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Vzdát hold padlým letcům přijeli významní hosté z Prahy.

Dnes již bývalí žáci ZŠ Aléská se budou podílet na vzniku knihy 
o českých dějinách.

Zleva: Stanislav Musil, Jára Pikal, mjr. Karel Kout, Zita Volma-
nová, Běla Gran Jensen, Mgr. Jiřina Mikolášková, Káťa Martínko-
vá, Veronika Haňková, Petra Berkyová, Michal Stráda, Markéta 
Razáková.

Dole: Vláďa Vlček a učitel Jakub Jakl
Na fotografii chybí Daniel a David Procházkovi, kteří se také na 

úkolu podílí.

(Pokračování na 2. str.)

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

Mukov si připomněl 63. výročí padlých amerických letců
Pietním aktem v Teplicích 

a na Mukově bylo připomenu-

to 63. výročí padlých americ-

kých letců. 

„Nízký průlet a symbolické 
zamávání křídel letadel jako 
hold  padlým americkým pilo-
tům se z důvodu nepříznivého 
počasí uskutečnil pouze nad 
Teplicemi,“ omluvil úvodem 

nepřítomnost letadel  před-

seda ZO ČSBS Bílina Václav 

Vadlejch. 

Vzpomínkového aktu 

na Mukově se zúčastni-

li mj. předseda svazu letců 

ČR plk. Ing. Stanislav Filip, 

vedoucí Severočeského letec-

kého archivu Jaroslav Žam-

pach, za obec legionářskou 

plk. Josef Hasinec, staros-

ta Bíliny Josef Horáček, sta-

rostka obce Hrobčice Božena 

Zemanová, předseda ZO ČSBS 

Bílina Václav Vadlejch a další 

hosté z Prahy.

Václav Vadlejch v krátkosti 

připomněl události tragické-

ho dne 21. 7. 1944.

„V osudný den panovalo 
špatné počasí, takže když 15. 
letecká armáda USA AF zača-
la bombardovat cíl Záluží, ně-
mečtí stíhači vůbec nenastar-
tovali. Veškerá ochrana che-
mičky byla na protiletadlo-
vém dělostřelectvu. Nad cílem 
zasáhlo 4 bombardovací leta-
dla. Jedno spadlo v oblasti 
Mukova, kde ve stroji zahynu-
li tři členové posádky, Lt. Leon 
H. Polinski velitel letounu, Stg. 
Tunis Gaalswyk a Stg. Robert 
D. Finley.“

Zakladatelka mírového hnutí „Stonožka“ navštívila BílinuZakladatelka mírového hnutí „Stonožka“ navštívila Bílinu
Běla Gran Jensen nepřijela 

do Bíliny v prázdninovém čase 

jen tak na výlet. Přijela předsta-

vit nový projekt, získat partnery 

a hlavně si promluvit s dětmi. 

V krátkosti připomeneme, že 

Běla Gran Jensen je zaklada-

telka mírového humanitární-

ho hnutí „Na vlastních nohou - 

Stonožka“, které bylo založeno 

r. 1990 a v jeho programu je 

zapojena nejen Česká repub-

lika, ale i Slovensko, Polsko, 

Norsko a Kanada. Do progra-

mu významnou měrou zasa-

hují děti, kteří prostřednictvím 

„Stonožky“ pomáhají dětem 

v zemích zasažených válkou. 

V projektu se aktivně angažují 

děti ze ZŠ Aléská s Mgr. Jiřinou 

Mikoláškovou.

Běla Gran Jensen navštívi-

la společně s mjr. Karlem Kou-

tem, Mgr. Jiřinou Mikoláškovou 

a dalšími Městský úřad, kde ji 

vřele přijal starosta Josef Horá-

ček a místostarosta Roman 

Šebek.

„Do Bíliny jsem přijela před-

stavit jeden zajímavý pro-
jekt a samozřejmě získat pro 
něj podporu od vedení města 
a hlavně pomoc dětí. Jedná se 
o napsání  knihy o dějinách Čes-
ké republiky, kde základ spočívá 
v tom, že děti budou význam-
nými spoluautory. V kanceláři 
starosty Bíliny jsem se nechala  
inspirovat jednou knihou o er-

Po té byly položeny květi-

ny k pomníku padlých letců 

a poděkováno všem přítom-

ným hostům. (lal)



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ2 2. SRPNA 2007BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ2

Čtete Bílinský zpravodaj a postrádáte v něm některé informace?
  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Helena ZELÍNKOVÁ,
58 let,

inv. důchodkyně:
„Bílinský zpravo-

daj čtu pravidel-

ně a ráda. Nevyne-

chám ani inzerá-

ty. Možná by v něm 

mělo být více infor-

mací o činnos-

ti městské policie 

a různé případy, 

které policie v Bíli-

ně řeší. Jinak je tam 

od všeho kousek.“

Petr RULF,
40 let, operátor:

„Nečtu. Bílinský 

zpravodaj se mi do 

ruky ještě nedostal. 

Informace čerpám 

především z inter-

netu, ne z tiště-

né formy. Vím, že 

zpravodaj se zamě-

řuje především 

na dění z města, 

ale cestu jsem si 

k němu ještě nena-

šel.“

Bedřiška HUBENÁ, 
23 let,

na mateřské:
„Ano. Bílinský zpra-

vodaj si kupuji pra-

videlně. Jsem s ním 

spokojená, vždy 

si tam najdu něco 

zajímavého. Je tam 

i program kina, 

což je přínosné 

a ráda si čtu i anke-

tu a hledám v ní své 

známé. Myslím si, 

že ve zpravodaji je 

vše potřebné z dění 

z našeho města.“

František
 KNEDLÍK,

58 let, montér:
,,Bílinský zpravo-

daj čtu když se mi 

dostane do rukou. 

Často jsem totiž 

mimo Bílinu, ale 

jak jsem doma, tak 

si v něm listuji a čtu 

novinky z našeho 

města. Jsou v něm 

informace od 

každého něco.“

Ludmila
ŠLECHTOVÁ,

85 let, důchodkyně:
„Ano. Bílinský zpra-

vodaj čtu pravidel-

ně a ráda. Přináší 

aktuální informa-

ce z našeho města.  

Možná by mohl mít 

víc kritických člán-

ků ze života soci-

álně slabých oby-

vatel, kteří tu dělají 

neplechu, ale o tom 

se moc nemluví 

a ani nepíše.“

Kateřina
ŽÁČKOVÁ,

26 let, v domácnosti:
„Bílinský zpravodaj 

kupuji hlavně kvů-

li dceři, která cho-

dí do  Domu dětí 

a mládeže, kde cvi-

čí a o skupině čas-

to přináší informa-

ce právě zpravodaj. 

Proto si ho ráda čtu 

a při té příležitos-

ti ho prolétnu celý. 

Myslím si, že přiná-

ší zajímavé postře-

hy z dění v Bílině.“

Paní Jansen zaujala na MěÚ kniha erbů potomků českých králů.

bech ČR,“ prozradila účel náv-

štěvy a část projektu Běla Gran 

Jensen. Starosta Josef Horáček 

i místostarosta Roman Šebek 

projekt uvítali a slíbili zajis-

tit plnou podporu i u vedení 

jiných měst a obcí.

„Projekt paní Jensen je vel-
mi zajímavý a má naší plnou 
podporu. Určitě se pokusíme 
promluvit se starosty ostatních 
měst a nejen s těmi, kteří jsou 
již s programem obeznámeni, 
ale přizvat ke spolupráci dal-

ší obce a města,“ řekl starosta 

Josef Horáček.

Po návštěvě u starosty spě-

chala paní Jensen do ZŠ Alés-

ká, kde již na ní čekaly jak sama 

říká: „stonožkové děti“ společ-

ně s učitelem Jakubem Jaklem. 

Běla Gran Jensen dětem 

vysvětlila svůj nápad a nastíni-

la, proč jsou právě oni důleži-

tí k tomu, aby kniha o českých 

dějinách spatřila světlo světa.

Paní Jensen zadala dětem 

úkol na jehož vypracování 

mají 14 dní. Podle reakcí dětí, 

Zakladatelka výchovného hnutí „Stonožka“ navštívila Bílinu

(Pokračování na 2. str.)

POVINNÁ VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ  

BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ
Na základě nařízení vlády č. 612/2004 Sb., ze dne 16. listopadu 

2004 upozorňujeme občany na povinnost výměny občanských 

průkazů bez strojově čitelné zóny.

Termíny nutné výměny občanských průkazů
OP vydané  do 31. 12. 1994 – platnost do 31. 12. 2005

OP vydané  do 31. 12. 1996 – platnost do 31. 12. 2006

OP vydané  do 31. 12. 1998 – platnost do 31. 12. 2007

OP vydané  do 31. 12. 2003 – platnost do 31. 12. 2008

Žádost o vydání občanského průkazu předloží občan nejpoz-

ději do 30. listopadu  příslušného roku.

Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. led-
nem 1936.

UPOZORNĚNÍ:
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy 

se strojově čitelnými údaji ( zelený OP) .

Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně – platí po dobu 

v nich uvedenou !!!

Odbor správní a vnitřních věcí
občanské průkazy

se jim návrh Běly líbil a nebylo 

znát, že by litovaly prázdnino-

vého času stráveném ve škole. 

Význam projektu nejlépe vysti-

hují slova samotné Běly Gran 

Jensen.

„Pokud se knihu poda-
ří napsat, bude sloužit jako 
důkaz toho, že výchovné meto-

dy a schopnosti učitelů v České 
republice jsou jedny z nejlepších 
na světě a spousta vyspělých 
zemí, by se od nich měla učit.“
 (lal)

(Dokončení z 1. str.)
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Střípky 
z Bíliny

Poděkování  skupině 
ČEZ a. s. a Severočeským 

dolům za sponzorské 
dary věnované
městu Bílina.

„Veškerá jednání ohledně 
sponzorských darů se dostala 
do konečné fáze, a proto bych 
chtěl zrekapitulovat a poděko-
vat za sponzorské dary nejen 
skupině ČEZ, ale také Severo-
českým dolům.

Skupina ČEZ a. s. přispěla 
v prvé řadě bílinským kužel-
kářům, kteří na rekonstruk-
ci kuželny obdrželi 0,5 mil. Kč. 

Slovo starosty
Na školní hřiště na PP I. se jed-
nalo o sponzorský dar ve výši 1 
mil. Kč, 0,5 mil Kč se věnovalo 
na výstavbu dětského hřiště Za 
Chlumem. Skatepark se rozšířil 
o novou U-rampu, na kterou 
skupina ČEZ přispěla 300 tis. 
Kč. Povedlo se mi získat 400 tis. 
pro atlety na časomíru. Na 
nové autobusové zastávky 200 
tis. Kč, ale ještě nemáme upřes-
něno jaké zastávky budou 
opraveny, a jestli budou dvě 
malé nebo jedna velká. Níz-
koprahové centrum na Teplic-
kém předměstí obdrželo 300,- 
tis. Kč na nové vybavení pod-
le požadavků výchovných pra-
covníků. Celkem nám skupina 
ČEZ poskytla finanční dar ve 
výši 3,5 mil. Kč. Všechny akce 
jsou sponzorované bez účas-
ti města, kromě rekonstrukce 
veřejných WC na bývalé tržnici, 
kde jsme obdrželi příspěvek od 
skupiny ČEZ 300 tis. Kč a měs-
to zaplatí 400 tis. Kč.

Dalším významným sponzo-
rem jsou Severočeské doly a. s. 
Chomutov, které poskytly Bíli-

ně finanční dar ve výši 1,5 mil. 
Kč, 500 tis. Kč věnovaly na nový 
svozový vůz pro MTSB a 400 
tis. Kč  na kompletní rekon-
strukci sociálního zařízení 
na centrálních kurtech. Chtěl 
bych poděkovat též MUS a. s., 
která poskytla finanční dar ve 
výši 150 tis. Kč., který se rozdě-
lí mezi sport a kulturu ve měs-
tě. V loňském roce nám také 
pomohla MUS a.s., která měs-
tu věnovala 50 tis. Kč na uspo-
řádání Konference partner-
ských měst.

Jmenovitě bych chtěl podě-
kovat Dr. Soně Křítkové a Ond-
řeji Horákovi ze skupiny ČEZ, 
řediteli Ing. Františku Stracho-
vi z elektrárny Ledvice. Gene-
rálnímu řediteli Severočeských 
Dolů Ing. Janu Demjanovičo-
vi, Ing. Vladimíru Budínskému 
a Ing. Rudolfu Kozákovi. 

V této spolupráci chceme 
i nadále pokračovat a věřím, že 
se mi povede s těmito partnery 
postavit další dětská hřiště jak 
pro předškoláky, tak děti ško-
lou povinné.“

Připravuje se

Místní akční tým (MAT)
V Bílině se uskutečnila prv-

ní schůzka ohledně vítězných 

témat akce „Téma pro Bíli-

nu 2007“. V této anketě jed-

noznačně vyhrálo téma „Spo-

lužití občanů různých národ-

ností na sídlištích“. Následo-

vala bezpečnost a stoupající 

kriminalita, a jako třetí skonči-

la dopravní situace na průtahu 

městem.

Účastníci diskutovali o pro-

blematice soužití majorit-

ní společnosti a Romů v Bíli-

ně, lokalitách ve kterých žije 

vysoký podíl Romů, dlouho-

dobé nezaměstnanosti Romů, 

docházce romských dětí do 

školy,  volnočasových aktivi-

tách pro romské děti a o insti-

tucích, které se v Bílině věnují 

romské problematice.

Členy MAT by se měli stát 

zástupci pracovních skupin 

Komunitního plánování v Bíli-

ně, vybraní zastupitelé města, 

zástupci romských organizací 

a zástupci vzdělávacích a vol-

nočasových institucí.

Důležitá telefonní čísla :

HASIČI    150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA    155
POLICIE ČR    158
POLICIE ČR V BÍLINĚ

417823 333,417 823 161
MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA

   417 810 999

Zvýšení školného

a stravného v mateřských

školkách a v jeslích
Vzhledem k tomu, že se neu-

stále zvyšují náklady na provoz 

i stravování dětí bude od 1. 9. 

2007 zvýšeno školné v mateř-

ských školách z 250,- Kč na 

300,- Kč za měsíc. Stravné bude 

zvýšeno ve školkách individu-

álně dle kalkulace stravného.

V letošním roce muse-

lo město zvýšit příspěvek na 

mzdy pracovnic jeslí, od 1. 9. 

2007 se proto ošetřovné v jes-

lích umístěných v MŠ Žižko-

vo údolí zvýši pro děti s pravi-

delnou docházkou na 500 Kč/

měsíc, pro děti s nepravidel-

nou docházkou na 50 Kč/den. 

Město chce více podpořit podnikatele
Vzhle-

d e m 

k pří-

n o s ů m 

k rozvo-

ji pod-

nikání v  

regionu 

se město 

Bílina rozhodlo podpořit pro-

jekt Axis4.info. 

Axis4.info je projekt zamě-

řený na podporu podnika-

telů a probíhající pod zášti-

tou Hospodářské komory ČR 

a svou  působnost rozšiřuje 

i do našeho regionu. 

„Projekt Axis4.info se velice 
úspěšně rozvíjí již řadu let a do 
dnešního dne se do něj zapoji-
ly desítky tisíc podnikatelských 
subjektů. Vzhledem k přínosům 
v oblasti podpory podnikání, 
dosavadním úspěchům a důvě-
ryhodnosti můžeme podnika-
telům účast v tomto projektu 
doporučit,“ sdělil tajemník MěÚ 
Ing. Ladislav Kvěch. 

Cílem projektu Axis4.info  
je vybudování celorepubliko-

vého internetového katalogu 
výrobků a činností  podnika-
telských subjektů a institucí ze 
všech oborů průmyslu, obcho-
du a služeb.

„Podrobné údaje o firmě 
jsou tak k dispozici  potenci-
onálním zákazníkům nebo 
partnerům. Účastí v projek-
tu tak podnikatel získá mož-
nost široké propagace, na kte-
rou by musel jinak vynaložit 
značné finanční prostředky,“ 
vysvětlil účel projektu Ing. Jiří 

Hubka.

1.  Vstupem do registru podnikatelských subjektů Axis4.info se údaje o fi rmě a nabízeném sor-

timentu stávají součástí informací, které Hospodářská komora ČR spolu s regionální samo-

správou krajů a měst prezentují v tuzemsku i v zahraničí.

2.  Vstupem do registru umožníte stávajícím i potencionálním zákazníkům získávat aktuální 

informace o Vašich produktech a službách. Jak vyplývá z údajů Hospodářské komory ČR, stá-

le více podnikatelů používá k vyhledávání svých dodavatelů právě systém Axis4.info.

3.  Axis4.info není pouze seznamem. Vstupem do registru získáte také možnost své údaje  kdy-

koli upravovat nebo doplňovat. Tyto informace o Vás můžete využít i jako plnohodnotnou 

internetovou stránku, která slouží k prezentaci Vaší společnosti. 

4.  Axis4.info umožňuje rychlé získávání informací o Vašich zákaznících, dodavatelích i konku-

rentech. 

Informace obsažené v katalo-

gu budou propojené na inter-

netové stránky regionu. Toto 

propojení přinese další výho-

dy: „Společnost se  zařazením  
do registru a zobrazením síd-

la v podrobných mapách stane 
součástí podnikatelského pro-
středí a celkové infrastruktury 
v našem městě,“ dodal Ladislav 

Kvěch.

Více informací o projektu 
Axis4.info získáte na adrese 
www.axis4.cz, informačních 
centrech Hospodářské komo-
ry nebo na zelené lince Axis4.
info  č. 800 900 501.
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Střípky 
z Bíliny

Rada města Bíliny
na své 9. schůzi konané dne 25. 7. 2007 mimo jiné

schválila:
Rozpočtovou změnu č. 

085/2007 - přijetí státní dota-

ce na zpracování lesních hospo-

dářských osnov ve výši 39.060,- 

Kč pro EKOLES-PROJEKT. s. r. o., 

Riegrova 4338/12, Jablonec nad 

Nisou.

Přijetí státní dotace na činnost 

lesního hospodáře ve výši 5.640,-

Kč, pro Lesy ČR, s. p. Velemín.

Uzavření smlouvy s Klu-

bem rybolovné techniky Bílina 

o poskytnutí fi nančního daru ve 

výši 10 000,- Kč na mezinárodní 

setkání rybářské mládeže 2007.

Uzavření smlouvy s Klu-

bem rybolovné techniky Bílina 

o poskytnutí fi nančního daru ve 

výši 10 000,- Kč na Ligu mládeže 

skupina A – podzimní kolo 2007.

Uzavření smlouvy s Klu-

bem rybolovné techniky Bílina 

o poskytnutí fi nančního daru ve 

výši 10 000,- Kč na Severočeský 

pohár v rybolovné technice 2007.

Finanční dar ve výši 5 000,- Kč 

slečně Pavlíně Šauerové za vítěz-

ství na mistrovství Evropy v šip-

kách. 

Rozdělení fi nančních příspěv-

ků nesportovním organizacím 

na rok 2007 z Programu podpo-

ry kultury - II. kolo v celkové výši 

327 500 ,- Kč, dle návrhu OŠaK.

Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 

ve výši 46.978,- Kč, jako spoluú-

čast na dotačním projektu „Při-

pravujeme se na život“. Bude 

hrazeno z přebytku hospodaření 

z minulých let.

Přesun fi nančních prostřed-

ků ve výši 176.000,- Kč z rozpočtu 

rezervy na projektové dokumen-

tace, na investiční akci projekto-

vá dokumentace Mírové náměs-

tí. 

Navýšení rozpočtu KC Kaská-

da o 60 000,-Kč na pořad „Příště 

u Vás, tentokrát v Bílině“.  

Realizaci 2. etapy opravy elek-

troinstalace v areálu dopravy 

Hornické nemocnice s poliklini-

kou s. r. o., Bílina. 

Zvýšení nájemného dle zákona 

č. 107/2006 Sb. ve všech bytech 

ve vlastnictví města Bíliny, a tím 

se mění sazba za 1m2 podlahové 

plochy bytu od 1. 1. 2008: 

z 15,99 na 17,22 Kč

z 12,90 na 14,93 Kč

a nájemné u nově uzavřených 

nájemních smluv je od 1. 8. 2007 

stanoveno dle nových sazeb. 

Zahájení příprav k podání 

žádosti na Ministerstvo obrany 

ČR o účelovou (80 %) dotaci na 

zabezpečení péče o válečné hro-

by s tím, že 20 % náklady města 

z celkových vynaložených nákla-

dů nepřekročí částku 100 000,- 

Kč. 

Uzavření nájemní smlou-

vy s paní Helenou Šubrtovou, 

bytem Bílina, B. Smetany 441, 

na byt v Domě se soustředěnou 

pečovatelskou službou. 

Uzavření nájemní smlou-

vy s panem Albínem Černejem, 

bytem Bílina Čsl. armády 301/4, 

na byt v Domě se soustředěnou 

pečovatelskou službou. 

Statut Lázeňské komise v před-

loženém znění. 

V rámci projektu „Doplnění 

sítě sběrných dvorů v Ústeckém 

kraji“ realizaci sběrného dvo-

ra na pozemkové parcele p. č. 

2190/1 v k. ú. Bílina  - areál pro-

vozovny Městských technických 

služeb Bílina, bez fi nanční spolu-

účasti města.

rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na 

veřejnou zakázku « Obnova 

lázeňského parku Kyselka v Bíli-

ně – zásah do stromového pat-

ra », dle § 27 zákona č. 137/2006 

Sb. s tím, že zadávací dokumenty 

budou doplněny o § 56, odst. 2, 

písm. c) - technická způsobilost 

a o § 55 odst. 1, písm. a) – ekono-

mická způsobilost.  

Odpis dlužné částky ve výši 

11.950,- Kč Romskému občan-

skému sdružení, za služby spoje-

né s výpůjčkou místnosti v areálu 

bývalé ZŠ Teplické předměstí.

Zveřejnit výzvu na zakázku 

malého rozsahu ve smyslu směr-

nice č. 04/2007 pro akci:

„Rozšíření veřejných záchod-

ků Bílina – Tržnice“ a schvaluje 

podmínky a kriteria zadavatele, 

dle návrhu odboru nemovitostí 

a investic. 

souhlasila:

S vytvořením páteřní školy -  

Podkrušnohorské gymnázium 

v Mostě, s podmínkou zachování 

střední školy v Bílině.

zrušila:
Výběrové řízení na zakázku 

malého rozsahu dle Směrnice č. 

04/2007 pro akci « Nákup kera-

mické pece pro ZŠ Aléská ».

Zakázku malého rozsahu na 

akci « Výměna podlahy a ostění 

v tělocvičně DDM ». 

Výběrové řízení na zakázku 

malého rozsahu dle směrnice č. 

04/2007 pro akci « Zpracování 

projektové dokumentace pro sta-

vební povolení na opravu komu-

nikace a chodníků v ulici Horská 

v Bílině včetně pořízení stavební-

ho povolení».

projednala a  doporučila 
zastupitelstvu města  ke   
schválení:

Realizaci II. etapy Regenera-

ce panelového sídliště Teplic-

ké Předměstí – centrální část síd-

liště (veřejné osvětlení, obno-

va pochůzných povrchů, úpra-

va parkovacích ploch, úprava 

a obnova zeleně).

Změnu etapizace Regenera-

ce panelového sídliště Teplic-

ké Předměstí v Bílině s tím, že II. 

etapa je sloučená etapa č. 5 a č. 6 

a část č. 3 z původní studie z roku 

2006.

Uzavření smlouvy s Hipodro-

mem, a. s.  Most o poskytnu-

tí fi nančního příspěvku ve výši  

50.000,- Kč k zajištění spolupo-

řádání dostihu pod názvem měs-

ta Bíliny, který se koná dne 20. 10. 

2007 na Hipodromu v Mostě. 

Rozdělení fi nančních příspěv-

ků nesportovním organizacím 

na rok 2007 z Programu podpory 

kultury - II. kolo ve výši 46.000,-  

Kč, dle návrhu OŠaK.

Uzavření smlouvy mezi měs-

tem a společností HNsP, s. r o. 

Bílina na poskytnutí účelové-

ho fi nančního příspěvku v cel-

kové výši 450 000,- Kč s tím, že 

300 000,- Kč je určeno na údrž-

bu zeleně a 150 000,- Kč je urče-

no na ostrahu objektu, obojí pro 

rok 2007.

vzala na vědomí:
Informaci vedoucí OŠaK 

o účasti delegace z polského 

Bilgoraje a německého Dippol-

diswalde na zářijovém městském 

jarmarku. 

Pozvání starosty města Strop-

kova k návštěvě města ve dnech 

3. a 4. srpna 2007. 

Informaci vedoucí odbo-

ru školství a kultury  - porovná-

ní nákladů jeslí jako organizační 

složky města a jako součásti pří-

spěvkové organizace MŠ Síbova. 

Zápis komise pro školství, kul-

turu a sport ze dne 18. června 

2007.

Zápis z jednání bezpečnostní 

komise ze dne 18. června 2007.

Informaci místostarosty měs-

ta ke stavu realizace digitálního 

kina ve městě.

Děkovný dopis OV Svazu těles-

ně postižených ČR městu za 

peněžní dar na pořádání 22. roč-

níku setkání vozíčkářů, zdravot-

ně a mentálně postižených dětí 

a mládeže.

Informaci vedoucího střediska 

dopravy a svozu Městských tech-

nických služeb Bílina k četnosti 

svozu odpadu ve městě.  

S úplným zněním usnesení 

se lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 

starosty města.  Kvěch Ladislav 
tajemník MěÚ Bílina

Vyřazení pivovaru

ze seznamu kulturních

památek
V roce 1997 zakoupilo měs-

to Bílina od p. Martina Lob-

kowicze bílinský pivovar, 

aby mohlo ovlivnit využi-

tí pozemku budoucím inves-

torem. Bohužel i přes nabíd-

ky do zahraničí nebyl do dneš-

ního dne žádný investor nale-

zen. Jedním z důvodů je i sku-

tečnost, že je pivovar zapsán 

v Ústředním seznamu kultur-

ních památek České republiky. 

Tato podmínka mnoho inves-

torů odrazuje, neboť při obno-

vě objektu musí být respek-

továny požadavky národní-

ho památkového ústavu na 

zachování nejvýznamnějších 

historických hodnot a součas-

ně se dá předpokládat, že při 

výkopových pracích bude nut-

né provést záchranný arche-

ologický průzkum, který musí 

hradit investor. Tyto skuteč-

nosti zvyšují náklady na obno-

vu objektu.

Nejen z těchto důvodů, 

ale i kvůli havarijnímu stavu 

pivovaru byl pověřen staros-

ta města p. Horáček, vedou-

cí odboru nemovitostí a inves-

tic Ing. Bureš a vedoucí odbo-

ru školství a kultury pí. Spur-

ná jednáním na ministerstvu 

kultury, jehož důvodem bylo 

vyřazení bílinského pivovaru 

ze seznamu kulturních pamá-

tek. Z jednání vyplynulo, že 

před samotným vyřazením je 

nutné předem získat souhlas 

příslušných úřadů - národní-

ho památkového ústavu, kraj-

ského úřadu a odboru vyko-

návajícímu státní památkovou 

péči v obci, provést důklad-

nou dokumentaci objektu 

a splnit další podmínky. Jedná 

se tedy o dlouhodobý proces 

a pokud všechny orgány stát-

ní památkové péče budou sou-

hlasit s vyřazením pivovaru ze 

seznamu kulturních památek 

bude možné nabídnout pivo-

var investorům opakovaně 

a snad bude pivovar využit. 

Městská policie

má nová auta
Všímaví občané si jistě 

všimli změny vozidel Měst-
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Hlošina na Chlumu, poblíž „cirkusového“ pozemku.

ské policie, která obdržela 

dvě nová služební auta znač-

ky Volkswagen Caddy. Nová 

auta přišla město na cca 1 mil. 

Kč. Do této částky byly zahrnu-

ty veškeré přestrojovací prá-

ce tzn. specifi cké vybavení pro 

potřeby Městské policie.

V současnosti disponuje 

Městská policie třemi služeb-

ními vozy.

Starosta Josef Horáček předá-
vá řediteli MěP Marcelu Špič-
kovi klíčky od vozidel

Návrhy na revitalizaci

chlumského sídliště

v Infocentru
Od 1. srpna jsou v Infocent-

ru na Mírovém náměstí k dis-

pozici občanům Bíliny moti-

vační skici na revitalizaci síd-

liště Za Chlumem. Občané si 

tak mohou vybrat návrh, který 

se jim bude nejvíce líbit a hla-

sovat pro něj. Po skončení 

ankety bude vyhlášeno veřej-

né projednávání nejen o vítěz-

ném návrhu s občany. 

Poděkování
Chtěl bych poděkovat 

Městskému úřadu v Bíli-

ně a Severočeským dolům 

a. s. Chomutov za fi nanční 

sponzorské příspěvky, kte-

ré nám  byly poskytnuty na 

oslavu 70 let založení Baráč-

nické Obce v Bílině.

Za Obec ponocný
Vladimír Heřmánek

Konec školního roku
Děti z MŠ M. Švabinského se 

loučily se školním rokem. Paní 

učitelky si pro děti připravi-

ly několik výletů za poznáním. 

Mimo jiné navštívily „Minifar-

mu“ na Dlouhé Louce – eko-

centrum volného času, kde 

se seznámily s několika zvířa-

ty, např. viděly osmáky, zmi-

Co se mezi významné stromy nevešlo?
Skončil asi nejdelší tema-

tický seriál v historii Bílinské-

ho zpravodaje. Měl-li někdo 

ze čtenářů BZ dojem, že je to 

na něj až příliš dlouhé a že je 

obětí jakési propagandistické 

masáže, tak nebyl daleko od 

pravdy. Cílem seriálu bylo sku-

tečně bílinskou veřejnost ces-

tou kampaně upozornit na to, 

že není strom jako strom a že 

některé stromy jsou v Bílině 

z různých pohledů ojedinělé 

a nenahraditelné. Ohlasy byly 

různé od potěšených, že se 

něco nového čtenář dozvěděl, 

přes upozornění na jiné stro-

my, chyby v textu, upozornění 

na vandalské nebo neodbor-

né poškozování stromů, až po 

reakce  odmítavé ve stylu „dost 

bylo stromů“. 

Autoři během tvorby seriálu 

vytvořili podklad, který bude 

použit pro vydání brožury, kde 

bude celý přehled významných 

stromů uveden v širší a hlavně 

ilustrovanější podobě. S poli-

továním jsme museli konsta-

tovat, že některé velmi zají-

mavé stromy nevyhověly všem 

kritériím výběru, a tak do pře-

hledu nebyly zahrnuty. Vysky-

tují se třeba v zapojených les-

ních porostech, hrozí jim brzký 

zánik, nacházejí se na soukro-

mých pozemcích a podobně. 

Ve výčtu se tak neobjevily dva 

mohutné, asi největší bílinské 

duby letní z Kyselky, mohutný 

starobylý dub ze soukromého 

pozemku v Žižkově údolí, dva 

exempláře borovice osinaté - 

reprezentanta nejstarších stro-

mů na světě, nádherné topoly 

bílé z oblasti sídliště u nádraží 

nedaleko supermarketu Plus, 

úžasná mahalebka a hloši-

na z Chlumu. Velmi okrajo-

vě byl zpracováván i zámecký 

park, kde během minulých let 

v bouři padlo několik mohut-

ných stromů.  Během kampaně 

byly objeveny například i vel-

mi zajímavé stromy  ve Světci. 

Jeden z jilmů v zámeckém par-

ku by byl vhodný pro vyhlášení 

památným stromem. 

Bohužel byl během opravy 

vodovodu mezi řekou a super-

marketem Lidl poražen jedi-

ný ořešák černý, který měl být 

jednou z perel mezi význam-

nými stromy. Jeho pařez na 

břehu Syčivky dodnes dokládá, 

jak nesmyslné  a bezdůvodné 

jeho poražení bylo.  Přes naše 

upozornění dosud nebyl ozna-

čen ani jediný památný strom 

v Bílině (jsou tři) a k naší lítosti 

byl ze strany některých měst-

ských úředníků negativně při-

jat náš úmysl významné stro-

my z našeho přehledu ozna-

čit tabulkami přímo v terénu. 

V tomto směru nás čeká ješ-

tě hodně práce a Bílinská pří-

rodovědná společnost ve svém 

úsilí nepoleví. 

Přejeme všem příznivcům 

největších organismů na světě 

– stromů,  aby vytrvali v ochra-

ně stromů, ve vysazování a péči 

o stromy nebo jen v prostém 

vědomí, že i stromy ve městě 

mají velký pozitivní smysl. Opi-

lým vandalům v noci lámají-

cím mladé stromy, necitlivým 

motoristům prohánějícím se 

mezi mladými stromky v oddy-

chových zónách a vůbec k pří-

rodě necitlivým lidem,  pře-

jeme, aby procitli a uvědomi-

li si, že většina stromů v divo-

ké přírodě obyčejně žije mno-

hem déle než člověk a to by jim 

nemělo být upíráno. Jak doka-

zují porosty v Bílině a jejím 

okolí, kde stáří stromu přes 100 

let je spíše neobvyklým jevem, 

délka jejich života je zde zce-

la v rukou člověka – on  větši-

nou rozhoduje o tom, kdy kte-

rý strom  jeho rukou zahyne. Je 

proto na nás, bude-li v budouc-

nu v našem městě běžné, že 

prarodiče budou moci vnouča-

tům ukázat strom, pod kterým 

si hráli jako malé děti nebo ne.

K. Mach a J. Boršiová

První zářijový den se v Bílině 

v letním amfi teátru na Kysel-

ce uskuteční punkový koncert, 

kde své 20. narozeniny osla-

ví bílinská punková kapela Do 

řady! 

Na koncertě vystoupí kape-

ly z ČR, Slovenska a Maďarska. 

Jako speciální host se představí 

nestor punkové hudby anglická 

kapela 999.

Pro příznivce punku připra-

vili organizátoři ve spolupráci 

s Bílinským zpravodajem sou-

těž o  vstupenky na koncert.

Zodpovězte správně otáz-

ku : „Kolik let slaví styl punk 
v letošním roce?“ a vyhrajte 

dvě vstupenky. Správné odpo-

vědi budou zařazeny do sloso-

vání, kde se  vylosují dva výher-

ci, kteří obdrží přímo na kon-

certě 2 vstupenky.

Odpovědi zasílejte nejpozdě-

ji do čtvrtka 23. 8. 2007 na bilin-

sky.zpravodaj@seznam.cz nebo 

zanechte v Infocentru na Míro-

vém náměstí v obálce označe-

né „BZ - Soutěž“. Nezapomeň-

te připsat jméno, příjmení a tel. 

číslo, na které budete v případě 

výhry vyrozuměni.

Vyhlašujeme soutěž o vstupenky na zářijový  punkový koncert
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Taneční skupina Dance 2XS s Carli Jefferson a Patrickem Cha-
nem.

Taneční kreace skupiny The Wings

je, želvy, opice, morčata, ovce 

nebo kozy. Samostatně mohly 

krmit kozy, ovce a prase. Poba-

vily se se zvířaty, ochutna-

ly čerstvě nadojené kozí mlé-

ko. Ani se jim nechtělo zpět 

na oběd. Domluvily se, že na 

podzim opět navštívíme farmu 

na celý den, opečeme si vuř-

ty a vystoupíme na místní roz-

hlednu. Již se všichni těšíme..

Eliška Růžičková
ředitelka MŠ Švabinského

Řeka Bílina opět znečištěna
Nepříznivou zprávu z uply-

nulého týdne přinesl Teplic-

ký a Mostecký deník. Lidé po 

celém toku řeky Bíliny si zača-

li stěžovat na zápach pocháze-

jící z řeky Bíliny. Rybáři zazna-

menali i značný výskyt uhynu-

lých ryb.

Podle deníků za znečiště-

ním stojí rekonstrukce čistič-

ky v Chemopetrolu, který má 

povolení od krajského úřadu 

k vypouštění většího množství 

odpadních vod do řeky. Che-

mopetrol se brání tím, že při 

modernizaci čističky dodržu-

je předpisy a odmítl, že by 

byl příčinou znečištění. Obec 

Želenice podá trestní oznáme-

ní na petrochemickou skupinu 

PKN Orlen, která je podle obce 

zodpovědná za zhoršený stav 

řeky Bíliny.

Závěr Letního tanečního setkání
přinesl řadu překvapení

Týdenní taneční workshop, 

který pořádala KC Kaskáda spo-

lečně s taneční skupinou Dance 

2XS vyvrcholil v sobotu 21. čer-

vence 2007 na bílinském zim-

ním stadionu. Společné vystou-

pení frekventantů kurzu a jejich 

lektorů tak sice ztratilo na letní 

atmosféře, ale určitě nepřipravi-

lo o výjimečný zážitek pro všech-

ny přítomné.

„Zimní stadion jsme zvoli-
li jako náhradní prostor pro 
vystoupení 120 účastníků 
workshopu z důvodu nejasné 
předpovědi počasí. Přišlo nám to 
jako výborný nápad i z důvodů 
kapacity,“ vysvětlila důvod změ-

ny programová vedoucí a hlav-

ní pořadatelka tanečních kurzů 

Lenka Průchová z KC Kaskáda.

V letošních kurzech  se  vyučo-

vali kromě jazz dance a RnB ješ-

tě další styly jako je house dan-

ce, break dance, body drum-

ming, new style, akrobacie, loc-

kin a poppin. Kurzy vedli členo-

vé Dance 2XS a hosté. Jedním 

z významných hostů a lektorů 

zároveň byla anglická tanečni-

ce Carli Jefferson, která působí 

v projektu The Wings s dalšími 

českými tanečníky a stepaři mj. 

Janem Bursou známého porot-

ce v televizním pořadu Bailan-

do. Mezi frekventanty se objevil 

Michal Němeček, trenér Lucie 

Borhyové a Petra Pika.

„Michal se sice skromně zařa-
dil mezi frekventanty, ale poved-
lo se nám ho přemluvit a jeden 
den nám vzal výuku salsy,“ pro-

zradila director Dance 2XS Ivana 

Hannichová.

Letošní ročník tanečního 

setkání přinesl nevšední podíva-

nou nejen pro příznivce tance, 

ale i přihlížejících diváků. Frek-

ventanti předvedli co se za týden 

naučili a v jednotlivých vstupech 

vystoupila liberecká taneční sku-

pina Takt, skupina Wings, hostu-

jící lektoři a samozřejmě Dance 

2XS. Vyvrcholením byla taneč-

ní kreace zakladatele Dance 2XS 

Patricka Chena, který osobně 

v závěru sobotního představe-

ní všem  poděkoval a pochválil 

zúčastněné tanečníky. Taneční 

setkání přineslo i jednu novin-

ku v udělení stipendia v podo-

bě „vstupného“ na další ročník 

třem nejlepším frekventantům 

letošních kurzů.

„Myslím si, že letošní úro-
veň frekventantů byla vysoká. 
Některé si pamatuji z loňské-
ho ročníku a vidím jak se zlep-
šují. Jejich počet se zdvojnáso-
bil a sjíždějí se z různých koutů 
ČR a dokonce ze Slovenska. Urči-
tě bych chtěla poděkovat KC Kas-
káda za pomoc s uspořádáním 
workshopu a účastníkům letoš-
ního workshopu, za jejich krás-
nou energii a pili, těšíme se opět 
na setkání příští rok. Byli bychom 

rádi, kdyby tanečníci, ale i příz-
nivci tance navštívili naše webo-
vé stránky www.dance2xs.cz 
a psali nám své názory nejen na 
letošní taneční setkání,“ dodala 

na závěr Ivana Hannichová.

Uspořádat tak rozsáhlou akci 

nebylo určitě jednoduché. Co 

bylo na celé akci nejtěžší a co 

naopak nejvíce potěšilo hlav-

ní koordinátorku z KC Kaskáda 

Lenku Průchovou?

„Myslím, že nejtěžší bylo zkoor-
dinovat vše tak, aby byli spokoje-
ní jak účastníci kurzu, tak i lek-
toři. Abychom frekventanty pří-
liš nepřetěžovali a přitom se nau-
čili co nejvíce. A samozřejmě aby-
chom jim také poskytli čas na 
odpočinek a zábavu.

Nejvíce mě potěšila pochva-
la od Petra Máchy, který je pově-
řený řízením KC Kaskáda na 
Taneční show na zimním stadi-
onu,  poděkování a kytička od 
všech lektorů ze skupiny DAN-
CE 2XS. Nečekala jsem to, a to je 
na naší práci to nejkrásnější. To, 
že se akce zdaří, že několik měsí-
ců příprav a práce přinese radost 
a uspokojení. To, že od nás účast-
níci odešli s novými zážitky a tím 
co se naučili a diváci snad po pří-
jemně prožitém odpoledni . Dou-
fám, že se k nám do Bíliny příští 
rok všichni rádi vrátí.“ 

Bílina týden žila tancem a vše 

se zase vrátí do vyjetých kole-

jí. Ovšem vzpomínky zůstanou 

a doufám, že ty nejpříjemnější. 

V uplynulém týdnu jsme zažili, 

že i tak malé město jako je Bíli-

na, se může stát středem dění. 

I  tanec stejně jako jiné profese 

má své osobnosti a je dobré, že 

si našli cestu právě k nám. Nel-

ze jinak než poděkovat za jejich 

účast, a že naplno předvedli své 

umění, které si můžeme někdy 

dopřát pouze u televizních obra-

zovek.

Lada Laiblová 
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Ad Acta- Slovensko 

Marcel Flemr band s hostem Petrou Börnerovou - Česká republika

Strahovanka Praha

V letním amfi teátru na Kysel-

ce se již potřetí konal bluesový 

festival s příznačným názvem 

„Blues na Kyselce“. Festival 

uspořádal slovenský bluesový 

muzikant Tomáš Bobrovnicz-

ký (czechblues o.s.) a KC Kas-

káda Bílina.

Kdo si našel cestu na tento  

festival určitě nelitoval. Náv-

štěvnost byla zhruba stejná 

jako v uplynulém roce cca 300 

návštěvníků. Složení programu 

bylo velmi bohaté a přes mlá-

dí některých muzikantů, velmi 

kvalitní. Hlavními hosty festi-

valu bylo trio skotského zpěvá-

ka a kytaristy Stana Wolarze – 

Stan The Man Bohemian Blues 

Band. Dále se představilo čes-

ko-slovenské duo Matej Ptas-

zek & Luboš Beňa, Ján Litec-

ký Šveda se skupinou Víťazný 

Traktor nebo Dr.B.Lues a další.

„Letošní ročník mě nezkla-
mal i počasí vyšlo. Organizač-
ně nám to taky dopadlo dob-
ře, všechny kapely dorazily 
a myslím, že odehrály na vyso-
ké úrovni. Trochu mě zklama-
la návštěvnost, byla asi nastej-
no jako v loňském roce. Pro mě 
osobně a myslím i pro poslu-
chače bylo vyvrcholením festi-
valu vystoupení slovensko-čes-
kého dua Luboš Beňa & Matej 
Ptaszek. Nebylo to jen kvalit-
ní vystoupení, ale také show, 
vlastně nás přenesli do blu-
es 20. a 30. let. Výborné vystou-
pení bylo skotského kytaristy 
Stan the Mana a jeho Bohemi-
an blues,“ poznamenal jeden 

z hlavních organizátorů celé 

Blues na Kyselce přivítalo letní počasí
akce Tomáš Bobrovniczký. 

Bíliňáci se samozřejmě těšili 

na vystoupení své rodačky Pet-

ry Börnerové, která tentokráte 

byla hostem bluesové kapely 

Marcel Flemr Band.   Kytarista 

Marcel Flemr svým výkonem 

uchvátil snad všechny přítom-

né. Stejně tak příjemný zpěv 

Petry Börnerové začal navo-

zovat lehčí atmosféru a vyzý-

val k tanci. 

„Celkově hodnotím celý fes-
tival jako úspěšný, jedinečný 
a osobitý, který si určitě našel 
mezi festivaly své místo. Je to 
vlastně jediný velký letní fes-
tival v ČR. Určitě plánuji dal-
ší ročník, na kterém začnu pra-
covat již koncem tohoto léta. 

Zkusím oslovit další sponzory, 
abych mohl příští rok pozvat 
významnější a větší blueso-
vou osobnost ze zahraničí. Také 
bych chtěl zlepšit propagaci 
festivalu nejen v severočeském 
regionu. Určitě by se mělo zlep-
šit občerstvení a technicky vyře-
šit vzdálenost kapel od pub-
lika,“ nastínil své další plány 

Tomáš Bobrovniczký.

Více nebylo prozrazeno 

s tím, abychom se měli  příš-

tí rok na co těšit, ale přece jen 

nám Tomáš prozradil, že chys-

tá v Bílině „Bluesové Vánoce“ 

v kulturním domě Fontána. 

Více informací najdete na 

www.bluesnakyselce.cz.

Lada Laiblová

Česká televize natáčela v BíliněČeská televize natáčela v Bílině

Do Bíliny zavítala Čes-

ká televize s hudebním pořa-

dem „Příště u Vás“. V kultur-

ním domě Fontána tak zazněla 

13. července pražská dechová 

hudba Strahovanka, pod vede-

ním Františka Adámka. Pořa-

dem provází J. Fafejta, který se 

např. podílel na tvorbě Mezi-

národního tanečního festi-

valu. Několik let působil v TV 

a rádiu. V současné době pra-

cuje na pořadu „Příště u Vás“, 

který není pouze o hudbě.

„Pořad je především o živo-
tě lidí, historii i současnos-
ti. V každém městě se najdou 
významné osobnosti, lidé, kteří 
dostali nějaká ocenění, malíři 
nebo i prostí lidé. Všude se musí 
najít myšlenka, základ, proč 
točit právě v dané obci nebo 
městě,“ řekl J. Fafejta.

Jak dále prozradil, Bílina se 

mu líbí nejen proto, že pat-

ří mezi menší města, ale také 

sportovní zázemí a snaha 

místních politiků zprovoznit 

lázně. K městu neodmyslitel-

ně stále patří Severočeské doly 

Chomutov a. s. a ČEZ a. s. elek-

trárna Ledvice, kde pracuje na 

45 % obyvatel města.

„Tyto dva celky jsem oslovil 
a stali se našimi sponzory. Při-
spěli tak na tvorbu tohoto pořa-
du a touto cestou bych jim chtěl 
poděkovat,“ dodal J. Fafejta.

Pořad „Příště u Vás“ z Bíliny 

uvede Česká televize 18. srp-

na 2007.

(lal)
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Kulturní 
servis

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• Sobota 11. srpna

od 19.00 hod.
REVIVAL FEST
Vystoupí kapely: Queenie - 

Queen revival, Karát (revival 

Kabát) a AC/DC

Předprodej vstupenek v Info-

centru na Mírovém náměstí

Vstupné: 60,-Kč v předprodeji 

a 90,-Kč na místě

LETNÍ KINO KYSELKA
OD 21.30 HOD.

• Pátek 3. srpna
VDÁŠ SE, A BASTA!
USA/Romantická komedie.

Hrají: D. Keton, M. Moore

a další

Vstupné: 70,-Kč

Nevhodné do 12 let

• Středa 8. srpna
ROMING
ČR. Komedie s Bolkem Polív-

kou a Mariánem Labudou.

Vstupné: 70,-Kč

• Pátek 10. srpna 
JEDNOTKA PŘÍLIŠ 
RYCHLÉHO NASAZENÍ
VB. Komedie

Vstupné: 70,-Kč

Do 15 let nevhodné

• Pondělí 13. srpna !!!

V 17.00 hod. v kině Hvězda

Ve 21.30 hod.

v letním kině Kyselka
HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD
USA. Rodinný. Nejnebezpeč-

nější rok Harryho Pottera 

v Bradavicích začíná…

Vstupné: 70,-Kč

• Středa 15. srpna
ZODIAC
USA. Thriller. Příběh fi lmu 

vychází ze skutečné události…

Vstupné: 70,-Kč

Do 12 let nevhodné

• Pátek 17. srpna
SHREK 3
USA. Animovaná komedie. 

Ještě vypečenější zelené dob-

rodružství…

Vstupné: 70,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
• Do 26. 8. 2007 se koná 
VÝSTAVA 
PANORAMATICKÝCH 
FOTOGRAFIÍ
Vystavuje fi rma PANORAMAS 

Z Kadaně

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Do 26. 8. 2007

se koná výstava s názvem: 
POHÁDKOVÉ LOUTKY 
FRANTIŠKA VALENY
Loutky, fotografi e a scénogra-

fi e z pohádek. 

KC KASKÁDA INFORMUJE
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  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)

POZVÁNKA DO KINA –

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU

- hrajeme 2 představení

HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD

Film uvede KC Kaskáda 

v pondělí 13. srpna v 17.00 

hod. v kině Hvězda a ve 21.30 

hod. v letním kině na Kyselce.

Harry Potter se vrací do Bra-

davic, aby nastoupil do páté-

ho ročníku školy čar a kouzel. 

Tam však zjistí, že většina čle-

nů kouzelnické komunity věří, 

že jeho nedávné setkání s Lor-

dem Voldemortem je obyčejný 

výmysl, čímž je zásadně zpo-

chybněna Harryho důvěryhod-

nost. Ba co hůř, ministr kouzel 

Kornelius Popletal opět jmeno-

val nového učitele obrany pro-

ti černé magii. V lekcích pode-

zřelé profesorky Umbridge-

ové se však mladí čarodějové 

nic zásadního nenaučí a pro-

to nemají dostatek znalostí 

k boji s temnými silami, které 

se kolem nich stahují. Na Her-

mioninu a Ronovu výzvu se 

Harry rozhodne vzít chod věcí 

do svých rukou. Tajně se za-

čne scházet s malou skupinou 

studentů, kteří se hrdě nazva-

li Brumbálova armáda, a učí 

je, jak se ubránit černé magii. 

Ačkoliv je sám teprve student, 

připravuje odvážné mladé 

čaroděje na nebezpečnou bit-

vu, která brzy propukne ... 

 Zdroj Palace Cinemas

REVIVAL FEST
Vás zve do letního amfi teát-

ru na Kyselce 11. srpna 2007 

od 19.00 hod.

Tentokráte vystoupí kapely 

Queenie – Queen revival, Karát 

(revival Kabát) a AC/DC.

Předprodej vstupenek v Info-

centru na Mírovém náměstí.

Vstupné: 60,-Kč v předpro-

deji a 90,-Kč na místě

KC Kaskáda spouští virtuální 

prohlížeč na svých webových 

stránkách a rezervaci vstupe-

nek on-line

Návštěvníci webových strá-

nek mají možnost prohlédnout 

si prostory KC Kaskády v 3D.

 „Na hlavní stránce je odkaz 

3D prohlídka, kliknutím myší 

na tento odkaz se  objeví foto-

grafi e KD Fontána, Městského 

divadla a Letního kina. Klik-

nutím na „spuštění prezen-

tace“ se začne obrázek otá-

čet. Opakovaným kliknutím na 

fotografi i se  ukáže šipka a při-

držením levého tlačítka na 

myši se může pohybovat foto-

grafi í jakým směrem chceme,“ 

vysvětlil Petr Mácha jak praco-

vat s virtuálním prohlížečem.

Od měsíce září se také 

spouští již avizovaná rezervace 

vstupenek on-line pro divadel-

ní představení.

Srpen v kině je nabitý

novinkami
Letní kino vstupuje nyní do 

druhé poloviny svého letoš-

ního provozu. První polovi-

na byla, co se týče návštěvnos-

ti, vcelku pod loňským průmě-

rem. Vinou špatného poča-

sí návštěvnost byla malá a za 

naším očekáváním. V měsíci 

srpnu nás čeká mnoho výbor-

ných titulů, jako například nej-

novější Harry Potter, nebo čes-

ká komedie Roming. Z české 

kinematografi e ještě opakuje-

me velmi úspěšné Vratné láh-

ve. V americké režii to jsou pře-

devším Shrek 3 a Smrtonosná 

past 4. Doufejme, že počasí se 

ve druhé polovině léta umoud-

ří a návštěvníci našeho letní-

ho kina budou moci shlédnout 

všechny fi lmy. Pro případ děš-

tivého počasí jsme zakoupili 

2 velké stany a umístili je nad 

poslední 2 řady v hledišti. Dou-

fejme ale, že potřeba nebudou.

 Petr Mácha
KC Kaskáda
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Z tábora si děti odnesou i vlast-
noručně vyrobená trička

Děti si přály vyfotit u výběhu s poníky.

Tradičním výletním místem, kam se děti stále těší, je Podkrušno-
horský zoopark v Chomutově

Větší děti absolvovaly výstup na Pravčickou bránu a výlet zakonči-
ly plavbou na lodičkách. 

Od 16. července probíhá 

v našem městě již druhý ročník 

nízkoprahového příměstského 

prázdninového tábora. Stejně 

jako v minulém roce vzala tíhu 

hlavních pořadatelských akti-

vit na svá bedra ZŠP Kmocho-

va ve spolupráci se ZŠ Aléskou, 

ZŠ Lidickou a bílinskou poboč-

kou společnosti Člověk v tís-

ni. O děti se opět dobrovolnic-

ky starají pedagogičtí pracov-

níci výše uvedených organiza-

cí, kteří budou pro letošní rok 

posíleni o čtyři studentky ústec-

ké pedagogické fakulty. 

„O možnosti spolupodílet se 
na realizaci příměstského tábo-
ra v Bílině jsem se dozvěděla 
během seminářů na Pedagogic-
ké fakultě v Ústí. Tento model 
práce s dětmi v době prázd-
nin mne zaujal a na dva týdny 
v Bílině se již velmi těším. Ráda 
poznám vaše město a pomohu 
v rámci zajímavé akce,“ vysvět-

luje důvody své dobrovolnic-

ké účasti na příměstském tábo-

ře studentka ústecké univerzity 

Lenka Ledvinová, která do Bíli-

ny zamířila z Českolipska.

Pro děti je, tentokrát dokon-

ce po dobu čtyř týdnů, opět při-

praven bohatý program sesta-

vený ze sportovních, výtvar-

ných i hudebních aktivit 

a atraktivních výletů. Za všech-

ny jmenujme výlety do plzeň-

ské zoologické zahrady a dino-

parku, do soutěsek v Hřensku, 

chomutovského zooparku či 

Equiparku ve Svinčicích, kde 

je pro děti připraven speciální 

program. 

„Na táboře jsem druhý týden 
a zatím se mi nejvíc líbily výle-
ty na koně do Svinčic a lodič-
ky ve Hřensku. Baví mě i vyrá-
bění kostýmů a triček a koupá-
ní na Kyselce,“ shrnuje své doj-

my z dosavadního průběhu 

příměstského tábora Anička 

Ferryová.

Všichni pořadatelé rovněž 

2. ročník příměstského prázdninového tábora je v plném proudu
Partnerem akce Příměstský prázdninový tábor 2007 v Bílině je Skupina ČEZ.

stále pokračují v trendu získá-

vání co největšího množství 

prostředků potřebných pro 

uspořádání akce mimo Bíli-

nu a letošní ročník tábora je 

fi nancován ze sponzorské-

ho daru fi rmy SMP, a. s. a také 

z projektu, který byl podpořen 

Ministerstvem školství, mlá-

deže a tělovýchovy ČR. Příspě-

vek města tak mohl být omezen 

na 30% spoluúčast k získané-

mu projektu.

„Projekt k MŠMT byl připra-
ven ve spolupráci Člověka v tís-
ni, ZŠP Kmochova a Bc. Lucie 
Ječmenové z oddělení regionál-
ního rozvoje MěÚ Bílina a jsem 
velmi rád, že díky jeho získání 
letos můžeme celou velkou akci 
uspořádat tak, aby děti nepla-
tily více než symbolický příspě-
vek 20,- Kč za den. Veškeré dal-
ší vysoké náklady na téměř celo-
denní stravu, pitný režim, mate-
riální vybavení, výlety a dal-
ší jsou pak financovány právě 
z tohoto projektu a sponzorské-

ho daru. Městský rozpočet je tak 
zatížen jen minimálně,“ vysvět-

luje Zdeněk Svoboda ze společ-

nosti Člověk v tísni.

Všichni zúčastnění rov-

něž opět vyzdvihli obrovskou 

pomoc pana starosty Horáč-

ka při získávání fi nančních 

prostředků a přípravách akce. 

Vedení ZŠP Kmochova i bílin-

ské pobočky společnosti Člo-

věk v tísni pak velmi děkuje 

všem, kteří se podílejí na reali-

zaci akce.

„Velmi si vážíme pomoci kole-
gů, kteří jsou ochotni obětovat 
alespoň malou část svého volna 
a věnovat je dobrovolně dětem, 
které to potřebují,“ dodala za 

pořadatele ředitelka ZŠP Kmo-

chova, Mgr. Dagmar Jechová.

Nezbývá než popřát, ať 

i letošní ročník provází krásné 

počasí a ať se dětem líbí. Něko-

lik posledních míst v období od 

2. do 10. srpna je ještě volných, 

neváhejte!  (red)
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 Názory, připomínky, k zamyšlení...

Reakce na článek v BZ o vzniku záměru Českoněmeckého centra

Vyjádření členů ZO ČSBS v Bílině Ano, stalo se!
Nechce se ani věřit, že mezi 

články, kde se pravidelně otis-

kují nějaká sdělení, oznáme-

ní apod. se ocitl také šot ozna-

mující, že místostarosta MěÚ 

a zástupci Českého svazu 

bojovníků za svobodu poklá-

dali květiny k hrobu vojáků 

osvobozujících naši vlast od 

fašismu II. odboje v Bílině. (24. 

5. 2007)

Toto vydání BZ od první 

stránky po celé vydání bylo vel-

mi poutavé, zajímavé, nejen pro 

mladé ve sportu a kult. směru. 

Úprava velmi pěkná, ale…

Nevzpomenout těch, kteří 

pokládali své životy, abychom 

my žili, je velmi hrubá chyba, 

kde redakce nedocenila dobu 

a pietu, který povstání české-

ho lidu před tzv. jarmarkem, 

a ostatním konáním. Snad i to 

je k zamyšlení.

Bílinská veřejnost ještě dobře 

pamatuje na tyto pro nás a na-

ši republiku důležité dny osvo-

bození, která by neměla být 

nikdy zapomenuta. Nesmí při-

jít v zapomnění, že nebýt osvo-

bození naší vlasti sovětskou 

armádou, zvítězili by fašis-

té a čekalo by nás přemístění 

na Sibiř, zlikvidování, poněm-

čení. Ano to bylo jejich snem. 

Zda bychom ještě měli ve své 

vlasti svůj domov? V této sou-

vislosti myslím na ty naše věz-

ně v koncentračních táborech, 

kterých se vrátila z tak velké-

ho množství pozatýkaných jen 

malá hrstka.

Miluše Hojdová

Základní organizace Čes-

kého svazu bojovníků za svo-

bodu v Bílině projednávala 

na své řádné výborové schůzi 

dne 24. 7. 2007 mimo svých 

úkolů, hodnocení vzpomín-

kových akcí při květnových 

pietních dní osvobození naší 

vlasti od fašismu také člá-

nek v BZ pod názvem: „Čes-

koněmecké centrum společ-

ných dějin ANO či NE zve-

řejněném v BZ č. 15, ze dne 

15. července. 2007. Zařazení 

do programu výborové schů-

ze si vyžádali sami členové 

ZO ČSBS, aby mohli veřejně 

projevit svůj názor. 

I když naše okresní orga-

nizace Teplice jako celek 

má velmi dobrou spolupráci 

s organizací stejného zamě-

ření ve Freibergu, kde dochá-

zí k výměně návštěv, přece 

naše činnost jde jiným, odliš-

ným směrem, ale i posláním.

Připomínky našich čle-

nů v diskuzi byly tak vážné-

ho rázu, že se výbor v závě-

ru usnesl doporučit zamít-

nout záměr zřízení Českoně-

meckého centra společných 

dějin.

Máme dostatek podkladů 

a hlavně důvodů, abychom 

naše stanovisko obhájili.

Václav Vadlejch
předseda ČSBS Bílina

Neskutečnou drzost projevil neznámý pachatel, který v noci 

na  12. července založil skládku při cestě k tzv. Ministerské 

vyhlídce na okraji Bíliny. Skládku objevil náhodný kolemjdoucí, 

který vše oznámil úřadům. K místu vyjela Městská policie s pra-

covnicí OŽP,  kteří zde zajistili důkazný materiál.

„Pravděpodobně někdo likvidoval nebo přestavoval restau-

rační zařízení, protože na místě se našly např. staré sluneční-

ky, značkové odpadkové koše, sporák a velké množství zdiva se 

zbytky dlaždic,“ sdělila Dana Novotná z odboru životního pro-

středí v Bílině.

Pozemek, na kterém se skládka nachází, nepatří městu, ale 

Státním statkům Jeneč. Vlastník pozemku bude muset na své 

náklady skládku již po několikáté uklidit. Zatím bylo podáno 

trestní oznámení na neznámého pachatele. (lal)

Cesta k „Ministerské vyhlídce“ opět zasypána odpadem



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 112. SRPNA 2007

V minulém roce se tým star-

ší přípravky účastnil turna-

je v rakouském Salcburku. 

Pro velký úspěch jsme se roz-

hodli opět vyjet za hranice. 

Volba padla na dánské měs-

to Aalborg, na turnaj, který 

pořádá tamní fotbalový oddíl, 

Aalborg City Cup. Naše výpra-

va byla tentokrát početnější 

vzhledem k tomu, že účastní-

ky byly dva týmy, mladší žáci 

a starší přípravka. 

Ve čtvrtek 17. 5. 2007 jsme 

tedy vyběhli proti první-

mu soupeři, béčku domácí-

ho týmu. Začali jsme s velkým 

nasazením a touhou po úspě-

chu. Před spolehlivou obranou 

řídil naši hru Petr Křehla, kte-

rý byl motorem většiny našich 

akcí a neúnavně podporo-

val i naši ofenzívu. Svůj kvalit-

ní výkon korunoval naší první 

brankou, kdy se dostal za obra-

nu domácích a poté, kdy obešel 

i brankáře skóroval do prázd-

né branky. Vedli jsme 1:0. Dru-

hou branku vstřelil po Křehlo-

vě vysunutí Martin Kozel chyt-

rou střelou podél vybíhající-

ho brankáře. Pokračovali jsme 

v nátlakové hře a naši hráči ani 

na chviličku nepřipustili žád-

né pochyby o našem vítězství. 

Další branku přidal opět Křehla 

přímo z rohového kopu a naše 

vítězství 4:0 zpečetil po dal-

ším rohu Dan Grozík. Kaňkou 

na utkání bylo zranění Mila-

na Hájovského, který si natáhl 

vazy v koleni. 

V pátek proti nám nastou-

pil tentokrát holandský sou-

peř, tým s názvem známé 

kuřecí fi rmy KFC. Naši hrá-

či opět začali s velkým elánem 

a na soupeře jsme „vletěli“ ve 

vysokém tempu. Šance střída-

la šanci, ale nebylo v našich si-

lách vstřelit branku. Naši útoč-

níci byli bezradní a opět výbor-

ný Křehla uprostřed zálohy 

sám na všechno nestačil. Výpa-

dy soupeře spolehlivě zachy-

távali obránci, které výborně 

dirigoval Kuba Čermák. Ačkoli 

celé utkání na centrálním hři-

šti probíhalo v naší režii, bran-

ku se nám vstřelit nepodařilo 

a utkání tak skončilo 0:0. 

Dalším soupeřem byl dánský 

celek Skovbakken SK, mládež-

nický tým ligového týmu z Aar-

husu. Jeho předchozí výsled-

ky vzbuzovaly  respekt, ale 

každé utkání začíná od nuly, 

takže jsme šli na hřiště s tím, 

že nemáme co ztratit. Začali 

jsme trochu zakřiknutě a naši 

hráči se několik minut na hřiš-

ti rozkoukávali. V desáté minu-

tě jsme po pěkné individuální 

akci soupeře a zaváhání Marka 

Talovice dostali branku a sou-

peř se ujal vedení. V té době 

už ale naši hráči úplně ztrati-

li respekt ze soupeře a srovnali 

hru. Soupeř znervózněl a nám 

se podařilo dostat ho pod tlak. 

Milan Šťastný se ocitl v několi-

ka brankových příležitostech, 

ale štěstěna se k němu v Dán-

sku obrátila zády a nepodaři-

lo se mu ani jednou skórovat. 

Utkání skončilo výsledkem 1:0 

v náš neprospěch. 

Chléb se lámal v našem 

posledním utkání základ-

ní skupiny, hráli jsme o druhé 

postupové místo proti němec-

kému týmu TuS Reppenstedt. 

Jeho výsledky naznačovaly, že 

je na podobné úrovni jako my. 

Čekali jsme velký boj. Do bojů 

o medaile nás posouvalo pou-

ze vítězství. Nastoupili jsme 

s odhodláním zvítězit. Křehla 

opět velel naší ofenzívě a neú-

navně pracoval ve středu pole. 

Zdatně mu sekundovali oba 

krajní záložníci, Denis Poda-

ný a Dan Grozík. Tři útočníci 

vpředu měli násobit naši útoč-

nou sílu. Obranu v tradičním 

složení řídil Kuba Čermák. Od 

prvních minut bylo vidět, že 

týmem, který touží po postupu 

jsme my. Hráči na hřišti vyvi-

nuli ohromné úsilí, abychom 

svůj cíl splnili. Veškerá snaha 

o vstřelení kýžené branky však 

byla marná. Všechny šance, 

které jsme si připravili neskon-

čily brankou. Množství šan-

cí zahodil Milan Šťastný a ani 

Petr Křehla neměl potřeb-

né štěstí, aby některá z jeho 

střel skončila za brankářovými 

zády. V samotném závěru jsme 

ještě kopali rohový kop a poté 

přímý kop. Exekutorem obou 

kopů byl Křehla, ale brankář 

soupeře obě jeho střely kryl. 

Po závěrečném hvizdu rozhod-

čího Němci s povykem slavi-

li postup, zatímco naše hráče 

i trenéry přemohl pocit zkla-

mání a smutku. 

 Zklamání bylo veliké 

a bolestivé. Od postupu mezi 

nejlepších deset týmů jsme 

byli opravdu velice blízko. 

Naše účinkování ve skupině 

jsme tedy ukončili na třetím 

místě a v sobotu jsme nastou-

pili proti třetímu týmu skupi-

ny jedna. Soupeřem byli opět 

Dánové. Začali jsme se změna-

mi v sestavě a opět jsme sou-

peře přitlačili k jeho pokutové-

mu území. Náš úvodní tlak ale 

branku nepřinesl. Milan Šťast-

ný opět spálil neuvěřitelné šan-

ce. Petr Křehla v polovině prv-

ní půle napřáhl ke střele z vel-

ké dálky a prolomil naše stře-

lecké trápení. Vedli jsme 1:0 

a zdálo se, že soupeř je neškod-

ný. Zdání však někdy klame 

a to se stalo osudným i nám. 

Soupeř z ojedinělé akce nachy-

tal Jardu Kovačku nepřiprave-

ného a pěknou střelou skóro-

val. Poločas skončil 1:1. Po pře-

stávce se již hra srovnala a naší 

hře již chyběla potřebná jisk-

ra. Soupeř toho využil a vstřelil 

druhou branku. Prohráli jsme 

2:1 a skončili na 13. místě tur-

naje v kategorii U12. 

Sportovním výsledkem byla 

většina z nás zklamána, přece 

jen jsme byli namlsaní ze Sal-

cburku, kde jsme získali bron-

zové medaile. Celkový dojem 

z turnaje byl však velice dobrý 

a mám pocit, že všichni nako-

nec odjížděli zpět do Bíliny 

spokojeni. Cesta zpět proběhla 

bez potíží a v neděli ráno auto-

bus dorazil na bílinské náměs-

tí, odkud jsme před čtyřmi dny 

vyjeli. 

Po dobrém vstupu do turna-

je v podobě dvou vítězství, naše 

přípravka nezískala ze zbývají-

cích dvou utkání kýžený bod, 

který by ji zajišťoval další zápa-

sy o medailové umístění.

V posledním utkání o celko-

vé umístění podlehla naše pří-

pravka s BW Berolina Mitte 

Berlin  0 : 2 a umístila se na 

12. místě z celkového počtu 

25 mužstev ve své kategorii. 

Nejúspěšnějším střelcem pří-

pravky FŠ Bílina se stal kapi-

tán mužstva Rudolf Baláž s pěti 

úspěšnými zásahy.

Mezinárodní účast na tom-

to turnaji byla pro naši fotba-

lovou přípravku vedenou tre-

nérem Pavelkou velkým spor-

tovním zážitkem, obohaceným 

o získání fotbalových zkuše-

ností pro naše mladé hráče.

Touto cestou bychom rádi 

poděkovali Skupině ČEZ, Seve-

ročeským dolům a. s. – Doly 

Bílina a v neposlední řadě 

městu Bílina, díky kterým jsme 

účast na tomto turnaji mohli 

realizovat.

Bronislav Pavelka,
Petr Procházka 

Ohlédnutí za fotbalovým turnajem v Dánsku

Na září přesunul HC Draci 

Bílina oslavy 10. výročí založení 

klubu.  Vznikl v době, kdy lední 

hokej ve městě skomíral a v sou-

těži bylo jedno smíšené družstvo 

žáků.  V dubnu 1997 se sešli Jiří 

Hájek, Luboš Uher, bratři Ander-

lové,  Jiří Pastor, Jaroslav Hubá-

ček, Zdeněk Procházka a postup-

ně další, aby založili samostatný  

klub. A již na podzim byli Dra-

ci v krajských soutěžích.  Pod-

le nového sekretáře klubu Radi-

slava Balína se oslavy uskuteční 

v pátek 7. září.  „Chceme pozvat 

první stupně základních škol, 

připravit nějaké soutěže, ukáz-

ku minihokeje a také vystoupení  

našich krasobruslařek. Odpoled-

ne by začalo zápasem ligových 

žen Chemopetrol Litvínov, ješ-

tě nevíme s jakými soupeřkami, 

a potom by  nastoupila stará gar-

da  Litvínova proti bývalým Dra-

kům.  Na závěr by sehrálo pří-

pravné utkání áčko.“   

Za  bývalé Draky by měli 

nastoupit ti, kteří v minu-

lých letech šířili jméno Bíliny 

nejen po kraji, ale v kvalifi ka-

cích a baráži po zemích českých 

i moravských.  Vždyť Bílina  hrála 

například ve Valašském Meziří-

čí, Uničově, Pelhřimově, Velkém 

Meziříčí, v Praze, v Jindřicho-

vě Hradci,  Klatovech, Chrudi-

mi, ve Slaném či Havlíčkově Bro-

dě.  V sestavě by se mohli objevit  

bratři Slačíkové, Faitové, Zema-

nové, Balín, Paluska,  Procház-

kové,  Baran,  Hubáček a další. 

Nejlepší sezónou byla ta při ote-

vření nového zimního stadionu, 

Drakům chybělo v baráži jediné 

vítězství k postupu do vytoužené 

II. ligy.  Poslední zápas sledoval 

v Bílině i legendární Ivan Hlin-

ka.  Na trenérské lavičce se  za tu 

dobu  objevila také známá jmé-

na jako František Procházka, 

bratr Ivana Josef Hlinka či Vladi-

mír Machulda.  A všem asistoval 

Jiří Hájek.  V dresu Draků také 

hrál bývalý reprezentant a dneš-

ní trenér Litvínova Petr Rosol.

 (ob)

Kulatá desítka s bohatým programem
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Zleva přihlíží Martin Weinhold, dále před košem brání Radek 
Hlaváč a Denisa Mrkvičková. Pod košem sleduje Nikola Folejtaro-
vá Foto: Josef Kadlec
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Bílina - Výrazné změ-

ny  v bílinské sestavě mohou 

očekávat fotbaloví diváci  při 

zahájení krajského přeboru.  

Z úspěšné jarní, která projela 

druhou polovinu soutěže bez 

porážky, chybí šest hráčů. „Petr 

Procházka  skončil a chce se 

věnovat již jenom práci s mlá-

deží.  Do Německa odešli hrát 

Novák, Hasal a Šulek a také 

Sirovátka a Kučerka, kteří u nás 

byli na hostování a oběma jsme 

nabídli prodloužení kontrak-

tu. Pokud by odcházeli naši tři 

hráči  u nás, musí mít náš sou-

hlas, ale do Německa si ode-

jdou a ptát se nemusí. Svaz nás 

vůbec nechrání a nedostaneme 

jako klub ani korunu, o euru 

nemluvě,“ je stále roztrpčen 

prezident klubu Petr Arpáš. 

Ještě v minulém čísle se hrá-

či předháněli, co chtějí na pod-

zim pro Bílinu udělat. Ale moc 

eura zvítězila. V Německu mají 

v eurech slíbeno to, co dostávali 

za odměnu v doma  v korunách.  

Ale hovoří se o tom, že Šulek je 

již zpět a chce hrát v Duchco-

vě. Pokud je informace pravdi-

vá, bude Bílina požadovat ade-

kvátní hráčskou náhradu.  

Nyní   nezbývá než posta-

vit nové mužstvo. Tvoří se za 

pochodu a musí být připraveno 

do 11. srpna, kdy se v prvním 

zápase představí  na Kyselce 

AFK Loko Chomutov.   Ale pře-

stupní termín je až do začátku 

října a dá se očekávat, že se ješ-

tě v září v Bílině nová tvář obje-

ví. Do mužstva se vrátil zkuše-

ný útočník Zdeněk Moravec, 

který téměř celé jaro laboroval 

se zraněním, z hostování v Pro-

boštově Radek Štiller a Mostu 

dorostenec Michal Junek. Jako 

volný hráč přichází z Němec-

ka brankař Tomáš Wagner, 

z Litvínova přichází Petr Šipoš 

a z Ohníče František Machá-

ček, který již jako dorostenec 

za Bílinu hrál.   Z jarní sestavy 

zůstali Pohl, Bečvařík, Vaník, 

Mergl a hostování v Bílině mají 

prodloužené Fleišman a Jung-

mann.  S mužstvem se připra-

vuje řada mladých hráčů jako  

Pavlíček, Levý, Fráter, Seidl, 

Čula.  „Máme v hledáčku ješ-

tě dvě jména, ale to bych ješ-

tě nyní nechtěl prozrazovat.  

Herní projev nového mužstva  

se mě zatím docela líbí a tre-

nér Josef Tichý  ordinuje dob-

rý styl. Momentálně vidím 

potřebu ještě jednoho útoční-

ka.  Ale jinak bych chtěl všech-

ny fanoušky pozvat na úvodní 

zápas krajského přeboru s Cho-

mutovem,“ přidal pozván-

ku Arpáš.  Mužstvo také nové-

ho vedoucího Jaroslava Kovač-

ku mladšího a kustoda Jarosla-

va Frice.  (ob)

Ve Světci 14. července 2007 pořádal bílinský oddíl motokrosu  

krajský přebor letošního seriálu crosových speciálů všech kuba-

tur. Jelo se v kubatuře 80 ccm, veterán, ČZ, 125 ccm, 500 ccm 

a volné licence. Krásné a horké letní počasí přivítalo na vzorně 

připravené trati více než 160 závodníků. 

Závody by se nedaly realizovat bez fi nančního přispění spon-

zorů, kterými byli:

- Severočeské doly a. s. Chomutov
- Ústřední automotoklub České republiky
- Asociace víceúčelových ZO TSČ ČR („domovská“ ZO Bílina)

Z bílinských jezdců se nejlépe umístil Bártl Petr na druhém 

místě v kubatuře ČZ.

Chalupný Zdeněk
předseda ZO Bílina

Bílinské družstvo starších 

žáků Korfbalového klubu KC 

Kaskáda Bílina se zúčastnilo 

velkého mezinárodního turna-

je v anglickém městě Maidsto-

ne poblíž Londýna. Na tur-

naj přijely další týmy z Ang-

lie, Holandska a Belgie. Čes-

kou republiku zde zastupoval 

právě tým starších žáků z Bíli-

ny. Konkurence byla veliká, ale 

tým ze severu Čech rozhod-

ně ostudu neudělal jak svému 

městu, tak naší republice.

„Jelikož jsme ještě v loňském 

roce startovali za mladší žáky, 

tak jsme na turnaji nastupova-

li s o mnoho staršími soupeři. 

Proto není co mým svěřencům 

vytknout. Výsledky hodnotím 

kladně“, řekl po příjezdu před-

seda a trenér klubu v jedné 

osobě Petr Mácha.

Dle jeho dalších slov, výlet 

do Londýna a cesta trajektem 

přes kanál La Manche ještě 

umocnil zážitek z celého zájez-

du.

Nejlepším střelcem bílinské-

ho družstva se stal Jakub Char-

vát se 4 koši.

Po skončení turnaje se na 

ofi ciálním sezení předse-

dů klubů dohodl další ročník 

turnaje. O pořadatelství byl 

požádán klub z Bíliny. Na tur-

naj se tak sjedou týmy z Belgie, 

Anglie, Holandska a Německa.

„Vstoupíme tak do jedná-

ní i s jinými zeměmi, kde se 

korfbal hraje jako například 

Lucembursko, Švédsko, Pol-

sko, Slovensko nebo Maďar-

sko. Chtěli bychom z toho udě-

lat velkou mezinárodní událost 

a pozvat týmy z nejrůznějších 

Korfbalový klub se zúčastnil mezinárodního turnaje v Anglii

Na Kyselce se představí fanouškům nové mužstvo

míst Evropy. Turnaj by se měl 

podle prvotních jednání konat 

poslední víkend v měsíci červ-

nu 2008,“ dodal Petr Mácha.

Na start se postavilo přes 160 závodníků


