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Malí Flinstouni.

 Kroužek modelek s vedoucí Martinou Tuháčkovou.

Ředitelka DDM K. Sýkorová, moderátor V. Vébr a K. Palečková

INZERCE 287/TP

Půjčky pro zaměstnance, 
důchodce, podnikatele

i ženy na MD

více info: 603 298 734,
 J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

www.profi real.cz

DDM završil školní rok Akademií 2007
Dům dětí a mládeže pracu-

je v Bílině již 47 let a za tu dobu 
jím prošlo nespočet dětí. Doba 
se neustále vyvíjí a s ní se mění  
také zájmové kroužky v DDM. 
O aerobicu, který dnes sbírá 
jedno ocenění za druhým, by si 
děti před takovými 20 lety moh-
ly nechat jen zdát a stejně tak 
o počítačovém kroužku Baltík, 
který je stejně úspěšný. V sou-
časné době je v bílinském DDM 
kolem 62 zájmových kroužků 
a za školní rok jimi projde cca 
900 osob.

Aby mohli rodiče, příbuzní 
nebo přátelé zhodnotit výsled-
ky svých dětí, přišli v Domě dětí 
a mládeže s nápadem uspořá-
dat závěrečnou Akademii, kde 
děti předvedou co  všechno 
se za školní rok naučily. Letos 
se Akademie konala podruhé 
a opět zcela zaplnila Městské 
divadlo. Moderátorského pos-
tu se ujal již celkem zdomác-
nělý Vlasta Vébr z radia Most 
a úvodní slovo pronesla ředitel-
ka DDM Krista Sýkorová.

„Chtěla bych poděkovat všem 
zaměstnancům našeho domeč-
ku, za jejich práci a také velký 
dík patří externím zaměstnan-
cům, protože kdyby těch nebylo, 
tak bychom se nemohli tolik roz-
vinout. Jsem velmi ráda, že exis-
tují ještě lidé, kterým nejde jen 

o peníze, ale jsou rádi, že mohou 
být s dětmi a hlavně je mohou 
něco naučit a předat. Děkuje-
me samozřejmě i městu, že nás 
finančně podporuje,“ řekla ředi-
telka DDM Krista Sýkorová.

Na pódiu se jako první před-
stavili mladí programátoři, 
kteří hned odjížděli do České 
Lípy na další soutěž. Potom již 
zazněla hudba a krásně zatan-
čily malé baletky, které vystří-
dal razantnější aerobic a hip-
hopová skupina Ghosts. Nový 
kroužek modelek představil své 
modely z vlastní dílny, kterému 
velí Martina Tuháčková. Malí 
angličtináři zazpívali písničky 
a gymnasté zase ukázali jak jsou 
mrštní.

„Technicky nelze předvést 
v Městském divadle všechny 
kroužky, na které děti do DDM 
chodí např. stolní tenis, šachy 
nebo modelářské kroužky. Nej-
větší radost máme z mateřské-
ho centra, protože v Bílině dět-
ské hřiště chybělo. Maminkám 
se to moc líbí a dnes už chodí 
nejen dopoledne, ale i odpo-
ledne,“ dodala Krista Sýkoro-
vá.

Prázdniny jsou za dveřmi 
a Dům dětí a mládeže připra-
vil pro děti příměstský tábor. 
Tradičně se odjíždí na tábor do 
Horní Cerekve, na Novou Ves 
a nově do Bezdružic a Modro-

kamennou boudu v Krkono-
ších.

V příštím školním roce dále 
rozšíří svoje aktivity i pro ty děti, 
které nemají vyhraněný zájem 
a nechtějí chodit pouze na 
jeden kroužek. Budou si moci 
zahrát např. stolní tenis, zajít do 
tělocvičny, něco si vyrobit nebo 
namalovat.

Školní rok 2006/2007 kon-
čí a nezbývá než popřát všem 
dětem co nejhezčí prázdni-
ny, hodně zajímavých zážitků 
a hlavně to nejlepší vysvědčení. 
 Lada Laiblová
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Bojíte se přinést domů vysvědčení, nebo naopak očekáváte za známky odměnu?

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

Milan TRESTR,
9 let,

3. třída:
„S vysvědčením 

se domů nebojím. 
Naopak si myslím, 
že rodiče budou mít 
tentokrát ze známek 
větší radost.  Někdy 
za pěkné vysvědče-
ní dostávám dárek, 
tak se nechám pře-
kvapit.“

Pavel MUSIL,
10 let,

4. třída:
„Nebojím se rodi-

čům ukázat vysvěd-
čení. Budu mít 
totiž samé jedničky 
a přál jsem si za ně 
nějakou maličkost, 
je to takový barev-
ný sliz, se kterým se 
různě háže.“

Jiří TRESTR,
11 let,

5. třída:
„Ne, s vysvědče-

ním se bát domů 
přijít  nemusím.  
Nemyslím si, že bych 
rodičům neudělal 
radost, naopak. Za 
pěkné známky od 
rodičů dostávám 
dárky.“

Jakub SVOBODA,
12 let,

6. třída:
„Na vysvědčení se 

docela i těším. Na-
ši budou mít radost, 
alespoň si to mys-
lím. Nic jsem si za 
pěkné známky letos 
nepřál, tak uvi-
dím, jestli nějakou 
odměnu dostanu.“

Michaela
SOBOTKOVÁ, 

14 let,
8. třída:

„Ano. Letos se 
s vysvědčením bo-
jím přijít domů. 
Budu mít totiž asi 
i dvojky a tak rodi-
če příliš nepotěším. 
Takže asi ani žád-
ný dárek za znám-
ky tentokrát nedo-
stanu.“

Petr VILÍMOVSKÝ,
18 let,

učeň 2. ročník:
„Ne, s vysvědče-

ním se nebojím při-
jít domů. Pokud 
bych přece jen při-
nesl horší znám-
ku, musel bych si 
ji potom dodateč-
ně opravit. Nedělal 
bych s tím proto ani 
nějakou vědu.“

Bilgoraj je polské okresní 
město v Lublinském vojvod-
ství. Nachází se asi 90 km již-
ně od Lublinu na řece LADA. 
Město bylo založeno v roce 
1578. Počet obyvatel v roce 
2005 byl 27 tisíc.

Konference se zúčastni-

la delegace z města (starosta, 

vedoucí odboru školství Vero-

nika Spurná, radní Ing. Jaro-

slava Mrázová, Mgr. Zdena 

Hanzlíková), společně s nimi 

odjeli i střelci se svou vedoucí 

Ing. Olgou Roučkovou, ředi-

telkou MěTS.

Každá skupina měla jiný 

program. Na střelce můžeme 

být pyšní, neboť se zúčastni-

li střelecké soutěže „O pohár 

starosty města Bilgoraje“. Při 

návratu se pochlubili svými 

medailemi.

Ofi ciální delegace se po pří-

jezdu v pátek 1. 6. zúčastnila 

slavnostní večeře. Druhý den 

dopoledne bylo věnováno XII. 

konferenci a poté krátké tis-

kové konferenci. V poledních 

hodinách se odjíždělo na čis-

tičku vod, která byla vybudo-

vána na základě získání dota-

cí z evropských fondů.

V pozdním odpoledni 

nás přivítal bývalý starosta 

Bilgoraje na neofi ciálním rau-

tu, na kterém jsme probíra-

li současnou politickou situ-

aci ve městě. Večerní hodi-

ny probíhaly při poslechu 

dechových kapel, které sou-

těžily o přízeň všech diváků 

Bilgoraje. Nikdo z poslucha-

čů se nenechal odradit ani sil-

ným deštěm, obrovské deštní-

ky nám poskytly dostatečnou 

ochranu.

Převážná část neděle se 

odehrávala v Sandomě-

ři, okresním městě Malopol-

ska ve Svatokřížském vojvod-

ství, ležící na řece Visle. Čí-

tá kolem 26 tisíc obyvatel. Po 

krátké projížďce po Visle jsme 

si prohlédli historické  cent-

rum, dochované urbanistic-

ké uspořádání z druhé pol. 14. 

stol. V centru se nalézá radni-

ce s domem v gotickém slohu 

ze 14. stol. čtvercového půdo-

rysu s osmibokou věží. V 16. 

stol. rozšířena a nově dokon-

čena v 17. stol., kolem staré-

ho rynku se dochovaly rene-

sanční domy. Velice krás-

ná byla trojlodní bazilika 

s pozdněrománskou archi-

tekturou a cihlovým portá-

lem – kostel sv. Jakuba vybu-

dovaný v letech 1226 – 1250. 

Druhou památku, kterou 

 jsme mohli obdivovat detail-

ně byl dům Dlugoszův, budo-

vu nechal postavit a fi nanco-

val Jan Dlugos v roce 1476, ny-

ní zde sídlí Diecézní muze-

um. Raritou a dominantou 

tohoto muzea byl kříž z bitvy 

u Grunwaldu, která se odehrá-

la 15. 7. 1410. Proč je tato bit-

va tak důležitá? Ukazuje se, že 

dodnes má svůj vliv na myšle-

ní lidí, kteří si tvoří názor na 

tuto bitvu – v Polsku, Němec-

ku, Čechách i v Litvě. Tato bit-

va se odehrála mezi řádem 

německých rytířů a polskoli-

tevskou koalicí podpořenou 

českým vojevůdcem Janem 

Sokolem z Lamberka a Janem 

Žižkou z Trocnova. Velite-

lem polskolitevské koalice byl 

polský král Vladislav II. Jage-

lonský a litevský velkokníže 

Vitold, řád německých rytířů 

vedl jejich velmistr Ulrich von 

Jungingen. Jednalo se o roz-

hodující bitvu polsko – litev-

sko- teutonské války (1409 – 

11) a jednu z největších bitev 

v dějinách střední Evropy.

V podvečerních hodinách 

pokračovala v Bilgoraji pře-

hlídka kapel, jejímž vyvrcho-

lením byla kapela z Crailshei-

mu a úplnou tečkou byl ohňo-

stroj, který uzavřel XII. Kon-

ferenci partnerských měst.

 (hanz)

Představitelé Bíliny navštívili polský Bilgoraj
XII. konference partnerských měst 1. – 3. 6. 2007
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Střípky 
z Bíliny

Otázka pro...
V Bilgoraji proběhla uplynu-

lý týden konference partner-
ských měst, kde má své zastou-
pení i Bílina. Jednali jste o ně-
čem zásadním, co může ovliv-
nit budoucí vývoj města?

„Na konference partnerských 
měst již tradičně jezdí zástup-
ci různých odborů, teď napří-
klad školství, kultury a spor-
tu. Navrhl jsem, že bychom pro 
děti mohli udělat něco podob-
ného a každý rok připravit 
v jednom z partnerských měst 

pro děti tematickou akci. Příš-
tí rok by akce mohla začít v Bíli-
ně, ale nejdříve musíme zpraco-
vat jednotlivé návrhy, a jestli by 
se mohl tento projekt realizovat. 
Důležitý bude počet dětí, věková 
hranice a samozřejmě tematic-
ký okruh např. literatura, tanec, 
zpěv, sport aj.

Důležité je i financování celé 
akce, ale pravděpodobně by 
 jsme situaci řešili sponzorskými 
dary, kde by město mělo pouze 
spoluúčast.“

starostu
Josefa Horáčka

Pro výpisy vlastnictví

na Stavební úřad v Bílině
Ověřený výpis z katastru 

nemovitostí bude poskytnut 

každému na vyžádání. Žadatel 

musí sdělit přesné údaje týka-

jící se dané nemovitosti:

• Název katastrálního území

• Číslo listu vlastnictví (popř. 

číslo popisné, číslo parcely)

Po zaplacení poplatku bude 

výpis z katastru nemovitostí 

vydán bezodkladně.

Poplatky: za každou, i zapo-

čatou stránku výpisu zaplatí 

žadatel na místě 50,-Kč.

(KÚ si účtuje 100,-Kč za celý 

výpis bez ohledu na počet 

stran)

Využijte dotačních titulů z EU
Realizace úspor energie 

a využití odpadního tepla
• Zateplovací systémy budov

• Řešení výplní otvorů (výmě-

na oken atd.)

• Zrušení tepelných mostů

• Měření a regulace

• Zvýšení účinnosti energetic-

kých systémů budov

• Instalace zařízení na využí-

vání odpadního tepla k výrobě 

tepelné či elektrické energie

Enviromentálně šetrné 

systémy vytápění 

a přípravy teplé vody pro 

fyzické osoby
Podporované aktivity

• Instalace obnovitelných zdro-

jů energie zejména pro vytápě-

ní a přípravu teplé vody např.: 

solární systémy, kotle na bio-

masu, tepelná čerpadla, využi-

tí odpadního tepla atd.

Příjemce podpory
• Územně samosprávné celky 

a jejich svazky

• Nadace a nadační fondy

• Občanská sdružení a církve

• Příspěvkové organizace

• Obecně prospěšné společ-

nosti

• Organizační složky státu 

a jejich přímo řízené organiza-

ce

• Fyzické osoby

• Společenství vlastníků, byto-

vá družstva

• Neziskové organizace

uložila:
Starostovi města jednat se zástup-

cem fi rmy ESOX ETC, s. r. o. o mož-

ném přestěhování fi rmy z nebytových 

prostor na Mírovém náměstí č. 71 do 

jiného objektu. 

Vedoucímu odboru nemovitostí 

a investic a ředitelce Městských tech-

nických služeb Bílina zpracovat návr-

hy oprav a údržby sportovních a rekre-

ačních zařízení ve vlastnictví města na 

roky 2008 – 2010 do jednotné tabulky 

s rozlišením oprav na havarijní, velmi 

nutné, nutné a výhledové. 

Tajemníkovi městského úřadu při-

pravit do další rady návrh na řešení 

urychlení vymáhání pohledávek měs-

ta. 

schválila:
Úpravu směrnice č. 04/2007 – Pravi-

dla pro přípravu a zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Bíli-

na:

a) rozšíření čl. I. odst. 5 o písmeno h) 

kulturní pořady a kulturní a společen-

ské akce

b) úpravu čl. IX.  odst. 1) – odbor 

NI oznámí všem uchazečům, pokud 

nebyli ze soutěže vyloučeni, rozhod-

nutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky, a to neprodleně po schválení 

radou města.

V souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších před-

pisů  udělení výjimky  nad počet dětí 

do výše hygienické kapacity MŠ Síbo-

va, MŠ M. Švabinského  a MŠ Čapko-

va, dle žádostí ředitelek MŠ pro školní 

rok 2007/2008.

Finanční dar z  rezervy pro spor-

tovní organizace ve výši 10 tis. Kč Klu-

bu rybolovné techniky Bílina na Mis-

trovství ČR v rybolovné technice, kte-

ré se koná ve dnech      15. - 17. 6. 2007 

v Bílině. 

V souladu s § 147 odst. p) zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základ-

ním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění výuku podle oboru 

vzdělávání 79-01-B/001 Pomocná ško-

la v Základní škole praktická, Bílina, 

Kmochova 205/10, příspěvková orga-

nizace, dle žádosti ředitelky školy.

Vypsání  VŘ  na zakázku malého roz-

sahu “Minirampa s bočním sjezdem ve 

skateparku na hřišti Za Chlumem“.

udělila:

Zvláštní povolení k trvalému umís-

tění vozu s občerstvením na Mírovém 

náměstí pro pana Bui Quang Khanh, 

do 31.12. 2007. 

rozhodla:

Vypsat  VŘ  na zakázky malého rozsahu 

dle směrnice č. 04/2007 pro akce:

1. Odvodnění ulice Kpt. Jaroše v Bíli-

ně 

2. Oprava střechy nad chodbou 

v objektu Hotel U Lva 

3. Zpracování projektové dokumen-

tace pro stavební povolení na opravu 

komunikace a chodníků v ulici Hor-

ská v Bílině včetně pořízení stavebního 

povolení

4. Zpracování projektové dokumen 

tace na: 

a) zateplení a výměna oken,

 ZŠ Za Chlumem

b) zateplení a výměna oken,

 ZŠ Aléská

c) zateplení a výměna oken,

 MŠ Švabinského

d) zateplení a výměna oken,

 MŠ Žižkovo údolí

e) zateplení a výměna oken,

 MŠ Čapkova

f) zateplení a výměna oken,

 MŠ Aléská

Vypsat VŘ  na veřejnou zakázku 

„Obnova lázeňského parku Kyselka 

v Bílině – zásah do stromového patra“ 

dle § 38 zákona č.137/2006 Sb.

Zadat veřejnou zakázku na akci 

«Vybudování digitálního kina v budově 

městského divadla v Bílině» dle směr-

nice 04/2007 – Pravidla pro přípravu 

a zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Bílina, č. VIII. odst. 

5, jediné fi rmě - XC Data s. r. o. Praha, 

a to jako specializovanou zakázku. 

zamítla:

Žádost fi rmy ESOX ETC, s. r. o., 

o souhlas s podnájmem nebytových 

prostor – obchod, kancelář, příjem 

a výdej tiskařských prací na Mírovém 

náměstí č. 71 pro paní B. U., za účelem 

– kancelář – pobočka EURO MAKLER 

Holding a. s. 

projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města ke   schválení:

Uzavření dodatku přílohy č. 1 a 3, 

Zřizovací listiny příspěvkové organi-

zace Městských technických služeb 

Bílina. Ze správy majetku města bude 

vyřazena pozemková parcela č. 1909/9 

k. ú. Bílina a budova /jiná stavba/ bez 

čísla popisného nebo evidenčního sto-

jící na parcele č. 1681/24  k. ú. Bílina, 

spolu s tímto pozemkem.  

Koncepci investic města pro roky 

2008 až 2010. 

Akce “Výměna informačního panelu 

za informační panel zvukový” do plánu 

investic na rok 2007, s podílem města 

ve výši 126  tis. Kč. Celkové náklady na 

investiční akci činí 417 tis. Kč. 

Rozdělení fi nančních příspěvků 

sportovním organizacím na rok 2007, 

dle předloženého návrhu. 

Uzavření smlouvy s panem Jindři-

chem Luňákem – HAKIM o poskytnu-

tí fi nančního příspěvku ve výši  60 tis.  

Kč na pořádání festivalu „ Babí léto 

na Kyselce“, který se bude konat 15. 9. 

2007 na Kyselce v Bílině, s podmínkou 

předložení konkrétního rozpočtu akce 

zastupitelstvu města.  

Přijetí daru ve výši 30 tis. od fi rmy 

SMP CZ, a. s. Praha, na pořádání akcí 

spojených s realizací projektu „Prázd-

ninový příměstský tábor“.

vzala na vědomí:
Informaci starosty města o průběhu 

služební cesty do Bilgoraje počátkem 

června 2007. 

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

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

Rada města 

na své 13. schůzi
konané dne 13. 6. 2007 mimo jiné
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Skupina Exit s Tomášem Ernstem ze ZUŠ Bílina.

Návštěvníci si pochutnali na guláši.

V současné době není vypsá-

na výzva pro předkládání pro-

jektů, očekává se ve třetím 

čtvrtletí 2007. Bližší informace 

u vedoucí oddělení regionální-

ho rozvoje Ladislavy Hamrové 

nebo tel. č. 417 810 862.

Digitální kino bude již v září
Město Bílina jako šesté 

v pořadí se zařadí mezi místa 

v ČR, která již vlastní digitální 

kino. Rada města to na svém 

posledním zasedání schválila 

s konečnou platností. Promítat 

by se mělo podle místostarosty 

Romana Šebka již v září letoš-

ního roku.

„Rada digitální kino posvěti-
la a k podepsání smlouvy s fir-
mou, která u nás kino vybudu-
je nestojí nic v cestě. Během léta 
se v Městském divadle provede 
instalace a v polovině září bude 
možné začít promítat.“

Jaký fi lm bude mít v digitál-

ním kině premiéru se zatím 

neví. Dodavatel systému při-

slíbil, že se diváci budou mít 

určitě na co těšit.

Koupaliště otevřeno 

v termínu
Koupaliště na Kyselce se po 

loňském provozu potýkalo 

s některými závadami a hlav-

ně chemickým hospodářstvím. 

Do Bíliny proto přijela pražská 

fi rma, která „odzimovávala“ 

chemické hospodářství a podí-

lela se na celkových úpravách 

a opravách.

„Koupaliště se otevřelo 
v obvyklém termínu, tedy 1. 
června. Na koupališti je pří-
tomen tzv. supervizor, který  
dohlíží na správný chod che-
mického hospodářství,“ řekl 

vedoucí investičního odboru 

Ing. Jaroslav Bureš. (lal)

Vrabec zachránil vlaštovku
Nebyl na to sám. Vydatně mu 

pomáhal i nadstrážmistr Zach. 

Oba z hasičského záchranné-

ho sboru Bílina. Vlaštovka se 

zamotala do vlákna z izola-

ce střechy domku a nemohla 

odletět. Hasiči pomocí zdviž-

né plošiny opeřence vyprosti-

li, ošetřili mu poraněnou nohu 

a následně vypustili.  (krup)

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad 
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad v I. pololetí 2007 je 30. 6. 2007. 

 

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, přízemí (vpravo) – 

pokladna, č. 101, v těchto hodinách: 

 Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města 19-

1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, konstantní symbol: 0558, specifi cký symbol: rodné 

číslo poplatníka. 

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit 

fi nančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to 

buď telefonicky na č. 417 810 957, 417 810 827 nebo e-mailem na adresu fi nancni@bilina.cz.

Zástupci nejčtenějšího regio-

nálního deníku přijeli 30. květ-

na na Mírové náměstí do Bíli-

ny. Cílem celorepublikové 

akce Den s deníkem je nejen 

poukázat na problémy měs-

ta a jejich řešení, ale hlavně se 

pobavit.  Pro návštěvníky byl 

připraven guláš, pivo a kofola, 

a kdo neměl hlad mohl si poří-

dit v redakčním stanu pamětní 

list se svou fotografi í. Děti měly 

možnost zařádit si v cash boxu, 

kde chytaly nastříhané novino-

vé útržky a dostávaly dárky.

Zábavné odpoledne otevře-

la svým zpěvem „Komořin-

ka“ ze ZUŠ Bílina, která zazpí-

vala písničky z pohádek, Slad-

ké mámení a španělskou Un 

poquito cantas. Pod palbou 

otázek moderátora se oci-

tl starosta Josef Horáček, který 

odpovídal na otázky vyplývající 

z velké ankety deníku. Na otáz-

ku „Co se vám ve vašem měs-
tě líbí nebo nelíbí, co vám vadí, 
co byste chtěli změnit?,“ odpo-

vídali převážně obyvatelé Bíli-

ny kladně.

„Otázka mě ani žádná neza-
skočila spíš jsem myslel, že těch 
otázek bude víc nebo že budou 
více kontroverzní, ale nic tako-
vého neproběhlo a otázky 
byly spíše povrchnějšího rázu.  
Samozřejmě vnímám hlav-
ně to, že největší problém je 
soužití a zrovna  jsem obdržel 
od hejtmana ÚK dopis, kde mě 
požádal, abych byl v komisi, kte-
rá bude řešit právě  problemati-
ku  soužití obyvatel. Již jsem sice 
v legislativní komisi SESA, kde 
také připravujeme pro poslan-
ce parlamentu a pro vládu nové 
otázky k řešení,“ sdělil starosta 

Josef Horáček.

Ve druhé polovině vystřída-

la Komořinku hudební skupi-

na EXIT pod vedením učite-

le Tomáše Ernsta také ze ZUŠ 

Bílina. (lal)

Do Bíliny přijel Teplický deník

Pondělí 7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 
Úterý 7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 
Středa 7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 

Čtvrtek 7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 
Pátek 7.00 – 13.00 

Komořinka ze ZUŠ Bílina s Veronikou Duchoslavovou. 
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Jírovcová a lipová alej v Kyselské ulici  při pohledu od lázní.
Rybníky v Bezovce už 

neprosakují
Město Bílina obdrželo z Fon-

du hospodářství Ústeckého 

kraje fi nanční dotaci ve výši 

493 tisíc korun na sanaci 

rybníků v Bezovce. Město se 

na rekonstrukci podílelo 211 

tisíci korun.

„Projekt se skládal ze dvou 

částí. Bezovka-horní rybník, 

kde se jednalo o trubní pro-

pojení do horního rybníka 

a Bezovka – dolní rybník, kde 

se prováděla sanace průsaku,“ 

vysvětlila Ladislava Hamrová 

vedoucí regionálního odděle-

ní MěÚ.

Co nového chystá Klokánek 

v DDM 
Máme velkou radost, že je 

o Klokánek takový zájem a tak 

jsme pro všechna bílinská 

mrňata a jejich rodiče rozšířili 

od září nabídku kroužků a klu-

bů. Hlavní změnou bude opro-

ti letošnímu školnímu roku 

nabídka činností i v odpoled-

ních hodinách. Můžete se těšit 

Významné stromy 33
jírovcová a lipová alej v Kyselské ulici

Kombinovaná alej z jírovců 

(lidově koňských kaštanů) a lip 

je dalším velmi výrazným lini-

ovým prvkem bílinské zeleně. 

Doprovází Kyselskou ulici od 

kavárny Oáza za hřbitovem až 

k lázeňskému areálu na Kysel-

ce. Její celková délka se blíží ke 

400 m. Delší úsek (cca 220 m) 

blíže k městu je tvořen jírov-

cem maďalem (Aesculus hip-
pocastanum), kratší a mlad-

ší úsek (cca 170 m) je tvořen 

lípou srdčitou (Tilia cordata).

Jírovcová alej byla jistě 

založena před více než 100 lety 

spolu s parkem, lipová část byla 

vysazena později asi při něk-

teré úpravě cestní sítě v parku 

a pravděpodobně tak nahradila 

původní jednotnou alej. Linie 

podél cesty je oboustranná, 

jírovce dosáhly výšky přes 20 m, 

lípy o něco méně a celková šíře 

prvku i s komunikací je více 

než 25 m. Původní spon mezi 

jednotlivými stromy je 5-6 m, 

místy již někteří jedinci chybí. 

Stav aleje odpovídá jejímu stá-

ří, jírovce se, bohužel, poma-

lu blíží k hranici své životnos-

ti. Určitý podíl na stavu mělo 

i dost necitlivé rozšíření asfal-

tové vozovky až ke kmenům. 

Jírovec maďal (Aesculus hip-
pocastanum)  pochází z hor-

ských lesů Balkánského polo-

ostrova. U nás je už po staletí 

využíván jako okrasná dřevina 

do větších sadovnických úprav 

nebo právě do alejí. V Bílině jej 

naleznete na řadě míst, napří-

klad v parku na Kyselce nebo 

v další aleji podél řeky v úseku 

u atletického stadionu. 

Jírovec maďal dorůstá výšky 

až 25 m, výjimečně i více. Má 

široce vejčitou hustou korunu. 

Silné letorosty jsou lysé, vel-

ké hnědé pupeny silně lepka-

vé. Velké složené listy jsou dla-

nitě 5-7 četné, jednotlivé lístky 

podlouhle obvejčité, na okra-

ji pilovité, světle zelené. Kvě-

ty jsou smetanově bílé uspořá-

dané do mohutných lat, která 

v průběhu května zdobí strom 

jak obří svíce. Plodem je kulo-

vitá ostnitá tobolka s velkými 

semeny (kaštany).

O lípách jsme podrobněji 

hovořili v 5. díle našeho seriá-

lu.

Alej je významná především 

svojí délkou, stářím a krajino-

tvorným účinkem. Historicky  

bývala a i dnes zůstává hlavní 

pěší spojnicí města a lázeňské-

ho parku na Kyselce. Procház-

ka nádherným vysokým zele-

ným tunelem přinese v nad-

cházejících letních dnech 

osvěžení na těle i na duši.

Lípovité se na našem území 

vyskytovaly již v mladších tře-

tihorách, což dokládají nále-

zy v pánevních usazeninách, 

jírovce ve zkamenělém stavu 

z našeho území známy nejsou.

 J.Boršiová a K. Mach

Starosta přivítal mistryni Evropy
Bílina – Na pražském výstavišti se konal 

evropský šampionát v šipkách. Za národní tým 
soutěžila i Pavlína Šauerová z Bíliny a přímo sta-
rostovi Josefu Horáčkovi přivezla ukázat putov-
ní pohár za vítězství v ženském národním týmu. 
A jak se takového vítězství dosáhne?

„Než se dostanete do národního týmu,  musí-
te se  kvalifikovat na turnaj jednotlivců, ti nej-
lepší jsou pak nominováni do národního týmu. 
Při ME jsme se dostali do nejtěžší skupiny mezi 
Němky, Chorvatky a Maďarky, což je evrop-
ská špička. Nakonec se nám podařilo dostat do 
finále a dosáhnout vítězství. Velmi důležitá je 
rodina a její podpora, a to bych chtěla poděko-
vat svému příteli, který se také věnuje šipkám 
a v tomto sportu mě maximálně podporuje,“ 
prozradila Pavlína Šauerová.

Pavlína je členkou týmu Torzo Bowling Bíli-
na a trénuje 2 až 3 krát týdně a v evropském 
žebříčku se pohybuje na dvanáctém místě. 

„Opět se potvrdilo, že házení šipek je sport 
jako každý jiný a dá se hrát na vysoké úrov-
ni. Spousta lidí si myslí, že to je jen o chození 
do hospody, ale skutečnost je jiná. Je zapotře-
bí trénovat nejen fyzicky, ale  hlavně mít pev-

né nervy a tak bych chtěl popřát nejen Pavlí-
ně Šauerové, ale všem klubům v Bílině pevnou 
ruku a mnoho štěstí do dalších závodů,“ dodal 
starosta.

Nejbližší závody čekají šipkaře v červenci 
v Itálii a v záři v Německu. (lal)

Starosta Josef Horáček, p. Vrcula, Pavlína Šaue-
rová a místostarosta Roman Šebek.

Nově otevřené hřiště u ZŠ Aléská.

Nadstrážmistr Vrabec a Zach
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Práce na novém dětském 

hřišti zdárně pokračují

samozřejmě na dětské hřiš-

tě, v Klokánku se bude cvičit 

s dětmi podle věku, novinkou 

bude cvičení již pro děti od 0 

do 1 roku zaměřené na správ-

ný psychomotorický vývoj. 

Zábavná bude rytmika pro 

nejmenší aneb veselé hraní na 

cokoliv, zdravé pískání – hra 

na fl étnu pro děti s dechový-

mi onemocněními, ale nejen 

pro ně, chystáme pro vás také 

Klokánek vedený v anglickém 

jazyce a další a další, ale to si 

necháme až na začátek školní-

ho roku jako překvapení. 

Po prázdninách se Kloká-

nek rozeběhne hned 3.září. 

Na všechny se moc těšíme 

a přejeme krásné prázdniny 

a ať vám vaše ratolesti děla-

jí samou radost, jako děláte 

vy, vaší přízní, nám. Děkuje-

me všem, kteří se na práci Klo-

kánku podílí a hlavně všem 

maminkám, které tak pilně 

a vždy s dobrou náladou Klo-

kánek navštěvují. 

Klára Palečková
 a Dana Šrotová

Rychlé občerstvení na 

náměstí zůstane
Nad rychlým občerstvením, 

které stojí na Mírovém náměs-

tí, se začaly stahovat mra-

ky. Stánek rozdělil  radu měs-

ta v názoru, jestli se má odstra-

nit nebo zůstat. K prvnímu 

červenci měl totiž tento stá-

nek zmizet z Mírového náměs-

tí, ale nezmizí. Majitel požádal 

radu města o udělení výjimky 

a  tu dostal až do konce roku 

2007.

Oponentům se hlavně nelí-

bí, že stánek stojí přímo na 

náměstí a kazí celkový dojem 

historického jádra města, ale 

také zabírá čtyři místa na par-

kování. (lal)

Master aerobic nemá nouzi o překvapení
Dvakrát do roka pořádá 

Dům dětí a mládeže domácí 

Master aerobic. Soutěž pro-

věří děvčata a letos i jedno-

ho chlapce, jak se v aerobicu 

zlepšují nebo na čem by měli 

ještě zapracovat.

Jarní soutěže se 17. 5. 2007 

zúčastnilo celkem 47 cvičí-

cích, rozdělení  do 4 věkových 

kategorií. Nejmenší katego-

rie se nám trochu rozrostla, 

kde svůj první úspěch zazna-

menala Lucinka Dvořáková. 

Roman, Janička a Klárka zase 

předvedli jací jsou „mazáci“ 

a že cvičení je pro ně hračka.

Druhá kategorie se trochu 

věkově promíchala a tak zne-

výhodnila mladší cvičenky, 

ale Míša, Bára a Natálka uká-

zaly, že se nebojí a jde pře-

ce jen o to si zacvičit. Ve tře-

tí kategorii, jak už začíná být 

zvykem, se o první dvě místa 

dělí Káťa Chalupná s Míšou 

Ryjáčkovou. Mezi stálice té-

to kategorie se dostala stále 

se zlepšující Káťa Doxanská. 

Velkou změnu do posled-

ní kategorie přinesla Míša 

Řádková z Ústí nad Labem, 

o které by se dalo říct „Přišla 

jsem, zacvičila jsem a zvítězi-

Mateřské školy soutěžily na 

atletické dráze
V úterý 5. 6. 2007 se bílinský 

lehkoatletický stadion hemžil 

malými závodníky a závodnice-

mi. 

Konala se zde již tradiční 

„Olympiáda pro mateřské ško-

ly“. Každému družstvu přišla fan-

dit spousta kamarádů a paní uči-

telky jim vydatně pomáhaly. Celé 

soutěžní dopoledne s námi od 

mikrofonu prozávodil Vlasta Vé-

br. 

Na děti čekalo pět soutěžních 

disciplín. Skok do dálky, skok do 

výšky, běh na 40 metrů, hod do 

dálky a hod na cíl. Každé družstvo 

si vybojovalo cenu za výborný 

výkon a tři první si k tomu odnes-

ly ještě krásné poháry. Na prv-

ním místě se umístilo družstvo 

Sluníček  z mateřské školy Chlum 

B z Bíliny, druhé místo si odvez-

li Brouci do Hostomic a na třetím 

místě skončili Křemílci  z mateř-

ské školy Síbova, také z Bíliny.

Všem dětem a paním učitel-

kám ještě jednou blahopřeje-

me, a děkujeme za účast. Teď si 

všichni zaslouží krásné sluníčko-

vé prázdniny. 

Za pracovnice DDM Bílina
Palečková Klára

1. kat. - 5 - 7 let
1. místo - Roman Koubek

2. místo - Janička Rosenkranzová

3. místo - Klárka Kabourková

4. místo - Verunka Černá

5. místo - Lucinka Dvořáková

6. místo - Terezka Roučková

2. kat. - 8 - 10 let
1. - Míša Bendová

2. - Terezka Černá

3. - Míša Sedlmaierová

4. - Barbora Čiháková

5. - Bára Zdvíhalová

6. - Natálka Arpášová

3. kat. - 11 - 13 let
1. - Káťa Chalupná

2. - Míša Ryjáčková

3. - Petra Elischerová

4. - Káťa Doxanská

5. - Monika Beránková

6. - Pája Ryjáčková

4. kat. - 14 - 16 let
1. - Míša Řádková

2. - Nikola Samohýlová

3. - Míša Koubková

4. - Nikola Michálková

5. - Monika Dudová

6. - Zdenka Šebková

la jsem“. Sekundovat ji snad 

mohla jen Nikola Samohýlo-

vá a Míša Koubková. (lal)

V popředí Míša Řádková, velké překvapení soutěže.
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Družstvo mladších žáků na krajském finále Poháru rozhla-
su v Bílině 6. 6. 2007. První řada zleva: David Zavadil, Miroslav 
Matějka, Lukáš Katrenič, Ota Cihlář. Druhá řada: Petr Procházka, 
René Drapák, Milan Grundza, Milan Šťastný, Karel Krejčí. 

Počátek června byl na naší 

škole ve znamení vody. Zatím-

co 1. stupeň oslavoval Den 

dětí sportovními soutěžemi, 

2. stupeň se věnoval projektu 

Voda.

Žáci 6.-9. ročníku byli roz-

losováni do sedmi skupin, 

v nichž vyučující probíra-

li vodu jako jeden z vybra-

ných celků – „Voda jako zdroj 

energie“, „Voda jako ničivý 

živel“, „Voda jako dárce živo-

ta“, „Voda v literární tvor-

bě“, „Voda jako inspirace 

v umění“, „Voda jako doprav-

ní cesta“a „Voda jako přírod-

ní prostředí“. V každé skupi-

ně se žáci seznámili se základ-

ními fakty vztahujícími se 

k tématu, probrali zajímavos-

ti a vytvořili pro ostatní skupi-

ny ústní a písemnou prezen-

taci, v níž stručně představi-

li získané informace. Jako tra-

dičně i v tomto projektu měla 

velký úspěch dramatizace, 

a tak se hodně hrálo a reci-

tovalo. Všechny skupiny byly 

skvěle připravené a zvláda-

Projektový den Voda

Z ohlasů žáků:
Dnešní den se mi líbil kvůli 

tomu, jak jsme spolupracova-

li v různých skupinách. Bylo 

to rozhodně pestřejší než nor-

mální výuka, takže bych urči-

tě uvítal více takových dnů.

Luboš Katrenič 8. A

Dnešní den se mi líbil moc. 

Líbilo se mi to téma a že to 

bylo zábavnější než běžné-

hodiny. Všichni jsme spolu-

pracovali se žáky z různých 

tříd. Bylo to moc hezké a zají-

mavé. Ivana Turková 8. A

ly práci s mediální technikou. 

Výrazně se zlepšuje i projev 

žáků, což jako součást medi-

ální výchovy je jedním z cílů 

našich projektových dnů.

Voda je důležitou součás-

tí našeho života a musíme ji 

umět nejen správně využívat, 

ale i chránit. Věříme, že tuto 

základní myšlenku si všichni 

žáci uvědomili a osvojili.

Děkuji touto cestou všem 

vyučujícím i žákům za skvělou 

atmosféru plnou spolupráce 

a porozumění.

  Mgr. Marie Sechovcová
 zást. ředitelky, ZŠ Bílina, 

Lidická

Úspěchy sportovců
ze ZŠ Lidická

Školní rok je téměř pryč a na 

ZŠ Lidická rekapitulovali spor-

tovci svoje úspěchy. Během 

tohoto jarního půlroku se 

zúčastnila naše družstva téměř 

všech dostupných soutěží. 

Stěžejními sporty se v průbě-

hu let staly kopaná a atletika. 

Právě v atletice sklízela naše 

družstva největší úspěchy. 

V okresních kolech Poháru 

rozhlasu se  shodně na 6. mís-

tech umístily jak starší žákyně, 

tak i starší žáci a mladší žáci. 

Ti postoupili, jako spolupořá-

dající škola, do krajského fi ná-

le konaného už tradičně v Bíli-

ně. A ani  zde neudělali ostu-

du. Mezi vítězi okresních kol 

obsadili konečné 6. místo.

V minikopané opanovala 

naše družstva okrskové kolo, 

potvrdila svou bílinskou nepo-

razitelnost a postoupila do 

okresního fi nále. V něm mlad-

ší žáci obsadili 5. místo a star-

ší žáci si odvezli pohár za mís-

to bronzové.

V celostátním turna-

ji v kopané „Coca cola cup“, 

hraném v jedenácti hráčích na 

standartním fotbalovém hři-

šti, náš tým zvítězil v okrsko-

vém kole za účasti nejen sou-

peřů z Bíliny, ale i z Duchcova. 

Jak je vidět, ve sportu se na ZŠ 

Lidická žákům daří a věřme, 

že tomu bude tak i nadále.

Za ZŠ Lidická
Text a foto: Mgr. Martin Sýkora

V naší přírodě žije přes 80 

druhů savců, z nichž dvě třeti-

ny připadají na tzv. drobné sav-

ce – hraboše, myšice, myši, rej-

sky a netopýry. Navíc s moder-

ními digitálními fotoaparáty je 

často možné určit tyto živočichy 

i na dálku. Faunistickou databá-

zi spravuje Miloš Anděra ze zoo-

logického oddělení Národního 

muzea v Praze. Na jejím základě 

postupně připravuje  Atlas roz-

šíření savců v ČR. Pro doplně-

ní databáze vyzval ke spoluprá-

ci i veřejnost, prostřednictvím 

internetových stránek www.bio-

lib.cz. 

A jak můžete konkrétně při 
mapování savců  pomoci i vy ?

Uvidíte-li nějakého savce, 

snažte se pořídit detailní foto-

grafi i k přesnému určení druhu. 

Význam mají údaje o pozorová-

ní kteréhokoliv savce kdekoli na 

území České republiky. 

Málo údajů je zejména 

o výskytu znovu se objevující-

ho bobra evropského, nebo nao-

pak mizejícího sysla obecného. 

Cenné jsou i údaje o dalších sav-

cích, jako je křeček polní, myš-

ka drobná, všechny čtyři druhy 

našich plchů, myšice temnopásá 

a myšivka horská. Dále se neztra-

tí údaje o kterémkoli druhu šel-

my, např. o králíkovi divokém, 

pozornost si ale zaslouží i jež-

ci, veverky či netopýři. „Na Mos-
tecku se vyskytuje min. 8 druhů 
netopýrů. Z kriticky ohrožených 
druhů je to vrápenec malý, kte-
rý je v současnosné době nejvíce 
ohrožen zejména půdními pře-
stavbami. Z dalších zajímavých 
savců se na Mostecku vyskytuje 
např. plšík lískový, vůbec nejmen-
ší druh plšíka, který však našim 
zrakům zůstavá většinou ukryt.“ 
uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí 

Ekologického centra Most, které 

se zabývá regionální problemati-

kou ochrany životního prostředí. 

Kromě druhu je nezbytné ke 

každému hlášení připojit místo 

a datum nálezu či pozorování.

Mapovací akci BioLibu můžete 

využít i v případě, že se setká-

te s nějakým neznámým dru-

hem savce a máte zájem o jeho 

určení. Když pošlete fotografi i 

či podrobný popis, odborníci se 

pokusí vám pomoci. Podrobněj-

ší informace o mapování savců 

naleznete na zmíněných inter-

netových stránkách, nebo vám 

poradí dispečerky Ekologického 

centra Most na Zeleném telefo-

nu 800 195 342.

Zapojte se do

mapování výskytu 

savců
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Připravil Václav Weber

Děti slavily svůj denDěti slavily svůj den
Hrobčice

Měrunice
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Dětský den na ZŠ Za Chlu-

mem zahájil první stupeň již 

tradiční Chlumiádou na škol-

ním hřišti. V úvodu předvedli 

zástupci PČR Václav  Aschen-

brenner a Petr Kápička ukáz-

ky z výcviku policejních psů. 

Děti mohly vidět  základ-

ní cviky poslušnosti, ukázky 

obrany, vyhledávání ukryté 

osoby, ztracených předmě-

tů a nechybělo zadržení fi k-

tivního pachatele. Václav As-

chenbrenner a Petr Kápička 

se aktivně účastní kynologic-

kých soutěží a na svém kontě 

mají několik ocenění.

„Naposledy jsme se zúčast-
nili mezinárodního mistrov-
ství služebních psů v Mělní-
ku, kde jsme vyhráli první mís-
to ve stopařích a druhé místo 
ve všestrannosti. S fenkou, kte-
rá má specializaci na vyhledá-
vání výbušnin, jsme se zúčast-
nili soutěže, kterou pořáda-

I druhý stupeň ze ZŠ Za 

Chlumem v Bílině oslavil 

svůj svátek sportem. Soutěží-

cí, učitelé, počasí i hřiště byli 

připraveni, a tak nic nebrá-

nilo tomu, aby byl slavnost-

ně zahájen 6. ročník Chlumi-

ády. Družstva žáků šestých až 

devátých tříd běhala, skáka-

la, zdolávala propast ručko-

váním na  laně, snažila se stří-

let na cíl a udržet se co nejdé-

le na kmeni stromu.Vedle těla 

se potrápila i duše soutěží-

cích, a to otázkami ze zdra-

vovědy a sestavováním jmen 

českých sportovců. Po čtr-

nácti disciplínách však neby-

lo rozhodnuto o vítězi, čeka-

lo se na biatlon. Z každé třídy 

se vybral nejzdatnější a nej-

odvážnější sportovec, který se 

snažil  získat pro své družstvo 

rozhodující body. Samo-

zřejmě nechybělo mohutné 

povzbuzování a držení všech 

palců.

Kolem poledne nestoupa-

la jenom teplota vzduchu, 

ale i nervozita, kdo se sta-

ne vítězem. Nakonec v mlad-

ší kategorii vyhráli žáci ze 6.B 

Chlumiádě dominoval výcvik služebních psů

Druhý stupeň oslavil Den dětí sportem

la cizinecká policie, a tam js-
me skončili na druhém mís-
tě. V neposlední řadě s kolegou 
Kápičkou a psem Romulu-
sem jsme se zúčastnili kraj-
ských přeborů severočeského 
kraje, kde jsme obsadili třetí 
místo v družstvech a třetí mís-
to v jednotlivcích,“ prozradil 

své úspěchy vedoucí služeb-

ní kynologie PČR, Václav As-

chenbrenner.

Dětem se cvičení s pej-

sky moc líbilo, o čemž svěd-

čily i jejich četné otázky. Nej-

více dotazů se týkalo ohledně 

zadržení pachatele a jak dlou-

ho trvá výcvik. A jak takové-

ho pejska správně vycvičit? 

„Každodenní kontakt s pej-
skem a hlavně ho brát jako 
člena rodiny. Při výcviku je 
důležitá důslednost,“ dodal na 

závěr Václav Aschenbrenner.

Pak už se děti rozeběhly na 

jednotlivá stanoviště, kde si 

mohly zasoutěžit například 

ve skákání v pytli, v kužel-

kách, cvičení s obručemi nebo 

zaskákat přes švihadlo. (lal)

a za starší převzalo 1. mís-

to družstvo z 9.A. A tak jako 

každý rok byli vítězové a byli 

poražení, ale Den dětí oslavi-

li všichni.

 Mgr. Věra Teršípová

Učitelé přísně dohlíželi na dodržování pravidel.

Foto: Judita Žemličková

Václav  Aschenbrenner se svými svěřenci.
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Předkapela Zlatý Voči.

V loňském roce uspořádala ZŠ Za Chlumem soutěž mezi ško-

lami ve znalostech o našem městě Bílině. I letos jsme se roz-

hodli , že budeme v této myšlence pokračovat , ale trochu jinou 

formou. Celé jaro soutěžili žáci 4.C, pátých ročníků a celý dru-

hý stupeň ZŠ  ve fotografi cké soutěži. V deseti kolech poznáva-

la tří až čtyřčlenná družstva známá, či méně známá místa v Bíli-

ně. Minulý týden proběhlo poslední kolo, a tak už známe naše 

vítěze!

Pamětní list získala vítězná družstva v každé zúčastněné třídě, 

upomínkové předměty a diplomy absolutní vítězové. A kdo zví-

Bílina známá neznámáBílina známá neznámá

3. VYDRAVÁ RENATA

 KUBOŠKOVÁ PETRA

 DRAGOUNOVÁ NIKOLA 5. B

Tady jsou ti nejlepší :
1. KOUBKOVÁ MICHAELA

 SCHNEIDEROVÁ NIKOLA

 POKOŠOVÁ LUCIE

 CHALUPNÁ KATEŘINA 8. B

2. NOVÁK MICHAL

 GRABOVSKÝ ONDŘEJ

 ŠULC JIŘÍ

 ČERNÍK JAKUB 6.A

Mgr. Ivana Kulinová
ZŠ Za Chlumem, Bílina

❀❀

Areál se nachází v lesích, 100m od rybníka Zaječí

Ubytování: vyhřívané 4 - lůžkové chatičky.

Náplň tábora: v dopoledních hodinách - florbal, fotbal, 

 stolní tenis - pro kluky  

  hip - hop, 

 aerobic, míčové hry - pro holky

Vybavení tábora: venkovní plavecký bazén,

 víceúčelová krytá hala, tenisový kurt,

 venkovní stolní tenis, venkovní

 víceúčelové hřiště, ohniště

V odpoledních hodinách -
klasická táborová činnost

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 418 01 Bílina, tel.417821577

www.ddmbilina.cz

SPORTOVNĚ TANEČNÍ TÁBORSPORTOVNĚ TANEČNÍ TÁBOR

BEZDRUŽICE, okr. TachovBEZDRUŽICE, okr. Tachov

16.-22.7.2007

Cena: 2200,- K
č

Cena: 2200,- K
č

Ohlédnutí za koncertem Ready Kirken
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Kulturní 
servis

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

• Sobota 23. června od 16.00  

– 18.00 hod.

MARACAS
Country skupina z Kadaně

FRANTIŠEK NEDVĚD
od 19.00 hod.

Koncert českého písničkáře 

se skupinou DRUHÉ PODÁ-

NÍ

Vstupné: 90,-Kč v předprode-

ji, 120,- Kč na místě

• Neděle 24. června od 15.00 

hod.

AHOJ LÉTO
Odpoledne plné zábavy, sou-

těží, písniček a legrace pro 

všechny děti, mládež i rodi-

če.

Vystoupí: Václav Upír Krej-

čí s představením Cirkus UP, 

Inka Rybářová a další.

Vstupné: 40,-Kč

• Sobota 30. června od 19.00 

hod.

SKA PÁRTY
Zahraje skupina MIMORYT-

MUS, 2v1 a MAMA EARTH

Vstupné: 90,-Kč

KINO HVĚZDA

• Čtvrtek 21. května od 18.00 

hod.

ROBINSONOVI
USA. Animovaný/Rodinný.

Vstupné: 60,-Kč

LETNÍ KINO KYSELKA

• Středa 27. června od 22.00 

hod.

NORBIT
USA. Romantická komedie.

Hrají: E. Murény.

Vstupné: 70,-Kč

• Pátek 29. června od 22.00 

hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU 3 -
NA KONCI SVĚTA
USA. Dobrodružný.

Vstupné: 70,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ

Od 1. 6. 2007 do 24. 6. 2007 

se koná výstava kreseb žáků 

ZŠ Aléská v Bílině na téma: 

„CO SE MI LÍBÍ NEBO NELÍ-
BÍ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 
OKOLO NÁS“
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

Od 1 .6.2007 do 25. 6. 2007 je 

výstava s názvem: 

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU.
Výtvarné práce ze soutěže 

„Bořeňská čarodějnice“ na 

téma: „Královská slavnost“

Výstava 

pohádkových loutek
Kulturní centrum Kaská-

da, Výstavní síň U kostela 

a manželé František a Růže-

na Valenovi Vás srdečně zvou 

na výstavu s názvem POHÁD-

KOVÉ LOUTKY FRANTIŠ-

KA VALENY. Pohádkové lout-

ky jsou vypůjčené z Umělec-

ké scény Říše loutek Praha 

a z Muzea loutkářských kultur 

Chrudim.

Výstava pohádkových loutek 

ve Výstavní síni U kostela potr-

vá od 1. července do 24. srpna 

2007. Otevírací doba: Po – Ne 

od 10.00 hod do 16.00 hod.

Vstupné: 20,- Kč (dospělí)

10,- Kč (děti, důchodci a stu-

denti)

BLUESOVÝ FESTIVAL 

NA KYSELCE
Již třetím rokem se v Bílině 

uskuteční dne 14. 7. 2007 blue-

sový festival „Blues na Kysel-

ce“. Pořadatelé festivalu KC 

Kaskáda a Tomáš Bobrovnicz-

ký, ke kterým se přidal i  Mar-

tin Královský z Czechblues o. s. 

se po úspěšném I. a II. ročníku 

rozhodli pokračovat v uspo-

řádání této akce. Díky tomu-

to festivalu se podařilo vytvořit 

vynikající atmosféru a mezi-

národní spolupráci s různý-

mi kapelami. Publikum tvo-

řili nejen představitelé spole-

čenského a veřejného života 

v Bílině, ale i lidé z celého úze-

mí ČR a dokonce i ze zahra-

ničí. V rámci festivalu v roce 

2006 vystoupily také některé 

kapely na satelitních koncer-

tech (např. v klubu Highway 

61 v Českých Budějovicích, 

v klubu Akord v Praze a na 

KC KASKÁDA INFORMUJE

Nenechte si ujít další pokra-

čování Pirátů z Karibiku 3, 

v Letním kině v pátek 29. červ-

na od 22. hod.

Vstupné: 70,- Kč.

jazzovém festivalu „JAZZFE“ 

v Běchyni). Oba ročníky festi-

valu nezaznamenali negativ-

ní ohlasy, nýbrž naopak velký 

úspěch a rostoucí návštěvnost. 

Právě proto chtějí organizáto-

ři navázat na úspěšné roční-

ky festivalu a zvýšit uměleckou 

i organizační úroveň festiva-

lu. Dále pak zvýšit návštěvnost 

a rozšířit festival z jednoho dne 

na dva. Dát prostor i regionál-

ním kapelám, zvětšit propaga-

ci a medializaci festivalu, zís-

kat obchodní partnery.

TIP KC KASKÁDA
PIRÁTI Z KARIBIKU 3 – 

NA KONCI SVĚTA

V pokračování fi lmu PIRÁTI 

Z KARIBIKU: TRUHLA MRT-

VÉHO MUŽE, jsme hrdiny Wil-

la Turnera a Eliza beth Swan-

novou opustili v okamžiku, 

kdy se přidali ke kapitánu Bar-

bossovi a zoufale pátrají po 

kapitánu Jacku Sparrowovi, 

aby ho osvobodili z pasti ve 

skříňce Davyho Jonese, která 

mu zatemňuje mysl – zatímco 

strašidelná loď duchů Bludný 

Holanďan a Davy Jones, pod 

kontrolou Východní indické 

obchodní společnosti rozsévají 

zkázu všude po Sedmi mořích. 

Proplouvají podvodem, zradou 

i divokými vodami a musí se 

dostat až na exotický Singapur 

a postavit se prohnanému čín-

skému pirátovi Sao Fengovi. 

Nyní směřují až na samý konec 

země, kde si každý musí nako-

nec vybrat stranu, na kterou 

se postaví v konečné, obrov-

ské bitvě – v sázce totiž nejsou 

pouze jejich životy a osudy, ale 

i sama budoucnost způsobu 

života pirátů, kteří milují svo-

bodu.

Zdroj Palace Cinemas

Luboš Beňa & Matěj Ptaszek

Stan the Man Bohemian
blues band
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Udatní rytíři, spanilé dvorní 

dámy a další postavy z králov-

ských oslav přivítaly návštěv-

níky  ve výstavní síni U kostela, 

kde se skoro symbolicky kona-

la na Den dětí vernisáž dět-

ských výtvarných prací, vytvo-

řených na soutěži „O Bořeň-

skou čarodějnici“.

Tématem letošní v pořadí již 

desáté výtvarné soutěže byla 

„Královská slavnost“. Pohád-

ky jsou dětem velmi blízké, 

a tak vybrat  nejlepší díla nebyl 

pro porotu vůbec jednoduchý 

úkol.

„Porota měla letos velmi 

těžkou úlohu. Děti byly oprav-

du moc šikovné a spravedlivě 

je ohodnotit, byl opravdu tvr-

Ve středu 6. června 2007 

v 18:30 hodin se díky soustře-

děnému zájmu Kulturního 

centra Kaskáda a laskavosti 

tajemníka MěÚ pana Kvěcha, 

po sedmnácti letech vráti-

la komorní hudba do obřadní 

síně Městského úřadu v Bíli-

ně. 

Soubor Schola Viva Bili-

nensis si pro tento comeback 

pozval „Kvarteto KvT“, 

sdružení teplických konzer-

vatoristů, slečny Evu Waldau-

fovou – zobcová fl étna, Alenu 

Černou a Pavlínu Haškovou - 

příčné fl étny a Veroniku Bice-

kovou - klávesy spolu s panem 

Petrem Horou j. h. – korepeti-

ce.

Posluchači byli při vstupu 

do secesního interiéru obřad-

ní síně odměněni milým dár-

kem od KC Kaskáda, později 

i nevšedním hudebním zážit-

kem.

Mgr. Jan Maryško
Foto: Václav WEBER

Radnice zněla vážnou hudbou

Vernisáž ve znamení královské slavnosti
dý oříšek. Především vynika-

ly trojrozměrné práce a body 

– art. Někteří tvořili přímo 

na koupališti při soutěži a ti 

pak dostali ocenění nejvyš-

ší,“ ohodnotila dětské práce  

porotkyně Lenka Průchová.

V průběhu vernisáže pohád-

kově zazpívala Bára Kubešová 

ze ZUŠ Bílina a děti z MŠ Šva-

binského.

Ocenění za první místo pře-

vzali z rukou porotkyně Len-

ky Průchové a organizátor-

ky celé soutěže Petry Zaťkové: 

Hana Picková z MŠ Chlum B 

(Bílina), kolektiv MŠ Chlum B 

(Bílina), Michal Valenta ze ZŠ 

Bílá cesta (Teplice), kolektiv 

ZŠ Bílá cesta (Teplice), Vero-

nika Štěpánová, gymnázium 

(Bílina) a kolektiv ZŠ praktic-

ká a ZŠ Lidická (Bílina).

(lal)

Blahopřejeme
V uplynulých dnech oslavila
své významné životní jubileum
členka rady města

Mgr. Zdena Hanzlíková

Do dalších let přejeme mnoho 
pracovních a osobních úspěchů.

Rada města a redakční rada
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 Tip na dovolenou

20 let Do řady! s britskými 999
Dvacetiletého  výročního 

koncertu bílinské skupiny Do 

řady! se zúčastní mimo jiné 

londýnská punková legan-

da 999 (Nine Nine Nine), kte-

rá přijala pozvání pořadatele 

KC Kaskáda a přicestuje tak do 

Bíliny na jediný koncert v ČR. 

Skupina 999 hrála v ČR pouze 

jednou, a to začátkem devade-

sátých let v Praze. Skupina 999 

působila na scéně v dobách 

Sex Pistols a stala se tak jednou 

z prvních kapel tohoto hudeb-

ního žánru ve světě. Skladby 

z řadových alb se dodnes obje-

vují na celosvětově vydáva-

ných a distribuovaných kom-

pilacích, například s účastí 

skupin Red hot chili peppers, 

Ramones, The Clash nebo Sex 

Pistols. Kapela v současnosti 

koncertuje omezeně, účastní 

se převážně pouze největších 

hudebních festivalů po celém 

světě nebo vystupuje při výji-

mečných situacích. 

Koncert v letním amfi teátru 

se uskuteční poprvé na dvou 

podiích a vystřídá se celkem 

osmnáct kapel, např. maďar-

ská skupina Aurora, sloven-

ští Konfl ikt a Ex-tip, z čes-

kých kapel pak Znouzectnost, 

Plexis, N.V.Ú. nebo Šanov 1. 

Svou účast potvrdila také již 

zaniklá legendární česká ska-

tepunková skupina No Fee-

ling, která se sejde pouze při 

příležitosti tohoto koncertu. 

Samostatný koncert Do řady! 

bude rozdělen do dvou částí, 

v první polovině budou před-

staveny skladby z aktuálního 

alba v současném obsazení, 

v druhé polovině se pak vystří-

dá většina bývalých členů, kte-

ří se během dvacetileté kariéry 

ve skupině vystřídali. 

Výroční koncert Do řady! 

se uskuteční v sobotu 1. září 

od 12.00 hodin v letním amfi -

teátru Na Kyselce, vstupen-

ky budou k dispozici za 200,- 

Kč v předprodeji a 250,- Kč na 

místě. Předprodej bude zahá-

jen začátkem července v bílin-

ském Infocentru, teplickém 

Město Bílina pořádá jed-
nodenní zájezdy v houbař-
ské sezóně do Bezdružic. 
Podrobné informace získáte 
v oddělení vnitřních věcí, tel. 
417 810 840.

Rekreační a odpočinko-

vý areál se nachází v lesích, 

100 m od velkého rybníka 

„Zaječí“, cca 4 km od obce 

Bezdružice, v části obce Křiv-

ce, okres Tachov.

Areál nabízí ubytování 

v penzionu ve dvou až čtyřlůž-

kových pokojích vybavených 

vlastním sociálním zařízením, 

a možností využití  televize se 

satelitním připojením a tele-

fonu. Chatky jsou dřevěné 

a vyhřívané, vybavené čtyřmi 

lůžky, s osvětlením a elektric-

kou přípojkou. Sociální zaří-

zení, sprchy a umývárny jsou 

v hlavní budově areálu. Milov-

níci kempování mají k dispozi-

ci auto - kemp s možností uby-

tování ve vlastních stanech.

Areál nabízí k využití vlast-

ní restauraci, venkovní plavec-

ký bazén, víceúčelovou krytou 

společenskou halu, venkov-

ní víceúčelové hřiště, teniso-

vý kurt a venkovní stolní tenis, 

půjčovnu kol atd. Okolí areálu 

je rájem houbařů. 

Vhodné pro děti i dospělé 

s problémy dýchacího ústrojí 

a lidi s kožním onemocněním.

Navštivte rekreační areál Bezdružice

Bontonlandu a v sítích Ticket-

portál nebo Ticketstream, což 

znamená, že vstupenky lze 

zakoupit na více než 100 pro-

dejních místech po celé ČR 

nebo prostřednictvím interne-

tu.

Pořadatel jednal s něko-

lika zahraničními kapela-

mi, mj. např. s britskými The 

Exploited, The Toy Dolls, Buz-

zcocks, s americkými The Mis-

fi ts, Dog Eat Dog nebo kanad-

skými NoMeansNo. Není 

vyloučeno, že jedna z těch-

to kapel se v případě vydaře-

ní letošního koncertu obje-

ví v Bílině v další letní sezó-

ně a Bílina se tak stane jedním 

z měst s pravidelnou účastí 

zahraničních kapel na světové 

úrovni.

Koncert Do řady! se uskuteč-

ní za fi nanční podpory Ústec-

kého kraje a Města Bílina. 

 Michal Mlej

Areál je svou nabídkou vhod-

ný pro pobyty rodin s dětmi, 

dále pro školní a mimoškol-

ní účely, zájmová sdružení – 

sportovní oddíly a kluby, spol-

ky organizovaných seniorů aj. 

Bližší informace získáte na 

tel. čísle + 420 603 263 674, 

+ 420 417 822 720,

www.arealbezdruzice.cz.

DO ŘADY!
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 Názory, připomínky, k zamyšlení...

Komu patří dům (ruina), na 

tř. 5. května při hlavní silni-

ci nad benzinovou pumpou? 

Několikrát jsem byla svědkem 

Ruina u Lidlu
jak lidé uskakují před padající 

střešní taškou přímo z chodní-

ku do rušné vozovky.

Majitel domu byl asi někým 

na tento stav upozorněn a tak se 

pojistil tím, že na padající ruinu 

nalepil lístek 20 x 30 cm „Pozor 

padá omítka, průchod na vlast-

ní nebezpečí“, trochu komic-

ké. Létat ještě neumíme, chod-

ník kolem domu použít musí-

me, protože navazuje na pře-

chod pro chodce. Pane majite-

li, opravdu čekáte, až se stane 

neštěstí? Dana Erbenová
Bílina

 SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  

Poslední utkání Měrunic na 

domácím hřišti z jarních zápa-

sů byl opět vítězný. Domá-

cí na jaře jak doma tak i venku 

neprohráli a tak se po předpo-

sledním utkání jara dostali na 

čtvrtou příčku a jen horší skóre 

je dělí od třetího místa.

FK Měrunice – Hrob B 5 : 3

Zleva trenér Jaroslav Karásek, Brož, Podhola, Filip, Janšta, La-
vo, Šťovíček, Šilink.

Zleva dole: Procházka, Janoušek, Kotlár, Kraibich, Mravec, Čej-
kovský.

Poslední závody před prázdni-

nami čekaly na závodníky Sho-

tokan karate do Masopust Bílina 

dne 16. 6. 2007 v Lovosicích.

Tyto závody byly pro naše svě-

řence velice důležité, protože to 

byla poslední možnost si zajis-

tit postup na Mistrovství Čes-

ké republiky. Jenže tyto závody 

byly velice těžké v tom, že na M 

ČR postupuje jenom vítěz kraj-

ský přeborník. Takže o nomina-

ce přijelo bojovat 155 závodníků 

z 11 klubů Ústeckého a Liberec-

kého kraje. Za náš klub vycesto-

valo bojovat o kov nejcennější 

31 závodníků v jednotlivcích a 8 

teamů. Vím, byl to nelehký úkol, 

ale naši svěřenci nás nezklamali, 

ba dokonce někteří velice potě-

šili. Musím všechny pochválit za 

velice svědomité reprezentování 

našeho klubu a města.

Krajský přeborník a nominaci 

na M ČR získali:

Jsou to závodníci, kteří starto-

vali ve vícero kategoriích Kata – 

kumite – kata team:

Masopust Jan, Kápička Petr, 

Engler Michael, Vitásek Jaroslav, 

Vaiglová Barbora, Masopust Jan, 

Chladný Miroslav, Vaiglová Bar-

bora, Levicová Lucie, Masopus-

tová Jarmila, SKM Bílina “A“ 

mladší žáci, mladší žákyně, juni-

orky a ženy.

Ti, kteří skončili druzí:

Masopustová Jarmila, Schäfer 

Filip, Jirák Tomáš, Šťastná Ane-

ta, Vaiglová Barbora, Masopust 

Jan, Vaiglová Barbora.

Ti, kteří skončili třetí:

Šindelářová Barbora, Kup-

ková Alexandra, Masopust Jan, 

Levicová Lucie, Masopustová 

Jarmila, Cypzirsch Marek, Eng-

ler Daniel, Masopustová Jarmi-

la, Chladný Miroslav, SKM Bíli-

na “B“ mladší žáci, starší žáci, 

dorostenci, starší žákyně.

Takže sečteno a podtrženo 

náš oddíl si odvezl z těchto závo-

dů celkem 10 zlatých – 7 stříbr-

ných a 13 bronzových medailí.

V celkovém umístění klu-

bů jsme se umístili zas na 3. 

místě a za to děkuji svým žá-

kům a rodičům, kteří nám fandí 

a podporují.

Mám tu čest i poblahopřát za 

úspěšné složení zkoušky na roz-

hodčího Janu Masopustovi.

Náš oddíl v příštím týdnu vysí-

lá tři žáky na trenérské zkoušky 

3. třídy JKA ČR v Děčíně.

Takže držíme palce Vaiglové 

Barboře, Levicové Lucii a Janu 

Masopustovi, aby tyto zkoušky 

úspěšně zakončili.

Všem našim žákům přeji krás-

né vysvědčení a nezapomenu-

telné prožití prázdnin.

Oss……Sensei

Roman Masopust
Prezident klubu

Přebory Ústeckého 
a Libereckého kraje v Karate

INZERCE 510/TP

Stavebniny
STAMA, a. s.

v Bílině

nabízí volná pracovní místa
pro muže na pozici

skladník-prodavač
a skladník-řidič

skup. C
Informace na tel.

417 820 666
604 290 779

Měrunice bojovaly o každý vstřelený gól.
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Zleva: Kočí, Koman, Hubáček, Zábranský, Semerák- s trofejemi
 Foto : Ing. Olga Roučková

Bílinští přivezli po šesti letech pohár
Společně s delegací bílin-

ských zastupitelů, v čele 

se starostou, na Konferen-

ci spřátelených měst  v pol-

ském Bilgoraji, v prvním červ-

novém víkendu, odcestovalo 

i družstvo Sportovně střelec-

kého klubu 0715 MTs Bílina 

ve složení Pavel  Koman, Pavel 

Hubáček, Vítězslav Seme-

rák, Milan Zábranský a junior 

Jan Kočí. Zůčastnili se tradič-

ního klání družstev O pohár 

starosty Bilgoraje v disciplí-

ně Vsp 5+30 výstřelů, kona-

né opět na špičkové policej-

ní střelnici v Lublinu. Tradič-

ní vysoká učast (49 závodní-

ku v 9 družstvech) slibovala 

napínavý závod. Bílinští střel-

ci  vyrovnanými výkony potvr-

dili letošní formu a s násko-

kem 7 bodů pohár, po dlou-

hých šesti letech, vyhráli. 

K tomu přidal Jan Kočí první 

místo v kategorii Ženy a juni-

oři. Vítězství je o to cenněj-

ší, že to byly Honzovo prv-

ní větší závody a navíc střílí 

vypůjčenou zbraní. Bilgoraj-

ští s oslabeným týmem obsa-

dili až čtvrtou příčku. Útě-

chou jim mohlo být první mís-

to Jerzyho Grosiaka v jednot-

livcích  výborným výkonem 

279 bodů. Ve stejné kategorii 

obsadil nejlepší bílinský Milan 

Zábranský páté místo s 269 

body. Zbytek mužstva se vešel 

do první desítky. 

Velké poděkování patří 

bilgorajským střelcům, kteří 

připravili pestrý a místy nároč-

ný program. Prohlídku histo-

rické části Krakowa a Lublinu 

nemohla pokazit ani nepřízeň 

počasí, která celou návštěvu 

provázela. Děkujeme a těší-

me se na září, kdy jim bude-

me alespoň částečně moci vše 

oplatit, na setkání u příležitost 

střelecké soutěže O pohár sta-

rosty města Bíliny. 

M. Zábranský

Roudnice nad Labem - Vítěz-

stvím na předměstí Roudni-

ce  se rozloučila Bílina s 1.A tří-

dou a úspěšně dokončila jar-

ní spanilou jízdu, kdy nepozna-

la hořkost porážky. Ale domácí 

byli důstojným soupeřem.  Vést 

mohli již v 5. min., když  Beč-

vařík v pádu zachraňoval na 

brankové čáře. Ovšem potvrdi-

lo se klasické nedáš dostaneš. 

Novák vyslal dopředu Sirovát-

ku, domácí reklamovali ofsajd 

a Bílina vedla. Po čtvrt hodi-

ně převzal iniciativu Bezděkov 

a Pohl si zachytal.  Domácí se 

dočkali až v závěru poločasu. 

Na roh si zezadu naběhl Čížek 

a hlavou vyrovnal. Tlak domá-

cích pokračoval, nejdříve vytá-

hl Pohl bombu z 20 metrů na 

roh a ve 43. min. kopali domácí 

penaltu a Bezděkov zaslouženě 

v poločase vedl. Ovšem bílin-

ský masér Karel Krotil neztrácel 

optimismus.  „V šatně si to vyří-

kali a druhý poločas bude úpl-

ně jiný.““ A měl pravdu.  Hned v 

úvodu vystřelil Sirovátka a jeho 

střela se otřela o záda obrán-

ce a skončila v brance.  Potom 

hlavičkoval nad Hasal a v dus-

ném počasí začali domácím 

dříve odcházet síly i když využi-

li všechna tři střídání. V 74. min. 

přihrál Weiss Sirovátkovi a ten 

se trefi l potřetí.  Domácí již na 

zvrat neměli. V 83. min. uhá-

něl sám na branku Weiss, ale 

utopil se v kličkách.   Posled-

ní slovo měl opět Sirovátka a za 

zaznamenání stojí slova hlasa-

tele: „90. min. dílo zkázy doko-
nal opět Sirovátka 4:2.“ Bílin-

ský střelec, který dal za sezónu 

24 branek,  měl také náležitou 

radost. „Čtyři šance, čtyři góly, 

jsem maximálně spokojený,“ 

zářil po zápase Roman Siro-

vátka. „Ani ta první půle neby-

la úplně  špatná, byly tam dobré 

herní věci, ale nejsme schopni 

když vedeme kontrolovat hru, 

dát balón do klidu a dostali js-

me se pod tlak. Mohli jsme pro-

hrávat 4:1. Ale kluci druhý polo-

čas zvládli a zaplať pánbůh, že 

tam byl Sirovátka, který potvr-

dil střelecké schopnosti a přeji 

mu, aby i ve vyšší soutěži dával 

góly  jako tady,“ ocenil výkon 

trenér Josef Tichý. První polo-

čas protrpěl i kapitán mužstva 

brankař Klaus Pohl.  „Myslím si, 

že první půlka byla z naší stra-

ny hrozná,  na jaře asi nejhorší. 

Druhý poločas byl jiný, Roman 

Sirovátka nám vyhrál zápas, 

do čeho prásknul byl gól, hrál 

super. Domácí odešli fyzicky.“ 

Branky: 38. Čížek, 43. Půčala 

(PK) – 9. 47. 74. 90. Sirovátka

Sestava: Pohl – Jungmann, 

Fleišman, Hasal, Kučerka – 

Weiss, Šulek, Novák, Vaník – 

Bečvařík, Sirovátka  (ob)

Milešov - Jarní neporazitel-

nost si udržela Bílina i v před-

posledním utkání letošní 1.A 

třídy.  Na hřišti druhého Mile-

šova se hrálo zajímavé utkání 

se dvěma rozlišnými poloča-

sy.  V prvním dominoval nový 

účastník krajského přeboru. 

V 7. min. byl u středového kru-

hu faulován Bečvařík,  z trest-

ného kopu posadil Novák míč 

na hlavu Hasala  a domácí 

brankař  Bajer refl exem vytá-

hl míč na roh. S chutí hrají-

cí Novák potom dvakrát sám 

prověřil domácího branka-

ře.  Bajer chytil i střelu Šuleka.  

Ve 24. min. přihrál na milime-

tr přesně do uličky Bečvařík 

Sirovátkovi, ale ten sám před 

brankařem nevystřelil.  Po půl 

hodině tempo opadlo a hra se 

vyrovnala.    Ve druhém polo-

čase Milešov ožil. V 62. min, 

zlikvidoval Pohl rychlý útok 

domácích. Ale o minutu poz-

ději je dostal do vedení Pet-

rik nechytatelnou střelou z 25 

metrů. Domácí měli další šan-

ce a v 71. min. nastřelil Petrik 

ještě břevno. A do třetice spá-

lil tutovku v 77. min.  Bílina ale 

prohrát nechtěla a Novák velel 

k závěrečnému náporu.  V 86.

min. byl sražen před pokuto-

vým územím Mergl, domá-

cí hráč dostal žlutou kartu 

a Novák trestný kop technic-

kou střelou proměnil. Závěr 

byl dramatický. V 89.min. Ha-

salův trestný kop pod břevno 

brankař vytáhl, potom kopa-

la Bílina dva rohy a v nastave-

ní vyrazil  brankař Pohl stře-

lu z pěti metrů.  „První půlku 

jsme hráli velmi dobře, měli 

jsme  šance, ale jejich gól-

man byl výborný. Ve druhém 

poločase dali  domácí super 

gól a potom jsme to doháně-

li. A bylo vidět, že jsme na tom 

lépe fyzicky. Ale byl to dobrý 

soupeř a remíza je spravedli-

vá,“  hodnotil bílinský kapitán 

Klaus Pohl.  „V prvním polo-

čase jsme domácí přehráva-

li, měli jsme tři vyložené šan-

ce. Jednu hlavičku Hasal a dvě 

Sirovátka. Ve druhém poloča-

se byli lepší domácí a bod je 

zasloužený a jsem rád, že  jsme 

udrželi jarní neporazitelnost,“ 

dodal vedoucí mužstva Miro-

slav Spáčil. 

Branky: 63. Petrik - 86. 

Novák

Sestava: Pohl – Procház-

ka (67. Jungmann), Fleiš-

man, Hasal, Kučerka – Vaník, 

Novák, Šulek (53. Pavlíček), 

Mergl -  Bečvařík (64. Weiss), 

Sirovátka (ob)

SK Bezděkov – SK SIAD Bílina 2:4 (2:1)

Sokol Milešov  - SK SIAD Bílina  1:1 (0:0)
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Horní řada: tr. Procházka, Talovic, Šťastný, Engler, Surý, tr. Pavel-
ka, Hájovský, Křehla, Řeřicha, Grozík, Šedivý, tr. Köhler, Baláž, 
Tichánek. Přední řada: Podaný, Vrajová, Kozel, Náhlíková, Čer-
mák, Prchal, Bureš, Kozler, Kuhnl, Sanitrik, Kutnerová, Ouřada. 
Ležící: Kovačka, Vršatová

Fotbalový turnaj Aalborg, Dánsko
PODĚKOVÁNÍ SKUPINĚ ČEZ ZA SPONZOROVANÉ SPORTOVNÍ AKCE

Starší žáci a mladší žáci se 

zúčastnili fotbalového turna-

je City Cupu Aalborg, Dánsko, 

který pořádal tamní fotbalový 

oddíl.

„První den jsme nastoupi-
li proti béčku domácího týmu. 
Naši hráči nepřipustili žádné 
pochyby o našem vítězství 4 : 0. 
Dalším soupeřem byli Holan-
ďané. Ačkoli celé toto utká-
ní proběhlo v naší režii, bran-
ku se nám vstřelit nepodaři-
lo a utkání skončilo 0:0. Další 
zápas s dánským celkem jsme 
prohráli 1:0,“ sdělil trenér Petr 

Procházka.

Chléb se lámal v posledním 

utkání základní skupiny, kde se 

hrálo o druhé postupové mís-

to proti německému týmu TuS 

Reppenstedt. Očekával se velký 

boj a český tým do bojů o medai-

le posouvalo jen vítězství.

„Od prvních minut bylo 
vidět, že týmem, který touží po 
postupu, jsme my. Veškerá sna-
ha o vstřelení branky byla mar-
ná. Po závěrečném hvizdu roz-
hodčího Němci slavili postup, 
zatímco naše hráče i trené-
ry přemohl pocit zklamání,“ 
popsal  závěrečné minuty bojů 

o postup Petr Procházka.

V posledním zápase prohrá-

la Bílina 2:1 a celkově skonči-

la na 13. místě.Nejúspěšnějším 

střelcem přípravky FŠ Bílina 

se stal kapitán mužstva Rudolf 

Baláž s pěti úspěšnými zásahy.

Mezinárodní účast na tomto 

turnaji byla pro naši fotbalo-

vou přípravku vedenou trené-

rem Pavelkou velkým sportov-

ním zážitkem, obohaceným 

o získání fotbalových zkuše-

ností pro naše mladé hráče.

(pro)

Bílinský sedmiboj
Ve dnech 30.5 – 1.6.2007 

se uskutečnil již 12. ročník 

Bílinského sedmiboje. Tři 

dny zápolilo dvanáct dvou-

členných družstev v gol-

fu, sjezdu řeky Bíliny, beach 

volejbale, nohejbale, penal-

tách, kuželkách a tenisu o 

co nejlepší celkové umístně-

ní. Před poslední disciplinou, 

kuželkami, mělo 5 družstev 

nadosah vítězství. Nejšťast-

nější a tudíž vítěznou dvoji-

cí se nakonec stal Darin Gor-

ner a Jan Novák. Organizač-

ní výbor celé soutěže by chtěl 

také touto cestou vyjádřit 

poděkovaní TJ ELE Ledvice a 

skupině ČEZ, která se z velké 

části podílela na sponzorová-

ní celé soutěže

Rostislav Reininger

Zleva stojící: Pokorný, Macek, Šota, Bouda, Fryč, Verbovský, Boro-
vička, Vydra, správce golfu, Navrátil, Bůžek, Novák, Gorner, Trune-
ček. Druhá řada: Špiler, Tapšík, Trojovský, Reininger, Mika, Zilcher, 
Záhorec M. ,Lajbl. Třetí řada: Aulický, Záhorec P., Erben

Mladí Draci si v zahraničí prodloužili sezónu
Dva zahraniční zájezdy absolvovali bílinští hokejoví žáci na 

závěr sezóny. 7. třída startovala  na turnaji v německém Füsse-

nu, kde se ve čtyřech skupinách představilo 12 mužstev ze šes-

ti zemí. Ve skupině nestačili mladí Draci na fi nskou Saipu a pod-

lehli 1:6 (Šaržík) a Servette Genf (Švýcarsko) 1:4 (Trachta).  Ve 

skupině o 9.-12. místo nejdříve prohráli se švýcarským Evnw 1:3 

(Šaržík) a potom porazili německý EV Herforder 6:4 (Šaržík, Hrn-

číř, Trachta, Svoboda, Kopecký, Hošek).  O konečné 9. místo pora-

zila Bílina italskou Gherdeinu HC 2:0 brankami Šaržíka. A kdo Bíli-

nu v Německu reprezentoval: Hrbek, Axdal – Balín, Jurčo, Hrn-

číř, Oplt, Svoboda, Kech, Kopecký, Šaržík, Ulrych, Hrbek, Trach-

ta, Odvárka, Hošek, Minařík.  „Sice byl v propozicích věkový limit, 

ale v prvních dvou zápasech proti nám museli hrát kluci nejméně 

o dva roky starší, nevím jak je potom může vítězství těšit. Poděko-

vání si zaslouží sponzoři, kteří zájezd umožnili město Bílina, Zde-

něk Kopřiva, Miroslav Janoušek, Renata Opltová a Petr Jech,“ řekl 

Bílinskému zpravodaji Radislav Balín, který spolu se Stanislavem 

Trachtou mužstvo vedl.  Jinak však byli bílinští s organizací turna-

je, ubytováním i stravováním spokojeni. 

V belgickém Leuven startovala 18.-20. května 8. třída Draci Bíli-

na.  Osm mužstev bylo rozděleno do dvou skupin.  V prvním zápa-

se porazili německý Manheim EV 6:0 (Krčmařík, Mofl ár, Vese-

lý, Procházka, Dolanský, Řezníček) a ve druhém belgický Apaches 

4:1 (Aulický 2, Musil, Kalita).  V utkání o fi nále podlehli anglic-

kému Oxfordu 3:5 (Procházka, Šefl , Krčmařík).  V dalším zápase 

podlehli fi nskému Helsinki 0:2 a potom remizovali s holandským 

Dordrechtem 2:2 (Aulický, Musil).  O konečné třetí místo porazi-

li v opakovaném  zápase Holanďany 2:0 (Krčmařík, Hrnčíř). „Tady 

byl složitý systém turnaje a za jeden zápas se dalo získat i pět bodů. 

Trvalo nám dost dlouho než jsme s Milanem Malým systém vůbec 

pochopili.  Ovšem úroveň rozhodčích, to bylo neštěstí. Na zápasy 

vůbec nestačili. Rád bych poděkoval sponzorům skupině ČEZ, kte-

rá nám umožnila cestu do Belgie absolvovat,“ uvedl sekretář Dra-

ků Radoslav Balín, který mužstvo s Milanem Malým v Belgii vedl. 

Pro »vousáče« Malého to byla poslední akce s bílinským hokejem.  

Za svoji práci v Bílině si zaslouží poděkování.  (ob)


