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Postupující kapela Zlatý Voči z Prahy.  Foto J. Luňák
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O „Babím létě na Kyselce“ je již rozhodnuto
Bílina - V sobotu 21. dub-

na 2007 se v kulturním domě 

Fontána v Bílině uskutečni-

lo předkolo hudebního fes-

tivalu ,,Babí léto na Kysel-

ce“, kterého se zúčastnilo 15 

amatérských skupin a pís-

ničkářů ze všech koutů Čes-

ké republiky. Účelem toho-

to klání bylo přání pořadatelů 

umožnit vystoupit více kape-

lám (byť mimo rámec samot-

ného festivalu) a násled-

ným výběrem z nich tak celý 

bílinský zářijový festival obo-

hatit. Letošní ročník Babí-

ho léta bude kulatý, jelikož se 

koná již po desáté a pořadate-

lé hledají pro tento účel zají-

mavé hudební projekty, které 

nejsou okoukané a přinesou 

nové hudební pohledy. Roz-

hodování bylo velmi těžké, 

protože z níže uvedeného 

seznamu všech interpretů se 

jen velmi nesnadno vybíralo, 

kdo je lepší. Všichni zúčast-

nění se předvedli na tak vyso-

ké úrovni, že porotě zamota-

li hlavu. Diváci byli nekom-

promisní a vlastním hlasová-

ním zvolili skupinu Zlatý Voči, 
která pochází z Prahy. Poro-

ta po vyhodnocení divácké-

ho hlasování doplnila dalšího 

postupujícího, kterým se sta-

la litvínovská folková skupina 

Kvinta, a zbývalo shodnout se 

na třetím postupujícím. Zde 

se názory členů poroty různi-

ly, ale Pepa Štros byl objektiv-

ním a nestranným předsedou 

a nedopustil žádné dohady. 

Posledním postupujícím se 

tak stalo písničkářské těleso 

Duo Passage - opět z Prahy. 

Sluší se jistě poděkovat za 

účast všem, kteří v soutěži 

samotné pokoušeli štěstí, pak 

také členům odborné poroty za 

celodenní trpělivost (předseda 

– Pepa Štros, členové - Lenka 

Průchová, Ervín Rosenkranz, 

Jaroslav Kovář, Jana Beránko-

vá-Brzobohatá), moderátoro-

vi pořadu Jaroslavu Kuchařovi 

za vlídné průvodní slovo, zvu-

kaři Jiřímu Janetkovi za profe-

sionální přístup a skvělý zvuk, 

inspicientovi Pavlu Kubátovi 

za přesnost, kulturnímu cent-

ru Kaskáda za výborné zázemí 

celé akce, Městu Bílina za pod-

poru, pořádající kapele Křáp 

(Pavlu Kopřivovi, Petru Kube-

šovi, Miroslavu Kubešovi, Jose-

fu Gerthnerovi) a vlastní rodi-

ně za trpělivost. 

Vrcholem celého dne byl 

samostatný večerní koncert 

plzeňské skupiny SEMTEX. 

Tato kapela protíná hudební 

žánry a především diváka svým 

svérázným vystoupením baví. 

To potvrdila i v tomto případě 

a předvedla svoji show v plné 

parádě tak, jak to umí.

Jindřich Luňák

I přesto, že většina bílin-

ských čarodějnic odletěla na 

svá venkovská sídla, jsme se 

sešly v pondělí 30. 4. na zahra-

dě DDM, kde jsme  slavily náš 

velký svátek. 

Začali jsme hned ráno 

s našimi nejmenšími ča ro děj-

ni ce mi, které  navštěvují  Klo-

kánek. Počasí bylo sluníčko-

vé, oheň nám krásně hořel, 

kouzlilo se nám fajn a ve vol-

ných chvilkách kdy si děti hrá-

ly na písku, si maminky stih-

ly i popovídat a probrat co se 

chystá na léto. Odpoledne pak 

byla čarodějnická oslava při-

pravená pro všechny členy 

kroužků a jejich vedoucí. Buř-

ty všem moc chutnaly, zába-

va byla čarodějnicky dob-

V domě dětí probíhal Čarodějnický den

rá a odpoledne pěkně uteklo. 

Teď se všichni těšíme na osla-

vu dětského dne a na velké let-

ní prázdniny. Všem čarodějni-

cím a čarodějům, kteří se naší  

oslavy zúčastnili, moc děkuje-

me a těšíme se na další pěkné 

společné dny.  Kolektiv DDM
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Jak často chodíte do kina a co byste navrhovali udělat s budovou kina Hvězda?

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

Jiří Větrovec
30 let,

operátor:
„Do kina v Bílině 

chodím celkem pra-

videlně, a to něko-

likrát do roka. To 

podle fi lmů. Přede-

vším tam zajdu se 

synem na dětské fi l-

my. Netuším, co by 

mělo být jiného z ki-

na Hvětda. Asi bych 

ho prodal a nový 

majitel by z něj měl 

udělat nějaké kul-

turní zařízení.“

Josef Gašparin, 
48 let,

inv. důchodce:
„Do kina chodím 

rád a celkem často, 

minimálně jednou 

do měsíce. Jsem fi l-

mový fanda a nene-

chám si ujít žád-

né zajímavé novin-

ky. Přednost dávám 

českým komediím. 

Asi bych ho nechal 

zrekonstruovat na 

nějaké moderní 

kino.”

Kateřina Bělková, 
31 let,

na mateřské:
„Filmy miluji 

a chodím na ně tak 

třikrát do roka. Pod-

le času a také nála-

dy. Myslím si, že by 

radnice měla kino 

Hvězda odprodat 

a nový majitel by ho 

měl opravit, zmo-

dernizovat a provo-

zovat dál. Byla by 

škoda, nechat tak 

pěkný objekt ladem.

Karel Krejćí,
13 let,

žák
“Chodím tam se 

školou nebo i sám 

na nějaké pěkné 

komedie. Do kina 

zajdu rád, pokud 

tam něco zajímavé-

ho je. Na fi lm zajdu 

minimálně pětkrát 

do roka. Já bych 

nechal kino Hvěz-

da zrekonstruovat 

a provozovat dál, 

když už tam jednou 

je a funguje.”

Zuzana Cibulková,
75 let,

důchodkyně:
“Do kina necho-

dím už vůbec. Na 

pěkné fi lmy se podí-

vám i doma v klidu 

a já už večer stejně 

nikam nechodím. 

Navíc jako penzist-

ka si nemohu dovo-

lit dávat tak vyso-

ké částky za vstup-

né do kina. Z kina 

Hvězda bych udě-

lala nějaké kulturní 

zařízení.”

Žaneta Mrváňová, 
18 let, na mateř-

ské:
„Do kina necho-

dím vůbec. Mám 

ráda soukromí. 

Doma si ten fi lm 

vychutnám daleko 

více, než v kině, kde 

někteří diváci ruší. 

A já z toho pak nic 

moc nemám. Co 

bych udělala s ki-

nem Hvězda? Netu-

ším. Možná bych 

ho prodala a uděla-

la z něj kanceláře.”

Bílinští občané si určitě 

pamatují kino OKO v místě, 

kde je dnes Městské divadlo. 

V průběhu 90. let se ale kino 

OKO zrušilo a ve městě zůsta-

lo pouze jedno kino Hvěz-

da. Vedení města na svém 

posledním zasedání schválilo 

záměr zřízení digitálního kina 

v budově Městského divadla. 

Jaké možnosti digitální kino 

představuje přišel na zasedání 

vysvětlit zástupce společnosti 

XCData pan Růžička.

„CDP 20 je multifunkč-
ní zařízení, které plní všechny  
požadavky provozovatelů kin. 
Lze ho využít na další činnosti 
jako např.  kulturní a pěvecká 
vystoupení, konference, karao-
ke, školní soutěže, schůze obča-
nů měst pod záštitou MěÚ, 
playbacky pro koncertující sku-
piny, volební kampaně, prezen-
tace firem nebo přenosy satelit-
ních a TV sportovních pořadů.“

Bílina by měla být v prv-

ní desítce měst, kde digitální 

kina již používají. Rozhodnu-

tí přišlo po návštěvě digitální-

ho kina v Žatci radním Micha-

lem Mlejem a místostarostou 

Romanem Šebkem.

Z jakého důvodu jste se roz-
hodli zřídit v Bílině digitální 
kino?

Návštěvnost „starých“ kin 
jako je například Hvězda 
pomalu klesá. Ročně vykazu-
je ztrátu 800 tisíc až milión 
korun, kromě loňského roku, 
kde ztráta byla „jen“ 500 tisíc, 
ale to byl také dobrý filmař-
ský rok. Zařízení je také značně 
zastaralé a na jeho obnovu ne-
jsou finance. Velké ztráty jsou 
také na energiích.

Jaké výhody digitální kino 
přinese?

Digitální kino má řadu 
výhod. Filmy se promítají 
v kvalitativně vyšší třídě, je tu 
možnost rozšířit nabídku celo-
večerních filmů, ale i alterna-
tivních pořadů pro různé sku-
piny návštěvníků jako jsou 
např. důchodci nebo školy. 
Obraz by měl být až 10x ostřej-
ší než je dnes v kině Hvězda, ale  
i zvukově je to nesrovnatelné. 
Předpokládáme, že operativ-
nější způsob promítání filmů 
přiláká do kina více diváků.

Musí se dodržovat měsíč-
ní odstupy ve vysílání jak je to 
běžné v současných kinech?

To je také jedna z velkých 
výhod digitálního vysílání, 
protože čekací doba v tomto 
případě zcela odpadá. U někte-
rých filmů se standardní čekací 
doba musí dodržovat tj. případ 
filmů o Harrym Potterovi, kde 
si filmařské společnosti práva 
chrání. Ostatní filmy americké, 
evropské nebo české, bychom 
mohli promítat bezprostředně 
v premiérových časech. 

Jakým způsobem se filmy 
zajišťují a kolik v digitálním 
kině zaplatíme za jedno pro-
mítání?

Objednávání filmů je velmi 
operativní, veškeré objednávky 
se provádějí přes internet, kde 
se zjistí jaké filmy jsou k dis-
pozici, zavolá se distributorovi, 
který zpětně e-mailem potvr-
dí, že ho lze promítnout a do 
dvou hodin je příslušný film 
v kině. Cenu si určuje zřizovatel 
kina, v tomto případě KC Kas-
káda. U filmů pro školy a škol-
ky může jít pouze o symbolic-
kou částku. 

Pro filmové fanoušky je to 
dobrá zpráva, ale budou se 
promítat i koncerty?

Samozřejmě. Stačí zaplatit 
licenci příslušného koncertu 
a koncert je možné vysílat on-
line ve špičkové kvalitě. Na své 
si mohou přijít nejen přízniv-
ci rockerových nebo punkových 
skupin, ale také zájemci o váž-
nou hudbu.

Co se stane s kinem Hvěz-
da a jaký bude mít nové kino 
název?

Kino Hvězda bude předmě-
tem dalšího jednání. Z našeho 
klubu (ODS) přijde návrh, aby 
se kino prodalo.

Nemyslím si, že se obnoví 
název OKO, ale můžeme udělat 
anketu mezi občany ať si název 
zvolí sami. Vítězný návrh bude 
odměněn. (lal)

  Rozhovor s místostarostou Romanem Šebkem na téma:

Digitální kino v Bílině

Návrhy na pojmenování 
„nového“ digitálního kina 
posílejte na bilinsky.zpra-
vodaj@seznam.cz nebo 
zanechte v Infocentru na 
Mírovém náměstí. Zprá-
va by měla obsahovat nový 
název kina, jméno a kon-
takt. Ankety se mohou 
zúčastnit občané, školy, 
školky nebo jednotlivé tří-
dy, popř. kluby.
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Střípky 
z Bíliny

Zastupitelstvo na svém 
posledním zasedání schváli-
lo obecně závaznou vyhláš-
ku o pohybu psů v obci. Jaké 
nastanou změny pro majite-
le psů?

„Odbor životního prostře-
dí předložil zastupitelstvu ke 
schválení návrh obecně závaz-

Otázka pro starostu
né vyhlášky č. 5, která stanovu-
je pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství. Do návr-
hu se začlenil požadavek mís-
tostarosty Romana Šebka a to 
povinnost majitele psa v přípa-
dě chybějící identifikační znám-
ky předložit stvrzenku o zapla-
cení místního poplatku ze psů. 
Na veřejných prostranstvích 
v obci je možný pohyb psů pou-
ze na vodítku a s náhubkem. 
Volné pobíhání psů je pouze 
s náhubkem a pod neustálým 
dohledem osoby doprovázejí-
cí psa. I na volné prostranství se 
vztahuje  povinnost uklízet psí 
exkrementy. Vyhrazené prosto-
ry pro volný pohyb psů budou 
viditelně označeny.“

Vymezení prostor

pro volné pobíhání psů
  Oblast centra města  - poze-

mek vedle ruiny hotelu Dag-

mar

  Sídliště na PP I. – zatravně-

ný prostor nad Jenišovskou 

ulicí

  Sídliště na PP II.       – poze-

mek vedle kotelny nad ul. 5. 

května

  Sídliště Za Chlumem, SHD, 

ul. Studentská – mezi zahrád-

kami a ul. Litoměřická, Za 

Chlumem naproti základní 

škole za hlavní silnicí

  Panelové sídliště u Astry – 

část pozemku za bloky 20 

a 21 v ul. A. Sovy.

uložila:
Starostovi města jednat 

s ministrem kultury o mož-

nosti vyjmutí objektu pivovaru 

jako celku z kulturních pamá-

tek. 

Tajemníkovi města svolat 

koordinační schůzku s fi rmou 

Pentium a příslušných vedou-

cích odborů k dokončení pas-

portizace technických zaříze-

ní města (chodníky, komuni-

kace, zeleň, veřejné osvětlení 

apod.) 

Ředitelce Městských tech-

nických služeb Bílina a vedou-

címu odboru nemovitostí 

a investic řešit fi nanční a časo-

vou posloupnost oprav na pla-

vecké hale. 

 schválila:

Stanovení priorit při opra-

vách chodníků dle „Koncepce 

oprav chodníků“, zpracované 

odborem nemovitostí a inves-

tic, s vyloučením oblasti Srbsko.

Záměr opravy podla-

hy tanečního sálu Základní 

umělecké školy Bílina včetně 

položení parketových vlysů. 

Směrnici č. 04/2007 „Pra-

vidla pro přípravu a zadávání 

zakázek malého rozsahu měs-

tem Bílina“, s účinností od 2. 5. 

2007, s doplněním o kategorii 

„C“ od 2 do 6 mil. Kč. 

Odstoupit od podpisu nájem-

ní smlouvy na pronájem nebyto-

vých prostor v Litoměřické ul. č. 1 

- bývalá výrobna baget, s panem 

T.P. Nebytové prostory budou 

zveřejněny k dalšímu pronájmu 

za cenu 213,- Kč/m2/rok.

jmenovala:
Pana Josefa Horáčka - sta-

rostu města, nadále členem 

správní rady společnosti TER-

RA NATURA, o. p. s., se sídlem 

Hrobčice, pro další funkční 

období, tzn. s platností od 10. 

5. 2007 do 10. 5. 2010. 

souhlasila:
S pořádáním maximálně 

dvou koncertů pěveckého sou-

boru Schola Viva Bilinensis 

v obřadní síni Městského úřa-

du Bílina, v roce 2007.

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

Rada města Bíliny
na své 9. schůzi konané dne 2. 5. 2007 mimo jiné

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

Úprava pravidel pro

přípravu a zadávání zakázek 

malého rozsahu
Podle návrhu radního 

Michala Mleje a Mgr. Rad-

ka Johanny vydala rada města  

nová pravidla, která podrob-

něji upravují postup zadává-

ní stavebních zakázek malého 

rozsahu ve fi nanční výši od 50 

tisíc  Kč bez DPH. 

Nově je zpracovatel povinen 

zveřejnit na úřední desce MěÚ 

a internetových stránkách 

www.bilina.cz  každou zakázku 

po dobu 10 dní s tím, že datum 

zveřejnění plánované zakáz-

ky bude oznámeno tajemníko-

vi MěÚ a archivováno formou 

písemného protokolu.

V případě, že MěÚ po uply-

nutí desetidenní lhůty obdrží 

na zveřejněnou plánovanou 

zakázku méně než pět nabí-

dek, je zpracovatel povinen 

dále vyzvat takové množství 

zájemců, aby byly naplněny 

podmínky pro zadávání zaká-

zek.

Ambulantní péče zachována 

pro letošní rok
Zastupitelstvo města schvá-

lilo záměr uzavření smlouvy na 

poskytnutí dotace na zabezpe-

čení ambulantní pohotovost-

ní péče pro obyvatele správní-

ho obvodu obce s rozšířenou 

působností mezi Ústeckým 

krajem a Městem Bílina.

Muzeum v Bílině
Bílinská přírodovědná spo-

lečnost přišla s návrhem na 

zřízení muzea v Bílině v budo-

vě ZŠ Lidická ve Vrchlického 

ulici (bývalá škola). 

„Bílinská společnost navr-
huje zřídit v muzeu stálé expo-
zice, které by byly průběžně 
doplňovány. Expozice by byly 
zaměřené na archeologii, geo-
logii třetihor, druhohor, mine-
ralogii, historii města Bíliny, 
průmysl, lázně a zaniklé obce,“ 

uvedla vedoucí odboru škol-

ství a kultury Veronika Spur-

ná.

Zastupitelstvo zatím schvá-

lilo záměr zřízení muzea v Bíli-

ně, otazník pouze zůstává, kde 

bude umístěné. V jednání je 

Nízkoprahové cent-
rum  v Bílině na Teplic-
kém předměstí navští-
vila jihoafrická rapo-
vá zpěvačka  Shamee-
na Williams. Přije-
la v rámci projektu 
PeaceXchange vysvět-
lit dětem ze sociál-
ně vyloučených lokalit 
s nimiž pracují zaměst-
nanci společnosti Člo-
věk v tísni, význam 
hudby, aby si mladí lidé 
osvojili schopnost řešit 
konflikty nenásilným 
způsobem.
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Střípky 
z Bíliny

také zakoupení bývalého Lon-

donu a jeho obnova jako „Cen-

tra česko-německých dějin“.

Cenová mapa se bude opět

aktualizovat
Poslední cenová mapa sta-

vebních pozemků města Bíli-

ny byla zpracována k ceno-

vé úrovni roku 2001. Ceno-

vou mapu je tak nutno dopl-

nit a aktualizovat, zpřesnit 

oceňování pozemku a poskyt-

nout přehled o trhu s pozemky 

a jeho současné trendy.

K nárůstu cen pozemků 

došlo například na Pražském 

předměstí a centru města. 

Naopak v lokalitě na Teplic-

kém předměstí ceny pozemků 

dlouhodobě stagnují.

Změna obecné vyhlášky

„o místním poplatku

za užívání veřejného

prostranství“
Zastupitelstvo města schvá-

lilo zrušení obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2007 o místním 

poplatku za užívání veřejné-

ho prostranství a její nahraze-

ní vyhláškou č. 8/2007.

Úpravy se týkaly v upřes-

nění některých pojmů např. 

„předzahrádky“ byly nahraze-

ny termínem „přechodné uží-

vání veřejného prostranství 

pro poskytování restauračních 

služeb před restaurací“.

V souladu se zákonem 

o místních poplatcích byl zru-

šen denní paušál pro jednot-

livé atrakce lunaparků nebo 

cirkusů a byl nahrazen týden-

ním paušálem. Do vyhlášky se 

zapracovalo příležitostné pro-

dejní místo v prostorách láz-

ní Kyselka pro pořádání akcí 

organizovaných městem Bíli-

na.

 

Děti ze ZŠ Aléská vyjely

do školy v přírodě

Žihle - sklárna
Doba, kdy se pravidelně jez-

dilo do škol v přírodě je nená-

vratně za námi, ale oblíbenost 

těchto „zdravotních“ výjez-

dů zůstala. Negativní strán-

kou škol v přírodě jsou fi nan-

ce. Za desetidenní pobyt jed-

uložilo:

Vedoucí fi nančního odbo-

ru vypracovat interní pokyn 

k postupu stanovení úlevy na 

penále při úhradě nedoplatku 

na poplatku z odpadu .

navrhlo:

Přísedícími  Okresního sou-

du v Teplicích: p. Vladislava 

Heřmánka, p. Petra Procház-

ku, pí Ladu Zámostnou, pí 

Drahoslavu Schüsmannovou, 

p. René Štěpánka a pí Zdeňku 

Jílkovou. 

schválilo:

Žádost společnosti SOR-

TING Solutions s. r. o. se síd-

lem v Bílině, Želivského 53/5                    

o prodloužení lhůty splatnos-

ti kupní ceny a zároveň pod-

pisu kupní smlouvy na kou-

pi pavilonu č. 2 v areálu býva-

lé ZŠ Teplické předměstí, včet-

ně parcely pod stavbou č. 

1683/99, maximálně do 30. 

června 2007.

Provedení aktualizace Ce-

nové mapy stavebních pozem-

ků města Bíliny, k cenové úrov-

ni roku 2007. 

Bezúplatný převod vybra-

ného kancelářského nábyt-

ku v celkové pořizovací hod-

notě 82 500 Kč z majetku měs-

ta Bíliny, do majetku ZŠ Aléská 

v Bílině.

Uzavřít se společností HNsP 

s. r. o. Bílina dohodu o uznání 

dluhu a způsobu jeho plnění 

ve výši 3 mil. Kč, se splatností 

do 31. 12. 2010;

Poskytovat každoročně, 

až do roku 2010, HNsP s. r.o. 

Bílina dotaci na ambulantní 

pohotovostní  péči, příspěvek 

na údržbu zeleně ve výši 300 

tis. Kč a příspěvek na ostrahu 

objektu ve výši 150 tis. Kč;

Přijetí účelové dotace na 

výkon státní správy v oblas-

ti sociálních služeb pro obce 

s rozšířenou působností ve 

výši 361.385,-  Kč.

Přijetí účelové dotace na 

činnosti vykonávané obce-

mi s rozšířenou působnos-

tí v oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí ve výši 512.000,-  

Kč.

Přijetí dotace ve výši 

20,140.000,- Kč na dávky 

pomoci v hmotné nouzi. 

Přijetí dotace ve výši 

5,391.000,-  Kč na dávky sociální 

péče pro zdravotně postižené. 

Záměr zřízení muzea se stá-

lou expozicí jako: organizační 

složka „Městské muzeum Bíli-

na“, nebo obecně prospěšná 

společnost „Muzeum Bílina“.

Uzavření smlouvy mezi 

Ústeckým krajem a Městem 

Bílina na poskytnutí dota-

ce na zabezpečení ambulant-

ní pohotovostní péče v Bílině, 

pro obyvatele správního obvo-

du obce s rozšířenou působ-

ností, s platností od 1. 4. 2007. 

Záměr vybudování digitál-

ního kina v budově městského 

divadla v Bílině. 

Činnost rady v samostat-

né působnosti za období od 7. 

února do 4. dubna 2007.

projednalo:

Zápis ze schůze fi nančního 

výboru, konané dne 18. dub-

na 2007.

vydalo:

Obecně závaznou vyhlášku 

města č. 5/2007, která stano-

vuje pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství ve měs-

tě Bílina a vymezuje prostory 

pro jejich volné pobíhání.

Obecně závaznou vyhlášku 

města č. 6/2007 o sazbě daně 

z nemovitosti. 

Obecně závaznou vyhláš-

ku města č. 8/2007 o místním 

poplatku za užívání veřejného 

prostranství, s účinností od 1. 

července 2007. 

 

vzalo na vědomí:

Materiál stavebního úřadu 

o neodkladných zabezpečo-

vacích pracích na objektech 

ve městě a pověřuje staveb-

ní úřad a odbor nemovitostí 

a investic k zabezpečení objek-

tů v návaznosti na § 135 záko-

na č. 183/2006 Sb. 

Rozbor stavu pohledávek 

města za rozpočtové příjmy, 

evidovaných k datu 31. 12. 

2006.

Splnění usnesení zastupi-

telstva města č. I/1 ze dne 15. 

2. 2007, kterým bylo uloženo 

fi nančnímu odboru zpraco-

vat celkovou hodnotu majet-

ku města a stavu fi nančních 

rezerv k 31. 12. 2006. 

Splnění usnesení zastupi-

telstva města č. I/2 ze dne 15. 

2. 2007, kterým bylo uloženo 

fi nančnímu odboru zpracovat 

návrh na „fi nanční prázdni-

ny“ na penále za nezaplacené 

poplatky za odpad.

Informaci o hospodaření 

města, jeho zařízení a řízených 

organizací za rok 2006.

Zprávu o činnosti oddě-

lení regionálního rozvoje 

k 31. březnu 2007, obsahují-

cí přehled podaných žádostí 

o dotační tituly a jejich úspěš-

nost.

Zprávu o činnosti Městské 

policie v Bílině za rok 2006. 

Zápis z kontrolního výbo-

ru ze dne 21. dubna 2007, 28. 

března 2007 a ze dne 16. dub-

na 2007. 

Informaci ředitele Hornic-

ké nemocnice s poliklinikou 

v Bílině, týkající se provozu 

HNsP Bílina.

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY
na svém  3. veřejném zasedání konaného dne 26. 4. 2007

S úplným zněním usnesení se lze seznámit na úřední desce MěÚ Bílina nebo
v sekretariátu starosty města  a dále i na webových stránkách města  (www.bilina.cz)
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noho dítěte zaplatí rodiče cca 

2.600,- Kč. Proto se město roz-

hodlo významnou měrou při-

spět, aby do školy v přírodě 

mohlo vyjet co nejvíce dětí.

„Město mělo zájem na tom, 
aby děti mohly opět vyjíždět 
do škol v přírodě. Dnes už to 
samozřejmě není ze zdravot-
ních důvodů, ale děti mají tyto 
„výlety“ rády. Jezdí se již dru-
hým rokem a je to takové zpes-
tření výuky a utužení dětského 
kolektivu,“ sdělil místostarosta 

Roman Šebek.

Do školy v přírodě  vyjelo cca 

170 dětí ze ZŠ Aléská. V součas-

né době jsou v Žihli děti z bílin-

ského gymnázia a na ZŠ Lidic-

kou škola v přírodě na stejném 

místě teprve čeká. (lal)

Dva kruhové objezdy na 1/13 

budou ještě v letošním roce
Ani opětovné seřízení  soft-

véru, který řídí semafory na 

průtahu městem, nepomoh-

lo od stále se   tvořících  kolon 

před vjezdy do města. Podle 

posledních průzkumů projede 

Bílinou za 24 hodin  cca 25 tisíc 

automobilů.

„V loňském roce se pokoušela 
specializovaná firma od květ-
na do prosince seřídit sema-
fory tak, aby doprava na 1/13 
byla plynulá. Myslím si, že pro-
to udělala maximum, i když 
na úkor toho, že při vjezdu do 
města je na semaforech delší 
čekací doba,“ uvedl Miroslav 

Jedlička z dopravního odboru 

v Bílině.

S novým obchodním stře-

diskem přichází i další oří-

šek k rozlousknutí, nejen pro 

dopravní odbor v Bílině.

„Když se připravovala stu-
die proveditelnosti, tak se upo-
zorňovalo na to, že u nového 
obchodního střediska vznikne 
další světelná křižovatka a to 
už by byl problém. Přednesli 
jsme návrh na kruhové objez-
dy po celé délce průtahu 1/13. 
Studii proveditelnosti vypraco-
val Ing. Tomáš Malina, který se 
podílel na výstavbě kruhových 
objezdů v celé ČR,“ prozradil 

Jedlička.

Starosta Josef Horáček spolu 

s vedoucím dopravního odbo-

ru navštívili náměstka ministra 

dopravy, aby domluvili fi nan-

Anketu „Téma 2007“ v Bíli-

ně pořádala Týmová iniciati-

va pro místní udržitelný roz-

voj spolu s městem Bílina. 

Město se nedávno stalo part-

nerem této iniciativy, která na 

základě  ukazatelů kvality živo-

ta a rozvoje pomáhá městům 

v ČR zlepšovat životní pod-

mínky občanů a nacházet silné 

a slabé stránky rozvoje. 

„Spolu se zástupci měs-
ta bylo pečlivě vybráno deset  
témat, která patří v Bílině 
k nejdiskutovanějším. V anke-
tě jsme zjišťovali, které z témat 
považují obyvatelé města za 
skutečně nejvýznamnější. 
K prvním dvěma až třem vítěz-
ným tématům budou uspořá-
dány společné diskusní a plá-
novací akce a vzniknou i pra-
covní skupiny na principu 
Místní Agendy 21,“ uvedl Karel 

Müller z MěÚ v Bílině.

V Bílině jednoznačně vyhrá-

lo téma „Soužití občanů růz-

ných národností na sídlištích“ 

v počtu 287 hlasů. Na dru-

hé místo se v počtu 168 hla-

sů dostalo téma „Bezpečnost 

a stoupající kriminalita“. 95 

respondentů zajímá doprav-

ní situace na průtahu městem. 

Platných hlasů se odevzda-

lo 927 a neplatných bylo 122. 

Z označených témat bylo mož-

né vybrat pouze jedno, ačko-

li všechna uvedená témata 

jsou podle občanů Bíliny vel-

mi aktuální.

Město by se mělo na zákla-

dě této ankety vážně zabývat 

problémem, který nejvíce trápí 

občany v našem městě.

„Všichni lidé na světě i v téhle 
republice mají stejná práva 
a povinnosti. Všechny vyhláš-

ky, které město vydá, platí pro 
všechny občany bez rozdílu. 
Bohužel nejsou páky ještě na 
to, aby se mohlo represí dotlačit 
určité nepřizpůsobivé skupi-
ny obyvatel k jejich dodržová-
ní. Čím dál tím častěji se setká-
váme s tím, že mladí opouště-
jí učební obory, nechtějí pra-
covat a zůstávají na soc. dáv-
kách. Na všech setkáních měst 
a obcí se všude tlačí na to, aby 
se právě v tomto udělaly úpra-
vy a to nejen v soc. dávkách, ale 
i úpravy v příspěvku na mateř-
skou a omezení počtu dětí, na 
které bude stát přispívat. Pro-
blémy jsou i s devastací bytu, 
ale opět nemáme v ruce žádné 
prostředky jak tomu zamezit. Je 
to boj s větrnými mlýny,“ dodal 

k tíživému problému města 

starosta Josef Horáček. (lal)

Anketa „Téma pro Bílinu“ zaujala přes tisíc respondentů

S cílem snížit nezaměstna-

nost v Ústeckém kraji se konal 

25. dubna v Bílině Workshop 

2007. Projekt s názvem „Insti-

tut trh práce – podpůrný sys-

tém služeb zaměstnanosti“ 

rozšiřuje a zkvalitňuje služby 

poskytované zaměstnavatelům 

a uchazečům o zaměstnání.

První části akce se zúčastnili 

pozvaní podnikatelé a zaměst-

navatelé z okolí Bíliny, kte-

rým byl představen projekt ITP 

a vysvětleny činnosti, kterými 

se pracovníci v rámci projektu 

zabývají. 

Ze strany podnikatelů 

a zaměstnavatelů byl podstat-

ně větší zájem o workshop, 

než ze strany nezaměstna-

ných. Pro uchazeče o zaměst-

nání byla vyhrazena druhá 

polovina akce, na kterou při-

šly pouze tři zájemkyně o prá-

ci. Zájemci o zaměstnaní 

měli možnost vyplnit stručný 

dotazník se základními údaji 

a osobně pohovořit se zástup-

ci projektu. Výhodou projek-

tu pro nezaměstnané je indi-

viduální přístup a vyhledávání 

nejen vhodného zaměstnání, 

ale i rekvalifi kace nebo potřeb-

né školení. 

„Workshop pro uchazeče 
o zaměstnání byl doplňkovou 
akcí dopoledního programu, 
který byl určen pro podnika-
tele. Workshopu se zúčastnilo 
uspokojující procento uchaze-
čů o zaměstnání, které uvíta-
lo pomoc při hledání zaměst-
nání, případně možnost zařa-
zení do rekvalifikačních kur-
zů v rámci projektu Carenet 
II.,“ sdělila vedoucí okresní-

ho zastoupení ITP Teplice Bc. 

Krebsová.

Workshopy v Bílině byly 

určeny jak pro podnikatel-

skou veřejnost, tak pro ucha-

zeče o zaměstnání. Na závěr 

Workshopů proběhla jedná-

ní účastníků semináře s pra-

covníky ITP Teplice, Úřadem 

práce Teplice a agenturou 

CzechInvest, kde si účastníci 

odnesli potřebné informace, 

jak pro své podnikání, tak pro 

uplatnění na trhu práce.

„Po uskutečnění akce 
„Workshop Bílina“ se již na ITP 
Teplice obrátili podnikatelé, 
kteří se akce zúčastnili a chtě-
jí čerpat finanční prostředky ze 
Strukturálních fondů Evropské 
unie pro období 2007 – 2013 
např. na nákup nových techno-
logií, rekonstrukce budov. Dále 
se na ITP Teplice obracejí spo-
lečnosti, které nemohou dlou-
hodobě sehnat odpovídající 
zaměstnance pro své konkrét-
ní obory,“ dodala závěrem Bc. 

Krebsová. (lal)

Všichni mluví o dotacích. Ve 

smyslu: „Na to vám dá EU.“. 

Jenže ono to není tak snad-

né, orientovat se v množství 

nabízených programů, titu-

lů, výzev…  Neříkám, že to je 

nemožné, ale časově nároč-

né. Většina podnikatelských 

i jiných subjektů nemá tolik 

času, aby se propletla dotač-

ními tituly s plným pochope-

ním věci. 

Navíc jsou akce, které jdou 

z rozpočtu EU a jiné, které 

jdou z rozpočtu státního.

Seminář pořádaný k sezná-

mení s projektem „Institut 

trhu práce“, jsme uvítali.

S možnostmi pomoci nejen 

podnikatelům, ale i dalším 

subjektům se představil Uřad 

práce, agentura CzechInvest-

konkrétně regionální pobočka 

Ústí nad Labem, Okresní hos-

podářská komora Teplice, spo-

lečnost Arkádie a v neposlední 

řadě projekt Institut trhu prá-

ce.

Akce byla pro nás příno-

sem, především jsme přehled-

ně dostali spoustu informací. 

Kde, o co, kdy, jak a koho žádat 

o případnou dotaci, informa-

ce, pomoc i radu.

Renata Myslíková
K-Pro soft. spol. s r.o.

Kladné ohlasy z řad podnikatelů, ale 
malý zájem z řad nezaměstnaných 

Workshop přinesl odbornou pomoc a rady
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Javor dlanitolistý v lázeňském parku na Kyselce

cování kruhových objezdů na 

1/13. V letošním roce by měs-

to mělo dostat fi nance na kru-

hový objezd u radnice.

„V tomto roce by se měly 
začít stavět kruhové objezdy 
u Plusu a vlakového nádraží, 
ale výstavbu zafinancuje fir-
ma, která bude stavět obchod-
ní středisko. V příštím roce by-
chom měli dostat finance na 
kruhový objezd u Lidlu. Pokud 
se vše podaří, tak průjezd Bíli-
nou bude plynulý, bez zby-
tečných front a hlavně se zvý-
ší bezpečnost,“ dodal na závěr 

Miroslav Jedlička. (lal)

Významné stromy 30:
– javor dlanitolistý

Tento významný strom 

nalezneme vlevo od zadní stě-

ny hlavní lázeňské budovy na 

Kyselce, vpravo od cesty stou-

pající od hlavní lázeňské budo-

vy směrem k lesní kavárně. 

Je to nízký (5 m), do šířky 

rozložitý (10 m) strom, který 

se větví nízko u země (obvod 

pod rozvětvením je 100 

cm). Při pohledu od lázeň-

ské budovy se ukrývá lidské-

mu zraku za mohutné zeravy. 

Navzdory nevelkému vzrůs-

tu se nejedná o strom mla-

dý, předpokládáme že dobou 

zasazení je první polovina 

minulého století. 

Javor dlanitolistý (Acer pal-
matum) je v naší zemi exotem, 

Děkujeme
Organizátoři letošního Baka-

láře děkuji p.René Štěpánko-

vi, Květiny Rendl a DOBRÉMU 

BYDLU za sponzorské dary do 

tomboly.

Za pořádající s pozdravem
L. Hellingerová + P. Skuthanová

Redakční rada
Bílinského zpravodaje 
přeje vše nejlepší
ženám
ke Dni
matek.

který má svůj původ v Japon-

sku. Vyniká nádherně fi alo-

vými plody (nažkami, lidově 

nosy). Nevelké listy (5 -10 cm) 

připomínají svými pěti až sed-

mi dvakrát pilovitými lalo-

ky lidskou dlaň. Mladé a pod-

zimní listy navíc obsahují 

množství červeného barviva, 

které dělá strom velmi dekora-

tivním. Poloha stromu ve stí-

nu zeravů je pro zdárný vývoj 

stromu vhodná, neboť má rád 

přistíněné lokality. V domovi-

ně dorůstá výšky až 8 m, u nás 

však podstatně méně. 

Náš exemplář stromu je 

významný především ojedi-

nělostí v širokém okolí, stá-

řím, svým exotickým původem 

a kupodivu i velikostí, která je 

v našich klimatických podmín-

kách značná.

Javory jsou z našeho úze-

mí široce známé již z třetihor-

ních (miocenních usazenin) 

mostecké pánve. Přímý předek 

tohoto javoru však na našem 

území nežil.

K. Mach a J. Boršiová

Bílinské sojky v krajském kole přírodovědné soutěže
V Krásné Lípě 21. 4. 2007 

na terénní základně Sva-

zu ochránců přírody proběh-

lo krajské kolo přírodovědně-

ochranářské soutěže Zelená 

stezka – Zlatý list. Do soutěže 

opět velmi významně zasáhl 

přírodovědně-turistický oddíl 

Bílinské sojky. Družstvo v kate-

gorii do šesté třídy (F. Klíma, 

J.Procházka, M. Mach, L. Täu-

ber, D. Fait a M. Procházka) 

v konkurenci 10 družstev vel-

mi těsně obsadilo třetí příčku 

a družstvo starších (L. Musilo-

vá, M. Machová, A.Krupková, 

Dinh Thi Thu Trang, J. Täuber 

a L. Hošek) obhájilo loňskou 

stříbrnou pozici mezi dvanácti 

družstvy. Vítězi soutěže v obou 

kategoriích a tím postupující-

mi do národního kola se stejně 

jako loni stala družstva PO Výři 

ze Stráže pod Ralskem. Sou-

těž byla letos zpestřena vel-

mi atraktivním průběhem Dne 

Země a tak nebyla nouze ani 

o veselé zážitky. Na organiza-

ci soutěže se podíleli i dospě-

lí členové Bílinské přírodověd-

né společnosti K. Mach a M. 

Horák. (KaM)

Dovolená s námi, to je TERNODovolená s námi, to je TERNO
Jsme tu pro vás již 17 let! Jistota pojišt né cestovní kancelá e!
Krásné léto Vám p eje cestovní kancelá  Terno tour a její tým.

POZOR AKCE!
Od 1. 5. dostane každý náš zákazník dáre ek!

Již nyní v nabídce LAST MOMENTY na léto do všech destinací

INZERCE 383/TP

Bílina, Mírové nám stí, tel./fax: 417 820 536
Dále nás najdete v Teplicích, Most  a v Chomutov .

www.ternotour.cz

Bílinský M. Horák při prezentaci kroužkování ptáků – pěvců 
v rámci Dne Země. 

Dokážeš to taky!
Motivační akce pro onko-

logicky nemocné. Výzva pro 

ženy, které překonaly rakovi-

nu prsu k návratu do normál-

ního života.

Tři onkologické kluby a jejich 

příznivci a přátelé - Kapka 97 

Chomutov, AMA Most a Por-

tus Teplice se setkají v sobotu 

26. 5. 2007 v 10.00 hodin v Bíli-

ně Kyselce k prožití přátelské-

ho dne spojeného s výstupem 

na Bořeň, hudbou a opékáním 

buřtů.

V 17:00 bude odesláno SMS 

poselství ostatním onkologic-

kým sdružením a pacientkám 

s nádorovým onemocněním 

prsu.

Zveme všechny, spojíme 

ruce a darujeme si navzájem 

sílu, odhodlání a odvahu.

Soňa Erdélyiová
 koordinátorka občanského 

sdružení onkologických
pacientů Kapka 97, Chomutov.
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Vítězné družstvo červených. Foto Mgr. Marie Sechovcová

Významného úspěchu dosáhla děvčata 

speciálních tříd naší školy, když při 1. roč-

níku Miss speciálních škol, které se ode-

hrálo 19. 4. v Teplicích, obsadila 1. a 2. 

místo. 

Dvanáct adeptek ze speciálních škol 

Teplicka nejprve prozradilo něco o svých 

zájmech. V dalších soutěžních kolech dív-

ky předváděly společenské šaty, ve vol-

né disciplíně většinou tančily nebo zpíva-

ly a také odpovídaly na vylosované otázky. 

Porota nakonec přisoudila titul „Miss spe-

ciálních škol“ Nikole Krokové ze ZŠ Lidic-

ká. Andrea Smatušíková rovněž z naší ško-

ly se stala první vicemiss. Třetí nejhezčí 

dívkou je Daniela Demeterová z pořádají-

cí Speciální školy Teplice.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 

oběma dívkám za skvělý výkon a nádherné 

umístění, paní učitelce Mgr. Monice Kun-

cové za jejich přípravu a Speciální škole 

Teplice za výbornou organizaci soutěže.

Mgr. Marie Sechovcová
 zást. ředit. ZŠ Lidická

Děvčata ze ZŠ Lidická vyhrála Miss speciálních škol

ZŠ Lidická se zúčastnila 7. ročníku soutěže Paragraf 11/55
Již potřetí organizovala ZŠ 

Lidická na základě přání žáků 

6. – 9. tříd školní kolo vědo-

mostní soutěže Paragraf 11/55. 

Hlavním cílem soutěže, jejímž 

iniciátorem je Aliance Zákon 

18, je zvýšení právního pově-

domí žáků a znalost zákona 

č. 379/2005 Sb., který zakazu-

je prodej tabákových výrob-

ků mladým lidem do 18 let. 

O tomto zákonu existuje jen 

minimální povědomí a jeho 

porušování je společností 

obecně tolerováno.

 Letošní 7. ročník postupové 

soutěže probíhá v kraji Středo-

českém a Plzeňském a kromě 

toho ještě v dalších 9 krajích. 

Připojili jsme se tak ke školám, 

kde tato soutěž probíhá opa-

kovaně. Ačkoliv vítězové naše-

ho školního kola letos nikam 

nepostupují, i tak všech šest 

soutěžních družstev urputně 

bojovalo o co nejlepší umístě-

ní. Soutěžící žáci prokazova-

li porotě i fanouškům ze svých 

tříd znalosti v oblasti záko-

nů, prezentovali své názory na 

dané téma, schopnost týmové 

spolupráce a další dovednosti. 

Vítězem po napínavém klání 

se stalo družstvo červených ve 

složení: Ivana Turková, Kateři-

na Čápová, Tomáš Korn, Lukáš 

Dostrašil a Zdeněk Turek. 

Vítězství ovšem patří všem 

zúčastněným žákům, protože 

Blahopřejeme

Dne 16. května 2007 se dožívá 90 let paní 
Vlasta Vaníčková z Bíliny.
Vše nejlepší a hodně zdraví přejí všichni 
její nejbližší.

prokázali velmi dobré znalosti, 

schopnosti a dovednosti. Jsme 

potěšeni, že si tato soutěž zís-

kala na naší škole tolik fanouš-

ků a doufáme, že přispě-

je k rozvoji jejich občanských 

a sociálních kompetencí.

Ráda bych touto cestou 

poděkovala nejen všem zúčast-

něným žákům za jejich odpo-

vědnou přípravu, ale také svým 

kolegům za pomoc při organi-

zaci školního kola. Naše podě-

kování patří DDM Bílina za 

poskytnuté materiály a zejmé-

na městu Bílina za fi nanční 

příspěvek na zdárnou organi-

zaci této soutěže.

Mgr. Marie Sechovcová
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Kulturní 
servis

Plán kulturních akcí
na květen 2007
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

 Pátek 18. května od 19.00 hod.

READY KIRKEN
Jako předkapela se představí 

ZLATÝ VOČI z Prahy

Vstupné: 60,-Kč   

MĚSTSKÉ DIVADLO
Pátek 11. května od 18.00 hod.

BÍLINSKÁ ČARODĚJNICE 2007 
– SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ
Slavnostní předávání ocenění 

za účast recitační, pěveckou 

a taneční s programem a hosty.

Vstupné: 30,-Kč

 Neděle 13. května od 14.00 hod.

KTERAK BERUŠKA UŠKA 
O SEDMOU TEČKU PŘIŠLA
Nedělní pohádka o putování 

berušky za ztracenou tečkou 

s písničkami

Vstupné: 45,- Kč (děti do 3 let 

zdarma)

KINO HVĚZDA
 Pátek 11. května od 18.00 hod.

 Sobota 12. května od 18.00 hod.

ROCKY BALBOA
USA. Drama. Hrají: S. Stallone, 

Burt Young….

Vstupné: 50,-Kč  

Pravidelné promítání pro děti

Sobota 12. května od 15.00 hod.

KRTEK A HODINY
Pásmo krátkých pohádek.

Vstupné: 20,-Kč

 Středa 16. května od 18.00 hod.

 Čtvrtek 17. května od 18.00 

hod.

ŠTĚSTÍ NA DOSAH
USA. Drama/komedie. Hrají W. 

Smith..

Vstupné: 65,-Kč

 Pátek 18. května od 18.00 hod.

 Sobota 19. května od 18.00 hod

GOST RIDER
USA. Akční/Dobrodružný. 

V hlavní roli Nicolas Cage v roli 

ohnivého motorkáře

Vstupné: 70,-Kč   

 Středa 23. května od 18.00 hod.

 Čtvrtek 24. května od 18.00 hod.

ŠARLOTINA PAVUČINKA
USA. Rodinný.

Vstupné: 50,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Do 27. května 2007 se koná 

výstava obrazů 

TRIANGL VE DRUHÉM 
PODÁNÍ
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
SALON ZÁKLADNÍCH 
UMĚLECKÝCH ŠKOL
Výstava výtvarných prací žáků 

z Ústeckého a Libereckého 

kraje.

Výstava se koná do 25. 5. 2007.

KOUPALIŠTĚ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ
Středa 23. května od 9.00 hod.

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
2007
Výtvarná soutěž na téma: 

„Královská slavnost“ 

Populární skupina v nové sestavě zahraje 18. května od 19.00 hodin v kulturním domě Fontá-
na Za Chlumem. Předskokanem Ready Kirken bude pražská kapela ZLATÝ VOČI.
Vstupné 60,-Kč.

Tip pro vás: READY KIRKEN V BÍLINĚ

KC Kaskáda informuje

Je tomu už dávno, co hvězdný motocyklový kas-

kadér Johnny Blaze uzavřel smlouvu s ďáblem, 

aby tak dokázal ochránit lidi, ke kterým má nej-

blíže – svého otce a dětskou lásku Roxanne. 

Nyní si však ďábel přišel vybrat svůj dluh. Přes 

den Johnny zůstává špičkovým kaskadérem, ale 

po setmění se mění v Ghost Ridera, jehož údě-

lem je lovit rebelující démony. I přesto, že je 

nucen bezvýhradně plnit ďáblovy rozkazy, roz-

hodne se se svým osudem bojovat a využít své 

prokletí a nově nabyté síly k tomu, aby ochra-

ňoval nevinné. Hlavní roli ztvárnil Nicolas Cage. 

Kino Hvězda 18. a 19. května od 18.00 hod.

 Zdroj Palace Cinemas

Pozvánka do kina: GHOST RIDER
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  Knižní novinky na měsíc květen

Ti nejmladší (žáci 6. tříd) se ze všech svých 

sil snažili uklízet v okolí své školy, aby pomoh-

li probouzející se jarní přírodě ukázat svou 

krásu. „Sedmáci“ se zase pokoušeli vyrobit ze 

skartovaného papíru zvířátka, a zpříjemnit si 

tak prostředí školních chodeb. Osmičky nele-

nily a z odpadového papíru vyráběly upomín-

kové předměty pro své budoucí spolužáky – 

prvňáky. A co Ti nejstarší? Ti už přece zasta-

nou pořádný kus práce, a proto se rozhodli 

opravit si lavičky na svém školním hřišti.

Možná se zdá, že jen tento den jsme se cho-

vali ke svému životnímu prostředí lépe. Ale 

my doufáme, že se postupně naučíme žít 

a dívat se kolem sebe, a že nám nebude lhos-

tejné, kde a jak žijeme.

Mgr. Teršípová Věra
Foto Mgr. Eva Flenderová

V ZŠ Za Chlumem slavili „Den Země“

Gentlemani a hráči
Další román francouzsko-anglické spisovatelky Joanne Har-

risové, která si získala širokou popularitu i oblibu zejména zfi l-

movaným románem „Čokoláda“, se tentokrát odehrává v pro-

středí soukromé chlapecké školy. Přestože to vypadá, jako by se 

zde čas zastavil, také sem pronikají rušivé vlivy moderního světa, 

které nejsou všem zdejším učitelům po chuti. Ústředním moti-

vem knihy je pátrání po tajemném vetřelci, který chce zničit dob-

rou pověst školy tím, že postupně šíří kompromitující informa-

ce o učitelích, a aby dosáhl svého, nezastaví se  ani před vraždou. 

Vynikající psychologický příběh se čte jedním dechem a autor-

ka opět nezůstává nic dlužna své pověsti přesvědčivé vypravěč-

ky. Vydává Knižní klub Praha.

Humří letopisy
Humorný a dojemný příběh americké 

autorky Lindy Greenslowové zaujme ty čtená-

ře, kteří milují lodi a oceány (a humry) a záro-

veň je také určen tomu, kdo někdy v živo-

tě došel na křižovatku a rozhodoval se, kam 

nasměruje svůj další život. Úskalí i krásy živo-

ta na velmi malém ostrově líčí autorka s dob-

rou znalostí prostředí a její na první pohled 

oddechová knížka je zároveň oslavou rodi-

ny a dobrých mezilidských vztahů. Autorka 

v ní dokazuje, že právě rybáři jsou stále ješ-

tě nejlepšími vypravěči na světě. Vydává nakl. 

Baronet Praha.

Země literatury
Obsáhlá monografi e mapující na půdorysu 

dějin Francie a francouzské literatury obec-

ný vztah literatury a moci, vzbudila ihned po 

svém vydání velký ohlas. Autor knihy Pier-

re Lapape patří v současné době mezi nej-

výraznější francouzské literární kritiky a his-

toriky. Ve čtyřiceti třech kapitolách vyprá-

ví o Francii jako o zemi, která vždy pěsto-

vala vášnivý zájem o literaturu a svůj jazyk. 

Nejde tedy o dějiny francouzské literatury, 

i když se knihou vine chronologická nit začí-

nající roku 842, kdy je doložen první text ve francouzském jazyce 

a končící pohřbem Jeana-Paula Sartra v roce 1980. Autor vyprá-

ví především příběhy, ve kterých se literatura prolíná s politickou 

mocí takovým způsobem, že vtáhne čtenáře do děje a nedá mu 

vydechnout, dokud knihu nedočte. Vydává nakl. Host Brno.

Fin Mika Waltari
Životopisný příběh jednoho z největších fi n-

ských spisovatelů z pera jeho současné dvor-

ní překladatelky Markéty Hejkalové se odví-

jí na pozadí fi nské historie 20. století.Takřka 

pohádkový příběh o chudém dětství a poz-

dějším závratném zbohatnutí, o rozporupl-

ném vztahu k ženám, o problémech s alkoho-

lem, ale také o neuvěřitelné píli a výkonnos-

ti, přináší řadu informací, které autorce sděli-

la Waltariho dcera a které dosud nebyly publi-

kovány. Vydává nakl. Hejkal Havlíčkův Brod.

Šijeme módní doplňky
Kniha anglické autorky Susan E. Mickeyové je určena především 

ženám, které rády vyrábějí originální dárky a drobné předměty pro 

své nejbližší. Návrhy na kabelu s popruhy, čepici, šálu a rukavice, 

dětské bryndáčky, dárkový obal na láhev, pouzdro na brýle, zdrho-

vací batůžek aj., to je jen několik nevšedních tipů na všední před-

měty neobvykle zpracované, kterými určitě potěšíte a které ušije-

te za pár hodin. V knížce se čtenářky dozví mimo jiné vše podstatné 

o pomůckách a potřebách, bez kterých se neobejdou, ale také co je 

to overlock, jaké nitě a jehly jsou nejvhodnější pro určitý druh látky 

apod. Vydává nakl. Ikar Praha.

Nový policista
Kniha irské spisovatelky Kate Thompsono-

vé, dvojnásobné vítězky Irské dětské knihy 

roku, dětské čtenáře určitě zaujme a okouzlí. 

Měl by si ji přečíst  každý, kdo se zajímá o svět 

záhad a kouzel. Autorka je rozenou vypravěč-

kou, nadanou velkou představivostí ,darem 

podněcovat čtenáře k myšlení a dobrodruž-

nou povahou. Trénovala dostihové koně 

v Anglii a USA, procestovala celou Indii, pra-

covala a učila se. Vedle románů píše i poezii.

Vydává nakl. BB art Praha. Pěkné počtení 

přeje všem čtenářům za kolektiv knihovny M. Šímová

Nejrozšířenější řečí, kterou mluví největší počet lidí na světě, je 
severočínština (či mandarínština). Počet jejích uživatelů se odha-
duje na 590 miliónů.

Nejdelším slovem čteným stejně odzadu jako dopředu je finský 
výraz SAIPPUAKAUPPIAS (15 písmen), značící prodavače mýdla.

KURIOZITY ZE SVĚTA LITERATURY
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Povídají si dvě blondýnky:
„Četla jsi Shakespeara?“
Druhá se „zamyslí“ a zeptá se:
„Kdo to napsal?“

Dívá se bruneta s blondýnou na zprávy v pět hodin. Sebevrah 
chce ukončit svůj život skokem z mostu.
„Vsaď se o stovku, že skočí!“ - řekne bruneta.
Tak se vsadí. Když bruneta vyhraje, blondýna jí dává peníze, 
ale bruneta se brání: 
„Hele, to já nemůžu vzít, víš, já se ti přiznám - viděla jsem 
zprávy ve čtyři...“
„Já je viděla taky, ale nikdy bych nevěřila, že to udělá zase!“

Vtipy do redakce zaslal žák 8. třídy Josef Válek

 Názory, připomínky, dotazy, k zamyšlení ...

Měl jsem sen o místě pro 

maminky s miminky. Herna 

a místo schůzek stejným dílem 

zasažených osudem – mateř-

stvím.

Sjednal jsem si schůzku se 

zakládající členkou Klokán-

ku Klárou Palečkovou v DDM 

Bílina. Přízemí DDM je krásně 

fi gurálně vymalované. Vstup-

ní prostor s fotodokumenta-

cí asi 1,5 roku trvající činnosti 

Klokánku. Název vznikl ve spo-

lupráci s Marcelou Dvořákovou 

a Danou Šrotovou.

Z nouze ctnost, to bylo motto 

vzniku klubu ve studiu Duha při 

DDM. Schází se 3x týdně, zatím 

dopoledne v šikovně vybave-

né herně i venku. K dispozici 

je zázemí, servis, kávovar, mik-

rovlnka a další. Není také kam 

spěchat. Na zahradě je malé 

hřiště s posezením.

Program je pestrý a účast 15  

maminek s malými dětmi je 

běžná. Ke hraní slouží bazén 

s balónky, kostky, ergoterapeu-

tické malování atd. Vstupné je 

30,- Kč. Akce většího rozsahu 

jsou nárazové a i účast je větší. 

Například velikonoce, čaroděj-

nice a jiné.

„Zatím jsou to jen začát-
ky, ale největší zájem je o dět-
skou psychologickou poradnu, 
návštěvy plavecké haly, prv-
ní pomoc pro batolata. Chtěli 

Permakultura, neboli „permanentní kul-

tura“, znamená v oblasti zemědělství zaklá-

dání přirozených společenstev s přírodními 

biotopy s lákavou nabídkou k osídlení živo-

čichy. Na jednotku plochy poskytuje více 

úrody než monokultura (jeden druh plodi-

ny), neboť využívá pěstování např. v rostlin-

ných patrech. Dle mikroklimatu, půdních 

podmínek, původní vegetace a také potřeb, 

zájmů a životního stylu rodiny nachází per-

makultura rozdílná řešení. Je zde také sna-

ha o bezpeněžní obchodování, tzv. LETsys-

tem (www.permakultura.cz).

Mezi samotné zakladatele permakultu-

ry patří Bill Mollisson a David Holmgren, 

kteří permakulturní postupy vysvětlují 

i ve svých knihách. Zabývá se jimi i časo-

pis Klíčová dírka (e-mail: klicova.dirka@

atlas.cz) a pan Jaroslav Svoboda (www.

ekozahrady.com) je vysvětluje ve svých 

kurzech Designů Rodových Statků. Zde 

je pro samozásobení rodiny (1 pár s dítě-

tem) potřeba minimálně jednoho hekta-

ru pozemku, kde 1/4 - 1/2 tvoří les, dále 

sad, políčka a samozřejmě dům (nej-

lépe ekodům - viz v dalších číslech BZ) 

s ekozahradou. Spojením rodových stat-

ků vznikají rodové osady a ekovesnice. 

Mají smysl pro minimálně 100 rodin, kde 

funguje škola, obchody a zásobení obno-

vitelnými zdroji energie; převažuje zde 

rostlinná produkce.

Před válkou se tímto zabývalo hnutí 

Eubiotika, kde měla vlastnit dle představ 

jejích zakladatelů každá rodina 2 hektary 

půdy. Jako ideální se dnes pro zakládání 

rodových osad jeví obnova polí, či vylid-

něných vesnic. Pavel Rais (e-mail: pavel.

rais@seznam.cz)

Biozahradnictví a permakultura - 3. část: Permakulturní zahrady

Pestrý program v Klokánku

Redakce Bílinského zpra-
vodaje neručí za správ-
nost jmen u fotografií při 
anketě. Redaktor prová-
dějící anketu nemá prá-
vo vyžadovat po dotazo-
vaných osobách občanský 
průkaz.

bychom rozšířit činnost, zájez-
dy a hlavně dovybavit hřiš-
tě,“ uvedla vedoucí Klokán-

ku a zároveň maminka Klára 

Palečková.

Je jen dobře, že se našly 

ochotné maminky při patro-

naci DDM zlepšit a to hodně, 

mateřské povinnosti. Ulehčit 

v kolektivu leckdy velmi psy-

chicky náročné vychovává-

ní potomků. V době mé náv-

štěvy neprobíhala aktivita Klo-

kánku, ale ústní zprávy něko-

lika účastnic, které se účastní 

akcí, byly jen pochvalné. Nej-

krásnější jsou tam však šťast-

né úsměvy dětí a jejich rodičů. 

Prostě oáza klidu.

Tímto děkuji za pozvání, kte-

rému jsem rád vyhověl. Bylo to 

víc, než jsem čekal. Snad se naši 

nejmenší občánkové dočkají 

tak hezkých hřišť i na sídlištích 

v Bílině.

Stanislav Pták



Naše škola se letos poprvé zapojila do 

projektu ekologického sdružení TEREZA 

Praha  Les ve škole – škola v lese. Do sou-

těže o nejlepší zprávu z projektu s názvem 

„Zima v lese“ se zapojily děti z osmých 

tříd a šestého ročníku. Projekt byl využit 

k oživení výuky ve všech předmětech. Do 

projektu se zapojili žáci nejen v rámci výu-

ky, ale i v mimoškolních aktivitách. 

Vzhledem k tomu, že naši školu navště-

vují žáci s lehkým a středně těžkým men-

tálním postižením, jsme si upravili pro-

jekt s ohledem na jejich schopnosti. 

Odborné rady nám poskytl lesník 

a dětem vysvětlil, jak se zvířátka a les při-

pravují na zimu. Také nám podal infor-

mace o nebezpečí, které hrozí ekosys-

tému les hromaděním odpadků. Děti se 

během projektu seznámily s fl órou a fau-

nou dané lokality. 

Hlavním úkolem bylo praktické zapo-

jení žáků starších ročníků do ochrany 

přírody v okolí školy. Pedagogové byli 

příjemně překvapeni přístupem žáků 

k užitečné manuální práci.

Naše škola také spolupracuje s Bílin-

skou přírodovědnou společností, která 

nám prostřednictvím svých členů pře-

dává důležité informace z oblasti přírody 

jako celku. Pod 

vedením před-

sedy Bílinské 

p ř í r o d o v ě d -

né společnosti 

pana Ing. Karla 

Macha, Ph.D. 

jsme navštívi-

li výstavní síň 

v prostorách 

SD a. s., Doly 

Bílina věno-

vanou vývoji 

území na kte-

rém žijeme 

od počátku vzniku Země po současnost 

a zároveň nám byl nápomocen při pří-

pravě dětí na soutěž „O Bílině“  v oblas-

ti geologie. Žáci naší školy se v loňském 

školním roce úspěšně zúčastnili soutěže 

pořádané Bílinskou přírodovědnou spo-

lečností „Můj strom“.

Vzhledem k tomu, že se ekologickým 

projektům chceme věnovat i nadále, roz-

hodli jsme se vybudovat ve škole  environ-

mentální učebnu. Finanční prostředky 

v celkové výši 200.000,- Kč byly získány 

prostřednictvím grantu  Zelené energie 

Skupiny ČEZ s názvem „Ekologie hravě“. 

Do konce června 2007 bude vytvoře-

na specializovaná multimediální učebna 

environmentální výchovy. Učebna bude 

používána pro názornou prezentaci eko-

logické problematiky nejen v běžných 

vyučovacích hodinách, ale také v rámci 

volnočasových aktivit a v letních měsících 

během příměstského tábora pro děti ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí, 

kde jsme spoluorganizátory.

ZŠ praktická, Bílina bude usilovat 

o získání mezinárodně platného titulu 

Ekoškola.

Co je to „Zelená energie Skupiny ČEZ“.

Zákazník za odběr Zelené 

energie platí symbolický pří-

platek 10 haléřů za kilowatt-

hodinu k běžné ceně elektři-

ny podle své odběrové sazby. 

Takto shromážděné prostředky budou 

sloužit na fi nancování neziskových a vše-

obecně prospěšných projektů v oblas-

ti výzkumu, vzdělávání a užití ener-

gie z obnovitelných zdrojů. O rozdělení 

prostředků rozhoduje nezávislý poradní 

orgán – Rada Zelené energie.

Hana Jůdová
a Jitka Machová

organizátoři projektu

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 1110. května 2007

Nejlépe začali favorité
Mezi bílinskými občany oblíbená sportovní soutěž 

Bílinská volejbalová liga vstoupila letos již do svého dva-

náctého ročníku. Pořadatelé, oddíl volejbalu SK SIAD Bíli-

na, se vrátili k tradičním termínům zahajovacích kol.

1. května byla za krásného počasí na Tyršově zahradě 

odehrána prvá tři kola. Po patnácti sehraných zápasech si 

zatím nejlépe vedou obhájci loňského prvenství HASPOL 

DUO, kteří v minulých letech hráli pod názvem DUOS 

a jejich největší soupeř TGS. „GOLDENI“, jak se tomuto 

družstvu mezi volejbalisty říká, se stále zlepšují a v prv-

ních třech kolech soutěže zatím neztratili ani jeden set. 

Obě tato družstva se utkala v pátém kole 8. května. Bez 

porážky je zatím i družstvo ELE, které sehrálo zatím jen 

dva zápasy. Na svá prvá vítězství čekají družstva Metal 

a VX SRPŠ. (jir)

Týden ve znamení soupeření a zábavy
Na ZŠ praktické v Bílině proběhl ve 

středu 11. dubna 3. ročník ABILYMPIÁ-

DY, které se zúčastnilo devět základních 

škol teplického okresu. Soutěžilo 92 žáků 

v sedmi disciplínách: dílenské práce, ruč-

ní práce, keramika, studená kuchyně, 

mini playback show, počítače a tanec. 

Každý ze soutěžících přijel s maximálním 

odhodláním zvítězit, ale ne každému se 

to podařilo. 

Žáci naší školy dosáhli nečekaných 

výsledků, obsadili tři první místa: A. Dan-

ková – ruční práce, P. Kotěšovský, Š. Eliáš 

– studená kuchyně a J. Mrkvička - počíta-

če, tři druhá místa: J. Stružik, P. Horvát – 

dílenské práce, V. Kristálová, T. Jistotová, 

D. Kuklová – tanec, J. Dunka, Ž. Dunková 

– studená kuchyně a jedno třetí místo: Z. 

Hanák – keramika. 

Protože se děti stále méně setkávají 

s klasickými českými pohádkami, rozhodli 

jsme se jim je zábavnou formou připome-

nout. Hned v pátek 13. dubna se tělocvič-

na školy proměnila v pohádkovou říši. 66 

žáků naší školy si poměřilo síly s 27 kama-

rády z Duchcova. 

Soutěžilo se ve znalostech českých 

pohádek, pohádkových dvojic a skládá-

ní děje pohádky Červená Karkulka. Za 

každou třídu nastoupilo jedno družstvo. 

Žáci, kteří nesoutězili, si připravili dra-

matizaci pohádky dle vlastního výběru 

a ostatní měli za úkol, uhodnout název 

pohádky. 

Velké úsilí dětí i učitelů vynaložené při 

výrobě kulis a především při nácviku dra-

matizací bylo odměněno pohádkově kou-

zelnými odměnami, diplomy a také občer-

stvením, které připravili žáci IX.C spolu 

s třídní učitelkou Mirkou Laněovou. Nej-

větší odměnou však byla skvělá nálada, 

která doprovázela celou akci s názvem 

POHÁDKOVÁ OLYMPIÁDA, ve které by-

chom i v budoucnu rádi pokračovali.

Bendová Hana

Základní škola praktická, Bílina bude mít
multimediální učebnu environmentální výchovy
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Bílina - Vydřeného vítězství dosáhlo vedoucí mužstvo 

v okresním derby 1.A třídy s Baníkem Modlany. Ani krásné slu-

nečné počasí neporušilo jarní bílinskou tradici. Výborný prv-

ní poločas, fotbalový odvar ve druhém. Modlany se představi-

ly jako mužstvo s fotbalovým srdcem a i když hrálo půl hodiny 

v deseti, až do závěrečného hvizdu bojovalo o bod. 

V 5. min. pěkně vystřelil Sirovátka, ale modlanský Plešák byl na 

místě. O pět minut později nahrál Bečvařík Sirovátkovi na malé 

vápno, ale ten vystřelil do beka. Převaha domácích pokračova-

la. Trestný kop naservíroval Novák přesně na hlavu nabíhajícího 

Fleišmana a Bílina vedla. Největší šanci zápasu měly Modlany ve 

32. minutě, ale Pohl vyrazil tutovku Veselého na roh. Potom cen-

troval Moravec, Šulek hlavou přiťukl, ale modlanský Plešák refl e-

xem vyrazil. Další šanci měli domácí v závěru poločasu. Moravec 

kopal roh a jako všechny v tomto zápase ho točil do branky. Ple-

šák však míč vyškrábl. 

Ve druhém poločase se hra vyrovnala. Exbílinský Bůžek tre-

fi l z trestného kopu bombou ve zdi Nováka a v 62. min. dostal 

druhou žlutou modlanský Svoboda a musel do šatny. Kdo však 

čekal tlak Bíliny, nedočkal se. Naopak Modlany v deseti získaly 

územní převahu. Ještě jednu šanci Bílina měla. Moravec postu-

poval sám, nalevo i napravo měl volné spoluhráče, ale on si to 

namířil mezi dva hráče a o míč přišel. Potom chytil trestný kop 

Pohl a před koncem neprostřelil zeď Bůžek. „Budu se opakovat. 
Poločas podle představ, kluci hrají, bojují, dají si balón, chodí do 
přihrávek. Druhý poločas hrajeme proti soupeři, který má o hrá-
če méně a my nejsme schopni 30 minut si nahrát. Třicetiletí hrá-
či vepředu si nedají jednu dvě přihrávky. Za druhý poločas jsme si 
nezasloužili vyhrát. Bohudík jsme získali tři body. Ale zkušení fot-
balisti si budou muset zvyknout, že pokud chtějí hrát, tak do toho 
budou muset dát fotbalový um a rozum,“ nebral si po zápase ser-

vítky bílinský trenér Josef Tichý. 

Branka: 14. Fleišman, Bílina: Pohl – Jungmann, Fleišman, Ha-

sal, Kučerka – Bečvařík (56. Vaník), Šulek, Novák, Mergl – Sirovát-

ka (89. Weiss), Moravec. (ob)

Bílina - Bez řady hráčů základní sestavy si domácí poradili 

s posledním celkem tabulky. Bílina zahájila mohutným tlakem 

a již v 8. min. byl faulován Sirovátka a Novák penaltu bezpečně 

proměnil. Potom poslal do uličky míč Čulovi a ten dal svoji prv-

ní branku za áčko. V prvním poločase hrál Novák výborně a při-

pravoval šance. V závěru poločasu předvedl svoji parádní akci 

Hasal. Prošel od poloviny hřiště, obešel i brankaře a bylo to 3:0. 

Do kabin doprovázel Bílinu potlesk. „Dali jsme dva rychlé góly 
a hrajeme co potřebujeme. Byla tam řada pěkných akcí a branek 
mohlo být více,“ byl spokojen prezident domácích Petr Arpáš.

Druhý poločas byl koncertem útočníka Sirovátky. Pokud ho 

v první často zastavoval praporek pomezního pro ofsajd, ve dru-

hém to bylo lepší. Hned po přestávce obešel i brankaře a skóro-

val. Potom měl šanci Šamonil a z následného rohu se trefi l opět 

Sirovátka. Po hodině již předváděla Bílina koncert. Na Sirovát-

ku zadáci hostů nestačili a pokud si uhlídal ofsajd, byl k neu-

držení. V 60. min. ho vysunul Šulek, přihrál Šamonilovi a ten 

byl na hranici šestnáctky faulován. Šulek technickou střelou 

k tyči nedal brankaři šanci. Škoda, že nejsou v Bílině kamery, 

to by bylo na gól měsíce. Potom dvakrát spálil únik Sirovátka, 

ale v 77. min. třetí proměnil. V závěru unikal Hasal, byl faulován 

a sám proměnil penaltu. „Výsledek je hezký, góly byly některé 
krásné, ale myslím si, že to nebyl soupeř na tolik gólů. Kupodivu 
pořád chtěli hrát stále fotbal i když dostávali branky. A doufám, 
že to byl ten krok do krajské soutěže,“ řekl trenér Josef Tichý. Po 

zápase zářil střelec Roman Sirovátka: „Jsem spokojený, dal jsem 
branky, přihrával jsem a dnes se mi dařilo. Ten krajský přebor již 
máme na dosah.“

Branky: 47. 57. 77. 84. Sirovátka, 40. 89. (PK) Hasal, 8. (PK) 

Novák, 12. Čula, 60. Šulek

Sestava: Pohl – Bečvařík, Hasal, Fleišman, Procházka – Weiss (75.

Kindl), Novák, Šulek, Vaník – Čula (46. Šamonil), Sirovátka.  (ob) 

Ke každému správnému fotbalu patří párek a pivo. Tuto tra-

dici neporušují ani na stadionu v Bílině na Kyselce. Pokud paní 

Zákutná opéká párky a klobásky venku, v bufetu úřaduje Jin-

dřich Zákutný. U výčepu najdeme řadu pohárů  Fotbalové školy, 

po stěnách dresy a vlaječky. „Většinou z toho fotbalu nic nemám.  
Dospělí chodí většinou o přestávkách, ale při zápase přijde řada 
dětí a tak se stačím vždy podívat jen na pár minut. Ale vždy mám 
radost, když slyším, že rozhodčí zápas ukončil a Bílina vyhrála,“ 
nechal se slyšet Zákutný. Jako i další zařízení na fotbalovém sta-

dionu prošel v loňském roce rekonstrukcí také  bufet a k tomu 

vedoucí postavení áčka v 1.A třídě je nejlepší pozvánkou pro 

fanoušky k návštěvě toho příjemného sportovního areálu.

 Text a foto - Oldřich Bubeníček

Lovosice -  Domácí měli 

více ze hry a také si vytvoři-

li více brankových šancí, ale 

jejich koncovka byla žalost-

ná.  Hostům se sice uzdra-

vil Jungmann, ale stále chy-

bí další čtyři hráči základ-

ní sestavy. Domácí mohli vést 

již v 11. min., ale z branko-

vé čáry zachraňoval Bečvařík.   

Ve 22. min. měla Bílina jed-

nu ze dvou obrovských šancí, 

ale ostrostřelec Sirovátka trefi l 

jen břevno. Jinak se moc v prv-

ním poločase nestřílelo, hrálo 

se od hranice jednoho velkého 

čtverce k druhému a domácí 

měli mírně navrch.  Na začátku 

druhého poločasu měl obrov-

skou šanci domácí Proft. Pro-

šel středem obrany, ale vystře-

lil vedle. V 57. min. předve-

dl bílinský brankař své umění, 

když bombu pod břevno vytla-

čil nad branku. Tlak domá-

cích pokračoval až do 70. min., 

kdy další šance skončila stře-

lou vedle.   Běžela třetí minuta 

nastavení, když se nalevo uvol-

nil Sirovátka, vnikl do poku-

tového území, přihrál Nová-

kovi a jeho tvrdá střela trefi la 

domácího brankaře. „V dneš-
ním zápase jsme si nezasloužili 
ani remizovat. Co jsme dokáza-
li dát soupeři za šance po hru-
bých chybách ve středu obra-
ny a zálohy, to je neuvěřitelné.  
Máme bod, ale byl to asi jeden 
z nejhorších soupeřů i co se týče 
našeho herního projevu,“ těžko 

hledal slova po zápase  trenér 

Josef Tichý. A prezident bílin-

ských fotbalistů Petr Arpáš byl 

stručný: „Máme bod, ale moh-

li jsme prohrát 5:1.“  V sobo-

tu má Bílina v předposledním 

domácím zápase za soupeře 

Chlumec a cesta do krajského 

přeboru je stále doširoka ote-

vřena.  V Lovosicích ztratila na 

jaře teprve druhý bod.  Hraje 

se od 17 hodin. 

Sestava: Pohl – Bečvařík, 

Fleišman, Hasal, Jungmann – 

Pavlíček (52. Šamonil), Novák, 

Šulek, Vaník – Weiss (77. 

Peschl), Sirovátka.(ob)

SK SIAD Bílina – Baník Modlany  1:0 (1:0) SK SIAD Bílina – Sokol Pokratice 9:1 (3:0)

FK Lovochemie Lovosice – SK SIAD Bílina  0:0


