašny. 
Pořádá Kulturní centrum 

Kaskáda Bílina ve spolupráci 
s Regionálním muzeem 

v Teplicích.

KSICHT s úsměvem na obličeji

Foto: Václav Weber

Představení  Ksicht  ztvárněné 
pražským  Divadlem  Bez  zábra-
dlí  nabídlo  nevšední  a  humorný 
pohled  na  současnou  posedlost 
vzhledem,  kdy  je  krása  ceněna 
nadevše  aniž  by  se  kdokoli  ptal, 
na co krásu vlastně potřebujeme, 
a zdali vůbec je krása tou poslední 
a jedinou podmín-
kou  ke  štěstí. 
Zárukou dob-
rého  před-
s t a v e n í 
byli  známí 
herci.
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Týden knihoven - od 3. do 9. října 

Uložila:
■  Tajemníkovi  městského  úřadu  pověřit 
vedoucího  odboru  nemovitostí  a  inves-
tic  zadáním  posouzení  technického  stavu 
a bezpečnosti Zelené haly pro provozování 
sportovních  aktivit  a  pořádání  kulturních 
akcí. 

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí finanč-
ního  příspěvku mezi městem Bílina  a TJ 
zdravotně postižených Nola ve výši 10.000 
Kč na částečné pokrytí nákladů na nákup 
motorového vozidla. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí peněži-
tého daru ve výši 100.000 Kč mezi městem 
Bílina a Severočeskými doly, a. s., Chomu-
tov, na podporu přípravy a realizaci nástěn-
ného kalendáře města pro rok 2012. 
Zadat:
• opravu omítky (fasády) včetně opravy ka-
nálu v objektu dvora Hotelu u Lva, firmě 
ECHO Lebeda Antonín, Košťany. 
• opravu topení v restauraci na zimním sta-
dionu v Bílině firmě ESOX ETC, s. r. o., 
Račín. 
• opravu a nátěr fasády na zimním stadionu 
v Bílině firmě Ballý, Hostomice. 
• vybudování pódia u výkladů v prostoru 
restaurace  zimního  stadionu  firmě  INTE-
RYSS, s. r. o., Litvínov – Záluží. 
• čištění a  revitalizaci podzemního koryta 
Lukovského  potoka  firmě  Gutra,  s.  r.  o., 
Most. 
• dodávku a montáž dveří a boxů v Hornic-
ké nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina 
firmě Trhuhlářství Husinecký
• opravu otopné soustavy a rozvodu TUV 
v  Hornické  nemocnici  s  poliklinikou,  s. 
r.  o.,  Bílina  –  autodoprava,  firmě  ESOX 
ETC, s. r. o., Račín. 
■ Navýšení rozpočtu z Programu podpory 
společenských a zájmových organizací ZŠ 
Za Chlumem ve výši 10.000 Kč na dopravu 
na poznávací výlety a materiál na vánoční 
zvyky, navýšení rozpočtu MŠ Švabinského 
ve  výši  15.000 Kč  na  dopravu  na  výlety 
v II. pololetí 2011, navýšení rozpočtu odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví pro Klub 
důchodců I. ve výši 10.000 Kč na dopravu 
na výlety, navýšení rozpočtu DDM Bílina 
ve výši 30.000 Kč na Mistrovství ČR v ae-
robiku, navýšení rozpočtu MŠ Čapkova ve 
výši 10.000 Kč na dopravu na výlety a uza-
vření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  mezi 

městem Bílina a Svazem důchodců ve výši 
10.000 Kč na dopravu na výlety. 
■ Uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi  městem  Bílina  a  Městským  pěvec-
kým souborem Schola Viva Bilinensis ve 
výši 20.000 Kč, z Programu podpory kultu-
ry a literární fond, na koncertní činnost pro 
Bílinsko a adventní a novoroční koncerty.
■ Uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi  městem  Bílina  a  Velosport  TEAM 
Bílina ve výši 2.000 Kč na ceny pro dět-
ské  účastníky  cyklistických  závodů  pro 
děti  do  8  let  v Bílině,  které  se  uskuteční 
01.10.2011. 
■ Uzavření  smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a Státním fondem do-
pravní infrastruktury ve výši 412.000 Kč na 
akci „Zastávka u polikliniky“.
■  Čerpání  rozpočtu  finančního  odboru 
–  školství  ve  výši  8.000 Kč  za  pronájem 
KD Fontána na setkání občanů zaniklých 
obcí  Radovesice,  Dřínek,  Hetov,  Lýsko-
vice  a  Chotovenka,  které  se  bude  konat 
15.10.2011.
■  Uzavření  smlouvy  o  pronájmu  neby-
tových  prostor  v  I.  NP  Švabinského  831 
o  rozměrech  90,55  a  146,45 m2  nájemci 
Quang Tran Duc k provozování prodejny 
potravin s účinností od 01.10.2011. 
■ Zařazení stavby plotu mezi parkem Li-
dická a garážemi v ul. Mostecká do akce 
„Rekonstrukce parku Lidická“ do rozpočtu 
města na rok 2012.
■ „Vizi, strategii, hodnoty a politiku kvali-
ty Městského úřadu Bílina“ v předloženém 
znění.
■  Úpravu  sazebníku  úhrad  za  poskyto-
vání  pečovatelské  služby  s  platností  od 
01.10.2011, dle návrhu předloženého soci-
álně zdravotní komisí. 
■  Stanoviska  bytové  komise  dle  zápisu 
z 12. 09. 2011.
■ Otevření ulice Wolkerova obousměrně, 
po  dobu  provádění  výkopových  prací  na 
Mírovém náměstí. 
■ Záměr účasti v projektu Inspiration: Sa-
chsen – Mládež a dospělí:  sociální práce, 
trh práce, volný čas, prevence, financování, 
a to od 1. března 2012 do 28. února 2014. 

Zamítla:
■ Žádost sdružení Pure music o poskytnutí 
dotace z Programu podpory kultury a lite-
rární  fond,  ve  výši  10.000 Kč  na  projekt 
„Bílinské hudební večery“.

■ Žádost Krušnohorského klubu o poskyt-
nutí dotace ve výši 30.000 Kč na sezonní 
provozní  náklady  na  sezonu  12/2011  – 
3/2012. 

Souhlasila:
■  S  použitím  znaku  města  při  zasedání 
spolku Vlasteneckodobročinného  sdruže-
ní obce Baráčníků Jana Žižky z Trocnova 
se sídlem v Bílině. Znak města bude použit 
v  souladu  s  obecně  závaznou  vyhláškou 
města Bíliny č. 2/2011 o městských sym-
bolech  a  jejich  užívání.  Znak  lze  užívat 
v  barevném  i  monochromním  provedení 
v podobě dané popisem dle čl.  I  této vy-
hlášky, či ve shodě s jeho obsahem. 
■  Se  zadáním  na  vyhlášení  výběrového 
řízení na „Ostrahu majetku v areálu Měst-
ských technických služeb Bílina“.

Odvolala:
■  Pana Václava Mojžiše  z  funkce  člena 
školské rady v ZŠ Za Chlumem 824, Bílina 
a pana Ing. Ladislava Kvěcha z funkce čle-
na školské rady v ZŠ Aléská 270 , Bílina. 

Jmenovala:
■  Pana  Ing.  Ladislava  Kvěcha  členem 
školské rady v ZŠ Za Chlumem 824, Bíli-
na a Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. členem 
školské rady v ZŠ Aléská 270, Bílina.

Potvrdila:
■ Pana Pavla Prchala ve funkci člena škol-
ské rady v ZŠ Aléská 270 , Bílina, paní Ing. 
Jitku Koubkovou ve funkci člena školské 
rady v ZŠ Za Chlumem 824, Bílina , Bc. 
Zdeňka  Rendla  a  Bc.  René  Štěpánka  ve 
funkci  člena  školské  rady  v  ZŠ  Lidická 
31/18, Bílina.

Rozhodla:
■  Vypsat  výběrové  řízení  na  veřejnou 
zakázku  malého  rozsahu  dle  směrnice  č. 
04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na akce:
a)  umístění  psů  a  koček  odchycených  na 
území města Bílina v útulku,
b) zpracování PD pro SP na kompletní re-
konstrukci Teplické ulice v Bílině, včetně 
inženýrské činnosti potřebné pro SP,
c) komunikace pro pěší Za Chlumem (ke 
garážím Východní), Bílina,
d) Parkoviště osobních aut na p.p.č. 380/55 
v ulici Jižní (Mírové) v Bílině – Újezd,
e) Parkoviště POŠTA, Bílina,
f) Parkoviště Za Chlumem u bl.1, Bílina,

g) Parkoviště osobních aut na p.p.č. 1727/25 
v ulici Kapitána Jaroše v Bílině,
h) Oprava ulice kpt. Jaroše v k. ú. Bílina,
i) Přechod Bezovka, Bílina,
j) Oprava opěrných zdí  ZŠ Lidická, Bí-
lina.
k) „Dodání VoIP telefonní ústředny včetně 
telefonních přístrojů“.
■ Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci:
• „Stavební úpravy v Hornické nemocnici 
s  poliklinikou,  s.  r.  o,  Bílina  –  Recepce“ 
firmě YSSEN, s.  r. o., Litvínov, a  to  jako 
specializovanou zakázku.
• „Stavební úpravy a oprava povrchů II. NP 
část D“ firmě Žejdlík, Bílina, a to jako spe-
cializovanou zakázku.
■ Zadat nadlimitní veřejnou zakázku pro 
zajištění  veřejné  městské  hromadné  do-
pravní obslužnosti ve městě Bílina v reži-
mu veřejné linkové dopravy, dle nejvhod-
nější nabídky společnosti Dopravní podnik 
měst Chomutova a Jirkova, a. s. 
■ Na návrh tajemníka MěÚ Bílina nejme-
novat navrženou uchazečku do funkce ve-
doucí finančního odboru. 

Vzala na vědomí:
■ Stav pohledávek z dlužného nájemného 
k 31.08.2011 a zároveň neschvaluje výpo-
věď z nájmu a podání žaloby na nájemce 
nebytového prostoru na Mírovém náměstí 
73/7, pokud bude do konce měsíce září za-
placena minimálně jedna splátka.
■  Informace RNDr. Jaroslava Herzingera 
a MUDr. Myšáka o výsledcích auditu pro-
vozu  lůžkové  části  Hornické  nemocnice 
s  poliklinikou,  s.  r.  o.,  včetně  návrhů  na 
další řešení.
■  Přehled  čerpání  neinvestiční  dotace  na 
zajištění provozu Ambulantní pohotovostní 
péče za I. pololetí 2011.
■ Návrh na novelizaci Programu podpory 
sportu  s  tím,  že  finanční  odbor  zpracuje 
nové zásady tohoto programu, které budou 
předloženy  k  projednání  do  komise  pro 
školství, sport a kulturu, následně do jedná-
ní rady a zastupitelstva města. 

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

Rada města Bíliny na své 21. schůzi konané 21. 9. 2011 mimo jiné:

Co jsme letos pro naše čte-
náře a návštěvníky v tomto 
týdnu připravili?
V pondělí 3. října to bude 
společné autorské čtení dvou 
regionálních  autorů.  Jako 
první  se  představí Vladimír 
Pospíchal, se kterým se naši 
čtenáři  seznámili  již  v  loň-

ském roce, kdy představil svou úspěšnou prvoti-
nu „Inverze“. Letos bude číst ze své druhé knihy 
„Společenstvo vlků“.
Druhým  hostem  večera  bude  mladá  začínající 
autorka Veronika Černucká, která představí svou 
prvotinu „Noc, kdy jsem měla zemřít“. V soubo-
ru devatenácti klasických detektivek řeší hlavní 
hrdina neobvyklé případy. Jaké, to už se můžete 
dozvědět na autorském čtení, které bude, stejně 
jako u Vladimíra Pospíchala, spojené s autogra-

miádou. Oba naši hosté k nám přijedou z Oseka. 
Začínáme v 18 hodin, jako obvykle, v klubovně 

centrální knihovny na Míro-
vém náměstí. 
Ve středu 5. října v dopo-
ledních  hodinách  představí 
dětem svou půvabnou kníž-
ku  pohádek  mladý  autor 
ze  Žďáru  nad  Sázavou  Jan 
Opatřil. Bude jim číst z knihy 
„Dobro-

družství  kapříka  Metlíka“". 
Tato  akce  je  určena  školám 
a proběhne od 11 hodin.
Ve čtvrtek 6. října se popr-
vé  představí  bílinský  autor 
Bohumil  Matějovský  svou 
knihou  „Dobrodružství  pot-
kanů“.

Tento autor zaujal v loňském roce také jako dra-
matik ve  scénáristické  soutěži,  kterou vyhlásilo 
Herecké  studio  Domu  kultury  Teplice.  V  této 
soutěži získal 1. místo za svůj „Dům hrůzy“. Pan 
Matějovský byl  tehdy  svým vítězstvím překva-
pen a sám o tom řekl: „Doposud jsem se zabýval 
pouze prózou, toto je můj první pokus v oblasti 
divadelního scénáře.“ Toto autorské čtení začíná 
opět od 18 hodin v klubovně knihovny.
Pokud  tedy  budete  mít  čas  a  chuť,  přijďte  do 
knihovny  nejen  pro  knihy,  ale  také  na  setkání 
se  zajímavými  osobnostmi  našeho  regionu.  Za 
knihovnu srdečně zve Marcela Šímová.
V  týdnu  knihoven  také  umožníme  případným 
zájemcům o členství bezplatnou registraci a těm, 
kteří  nemají  odvahu vrátit  knihy,  které  už mají 
tzv.  na  upomínku,  promineme  peněžní  pokutu. 
Tak  toho  využijte  a  přijďte. Možná,  že  na  tyto 
knihy už čeká někdo další...

Celostátní akce, kterou organizuje SKIP, je pro nás opět 
příležitostí, jak upozornit širší veřejnost na knihovnu.
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Comeback Jasné Páky se odehrává 
v době 25. výročí jejího zákazu po 
uveřejnění  článku  „Nová  vlna  se 
starým  obsahem“  v  bolševickoes-
tébáckém týdeníku Tribuna. Kapela 
si vytkla za cíl skutečně naplnit tuto 
již  svým  způsobem  proslavenou 

nálepku  a  kromě  tradičního  pojetí 
některých písní by se chtěla pokusit 
podívat se na některé staré tituly no-
vým pohledem.
Skupina  Jasná Páka byla  založena 
v roce 1981. Za necelé tři roky exis-
tence odehrála přibližně padesátku 

koncertů.  Přesto  se  stačila  nesma-
zatelně zapsat do paměti těch, kteří 
měli to štěstí vidět některý z nich na 
vlastní oči. Příznačná pro ni byla di-
voká energie a zlostný vzdor, který 
k vyjádření nechuti k tomu, co pa-
novalo  „všude  okolo“,  nepotřebo-

val žádná politická prohlášení.
Vstupné v předprodeji  160 Kč;  na 
místě  200  Kč.  Předprodej  vstupe-
nek: INFOCENTRUM na Mírovém 
náměstí v Bílině, tel: 417 810 985, 
email: info@kckaskada.cz, 
www.kckaskada.cz

Chtěla bych touto cestou poděkovat také sponzorům, ČEZ Teplárenské a.s., OZP v Ústí n. L.  
a KC Kaskáda, bez nich by se tato akce uskutečnit nemohla.

Jak dopadl „Den zdraví v Bílině“ ?
Na tuto otázku jsme se zeptali paní 
Mgr. Zdeny Jílkové, předsedkyně občan-
ského sdružení „Zůstaňme mladí i ve stáří, 
o.s.“, které tuto akci pořádalo.

Já si myslím, že se tato akce, která se konala 
v  sobotu  17.  září,  povedla.  Farmáři  a  drob-
ní  řemeslníci  své  stánky  připravovali  již  od 
časných  ranních  hodin,  akce  potom  začala 
v 8.00 hodin. I počasí nám přálo, hezký slu-
nečný den vytáhl z postele první návštěvníky 
již mnohem dříve. Určitě bylo z čeho vybírat, 
nabízený sortiment zboží byl rozmanitý. Růz-
né druhy pečiva, domácí masné výrobky, ovčí 
a kozí sýry, mošty, medy a medovina, čerstvé 
ryby,  koření,  domácí  vejce,  čerstvá  zeleni-
na,  hrušky  a  jablka…Kolemjdoucí  si mohli 
zakoupit kromě potravin i drobné rukodělné 
výrobky,  např.  ručně  vyráběná  glycerinová 
mýdla,  různé  upomínkové  předměty,  ženy 
a  dívky  se mohly  potěšit  šperky  a  různými 
přívěsky, k mání byla batikovaná trika, ručně 
šité panenky. Největšímu náporu návštěvníků 
čelili prodejci zhruba od 9.00 do 11.00 hodin. 
Velký zájem byl o ovčí a kozí sýry a výrobky 
z nich, hodně se kupovalo také pečivo. Po po-
ledni se již trousili jen ojedinělí návštěvníci, 
a vzhledem k tomu, že i někteří prodejci měli 
své zboží vyprodané, skončili jsme akci krát-
ce po 13. hodině.
Foyer  divadla  byl  vyčleněn  pro  „zdravý  ži-
votní styl“. Zde zástupci Oborové zdravotní 
pojišťovny  v  Ústí  nad  Labem  měřili  zá-
jemcům  fyziologické  funkce,  dětem  dávali 
drobné dárečky. Hotelová škola Teplice při-
pravila  ochutnávky  z  potravin  zakoupených 
ve  „Zdravém  obchůdku  U  Slavíka“,  který 
se nachází v Teplicích na Masarykově ulici. 
A co jsme mohli ochutnat? Burizonové kost-

ky s rozinkami a opraženými oříšky, jáhelné 
koule obalované v kokosu, celozrnné pečivo 
s makrelovou pomazánkou, sushi rolky plně-
né rýží, zeleninou a tofu. Návštěvníci se dále 
mohli  seznámit  s  výrobky  firmy  Smacker, 
která vyrábí nízkokalorické potraviny z va-
ječného  bílku.  K  ochutnání  byly  nabízeny 
jednohubky  s  pomazánkou,  bábovka  a  na-
divka s bylinkami, vše vyrobeno ze Smacke-
ra. Byla  zde  také  představena  sekaná,  která 
z 30% obsahuje Smackera a ze 70% kvalitní 
libové maso a má tím pádem mnohem nižší 
kalorickou  hodnotu.  Nechyběly  ani  müsli, 

firma Semix vyrábí celozrnné müsli s vyšším 
podílem  vlákniny,  jsou  vhodnou  alternati-
vou  zdravé  snídaně.  Návštěvníci  se  mohli 
přesvědčit, že i zdravé potraviny mohou být 
chutné. Vše, co zde návštěvníci ochutnali, si 
mohli také zakoupit, navíc také byli vybaveni 
radami a recepty. V prostorách divadla se také 
prodávaly výrobky firmy Deona Medi, která 
vyrábí vysoce kvalitní kompresivní prádlo, je 
vhodné  i  k  léčbě obezity  a  celulitidy. A ne-
chyběl  také  obchůdek  s  výrobky  pro  zdraví 
a radost, vystavovaly se solné svícny, sáčky 
s himálajskou solí do koupele, minerály.

JASNá
PáKA

– COMEBACK
Kulturní centrum Kaskáda v Bílině 
zve všechny příznivce na koncert 

JASNÁ PÁKA - COMEBACK 
v sobotu 1. října 2011 od 20.00 

v Kulturním domě  
Fontána Za Chlumem v Bílině.
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Mladší žákyně  
DFK Teplice 

rozšiřují řady!
Tým DFK Teplice hledá 

do svého týmu mladších žákyň 
nové hráčky ve věku 8 - 12 let. 

Na tréninkové jednotky se 
můžete přijít podívat každé 

úterý a čtvrtek od 18:00 hodin 
na hřiště u hotelu Panorama 

v Teplicích.
Mladší žákyně, které hrají 

okresní přebor na Teplicku, 
nově trénuje zkušený Miroslav 
Zeidler, který do Teplic přišel 

z FC Mělník.

Bližší informace získáte 
na e-mailové adrese: 
zeidler@helaplast.cz.

FK Litvínov – FK Bílina 2:2 (1:1)
Po třech porážkách za sebou a bez vstřeleného gólu přijela Bílina na hřiště Litvínova. A podle papí-
rových předpokladů si měla odvézt další porážku. A to ještě chyběl zraněný Hasal v obraně. 

Také  litvínovští  fanoušci  si  nic 
jiného  nedovedli  představit, 
a  jen  se  přeli,  kolik  branek Bí-
lina dostane. Ale začátek zápasu 
domácí dokonale zaskočil. Bíli-
na  předvedla  několik  rychlých 

útoků, nejdříve vysunutí 
Bečvaříka  nevy-

šlo,  vzápětí 
d a l š í 

útok. Egrt přihrál zleva do šest-
náctky Milovi  a Bílina  překva-
pivě  vedla.  Po  pěti  minutách 
se  domácí  vzpamatovali,  byli 
technicky vyspělejší,  ale Bílina 
bojovala.  Ve  12.minutě  poslal 
Levý míč  Bečvaříkovi  do  ulič-
ky,  ale  litvínovský  brankař Va-
leš byl rychlejší. Na druhé stra-
ně měl šanci Stožický, ale střílel 
daleko  vedle.  Ve  25.minutě  po 
rohu  vyrovnal  hlavou  Košler. 
O  deset  minut  později  pálil 
Milo, ale Valeš střelu chytil. Na 
časomíře ještě ani nedoběhl čas 
a  rozhodčí  poločas  ukončil. 
To bílinským určitě nevadilo. 
Do druhého poločasu vystří-

dal  dorostence  Svobodu  další 
mladík Rameš, který se postavil 
k  Milovi  do  útoku  a  do  obra-
ny  se  stáhl  univerzál  Bečvařík. 
Nejdříve  chytil  šanci  Stožické-
ho Pohl  a  v  51.minutě  se mohl 
mezi  střelce  zapsat  Rameš.  Po 
rychlém útoku ale mířil do bran-
kaře. Štěstí měla Bílina o minu-
tu  později,  když  Procházkova 
střela  skončila  na  tyči  a  odra-
žený míč Pohl odvrátil. Domácí 
tlačili a střela Poláka mířila těs-
ně vedle. Ovšem bílinská  takti-
ka byla v rychlých protiútocích, 
Milo  zatáhl  míč,  přihrál  Levé-
mu  a  ten  z  hranice  šestnáctky

Pokračování na straně 12

Oddíl KENDÓ při DDM Bílina 
zahajuje svůj čtvrtý školní rok

Kendó ( ) je japonské bojové umění boje s mečem. Kendó harmonicky rozvíjí schopnosti 
člověka po fyzické i po mentální stránce. V Kendó nemá hlavní roli síla svalů ani vypraco-
vaná postava z posilovny. V zápase Kendó je rozhodující odvaha a psychická síla, schop-
nost vycítit správný okamžik k útočné či obranné akci, schopnost rychlého rozhodnutí 
a také umění strategie. Cílem moderního Kendó je především výchova člověka.

Ilustrační foto Zdroj: www.katanashop.cz

Přijďte  si  vyzkoušet  bojové 
umění  samurajů,  zacvičit  si 
tradiční  japonské  umění  boje 
s mečem.
Již  čtvrtou  sezonu  bude  tělo-
cvičnu v DDM každou středu 
rozeznívat bojový pokřik ma-
lých i velkých „samurajů“. Ač 
se kendó v Bílině cvičí krátce, 
už si náš oddíl vybudoval mezi 
ostatními  oddíly  v  republice 
pevnou  pozici.  Doufáme,  že 
v  letošním  školním  roce  se 
nám bude dařit nejméně stejně 
dobře jako v letech minulých.
Přes  léto  nebyly  tréninky,  ale 
my  jsme  nezaháleli.  Několi-
krát vyjeli naši členové na tré-
ninky  do  Prahy  a  do Berlína, 
kde  máme  spřátelené  kluby. 
Vedoucí našeho kroužku  Jana 
Ziegelheimová  na  semináři 
s  japonskou  účastí  v  Bruselu 
úspěšně složila zkoušky na 5. 
dan  (mistrovský  stupeň)  ken-
dó, tak se teď může náš krou-
žek pyšnit jedním ze dvou nej-
vyšších  technických  stupňů 
v republice.
Prázdniny  utekly  ani  nevíme 

jak  a  my  znovu  zahajujeme 
sezónu  náborem  nových  čle-
nů. 
Kendó  je  vhodné  pro  muže 
i  ženy,  mladší  i  starší    pře-
svědčit se o tom můžete u nás. 
Jediný  limit  je  ochota  se  učit 
a poctivý přístup ke cvičení.
Přijímáme  zájemce  a  zájem-
kyně  do  dětského  kroužku 
512 let, i do dospělého 1399 
let. Cvičíme naboso, potřebu-
jete volné sportovní oblečení. 
Cvičební  náčiní  je  k  dispozi-
ci.
Po  domluvě  lze  samozřejmě 
začít  cvičit  kdykoliv  během 
roku, ale nábor kendó je kon-
cipován  na  míru  nováčkům 
včetně pečlivého vedení. Tré-
ninky pokročilých jdou během 
prvního měsíce stranou, což je 
komfort  který  nováčkům  bě-
hem roku neposkytujeme a za-
čátky jsou potom jednodušší.
Více  informací  o  oddíle  a  ča-
sech cvičení  lze najít na  strán-
kách Domu dětí a mládeže Bíli-
na: http://www.ddmbilina.cz/.
 Jana Ziegelheimová
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Dokončení ze strany 12
dostal  Bílinu  opět  do  vedení. 
V  61.minutě  vyslal  jedovku 
z úhlu Milo, ale Valeš střelu vy-
razil. Rozhodnout se mohlo v 63.
minutě,  opět  rychlý  útok,  Egrt 
přihrál  Milovi,  ten  naservíroval 
míč před branku a brankař Valeš 
jen  konečky  prstů  tečoval  míč 
před  Levým.  Ovšem  bylo  otáz-
kou, zda Bílina vydrží hrát s do-
mácími ve vysokém tempu až do 
konce. V  70.minutě  střídal  Filo, 
když mu křeče nedovolily pokra-
čovat. Domácí se snažili přikovat 
Bílinu před pokutovým územím. 

Ale hosté si byli vědomi úspěchu, 
který se přibližoval. Nakonec ví-
tězství  neudrželi,  když  domácí 
vyrovnali  opět  po  rohu  hlavou. 
Ale remíza byla spravedlivá. Lit-
vínov, kteří sestoupil z divize, byl 
fotbalovější, hosté, kteří postou-
pili  do  krajského  přeboru,  dřeli 
od začátku do konce. Mezi nimi 
vynikal v obraně Mergl a v útoku 
Milo. „Dnes to byl nejlepší sou-
peř,  se kterým  jsme hráli,  doká-
zali  jsme  se  vyhecovat.  Obrana 
hrála  dobře,  stoperská  dvojice 
super. Po třech zápasech bez bra-
nek  jsme  dokázali  dát  dva  góly. 

Bod je asi spravedlivý, my jsme 
mohli  ve  druhé  půli  rozhodnout 
z brejků, ale oni měli standardky, 
dali tyčku. Pro nás to bude určitě 
povzbuzení před zápasem s Jiře-
tínem,“  hodnotil  zápas  kapitán 
bílinských Klaus Pohl.
 Oldřich Bubeníček

Branky:  25. Košler, 84. Macko – 
2. Milo, 55. Levý

ŽK: 1 – 2
Rohy: 10 – 2
Diváci: 200
Rozhodčí:  Mydlář  

– Vitner, Holub

Sestava Bíliny:
Pohl – Filo (70. Žák), 
Karel, Mergl, Svoboda 
(46. Rameš) – Pavlíček, 
Augusta, Levý, Egrt 
(88. Fork) – Milo, 
Bečvařík

FK Litvínov

HC Draci Bílina
 versus

HC Vlci Jablonec n. N. 3:4
Ve velkou společenskou udá-
lost se změnil první druholi-
gový zápas v Bílině. Zahájení 
bylo za účasti hokejových 
legend Roberta Reichela, Ji-
řího Šlégra a Roberta Kysely. 
Vedení města dostalo dresy se 
jmény jako ocenění za rozvoj 
bílinského hokeje a také se 
uctila památka reprezentantů 
Vašíčka, Rachůnka a Marka, 
kteří zahynuli s mužstvem 
KHL Lokomotiv Jaroslav při 
letecké katastrofě.

S  delším  čekáním  se  lépe  vy-
rovnali  hosté  a  brzy  vedli  o  dvě 
branky. Draci dokázali vyrov-
nat  v  závěru  první  třetiny.  Ale 
ve  druhé  měli  opět  navrch  Vlci 
a znovu se dostali do dvoubran-
kového vedení. V  závěru  třetiny 
nastřelili  domácí  tyčku.  Vysoká 
venkovní  teplota  a  také  slušně 
zaplněný  stadion  komplikovaly 
zápas. Mlha nad části ledové plo-
chy  byla  nepříjemná  hlavně  pro 
brankaře. Hlavní rozhodčí Vláčil 
dokonce  uvažoval  i  o  ukončení 
zápasu. Ventilátor  na  odstranění 
mlhy  nestačil.  V  úvodu  posled-
ní  třetiny  hráli Draci  přesilovku 
a devět  sekund před  jejím skon-
čením  se  jim  podařilo  snížit. 
Mezi 47.  a 57.minutou vyvinula 

Bílina tlak, který se v soutěžním 
utkání málokdy vidí. Jablonecký 
brankař byl v ohni střel a pozici 
mu ještě stěžovala mlha. Ovšem 
kýženého vyrovnání se Draci ne-
dočkali. V čase 59,09 se nechali 
zbytečně  vyloučit,  ale  17  vteřin 
před  koncem  musel  na  trestnou 
lavici  i  jablonecký  hráč.  Bílina 
vsadila na power play,  ale bran-
ka nepadla. Ovšem pokud Draci 
budou předvádět výkony  jako ve 
třetí  třetině, musí  s  nimi  soupeři 
počítat.  „Do  zápasu  jsme  vstou-
pili hodně špatně, nebruslili jsme, 
dostali jsme dva laciné góly, kte-
ré  nás  ještě  více  dostali  na  dno. 

Naštěstí  se  nám  v  závěru  třetiny 
podařilo  vyrovnat. Ale  ve  druhé 
třetině  se  opakoval  scénář  prv-
ní.  Špatný  výkon,  bez  bruslení, 
bez  pohybu.  Začali  jsme  hrát  až 
v poslední  třetině, ale  to  již bylo 
pozdě.  Měli  jsme  tam  spoustu 
šancí,  ale  bohužel  víc  než  jeden 
gól jsme nedali. S výkonem mohu 
být  spokojen  je  za  třetí  třetinu,“ 
řekl  o  zápase  sportovní  manažér 
a trenér Draků Miroslav Kanis. Ve 
středu zajíždí Bílina do Prahy, kde 
v 18 hodin nastoupí proti Kobře. 
Doma se představí opět v sobotu 
v 17,30 hodin, kdy přivítá Bene-
šov.  Oldřich Bubeníček

Branky:  19. Machulda, 
20. Ambrož, 44. Urban 
– 8. Petrmichl, 
11. Kadeřábek, 
26. Šulc, 27. Stehno

Třetiny: 2:2, 0:2, 1:0
Vyloučení: 8 – 11 (10 MüllerBí)
Využití: 0 – 1
Oslabení: 0 – 1
Diváci: 550
Rozhodčí: Vláčil – Vlasjuk, Šulo
Bílina: Pospíšil (28. Kaššák) – 
Krupka, Kunrt, Chromý, Ambrož, 
Havlůj, Müller, Jirkovský, Polák 
– Kříž, Salač, Příhoda – Nedrda, 
Novák, Urban – Szakal, Machulda, 
Kýhos – Maďa, Karel, Lhotka

HC Draci Bílina, Foto: www.hcdracibilina.cz




