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Na Kyselce vítaly děti prázdniny a František Nedvěd potěšil písničkami

Bílina - Poslední „školní“ 

víkend v červnu bylo v letním 

amfi teátru rušno. V sobotu se 

do Bíliny sjeli fanoušci coun-

try a folkové muziky z široké-

ho okolí na koncert Františka 

Nedvěda a jeho skupiny Dru-

hé podání. Diváky potěšil jak 

svými nezapomenutelnými 

písničkami z 80. a 90. let, tak 

i novými skladbami ze svého 

posledního alba.

„Návštěvnost byla celkem 
vysoká, ale očekávali jsme vyš-
ší, přibližně stejnou jako v loň-
ském roce, když zpíval Honza 
Nedvěd. Někoho určitě odradi-
lo počasí, protože před samot-
ným koncertem začalo pršet. 
Kdo přišel, tak určitě nelito-
val,“ sdělil Petr Mácha, pově-

řený vedením KC Kaskáda.

Naopak nedělní odpoledne 

patřilo dětem. Program „Ahoj 

léto“ rozjel Václav Upír Krejčí 

se svou dětskou show a násle-

dovala pohádka o princezně 

a drakovi. Přestávky vyplnili 

šermíři, kteří dovedli zaujmout 

nejen autentickými soubo-

ji, ale také výstavou historic-

kých zbraní. A když začala svůj 

program Inka Rybářová s klau-

nem, byly děti ve svém živlu. 

Písničky střídaly soutěže a sou-

těže písničky a dětí bylo všude 

plno, hlavně na pódiu.

„Poprvé jsme zkusili udělat 
pro děti širší program a myslím 
si, že se to vyplatilo. Program 
byl pro děti zajímavější, pest-
řejší a bavit se mohly celé odpo-
ledne. Trochu jsme se báli, že 
nám děti nevydrží až do konce, 

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

Klub rybolovné techniky na atletickém stadi-

onu Kyselka pořádal  Český pohár v rybolovné 

technice, který  je zároveň nominačním závo-

dem na mistrovství Evropy, které se bude konat 

v Rakousku (juniorské kategorie) a ve Švéd-

sku. Takto významnou soutěž pořádal  Klub 

rybolovné techniky Bílina poprvé a v roli hos-

titele obstál na výbornou. Nominační závod byl 

Bílina hostila mistry světa v rybolovné technice
obsazen několikanásobnými mistry světa a Evro-

py – paní PaedDr. Věra Čapková a Patrik Lexa, 

čímž se pouze potvrdila vysoká úroveň toho-

to sportovního klání mezi sportovci z celé ČR. 

Závodu se zúčastnilo i několik závodníků z pořá-

dající organizace a nejhodnotnější umístění zís-

kala Králová Dana, která je v letošním roce vel-

kou favoritkou na účast na mistrovství Evropy 

v Rakousku. Výsledky v kategorii mužů: 1. místo  

Strnad T. ( České Budějovice) 820, 73 b., 2. mís-

to Luxa J. (Č. Budějovice)  815,98 b., 3. místo Lexa 

T. (Praha) 813,31 b. Kategorie ženy: 1. místo Kob-

lihová J. (Kroměříž) 474,72 b. , 2. místo Brončková 

J. (Ostrava) 455,61 b., 3. místo Krulišová M. (Frýd-

lant v Č.) 442,58 b. Kategorie junioři: 1. místo 

Weitz J. (Most)  455,52 b., 2. místo Krhut J. (Písek) 

453,38 b., 3. místo Mikoláš J. (Frýdlant v Č.) 445,25 

b.. Kategorie juniorky: 1. místo Míková B. (Vola-

ry), 2 místo Zemánková V. (Jablonec nad Nisou), 

3. místo Králová D. (Bílina).  (BIV)

protože pohádka, kterou jsme 
zařadili na začátek byla trochu 
rozvleklá a děti příliš nebavila. 
S nástupem Inky se vše změni-
lo, děti ožily a zapojovaly se do 

různých her a soutěží. V tako-
vých programech chceme urči-
tě pokračovat,“ shrnul nedělní 

odpoledne Petr Mácha.

Lada Laiblová
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Ve dnech 26.-28. 5. 2007 nav-

štívil naše město gymnastický 

klub Juniormix z dánské ves-

nice Ostervra. Děti byly ubyto-

vané v internátu Základní ško-

ly praktické, kde bylo zajiště-

né i stravování. Během svého 

3denního pobytu vystoupily 

na Bořeň, navštívily lázeňskou 

sezónu v Teplicích, shléd-

ly ukázku baletu „Louskáček“ 

dětí ze základní umělecké ško-

ly a „Flinstounů“ z kroužku 

aerobiku z domu dětí a mlá-

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

deže.  Přestože je jejich spor-

tovní zaměření odlišné, byly 

z ukázek dětí velmi nadšení.  

Na závěr pobytu měly vystou-

pení na atletickém stadionu, 

kde za velkého aplausu žáků 

ZŠ Aléské a praktické předved-

ly cvičení na stepech, trampo-

líně a jiných gymnastických 

nářadích. 

Jejich jménem si dovoluji 

poděkovat všem pracovnicím 

Základní školy praktické, které 

se podílely na zajištění pobytu 

v Bílině, kde se jim velmi líbilo.

 V. Spurná

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

Eliška ŠTOLPOVÁ, 
67 let,

důchodkyně:
„Už roky nikam 

nejezdíme. Jako 

důchodkyně si to 

ani nemůžu dovo-

lit,  natož abych 

jezdila někam do 

ciziny. Pravidelně 

trávíme přes léto 

na naší zahrádce, 

je to stejně nejhez-

čí dovolená jakou 

znám. Máme tam 

klid a nic neschází.

Eva LUPTÁKOVÁ, 
70 let,

důchodkyně: 
„Dříve jsem pra-

videlně jezdívala 

do Chorvatska, za 

minulého režimu 

jsme tam jezdili od 

šachty levně. Teď 

už bych na zahra-

niční dovolenou 

nenašetřila. Nejez-

dím už nikam. 

Jsem doma nebo 

na zahrádce. Tam 

je taky moc krás-

ně, když si to člo-

věk dokáže udělat 

krásné.“

Jaroslava
TROJÁKOVÁ,

45 let,
zdravotní sestra: 
„Snažím se to 

střídat. Někdy jedu 

na tuzemskou 

dovolenou a jin-

dy do zahraničí. Je 

to podle příležitos-

tí a co vyjde levně-

ji. Proto využívám 

také Last minu-

te, některé zájezdy 

pak tímto způso-

bem vyjdou mno-

hem laciněji, než 

tuzemský pobyt.“

Michaela 
SCHWARZOVÁ,

30 let,
podnikatelka:
„Jezdím téměř 

pravidelně do 

zahraničí. Ani letos 

to nebude jiné. 

Myslím si, že v 

dnešní době jsou 

ceny za tuzemský 

a zahraniční pobyt 

už téměř srovnatel-

né.  Na dovolené se 

nekoukám na kaž-

dou korunu a utrá-

cím tam opravdu 

hodně.“

Pavel ROUČEK,
19 let, student:
„Pravidelně jez-

dím po České 

republice, nejčas-

těji k vodě na Vlta-

vu. Mám rád jižní 

Čechy, ty mám sko-

ro celé sjeté. Letos 

si užívat na dovo-

lené ale asi moc 

nebudu, chystám 

se totiž na brigá-

du. Spojím tak pří-

jemné s užitečným 

a vydělám si nějaké 

peníze.“

Vít LOS,
31 let:

„Jezdím na tu-

zem skou i zahra-

niční dovolenou. 

Snažím se to pravi-

delně střídat. Letos 

o letních prázdni-

nách se chystám do 

Chorvatska. Větši-

nou jde o krátkodo-

bé přibližně deseti-

denní pobyty. Když 

jsem na dovolené, 

tak nekoukám na 

korunu a snažím si 

ji užívat.“

Dáváte přednost tuzemské nebo zahraniční dovolené

Bílina přivítala děti z Dánska
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Střípky 
z Bíliny

uložila:
Vedoucímu odboru nemo-

vitostí a investic zadat vypra-

covaní projektové dokumenta-

ce na vybudování komunikace 

a chodníku v lokalitě na Větrá-

ku.

Vedoucímu stavebního úřa-

du provést zaměření pozem-

ků u opěrné zdi na Masary-

kově výšině a ve spolupráci 

s odborem nemovitostí a inves-

tic neprodleně zabezpečit kon-

strukce bočních zdí schodů 

z Masarykovy výšiny a opěrné 

zdi na Masarykově výšině. 

Vedoucímu stavebního úřa-

du, ve spolupráci s odborem 

nemovitostí a investic, nepro-

dleně zabezpečit konstrukce 

opěrné zdi zabezpečující poze-

mek města v ul. Skleničkova 

a následně pořídit projektovou 

dokumentaci, která bude řešit 

kompletní rekonstrukci stavby. 

Vedoucímu stavebního úřa-

du odeslat opakovanou výzvu 

vlastníkům jednotlivých nemo-

vitostí ve špatném stavebně-

technickém stavu, včetně zahá-

jení správního řízení. 

Vedoucímu odboru nemovi-

tostí a investic zjistit zpracova-

tele studie a eventuelního geo-

logického průzkumu na pro-

stranství v Sídlišti Za Chlumem.  

schválila:
Žádost pana V. Šotty o pro-

dloužení nájemní smlouvy na 

pronájem Lesní kavárny na 

Kyselce  o dalších 5 let nájmu 

od 6. 6. 2009 pod podmínkou, 

že nájemce bude plnit podmín-

ky smlouvy do 6. 6. 2009. V pří-

padě neplnění zanikne nájem 

dnem 6. 6. 2009 popř. ve smys-

lu zákona o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor. 

Záměr převedení částky 

50 000,-- Kč na Kulturní cent-

rum Kaskáda na realizaci akce: 

„Výroční koncert skupiny Do 

Řady! – 20 let (1987 – 2007) 

konané dne 1. 9. 2007. Akce 

bude spolufi nancována z roz-

počtu KC Kaskáda. 

Navýšení rozpočtu odboru 

školství a kultury na seniorpa-

sy ve výši 61.000,- Kč a zároveň 

schvaluje úpravu podmínek pro 

poskytování slev KC Kaskádou 

na seniorpasy. Sleva na kultur-

ní pořady bude poskytována, po 

předložení seniorpasu, do 50 %  

na vstupné s tím, že KC Kaskáda 

může určit pořady, na které se 

sleva vztahovat nebude, s plat-

ností od 1. 9. 2007.

Finanční dar ve výši 5 000,- 

Kč Klubu přátel krušnohorské 

železnice na Mikulášský expres 

Bouřňák aneb 130. výročí úseku 

Most – Hrob, dne 1. 12. 2007.   

Použití fi nančního daru ve 

výši 400.000,- Kč od společnos-

ti Severočeské doly, a.s. Chomu-

tov na rekonstrukci sociálního 

zařízení a šaten na tenisových 

kurtech v Bílině. 

Úpravu měsíční úplaty v jes-

lích na pravidelnou docházku 

na částku 500,- Kč/měsíc/dítě, 

a na nepravidelnou docház-

ku na částku 50,- Kč/den/dítě, 

s platností od 1. září 2007. 

Normativní ukazatele ostat-

ních neinvestičních výdajů na 

žáka (dítě), podle kterých bude 

zpracován rozpočet v mateř-

ských a základních školách (zři-

zovaných městem) na rok 2008, 

dle návrhu předloženého tajem-

níkem městského úřadu. 

Bytový pořadník na II. polole-

tí 2007, dle návrhu předložené-

ho bytovou komisí. 

Uzavření veřejnoprávní 

smlouvy na úseku přenesené 

působnosti (přestupky) s obcí 

Měrunice. 

souhlasí:
S  úpravou měsíční úplaty za 

předškolní vzdělávání na částku 

300,- Kč/měsíc/dítě, s platností 

od 1. září 2007.  

zamítla:
Žádost společnosti TIPGA-

MES a. s., Praha 1, o udělení 

výjimky místa pro provoz výher-

ních hracích přístrojů v provo-

zovně Sportbar „TIPGAMES“ 

v ulici Wolkerova 75/5 v Bíli-

ně, ve smyslu čl. 1 odst. 1 obec-

ně závazné vyhlášky č. 03/2007 

o umisťování a době provo-

zu výherních hracích přístrojů 

v územním obvodu města Bíli-

na. 

rozhodla:
Vypsat výběrová řízení na 

zakázku malého rozsahu dle 

Směrnice č. 04/2007 pro akce:

1.  „Výměna podlahy a ostění 

v tělocvičně DDM“ 

2.  „Nákup keramické pece pro 

ZŠ Aléská“

3.  „Oprava chodníku v ulici 

Nerudova od ulice Pražská 

k ulici Kmochova (pravá stra-

na) v Bílině“ 

4.  „Oprava chodníku před ZŠ 

Za Chlumem k parkovišti 

před čp. 751 v Bílině“

5.  „Vybudování dětského spor-

tovního hřiště v MŠ Síbova 

v Bílině“ 

6.  „Dodávka a instalace infor-

mačního zvukového panelu“ 

Zrušit konání schůze rady 

města dne 8. srpna 2007.

Zrušit zadávací řízení na 

zakázku ve zjednodušeném pod-

limitním řízení na akci „Obnova 

lázeňského parku Kyselka v Bíli-

ně – zásah do stromového pat-

ra“ dle § 38 zákona č. 137/2006 

Sb., s tím, že odbor nemovitos-

tí a investic připraví do další 

rady města vypsání výběrového 

řízení na tuto akci jako zakázku 

v otevřeném řízení. 

vzala na vědomí:
Informaci ředitelky ZŠ Lidic-

ká ohledně organizačních 

záležitostí týkajících se zruše-

ní výuky v budově v ul. Vrchlic-

kého.  

Plnění usnesení, kterým bylo 

stavebnímu úřadu uloženo pro-

věřit technický stav rodinného 

domu v ul. Palackého nad kři-

žovatkou a předložit radě měs-

ta přijatá opatření  – naříze-

ní neodkladných zabezpečova-

cích prací na objektech ve špat-

ném stavebně-technickém sta-

vu v Bílině s tím, že do jednání 

rady města předloží stavební 

úřad statické posouzení objektu 

v ulici Palackého.  

Informaci vedoucího sta-

vebního úřadu o přihlášených 

zájemcích do výběrového řízení 

na městského architekta s tím, 

že stavební úřad osloví ještě dal-

ší možné zájemce a bude infor-

movat radu města na zářijové 

radě města.

Plnění usnesení, kterým bylo 

starostovi města uloženo jed-

nat s ministrem kultury o mož-

nosti vyjmutí pivovaru jako cel-

ku z kulturních památek. Další 

termín: 25. 7. 2007. 

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města 

Rada města
na své 14. schůzi konané dne 27.6. mimo jiné:

Příměstský tábor

na celý měsíc
V loňském roce se popr-

vé úspěšně pořádal příměst-

ský tábor, který pořádala ZŠP 

Kmochova ve spolupráci 

s bílinskou pobočkou společ-

nosti Člověk v tísni, ZŠ Lidic-

kou a ZŠ Aléskou.

Letošní ročník příměstského 

prázdninového tábora v Bílině 

se bude pořádat od 16. červen-

ce do 10. srpna a je rozdělen 

do čtyř týdenních běhů. Kapa-

cita je tedy celkem 160 dětí a je 

možné se přihlásit i na něko-

lik běhů. Na děti bude dohlížet 

stejně jako v loňském roce 

odborný pedagogický dozor, 

dobrovolníci z pedagogic-

ké fakulty a zaměstnanci níz-

koprahového centra. Srdečně 

vás zveme.

Tesco nebo Interspar
Jeden z těchto dvou super-

marketů pravděpodobně vy-

roste na bývalém autobuso-

vém nádraží v Bílině. Investor 

slíbil zahájit provoz 30. dub-

na 2008. Toto datum je ale 

ohroženo.

„Od ledna 2007 se stále řeší 

dopravní napojení na obchod-

ní centrum a pokud nebudou 

výsledky dopravního auditu 

známy co nejdříve, nebudeme 

mít potřebná povolení na to, 

abychom mohli zahájit provoz 

v dohodnutém termínu,“ sdě-

lil na zasedání zastupitelstva 

města Pavel Hrouda, zástupce 

developerské fi rmy.

Zastupitelé tedy vzali na 

vědomí žádost fi rmy o posu-

nutí termínu pro nabytí moci 

stavebního povolení pro reali-

zaci výstavby obchodního cen-

tra, parkoviště, autobusové-

ho nádraží a dopravní obsluž-

nosti.

Autobusové nádraží bude za 
chvíli historií.
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Střípky 
z Bíliny

Zastupitelstvo města
na svém 4. veřejném zasedání konaném

dne 21. 6. 2007 mimo jiné:
schválilo:

Záměr prodeje podílů v čp. 897, 

Teplické Předměstí, obec Bílina, 

z majetku města Bíliny do podílo-

vého spoluvlastnictví:

1.  při koupi podílu, jehož velikost 

bude odpovídat výměře bytu, 

bude pro výpočet ceny toho-

to podílu použita sazba 1 080,- 

Kč/m2, 

2.  při koupi podílu, jehož velikost 

bude odpovídat výměře 2 a více 

bytů, bude pro výpočet ceny 

tohoto podílu použita sazba 

800,- Kč/m2,

3.  lhůta na přijetí nabídek je do 1. 

10. 2007, 

4.  ceny podílů musí být uhrazeny 

a kupní smlouvy uzavřeny do 60 

dnů od schválení prodeje zastu-

pitelstvem, 

5.  podmínkou prodeje je současný 

prodej všech bytových jednotek 

v domě (všech podílů),

6.  o koupi může požádat každý 

občan ČR nebo právnická osoba 

se sídlem v ČR,

7.  při více zájemcích o podíl připa-

dající na jednu bytovou jednot-

ku má přednost koupě v pořa-

dí: současný nájemník, obyvatel 

domu, ostatní.

Požadovat od HNsP s. r. o., Bíli-

na vrácení nedočerpané dotace na 

ambulantní pohotovostní péči za 

rok 2006 v plné výši a poskytnu-

tí účelového fi nančního příspěv-

ku ve výši 450.000,- Kč HNsP s. r. 

o., Bílina na obnovu zdravotnic-

kého zařízení, dle předloženého 

seznamu .

Závěrečný účet města, v souladu 

se zněním § 17 zákona 250/2000 

o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů, odst. 7, písm. b) 

s výhradami, a přijmout opatření 

k odstranění nedostatků. 

Převedení movitého majetku 

v pořizovací ceně 1.484.732,31 Kč 

do správy Kulturního centra Kas-

káda.

Rozdělení fi nančních prostřed-

ků sportovním organizacím na rok 

2007, dle předloženého návrhu. 

Uzavření smlouvy s panem 

Jindřichem Luňákem – HAKIM 

o poskytnutí fi nančního příspěvku 

ve výši 60 tis. Kč na pořádání fes-

tivalu „Babí léto na Kyselce“, který 

se bude konat 15. 9. 2007 na Kysel-

ce v Bílině. 

Přijetí daru ve výši 30 tis. Kč od 

fi rmy SMP CZ, a. s. Praha, na pořá-

dání akcí spojených s realizací 

projektu „Prázdninový příměstský 

tábor“. 

Navýšení rozpočtu Měst-

ských technických služeb Bíli-

na o 1.300.000,- Kč na zakoupe-

ní speciálního vozidla – rameno-

vého nakladače, včetně výměnné 

nástavby na cisternu, na leasing 

s tím, že zbylá částka 1.500.000,- 

Kč na položení akontace v celkové 

výši 2.800.000,- Kč bude uhrazena 

z dotace od Severočeských dolů a. 

s., Chomutov.

Žádost manželů Třešňákových 

o posunutí termínu pro naby-

tí právní moci stavebního povole-

ní pro realizaci výstavby obchod-

ního centra, parkoviště, autobu-

sového nádraží a dopravní obsluž-

nosti z 31. 8. 2007 na 31. 12. 2007 

a v tomto smyslu schvaluje změnu 

kupní smlouvy ze dne 21. 7. 2006.

Koncepci investic města pro 

roky 2008 až 2010 dle předložené-

ho návrhu.

Činnost rady města v samostat-

né působnosti za období od 2. 5. 

do 13. 6. 2007.

zamítlo:
Žádost paní J.Š. o prodej domu 

čp. 897, Teplické Předměstí, obec 

Bílina.   

rozhodlo:
Nereagovat na nabídku společ-

nosti Regionální rozvojová agentu-

ra Ústeckého kraje, a. s., na odkou-

pení akcií. 

projednalo:

Záměr zřízení Českoněmeckého 

centra společných dějin v objek-

tu St. London s maximální spoluú-

častí města včetně nákupu nemo-

vitosti 8 mil. Kč s tím, že do příští-

ho zasedání zastupitelstva města 

bude předložen podrobný rozpo-

čet s možností čerpání dotací pří-

hraničních fondů – Interreg. 

Zápis ze 4. zasedání fi nančního 

výboru ze dne 13. 6. 2007.

vzalo na vědomí:
Informaci o hospodaření města, 

jeho zařízení a řízených organizací 

za I. čtvrtletí roku 2007.

Připomínky zástupců fi rmy 

RODAX spol. s r. o. a fi rmy ORFI 

NORD s. r. o. k obecně závazné 

vyhlášce č. 03/2007 o umisťování 

a době provozu výherních hracích 

přístrojů v územním obvodu měs-

ta Bílina.

Zápis ze schůze kontrolního 

výboru ze dne 23. 5. 2007 a z 13. 6. 

2007.

Splnění usnesení, kterým bylo 

tajemníkovi městského úřadu 

uloženo aktualizovat Směrnici č. 

06/2004 – Pravidla pro přípravu 

a zadávání zakázek malého rozsahu 

městem Bílina tak, aby vyhovova-

la zákonu č. 137/2006 Sb., o veřej-

ných zakázkách a zároveň změnit 

stávající způsob vyhodnocování 

nabídek tak, aby se mohl uplatnit 

názor členů hodnotící komise. 

Splnění usnesení, kterým bylo 

starostovi města uloženo svo-

lat jednání zástupců všech voleb-

ních stran, jehož předmětem bude 

vytvoření koncepce rozvoje města 

Bíliny, jeho organizací a zařízení, 

v období let 2006 – 2010, a to včet-

ně plánu investic, oprav a údržby.

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina
S úplným zněním usnesení se 

lze seznámit na úřední desce MěÚ 

Bílina nebo v sekretariátu starosty 

města  a dále i na webových strán-

kách města  (www.bilina.cz)

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 výro-

bě tepelné či elektrické ener-

gie

Enviromentálně šetrné

systémy vytápění 

a přípravy teplé vody

pro fyzické osoby
Podporované aktivity
•  Instalace obnovitelných 

zdrojů energie zejména pro 

vytápění a přípravu teplé 

vody např.: solární systémy, 

kotle na biomasu, tepelná 

čerpadla, využití 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 organi-

zace

• Fyzické osoby

•  Společenství vlastníků, byto-

vá družstva

• Neziskové organizace

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.

Boj o zřízení

Českoněmeckého

centra 
Slovní přestřelka se strh-

la na zasedání zastupitelstva, 

když přišel na řadu záměr zří-

Děti si zahrály

na architekty
V měsíci květnu vyhlási-

la Realitní společnost Čes-

ká spořitelna Teplice sou-

těž s názvem „Hrajeme si na 

architekta“, které se zúčast-

nily některé děti z bílinských 

základních škol.

Z velké konkurence obsa-

dila 3. místo žákyně  Kateřina 

Jurašíková a 10. místo Lucie 

Lasslopová, obě z 1.A ze ZŠ 

Aléská v Bílině.

Gratulujeme!
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Žluna zelená

Výrazně rozeklané listy javoru stříbřitého

zení Českoněmeckého cent-

ra společných dějin v objektu 

St. London. Záměr zpracoval 

člen rady města Michal Mlej 

(LiRA), s tím, že investice by 

byla hrazena z dotačních titulů 

a vložený podíl města Bílina do 

tohoto zařízení by nepřesáhl 

částku 8 mil. Kč, včetně náku-

pu nemovitosti.

Záměr našel mezi zastupite-

li své příznivce, ale také odpůr-

ce a to napříč celým politic-

kým spektrem. Velké výhra-

dy byly hlavně k názvu centra, 

které podle některých zastu-

pitelů nebylo vhodné vzhle-

dem k poválečné minulosti ČR 

a padl návrh na pojmenování 

např. Evropské centrum. Podle 

zpracovatele záměru by ovšem 

toto pojmenování nesplňovalo 

podmínky pro přijetí výhodné-

ho dotačního titulu, který sli-

buje až 90% pokrytí investič-

ních nákladů. Háček je ovšem 

v tom, že město musí nejdří-

ve budovu St. London vlastnit 

a po té žádat o dotační titul. 

St. London vlastní v součas-

nosti nájemce bílinského zám-

ku, který za objekt požadu-

je cca 2,5 mil. Kč. V případě, 

že by město Bílina projevi-

lo zájem o koupi této nemovi-

tosti, majitel je ochoten o ceně 

vyjednávat.

Nový informační panel
Na podzim  se budou turisté 

v Bílině orientovat podle nové-

ho informačního panelu. Starý 

informační panel nahradí zce-

la moderní, zvukový s možnos-

tí aplikace cizích jazyků.

Odbor nemovitostí a investic 

zažádal Ministerstvo pro míst-

ní rozvoj ČR o dotaci z pro-

gramu na podporu cestovní-

ho ruchu a bylo mu vyhověno, 

takže město obdrží 291 tis. Kč.

Celkové náklady na investič-

ní akci se pohybují ve výši 417 

tis. Kč, podíl města bude tedy 

ve výši 126 tis. Kč.

Novinka na webových

 stránkách Bíliny
Bílinští zastupitelé se roz-

hodli vyjít z anonymity a na 

webových stránkách města 

Bíliny si občané budou moci 

vyhledat údaje o členech měst-

Významné stromy 34
Javor stříbrný  (Acer saccharinum)

Skupina exemplářů toho-

to druhu se nachází nedaleko 

od radnice, přesněji uprostřed  

pásu zeleně mezi radnicí, sil-

nicí č.I/13 a supermarketem 

Plus. Spolu s dalšími druhy 

javorů (mléč, babyka) a lípa-

mi zde v nepravidelně uspo-

řádaném hájku roste jedenáct  

exemplářů  stejného stáří při-

bližně 40 let.  Stromy dosáh-

ly výšky kolem 16 m při šíři 

koruny kolem 5 m. Nejobjem-

nější z nich má obvod kme-

ne 140 cm, nejtenčí 85 cm. Tři 

z nich se u země, nebo nevy-

soko nad zemí rozdvoju-

jí a vytvářejí dvojkmen, jeden 

je dokonce u země rozdělen 

na 4 kmeny. Stromy byly vysa-

zeny  poměrně blízko u sebe 

a bohužel zůstaly bez pozděj-

ší probírky. Důsledkem toho 

je, že se nemohly rozvinout do 

dostatečné šíře a první větve 

mají obvykle poměrně vysoko.   

Javor stříbrný  (Acer saccha-
rinum) je u nás obvykle 15 - 

25 m vysoký strom s řídkou, 

směrem k vrcholu rozšiřují-

cí se korunou. Ve své domovi-

ně –  lužních lesích v nížinách 

na východě Severní Ameriky -  

dorůstá i větších rozměrů (až 

40 m) a byl zde domorodým 

obyvatelstvem využíván k zís-

kávání sladké jarní mízy naře-

záváním kůry, podobně jako 

jeho příbuzný javor cukrový 

(Acer saccharum). Z bílinských 

javorů je to javor s nejvýrazně-

ji vykrajovanými 3 až 5-ti laloč-

natými listy. Jednotlivé laloky 

jsou samy hluboce laločnaté 

až hrubě zubaté. O tom, že se 

jedná o list javoru nezapochy-

buje ani naprostý neznalec. Na 

rubu jsou listy stříbřitě jem-

ně chlupaté, na líci světle zele-

né a na podzim se barví žlu-

tě. Květy jsou jednopohlavné, 

vyraší ještě před listy. Samčí 

jsou krátce stopkaté karmíno-

vě rudé, samičí dlouze stopka-

té žlutavé až hnědé, oba druhy 

květů ale najdeme na jednom 

stromu. Křídla poměrně vel-

kých nažek (asi jako u běžného 

javoru mléče) svírají ve dvojici 

ostrý úhel.   

Tento druh javoru roste 

v Bílině pouze na tomto jed-

nom místě. Je to třetí exotic-

ký a nejméně rozšířený druh 

javoru na Bílinsku hned po 

javoru dlanitolistém a velko-

listém, které jsou známy pou-

ze v jednom exempláři. Jinak je 

u nás javor stříbrný poměrně 

často využíván pro svůj svět-

lý a vzdušný vzhled ve větších 

parkových úpravách i jako ale-

jový strom.

Rod Acer byl hojně rozšířen 

v miocénu  mostecké pánve 

v podobě vzácných otisků listů 

i plodů a pylu. 

K. Mach  a J. Boršiová

Beseda s ornitologem Miro-

slavem Horákem, členem Bílin-

ské přírodovědné společnos-

ti, byla opravdovým vyvrchole-

ním projektu „Zelená energie“ 

v letošním školním roce na ZŠ 

praktické. 

Přednášet o krajinotvorbě, 

ochraně přírody a životě naše-

ho ptactva poutavou a srozu-

mitelnou formou tak, jak to umí 

pan Miroslav Horák, by uměl 

jen málokdo z nás. Beseda byla 

doplněna o odchyt a následné 

kroužkování ptactva. Prohlíd-

nout si zblízka sýkorku, slaví-

ka, pěvušku, rehka a pohladit 

si žlunu nebo strakapouda byl 

zážitek, na který se nezapomí-

ná. Před koncem besedy dosta-

li ptáčci z rukou dětí svobo-

du a slib, že tyto krásné tvory 

budou chránit a pomáhat jim.

Za tento mimořádný záži-

tek i poučení děkuje základní 

Nevšední beseda s ornitologem

škola praktická panu Mirosla-

vu Horákovi, Jiřímu Vaňkovi 

a Skupině ČEZ – Zelená ener-

gie.

Jitka Machová
Hana Jůdová 
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Lukáš Riedel 

ské rady a zastupitelstva.

„Nová služba se zřídí hlav-
ně pro ty občany, kteří rad-
ní a zastupitele města nezna-
jí a chtěli by jim např. prostřed-
nictvím internetu položit otáz-
ku, která je zajímá nebo přímo 
dotaz na některého ze zastupi-
telů nebo radních,“ uvedla na 

zasedání předkladatelka návr-

hu Mgr. Zdena Hanzlíková.

Na webových stránkách 

bude u jednotlivých zastupi-

telů a radních fotografi e, krát-

ký popis a e-mailová adresa, 

na kterou bude možné zasílat 

dotazy nebo připomínky.

Dalším z návrhů bylo i zří-

zení diskusního fóra, ale to se 

zamítlo s tím, že by se u fóra 

mohly objevovat i vulgární pří-

spěvky.

Pivovar polyká

stále více peněz
Stav budovy pivovaru se stá-

le horší. Investoři o pivovar, 

který již spíš než budovu při-

pomíná ruinu, nemají zájem 

a město nemá potřebné fi nan-

ce na opravu.

„Jedním z důvodů, proč je cel-
kový stav pivovaru takový jaký 
je, že památkáři nám nechtějí 
povolit zbourat některé beztak 
již skoro rozpadlé části budo-
vy a trvají na jejím zachová-
ní. Problém je, že k zachování 
památkové části jsou zapotře-
bí nemalé finanční prostřed-
ky a ty nemáme. Mám slíbenou 
schůzku s ministrem kultury, se 
kterým bych chtěl vyjednat, aby 
se pivovar vyjmul z památko-
vě chráněných budov nebo ale-
spoň některé jeho části,“ sdělil 

na zasedání zastupitelstva sta-

rosta Josef Horáček.

Město zatím investuje do 

celkového zabezpečení pivo-

varu. Naposledy to bylo 60 000 

tis. Kč.

Baltíci z bílinského DDM slaví další úspěch

Jakub Černík (11), Tomáš 

Procházka (12) a Lukáš Rie-

del (10) se zúčastnili meziná-

rodního fi nále v programování 

v České Lípě. Účastníky mezi-

národního kola byli soutěžící 

z České a Slovenské republiky, 

kteří si vybojovali účast v celo-

státních kolech.

Jakub Černík a Tomáš Pro-

cházka se v  kateg. starší žáci 

(6-9 tř.) umístili na 5. mís-

tě a Lukáš Riedel dokonce na 

místě druhém v kateg. mladší 

žáci (do 5. tř.).

„Osobně to považuji za vel-
ký úspěch, protože jsme vůbec 
nečekali, že v takové konku-
renci můžeme uspět. Spíše jsme 
počítali tak s dvanáctým až čtr-
náctým místem, protože někte-
ří soutěžící byli studenti 9. tříd 
nebo již studují na středních 
školách,“ podotkla vedoucí 

Koncem června proběh-

lo v MŠ M. Švabinského slav-

nostní „stužkování“. Před-

školáci byli pasováni na ško-

láky. Děti si pro rodiče při-

pravily pásmo říkanek, pís-

ní a tanečků. Zahrály jim 

také pohádku O veliké řepě, 

O kohoutkovi a slepičce. 

Se svou mateřskou školou 

se rozloučily písní „Léto“. 

Na závěr je paní ředitel-

ka E. Růžičková a paní uči-

telka Soňa Košútová paso-

valy na školáky a věnovaly 

jim na rozloučenou dárečky. 

Děti odcházely s nadšením. 

Kéž by jim tak vydrželo celou 

následující školní docházku.

E. Růžičková
Ředitelka MŠ Švabinského

Děti se loučily se školkou

programovacího kroužku Eva 

Klasová.

Jak chlapci dále dodali, na 

soutěži se jim líbilo a tvůr-

čí práce s programem se jim 

líbila. Trochu byli naštvaní na 

svou vedoucí, která jim radila 

co musí vylepšit, aby zabodo-

vali, ale nakonec zjistili, že jim 

radila dobře a práce navíc jim 

zajistila krásné umístění.

„Zřejmě jsme vsadili na dob-

rou taktiku, přehlednost pro-

gramů a výstižné komentáře 

jsou důležitou součástí progra-

mování a kluci to někdy opo-

míjejí,“ dodala Eva Klasová.

Zleva: Tomáš Procházka a Jakub Černík.

Zpracovala Lada Laiblová

Lada Laiblová
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Pasování nového člena Michala Matouška pravým pasovacím 
tesákem za zvuku halali

Kuchař Dušan Hrabák, který 
od  myslivců dostal zaslouženě 
Řád zlaté vařečky.

Myslivci pasovali nového člena a ocenili kuchaře

Červen je  označován jako 

měsíc myslivosti. Přijali jsme 

pozvání místního myslivecké-

ho sdružení a zúčastnili se ale-

spoň částečně  setkání mysliv-

ců spojené s pasováním nové-

ho člena, kde nechyběl vyni-

kající guláš z kančího masa 

a veselá nálada.

Předsedou  mysliveckého 

sdružení je Bořivoj Kuče-

ra, místopředsedou Josef Stá-

rek a hospodářem František 

Hájek. Sdružení má 40 čle-

nů a tři až pět čekatelů, kteří 

mají stejná práva jako každý 

jiný člen a nejsou nijak ome-

zováni. 

Vlivem médií a přístu-

pem lidí se myslivost dosta-

la tak trochu do pozadí zájmu 

a v poslední době se k ní při-

stupuje spíše jako k něčemu 

co přírodě škodí a ne pomáhá.

„Myslivost je dlouhodobě 
plánovaná a to i lov zvěře, aby-
chom udrželi normované stavy 
v honitbě, které jsou dané záko-
nem a ty nesmíme překročit ani 
podhodnotit. V dnešním svě-
tě se zvěř neobejde bez pomo-
ci myslivců. Žijeme v přecivi-
lizovaném světě a zvěř špatně 
shání obživu a ztrácí klid. Roz-
máhá se turistika, cyklostezky, 

motorkáři a dnes hlavně čtyř-
kolky. Zvěř celoročně přikrmu-
jeme, děláme zásypy a krmel-
ce. Denně se vyjíždí do terénu, 
dělají se pastevní políčka nebo 
zakládají remízy. Zvěř zkrmí 
poměrně dost krmiva např. 80 
metráků obilovin, 30 až 40 met-
ráků sena atd. Lidi nám vyčí-
tají, že zvěř střílíme, ale např. 
i v zemědělství se chovají zvířa-
ta pro maso a pro další chov se 
vybírají ty nejlepší kusy. My to 
máme ztížené v tom, že nemoc-
nou zvěř musíme poznat na 
dálku a skutečně se loví pouze 
nemocné kusy. Střílí se oprav-
du minimálně,“ vysvětlil pro-

blematiku myslivosti hospodář 

František Hájek.

Velkým problémem pro 

myslivce jsou někteří ochrán-

ci přírody, kteří vesměs příro-

dě nerozumějí, ale v současné 

době mají pro svá rozhodnutí 

zelenou. 

„Případem za všechny je asi 
koza bezoárová, která žila na 
jediném místě u nás a to na 
Pálavě. Ochránci začali tvrdit, 
že koza spásá užitečnou květe-
nu a docílili toho, že koza z té-
to lokality zmizela. Byli to, ale 
myslivci, kteří kozu bezoáro-
vou nevystříleli, ale přemísti-
li jinam. No a teď ochránci pro 
změnu zjistili, že koza nejen 
spásala užitečnou květenu, 
ale také to, co jiné zvíře nespa-
se a tak se zase naopak snaží 
dostat ji zpátky na své místo,“ 
popsal některá z absurdních 
rozhodnutí myslivecký hospo-
dář.

Na druhou stranu jsou v Bíli-
ně takoví ochránci přírody jako 
je například ornitolog Miro-
slav Horák, který přírodě hod-

ně rozumí a s myslivci aktivně 
spolupracuje,“ připomněl Boři-

voj Kučera.

Podle prezidenta Kučery 

se bílinští ochranáři účastní 

honiteb a myslivci tuto spolu-

práci vítají, protože mají spo-

lečný cíl, a to hlavně ochraňo-

vat zvěř a přírodu. „Například 
se enormně rozmnožily stra-
ky, které plení hnízda zpěvných 
ptáků a tak jsem zvědav, kdy 
se ochranáři probudí a zjistí, 
že je to škůdce,“ dodal k otázce 

ochranářů Borek Kučera.

Jak podotkl František Hájek, 

je velkým škůdcem pro příro-

du hlavně člověk a jeho nezod-

povědné chování. Z lesů tak 

pomalu mizí například zajíc 

polní anebo koroptev.

„Velký vliv na úhyn zvě-
ře má chemizace, mechani-
zace a vyhánění zvěře z jejich 
teritorií. Například zajíc se již 
10 let nestřílí a přesto se jeho 
stavy nezvedají a bez lidské 
pomoci se nevzpamatuje. Pro-
blém je, že už tu zvěř nemá-
me ani kde vzít ani jí nikde 
nekoupíte.“

Starosti myslivcům nepůso-

bí jen turisté nebo motorkáři, 

ale také pejskaři. „Pustit v lese 
pejska je velmi nezodpovědné, 
protože zavětří například srn-
čí a rozeběhne se za ní. Maji-
tel pejska si myslí, že srnu stej-
ně nedoběhne, a tak se vlastně 
nic nestalo. Srna sice uteče, ale 
pak padne vysílením a uhyne. 
To samé je s koroptví, pokud 
je  vyrušena v době hnízdění, 
opouští hnízdo. V médiích se 
občas objeví zpráva, že mys-
livec zastřelil psa, chtěl bych 
podotknout, že je to nesmysl. 

Zleva: hospodář František Hájek, předseda Borek Kučera a místo-
předseda Josef Stárek

V žádném případě psy nestřílí-
me, naopak se snažíme domlu-
vit se s majitelem psa, aby 
ho v lese zbytečně nepouštěl. 
Někdy se ale stává, že se setká-
váme s velmi hrubým jedná-
ním,“ vysvětlil hospodář, proč 

by měl být pes v lese na vodít-

ku.

„Lidi a hlavně děti, by měli 
vědět, že když najdou opuš-
těného srnečka, tak v žád-
ném případě na něj nesmí 
sahat. Pokud tak učiní, srna 
se s k němu už nevrátí. Loni se 
nám stalo, že nám děti právě 
malého srnečka přinesli s tím, 
že ho našli samotného v lese. 
Srna svá mláďata neopouští, 

vždy se k němu vrátí. Odcho-
vat srnce je velmi náročné,“ 

připomněl místopředseda 

Josef Stárek.

Na závěr slova předse-

dy mysliveckého klubu Bor-

ka Kučery: „ Peníze jsou nutné 
zlo, ale všechno závisí na lid-
ské práci a ochotě“.

Lada Laiblová



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 4. července 2007

Kulturní 
servis

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• Sobota 14. července

od 16.00 hod.

BLUES NA KYSELCE-
MEZINÁRODNÍ BLUESOVÝ 
FESTIVAL
Vystoupí kapely: Ad Acta (sk), 

Dr. B. lues (cz), Plum Jam blu-

es band (cz, sk), Marcel Flemr 

band & Petra Börnerová (cz, 

sk), Luboš Beňa & Matěj Ptas-

zek (cz, sk), Stan the Man´s 

Bohemian blues band (uk, 

cz, sk), Ján Litecký – Šveda & 

Víťazný traktor (sk), Trouble 

Heroues (cz)

Předprodej vstupenek v Info-

centru na Mírovém náměstí

Vstupné: 60,-Kč

LETNÍ KINO KYSELKA
• Středa 4. července

od 21.30 hod.

NEZNÁMÝ SVŮDCE
USA. Thriller.

Hrají: Bruce Willis,

Halle Berry...

Vstupné: 65,-Kč

Nevhodné do 12 let

• Pátek 6. července

od 21.30 hod.

PŘEDTUCHA
USA. Thriller.

Hrají: Sandra Bullock...

Vstupné: 70,-Kč

Nevhodné do 12 let

• Středa 11. července

od 21.30 hod.

SPIDER MAN 3
USA. Dobrodružný/akční.

Vstupné: 70,-Kč

• Pátek 13. července

od 21.30 hod.

PRÁZDNINY PANA BEANA
VB. Komedie

Hrají: R. Atkinson,

K. Ro den…

Vstupné: 70,-Kč

• Středa 18. července

od 21.30 hod.

VELKEJ ZABIJÁK
USA. Komedie.

Vstupné: 70,-Kč

Nevhodné do 12 let

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. Např. „Obušku 

z pytle ven“, „Dlouhý, široký 

a bystrozraký“…

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)

BLUESOVÝ FESTIVAL

NA KYSELCE

Již třetím rokem se v malém 

severočeském městě Bílina 

uskuteční dne 14. 7. 2007 blu-

esový 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 uspořádání této akce. Díky 

tomuto festivalu se podaři-

lo vytvořit vynikající atmosfé-

ru a mezinárodní spolupráci 

s různými kapelami. Publikum 

tvořili nejen představitelé spo-

lečenského 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 

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 regi-

onálním kapelám, zvětšit pro-

pagaci a medializaci festivalu, 

získat obchodní partnery.

15:50  Zahájení festivalu

16:00  Ad Acta (SK)

17:00 DR.B.Lues (CZ)

18:00  Plum Jam blues band 

(CZ/SK)

19:00  Marcel Flemr band 

& Petra Börnerová 

(CZ,SK)

20:00  Luboš Beňa & Matěj 

Ptaszek (SK/CZ) 

21:00  Stan the Man Bohemi-

an blues band (UK/SK/

CZ)

22:00  Ján Litecký-Šveda & 

Víťazný traktor (SK)

23:00 Trouble Heroes (CZ)

POZVÁNKA

DO LETNÍHO KINA

V ČERVENCI POUZE
OD 21.30 HODIN!!!

NEZNÁMÝ SVŮDCE
Když se investigativní novi-

nářka Rowena Price dozví, že 

vražda její kamarádky by moh-

la mít souvislost s mocným 

reklamním magnátem Harri-

sonem Hillem, rozhodne se za 

asistence svého kolegy Mile-

se Haleyho přijít pravdě na 

kloub. V přestrojení za Kathe-

rine, brigádnici v Hillově agen-

tuře, a Veronicu, s níž Hill fl ir-

tuje po internetu, se jí poda-

ří obklíčit svou kořist ze všech 

stran – jen aby zjistila, že není 

jediná, kdo se v téhle hře vydá-

vá za někoho jiného. Čím blíže 

se dostáváme k pravdě, tím 

více se ukazuje, kam až jsou 

lidé ochotni zajít, aby nevyšla 

najevo.

 Zdroj Palace Cinemas

PRÁZDNINY

PANA BEANA

Svou neomezenou fanta-

zii využívá k co nejkompliko-

vanějším řešením těch nejjed-

nodušších problémů. Neorto-

doxní postup sice přináší řadu 

potíží, ale na konci série udá-

lostí, kterou by šlo také cha-

rakterizovat jako sled mimo-

řádně nešťastných příhod, sto-

jí vždy triumfálně jako vítěz 

- pan Bean. Tentokrát by se 

měli bát především Francou-

zi, do jejichž země se vydává 

na prázdniny. Původně chtěl 

pan Bean (Rowan Atkinson) 

na Francouzské riviéře pouze 

nachytat trochu bronzu a pár 

dní si odpočinout. Život toho-

to škodolibého smolaře ani 

mimo hranice Velké Británie 

nijak nešetří, a tak se pohodo-

vá cesta změní v sérii zmatků, 

nehod a katastrof, které vyvr-

cholí promítáním jeho vel-

mi peprného prázdninového 

deníčku na fi lmovém festivalu 

v Cannes.

 Zdroj Palace Cinemas

TIP KC KASKÁDA

KONCERT PRO

KAMERUNSKÉ KOZY
Letošní léto opět přivítá pře-

hlídku rockových kapel v let-

ním amfi teátru na Kyselce 

v Bílině. Tentokrát se představí 

KAMARILA, GENT, HARPYJE, 

CODA, -123 MINUT A GROCK. 

Vůbec poprvé se bílinskému 

publiku představí fi nalista tře-

tí řady soutěže Česko hledá 

SuperStar DAVID SPILKA. 

Koncert se koná 27. červen-

ce 2007 od 14.00 hod. 

Vstupné: 60,-Kč v předpro-

deji, 90,-Kč na místě.
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  Knižní novinky na měsíc červenec 2007

Krásná pro dospělé
Slabost pro každou jinou 

pláž, román současného mla-

dého autora Davida Zábran-

ského (nar.1977) získal prá-

vem ocenění objev roku 2006 

a cenu Magnesia litera. Pozo-

ruhodný debut, zcela se vymy-

kající průměru, zaujme přede-

vším náročnější čtenáře a pře-

devším ty, kteří ocení vynika-

jící práci s jazykem. Nechy-

bí v něm krásné ženy, láska 

a písečné pláže, ale ani něž-

nost a smrt. Autor o své kni-

ze říká: ,,Snažil jsem se na-

psat dobrý román… Nech-

ci tím říci, že dobrý román 

by měl označit za jediné štěs-

tí z výše jmenovaného smrt – 

na druhé straně jsem se poku-

sil ukázat, jak málo písku sta-

čí odfouknout z písečné pláže 

(jak málo knofl íků stačí roze-

pnout na šatech milenky), 

aby se ozval nečekaně falešný 

(nebo hluboký) tón…“ Vydává 

nakl. Argo Praha.

Vězeňkyně z Teheránu
P r a v d i -

vý příběh 

íránské dív-

ky odsou-

zené k smr-

ti je příbě-

hem Máríny 

Nematové, 

která byla 

v r. 1982 

jako šest-

náctiletá na základě vykon-

struovaného obvinění zatče-

na příslušníky teheránských 

revolučních gard a odveze-

na do nechvalně známého 

vězení Evin. Byla odsouzena 

k smrti, ale přežila díky jed-

nomu z gardistů. Cena, kte-

rou od ní za záchranu žádal, 

ale byla příliš vysoká. Křesťan-

ka Márína musela konvertovat 

k islámu a provdat se za svého 

zachránce. Když byl její muž 

zavražděn příslušníky nepřá-

telské politické frakce, vráti-

la se zpátky k rodičům, ale ti 

se nikdy nevyrovnali s tím, co 

se jí přihodilo. Nakonec útě-

chu našla u mladíka, který na 

ni celou dobu čekal. Provda-

la se za něj a společně emigro-

vali do Kanady. Tento mimo-

řádný, velmi sugestivně na-

psaný příběh o touze přežít za 

všech okolností, určitě čtená-

ře zaujme. Vydává nakl. Jota 

Brno.

Naučná pro dospělé
Magické roky, kniha ame-

rické dětské psychoanalytičky 

Selmy H. Fraibergové je určena 

nejen rodičům a odborníkům, 

kteří pracují s malými dětmi 

v oblasti psychoterapie, pedi-

atrie nebo sociální péče, ale je 

podnětná pro všechny, kteří 

děti vychovávají nebo se o svět 

malých dětí zajímají. „V raném 

věku jsou všechny děti malý-

mi čaroději“, tvrdí autor-

ka. Její kniha pomáhá poro-

zumět dětskému světu, stra-

chům a úzkostem, a umožňu-

je nahlédnout do dětské fanta-

zie, představivosti a svědomí. 

Autorka s nadhledem a humo-

rem popisuje situace, které vět-

šina z nás ze života dobře zná, 

ale ne vždy je dokáže správně 

vyhodnotit. Mnohá doporuče-

ní z této knihy pomohou rodi-

čům předejít neurotickému 

vývoji osobnosti jejich potom-

ka. Kniha byla poprvé publi-

kována v roce 1959 a později 

byla přeložena do mnoha jazy-

ků. V témže roce získala autor-

ka za tuto knihu cenu Americ-

ké asociace pro studium dítě-

te. Vydává nakl. Triton Praha.

Šlo jim o život
K n i -

ha české 

a u t o r k y 

Věncesla-

vy Dezor-

tové, která 

léta praco-

vala v ČTK 

a v sou-

č a s n o s -

ti půso-

bí jako publicistka na vol-

né noze, obsahuje vyprávě-

ní o životních osudech zná-

mých a významných lidí, 

kteří se dostali do krizových 

situací, kdy jim šlo doslo-

va o život. Zřejmě všichni, 

o kterých se tu mluví, mají 

spolehlivé andělíčky stráž-

níčky. Neuvěřitelné karam-

boly a havárie od přežití 

hudebníka Karla Vágnera po 

pádu autobusu do propas-

ti po setkání s hadem škrti-

čem spisovatele Arnošta Lus-

tiga určitě čtenáře nenechají 

chladnými. Někdy nás dělí od 

toho druhého břehu opravdu 

setiny vteřin a právě v těch-

to chvílích si uvědomíme, jak 

je život křehký a jak málo si 

ho mnohdy vážíme. Vydává 

nakl. Mladá fronta Praha.

 Nejmenší kniha tištěná 

kovovými typy byla vyrobe-

na pro Gutenbergovo muze-

um v Mohuči. Má rozměry 3,5 

x 2,5 mm a obsahuje otčenáš 

v sedmi jazycích.

 Nejrychlejším romanopis-

cem světa byl pravděpodob-

ně Erle Stanley Gardner (1899 – 

1970), tvůrce Perry Masona. Byl 

schopen diktovat až deset tisíc 

slov denně a pracoval se štábem 

svých spolupracovníků až na 

sedmi románech současně

Pro mládež
N á h r a d -

ní princ, 

p r á z d n i -

nový pří-

běh oblíbe-

né součas-

né autor-

ky Lenky 

Lanczové je 

určen pře-

d e v š í m 

dospívajícím dívkám. Sedm-

náctiletou Janu trápí problém, 

kde sehnat kluka, který by ji 

doprovázel na volejbalový tur-

naj. Kluk, s kterým údajně cho-

dí téměř rok, je dokonalý, spo-

lehlivý a milující, ale má jednu 

vážnou vadu. Nemůže s Janou 

odjet, protože prostě neexistu-

je. Jana si ho vymyslela, aby se 

před kamarádkami neshodi-

la, že nikoho nemá a teď tedy 

musí sehnat „náhradníka“, ber 

kde ber. Zkouší to přes inter-

net i na živo, až se jí nakonec 

jednoho kluka podaří sehnat. 

Kluk, který tuhle akci je ocho-

ten absolvovat, je ale trochu 

vypočítavý a tak je sice jeden 

problém vyřešen, ale další pro-

blémy se začínají objevovat… 

Vydává nakl. Víkend Praha.  

Pěkné prázdniny a dovo-
lenou, nejen s knihou, pře-
je všem čtenářům za kolektiv 
knihovny M. Šímová

Upozornění pro
návštěvníky knihovny

Centrální knihovna – v úterý a ve čtvrtek bude zkrácena 

půjčovní doba do 17 hodin, v sobotu bude zavřeno.

Z důvodu revize knihovního fondu bude také zavřeno v týd-

nu od 16. do 21. července.

V oddělení pro mládež – půjčovní doba se rozšiřuje i na 

dopoledne, souběžně s oddělením pro dospělé.

Pobočky – Za Chlumem a Panelové sídliště – bude zavře-

no každé úterý, v pondělí a ve čtvrtek bude zkrácena půjčov-

ní doba do 17 hodin.

Pokud by bylo nutné z důvodu čerpání dovolené provoz 

na pobočkách ještě krátit, bude provoz zajištěn minimálně 

1x týdně.

V období prázdnin, tj. v měsíci červenci a srpnu, bude provoz 
knihovny omezen takto:

Pro dobrou náladu
Zvířátka v lese se dohodla, že si postaví sídliště. Vyšlou do města maza-

nou lišku, aby tedy sehnala potřebná povolení. Přešel den, dva, tři, 

týden a liška nikde. Po čtrnácti dnech se vrátí se staženým ocasem, celá 

zničená povídá: „35 povolení jsem sehnala, ale to 36. nejdůležitější se mi 
sehnat nepovedlo.“ Tak zvířátka vyšlou medvěda. Není nejchytřejší, ale 

nejsilnější,tak by mohl ledacos zařídit, řekla si zvířátka. Přešel den, dva, 

týden a medvěd nikde. Po měsíci se vrátil, vyhublej, vystresovanej a říká:

„35 povolení mám, ale to 36. - to prostě sehnat nejde.“
Zoufalá zvířátka už pomalu propadají beznaději, když v tom se přihlá-

sí vůl, že by to zkusil ve městě vyřídit. Zvířátka se pousmějí a praví: „Ty 
vole? Když to nezařídila mazaná liška ani silný medvěd, ty tam nemůžeš 
uspět!“ Ale vůl se nedal odradit a vyrazil do města. Za tři dny zvířátka po 

ránu vzbudil velký rambajs. Vstanou a vidí v dálce vola, jak si to maže 

k lesu, za zády bagry, jeřáby a náklaďáky s pískem.

Zvířátka se radují a diví zároveň, ptaj se vola: „Vole, jak jsi to dokázal  
?!?!?! „Jednoduše,“ povídá vůl. „Přijdu na úřad, otevřu první dveře - spo-
lužák, otevřu druhý dveře, spolužák, otevřu třetí dveře - zase spolužák...“

V Bílině opět vznikla Strana zelených, podrobnější 
informace na simova.marcela@seznam.cz.

KURIOZITY ZE SVĚTA LITERATURY
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Vysvobozen

 z „vězení“
Toho dne v nočních hodi-

nách přijalo operační stře-

disko MěP Bílina žádost 

o pomoc. Jednalo se o ruše-

ní nočního klidu hlasitým ště-

kotem psa, který se nacházel 

v bytě jednoho z panelových 

domů na sídlišti PP I. Strážní-

ci, kteří se na místo dostavi-

li zjistili, že v bytě je uzamčen 

pes, kterého tam ponechala 

majitelka již třetí den, přičemž 

se sama v bytě nezdržuje. Jeli-

kož strážníci MěP nedispo-

nují pro tento případ potřeb-

nými pravomocemi, byla na 

pomoc přivolána i hlídka Poli-

cie ČR. Policisté poté v sou-

činnosti psa z bytu „vysvobo-

dili“ přes sousední balkon ve 

druhém poschodí a násled-

Z deníku MěP Bílina ně jej předali ochotné soused-

ce majitelky, která se psa pro-

zatím ujala. Je zarážející, že 

se najdou lidé, kteří ponecha-

jí svého psa samotného po tak 

dlouhou dobu v uzamčeném 

bytě bez vody, krmení a mož-

nosti venčení! Tento případ 

bude mít patrně ještě dohru 

před správním orgánem.

Chovanec na útěku 

v Bílině
Při hlídkové činnosti v pro-

storu Mosteckého předměstí 

přijala hlídka MěP Bílina ozná-

mení osoby, že jí před něko-

lika okamžiky neznámý mla-

dík odcizil peněženku, ve které 

kromě fi nanční hotovosti měla 

ještě i osobní doklady. Stráž-

níci přijali popis pachatele 

a začali s pátráním. Po krátké 

chvíli se strážníkům podařilo 

zjistit osobu odpovídající popi-

su oznamovatelky. Tato oso-

ba se však před hlídkou MěP 

dala na útěk. Strážníci oso-

bu pronásledovali a následně 

zadrželi. Pachatel měl při sobě 

odcizenou peněženku, při-

čemž dále vyšlo najevo, že je 

odchovancem diagnostického 

ústavu, ze kterého utekl a je po 

něm vyhlášeno pátrání. Případ 

si na místě převzala Policie ČR 

k dalšímu opatření.

Řidič bez řidičáku
Při kontrole vozidla, jehož 

řidič se dopustil přestupku 

v dopravě, bylo strážníky MěP 

Bílina zjištěno, že tento není 

schopen hodnověrným způso-

bem prokázat registraci vozi-

dla, ani uzavření povinného 

pojištění. Řidič u sebe neměl 

ani žádný doklad totožnosti 

a navíc se strážníkům doznal, 

že vůbec nevlastní řidičský 

průkaz. Skutečnost, že nevlast-

ní ŘP mu však vůbec nebránilo 

v přepravování dalších osob ve 

vozidle a přímo tak ohrožovat 

na životě je samotné a rovněž 

tak i ostatní účastníky silniční-

ho provozu! Jelikož je takovéto 

jednání dle zákona trestným 

činem, byla celá záležitost pře-

dána Policii ČR.

 Z ulice smetiště
Jen za poslední týden byla 

strážníky MěP Bílina vypraco-

vána dvě oznámení na občany, 

kteří si své okolí jaksi pletou se 

smetištěm. Tyto osoby uklá-

daly odpady mimo vyhrazená 

místa, čímž naplnily skutko-

vou podstatu přestupku. Stej-

ně jako tito, i někteří jiní obča-

né se stále mylně domníva-

jí, že pokud uloží odpady ved-

le popelnic, či kontejnerů, je to 

stejné, jako by odpad uložili do 

nich.

Bohužel v tomto případě jde 

o mylnou představu. Častým 

argumentem těchto osob bývá 

tvrzení, že stejně každé ráno 

takto uložený odpad sváží 

vozidlo technických služeb. 

I tato představa je zcestná! 

MTSB odpad nesváží, nýbrž 

jsou nuceny uklízet odpad za 

tyto nezodpovědné občany, 

kteří jsou patrně natolik poho-

dlní, že nejsou ochotni svůj 

odpad zdarma uložit na sběr-

ném dvoře, který je umístěn 

v bývalých kasárnách.

Pokud by MTSB tento 

odpad po občanech neuklí-

zely, patrně bychom všich-

ni zanedlouho přes množství 

odpadu nemohli ani vyjít na 

ulici. Jestliže tedy občan uve-

deným způsobem neopráv-

něně odpad uloží, hrozí mu 

fi nanční sankce až do výše 50 

tis. Kč! (JFK)

Poděkování za krásný přístup k dětem
Rádi bychom prostřednictvím tohoto dopisu upozornili na 

skvělou a obětavou práci paní učitelky Šárky Šilingové ze ZŠ 

Aléská.

Na to, jakým způsobem pracuje s dětmi, její formy a způso-

by práce, jak je ve třídě praktikuje jsou nevšední, neotřelé a vel-

mi účinné. Její přístup k dětem je mateřský, ale přesto přís-

ný a profesionální. Řekli bychom, že dává dětem víc než je její 

povinností. Její forma přípravy na vyučování a pomůcek dětem 

k učení je skvělá. I příprava jejích třídních schůzek uchvátila 

většinu rodičů.

Moc si ceníme její píle a úsilí, které opravdu vedou až nad 

rámec jejích učitelských povinností.

Tímto bychom chtěli naší paní učitelce Šárce Šilingové moc 

a moc poděkovat a popřát mnoho dalších pracovních úspě-

chů!!! A také poděkovat vedení školy, že jí to umožňuje a pod-

poruje.

Děkujeme! Rodiče žáků 3.A

Den ochrany člověka za mimořádných situací

Pátek 22. 6. byl na ZŠ Lidická 

zasvěcen praktickému naplňování 

tématu ochrany člověka za mimo-

řádných situací. 

Park na Kyselce a přilehlé okolí 

se proměnily ve výcviková středis-

ka, ve kterých  se připravovalo 24  

osmi až desetičlenných družstev. 

Byli v nich  rozlosováni žáci různé-

ho věku od 3. – 9. tříd. Jejich úko-

lem bylo prokázat znalosti z oblasti 

zdravovědy, požární ochrany, vše-

obecné výstrahy a dalších. Kaž-

dá skupinka měla svého určeného 

velitele ze 7. – 9. třídy, který odpo-

vídal za svůj tým a splnění všech 

úkolů. Všichni žáci tak prošli na 

jednotlivých stanovištích  praktic-

kým výcvikem v oblasti poskytová-

ní první pomoci, dopravní výcho-

vy a mimořádných situací, sezná-

mili se s činností  zástupců  inte-

grovaného záchranného systému – 

hasičský záchranný sbor a  policie  

a sami si pak v orientačním závodě 

v terénu vyzkoušeli své teoretické  

znalosti na 20 úkolech.

K úspěšné realizaci  projektové-

ho dne nám napomohla svou aktiv-

ní účastí Městská  policie Bílina 

a Hasičský záchranný sbor Bílina.   

Každá z těchto složek měla přiděle-

né stanoviště, na kterém jednotliví 

členové více než tři  hodiny před-

váděli jednotlivým skupinám žáků 

ukázky  policejní  a požární techni-

ky  a zejména ochotně odpovídali 

na všetečné otázky žáků.

Tato rozsáhlá akce,  které se  cel-

kově  zúčastnilo  300 žáků,  napl-

nila beze zbytku své poslání a to 

nejen v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných situací, ale zejmé-

na v oblasti osobnostní a sociální 

výchovy žáků. Ti předvedli nejen 

své velmi dobré znalosti a doved-

nosti, ale také schopnosti  v náhod-

ně složených skupinách úspěšně 

spolupracovat.

Chtěla bych tímto všem zúčast-

něným složkám, žákům i pedago-

gům poděkovat za jejich obětavost 

a vstřícnost. 

Myslím, že tento den byl pro 

nás velmi přínosný a obohatil nás 

všechny o nové zkušenosti a zážit-

ky. 

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky ZŠ Bílina,

Lidická
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HC Draci letos slaví 10. výročíHC Draci letos slaví 10. výročí
Lední hokej má v Bílině 

dlouhou tradici, i když se vždy 

hrál pouze na krajské úrovni. 

Hrál se na bývalé ploše u dneš-

ního nádraží ČD i v Tyršově 

zahradě. V roce 1979 byla uve-

dena do provozu umělá ledo-

vá plocha na bývalém pivo-

varském rybníku.  Lední hokej 

byl pod hlavičkou TJ Loko-

motiva Bílina a v 80. letech 

měl přípravku, elévy, mlad-

ší a starší žáky, mladší a starší 

dorost a muže. Rozmary poča-

sí však omezovaly možnosti 

využití umělé plochy. Chybě-

lo zastřešení a také potřebné 

zázemí. Po roce 1989 začal led-

ní hokej rychle upadat. V roce 

1997 skupina nadšenců obno-

vila tradici ledního hokeje. Jiří 

Hájek, Jiří Pastor, bratři Ander-

lové, Jaroslav Hubáček, Zde-

něk Procházka, Oldřich Bube-

níček, Luboš Uher, Radislav 

Balín a další založili HC DRACI 

BÍLINA. V roce 2001 se hokejo-

ví příznivci dočkali, město Bíli-

na otevřelo nový krytý zimní 

stadion.

Ve vedení HC Draci sto-

jí v současnosti  Ing. Ladislav 

Kvěch, Tomáš Verner, Radislav 

Balín a Daniel Malinovský. 

Jejich úkolem pro nadcházející 

sezónu bude zabezpečit hlav-

ně žákovskou ligu ve spoluprá-

ci s HC Slovan Louny a zabez-

pečení důstojných oslav 10. 

výročí HC Draků v Bílině.

„Oslavy se budou konat 
dne  7. září 2007 a budou se 
pořádat formou „Dne otevře-
ných dveří“ spojené s náborem 
dětí. V dopoledních hodinách 
bude sehráno utkání nejmen-
ších dětí, takzvaných přípra-
vek, které bude o přestávkách 
prolínáno vystoupením oddí-
lu krasobruslení a dále ukáz-
kou hokejových dovedností. Na 
dopoledne budeme zvát  před-
školní děti a děti základních 
škol I. až III. ročníku, pro kte-
ré budou připraveny sladkos-
ti.  Po celé dopoledne od 9,00 
hod. nás bude doprovázet sku-
pina Exit s Tomášem Ernstem 
ze ZUŠ Bílina. Od 12,00 hod. 
do 14,00 hod.  bude pro zájem-
ce o lední hokej veden nábor 
pod odborným dohledem býva-

lého hokejového  reprezentan-
ta Jiřího Bubly a dalších trené-
rů přímo na ledové ploše. V jed-
nání je i hokejové utkání žen-
ských ligových týmů z Litvíno-
va. Od 17,00 hod. se utká  stará 
garda mužstva CHZ Litvíno-
va a výběru Bíliny. Za CHZ Lit-
vínov by měli nastoupit býva-
lí hráči jako jsou Šlégr, Rosol, 
Vopat, Hubl, Bubla, Hrabák, 
Tarant a další. A na  závěr celé-
ho dne se od 19,00 hod. utkají 
domácí  HC DRACI Bílina „A“    
proti HC Kadaň „B“.  V průbě-
hu odpoledne dojde i k oceně-
ní hokejových osobností města 
Bíliny, kteří jsou hokejově spja-
ti s oddílem HC DRACI Bílina. 
Na závěr večera pro pozvané 
hosty zahraje v restauraci zim-
ního stadionu kapela ve stylu 
country“,  prozradil program 

oslav prezident klubu HC Dra-

ci Ing. Ladislav Kvěch.

Budoucnost hokeje v Bíli-

ně  je otázkou peněz. Bez pod-

pory města Bíliny a dalších 

významných sponzorů jako 

jsou SD a. s. Chomutov – Doly 

Bílina, Elektrárna Ledvice, Ide-

alfenster a. s. Bílina, by hokej 

v Bílině zanikl.   Prezident klu-

bu proto vývoj HC Draků nevi-

dí zrovna růžově.

„Neděláme si velké nadě-
je, protože jenom  sezóna pro 
mládež stojí zhruba 300 až 
400 tis. Kč.

 Od města sice na letošní rok 
dostaneme příspěvek na čin-
nost, ale pouze 78 tis. Kč a to 
nám sotva pokryje náklady. 
Stále se hovoří o skryté dota-
ci od města ve výši cca 1,5 
mil. korun ročně, ale vůbec si 
nedovedu představit, že by se  
bez této finanční pomoci měl 
hokej v Bílině udržet.   Budeme 
rádi, když zabezpečíme sezónu 
2007/2008 a co bude dál nedo-
kážu odhadnout. Stále shání-
me příznivce hokejového spor-
tu, sponzorské dary, popřípa-
dě i jinou pomoc. V budouc-
nu také může dojít i ke změně 
ve financování  ledního hoke-
je v Bílině, ale to už je otáz-
ka pro zastupitele města,“ 
dodal nostalgicky Ing. Ladi-

slav Kvěch.

(lal), (web)

Zleva stojící: masér Krotil, trenér Talacko, Michal Talacko, Magyár, 
Forni, Novák, Linke, Seidl, Šír, ved. mužstva Fric.
Zleva sedící: Hojka, Spáčil, Šamonil, Bláha, Prudič, Talacko Mar-
cel, Laibl

Bílinští starší žáci se zúčastnili evropského turnaje v zápa-

dočeské Sušici OTAVA CUPU, za účasti 45 týmů z Německa, 

Nizozemí, Slovenska a Čech. 

 Ve své věkové kategorii bylo 12 mužstev ve třech skupi-

nách. V prvním zápase bílinští remizovali 0:0 s nizozemským 

Zevenaarem, potom porazili 3:0 Svatobor Hrádek a 3:0 pora-

zili také Hlubokou nad Vltavou. V semifi nále si bílinští pora-

dili také s německým Bubenreuthem v poměru 2:1. Ve fi nále 

se střetli s domácí Sušicí, která byla velkým favoritem turnaje. 

Přímý kop z 25 m do šibenice Romana Vondráška rozhodl, že 

pohár  vyhrává Bílina. Petra Slivoňová

Na fotografii horní řada zleva:trenéři Kindl, Záhradský, hrá-
či: Čermák, Šámal, Tichánek, Grunza, Toman, Charvát, Von-
drášek, Karel, trenéři: Čermák, Veselý. Dolní řada zleva: Brůna, 
Veselý, Hubáček, Ferko, Záhradský, Čermák. Na zemi: Sehnout-
ka 

Starší žáci přivezli pohár
Poslední zápas v sezoně Bílina ,,B“ s FC Sokol Háj
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Zleva: Radek Fedák, Luděk Koželuh, Ladislav Koželuh, Petr Tušin-
ský, Michal Koželuh, Vlasta Boháč, Míla Kraus, Milan Kraus 
a Tomáš Kraus.
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a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz. - Foto: Václav Weber.

Rybáři slavili 
dětský den 

Český rybářský svaz v Bílině 

uspořádal 9. června pro děti, kte-

ré mají platnou rybářskou povo-

lenku, tradiční závod v lovu ryb. 

Soutěžící se od rána pokoušeli 

nachytat co nejvíce ryb a samo-

zřejmě i největší úlovek. 

Závod v důsledku úporného 

vedra musel být o hodinu zkrá-

cen, přesto se děti mohly poch-

lubit četnými úlovky. Vyhod-

noceni byli šťastlivci s největší-

mi úlovky, ale i tak žádný mladý 

rybář bez ceny dle svého výběru 

neodešel. 

Závod se zdařil a touto cestou 

chci poděkovat všem rozhod-

čím, kteří se starali o hladký prů-

běh soutěže.

Miroslav Zaťko, vedoucí 

Zleva: Jiří Kabourek, Vojtěch Kuncl, Michal Stehlí-
ček a Martin Pilný

Bílinští to s modely aut umí

V bikrosovém areálu se usku-

tečnil 17. 6. 2007 již 3. ročník 

RC Rally Show Bílina, závod 

modelů automobilů řízených 

rádiem v měřítku 1:10.

Závod byl pořádán na 

9 rychlostních zkoušek, 

z nichž poslední tzv. paralelní 

s křížením na mostě předvádě-

la, jak na tom jezdci opravdu 

jsou, neboť bylo možné spat-

řit, kdo je v cíli první. Závod 

je měřen digitální časomírou, 

protože někdy rozhodují pou-

hé tisíciny vteřiny. Závodu se 

zúčastnilo celkem 25 jezdců  

z celé ČR všech věkových kate-

gorií.

Bílinským jezdcům se v závo-

dě dařilo. Michal Koželuh od 

samého začátku střídavě bojo-

val o vteřiny s Davidem DJW 

o první a druhé místo. Roz-

hodla 9. rychlostní zkouška, 

kde Michal Koželuh udržel 

1. místo.

Velký boj prožíval Petr 

Tušinský o třetí místo. Při 

závěrečné 9. rychlostní zkouš-

ce jeho automobil narazil při 

vjezdu do cíle, do časomíry 

a byl penalizován. To ho odsu-

nulo na celkové 4. místo.

Bílinští jezdci, kteří se 

zúčastnili 3. RC Rally Show 

Bílina: Michal Koželuh,  Petr 

Tušinský,  Ladislav Koželuh, 

Milan Kraus, Tomáš Kraus, 

Luděk Koželuh, Radek 

Fedák, Vlasta Boháč, Milo-

slav Kraus.

Konečné pořadí jednotlivců:  

1. Michal Koželuh   SIK Racing 

Team Bílina

2. David DJW   AIRSPEED 

Praha

3. Karel Griessl   ATR Praha

Konečné pořadí teamy:  1. 

SIK Racing Team Bílina

(ve složení Michal Koželuh 

a Petr Tušinský)

Iveta Koželuhová

Zleva: David DJW, Michal Koželuh, Karel Griessl, Petr Tušinský 
a Pavel Loucký

LENKULENKU
PRŮCHOVOUPRŮCHOVOU

INZERCE 001/BZ

Na všechny dětské rybáře čekaly zajímavé ceny  v podobě rybářských potřeb.


