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Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Při pohledu do tvářiček letoš-
ních prvňáčků si člověk uvědomí, 
jak rychle školní léta plynou. Před 
nedávnem jsme slavili 80. výročí 
a najednou jsme o 5 let starší. Ale 
přídomek starší zde není na mís-
tě, protože při pohledu na vnitřní 
vybavení školy zjistíte, že je ško-
la čím dál modernější a mladší. 
Během uplynulých pěti let se nám 
podařilo školu vybavit tak, že patří 
k nejmoderněji zařízeným školám 

Dne 2. září uplynulo 85 let 
od otevření základní školy 
v Lidické ulici, první české ško-
ly v Bílině. Za tu dobu prošly 
její branou  tisíce žáků, z nichž 
jsou již dnes rodiče a prarodi-
če  našich dnešních žáků.

ZŠ Lidická slaví 85 let otevřeníZŠ Lidická slaví 85 let otevření

v teplickém regionu – dvě moderní 
počítačové učebny, dataprojektory, 
počítače a internet ve všech učeb-
nách, 6 interaktivních tabulí, hlaso-
vací systém, notebooky, nastavitel-
né lavice a židle. To je jen stručný 
výčet toho, co škola svým žákům 
nabízí. Kromě moderního vyba-
vení je to kvalitní pedagogický 
sbor, který se žákům plně věnuje. 
Právě odbornost pedagogů a hezký 
přístup k žákům je důvodem, proč 
je naše škola mezi rodiči velmi 
vyhledávána, což nás  těší a je to 
pro nás zavazující.

Mrzí nás, že nemůžeme vyhovět 
všem zájemcům, protože již několik 
let má škola zaplněnou kapacitu.

Rádi bychom Vás touto cestou 
pozvali na Den otevřených dveří ZŠ 
Lidická, který proběhne pro rodiče 
a bývalé žáky dne 17. září v době od 
8.00 do 14.00. Od 15.00 pak zveme 
naše bývalé kolegy, členy školské 
rady a představitele města, aby si 
přišli společně s námi zavzpomínat.

Těšíme se na Vás. Přijďte slavit 
s námi. 

Marie Sechovcová,
ZŠ Bílina, Lidická

Dne 29. 9. 2008 se otevírá v Bílině

MATEŘSKÁ
ŠKOLA

MAXE ŠVABINSKÉHO 668.
SRDEČNĚ VÍTÁME VŠECHNY

ZAPSANÉ DĚTI I RODIČE.

NOVÁ
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Jak se vám líbil letošní jarmark v rámci Dne horníků na Kyselce?

Veronika 
KAVALIÉROVÁ,
33 let, na mateřské: 
„Také letošní jarmark 
neměl chybu. Stejně jako 
ten loňský byl v areálu 
Kyselky, což je myslím si 
mnohem lepší, než když 
byl jarmark na náměstí. 
Tady se vešlo mnohem 
více atrakcí pro děti 
a stánků. Navíc, je to tu 
takové důstojnější a pro 
děti mnohem bezpečnější, 
než v centru města. 
Myslím, že mi tu nic 
neschází, od všeho je tu 
dostatek.“

Jiří
LEPŠÍK,
27 let, voják:
„Bílinský Den horníků 
spojený s jarmarkem je 
i letos opravdu povedený. 
Líbí se mi hlavně to, 
že radnice tuto akci už 
pořádá jen na Kyselce, 
což je myslím si mnohem 
lepší, než když se to konalo 
na náměstí. Pro děti je to 
tu ideální a návštěvníci 
jarmarku to mohou spojit 
s příjemnou procházkou 
nejen za kulturou, ale 
také do přírody.“

Václav
KUDERA,
30 let, dělník:
Počasí se povedlo, je 
tu myslím si i dostatek 
atrakcí pro děti, hodně 
stánků. Také letošní 
jarmark byl proto pěkný 
a vydařený. Hlavně, že 
se město už natrvalo 
rozhodlo, že Den horníků 
bude oslavovat v areálu 
Kyselky. Hlavně pro 
rodiny s dětmi je to 
velkým přínosem. Moc se 
nám líbil i loňský jarmark, 
který byl na Kyselce vůbec 
poprvé a nemohli jsme si 
tu změnu vynachválit.“

Jana
NOVÁKOVÁ,
29 let, na mateřské:
„Den horníků i letos 
neměl chybu. Moc se nám 
tu líbí. V areálu Kyselky se 
myslím si vejde mnohem 
více atrakcí pro děti 
i stánků, než tomu bylo 
na náměstí. Tam to bylo 
mnohem stísněnější. Tady 
je to rozlehlejší a mnohem 
lepší. Myslím, že mi tu 
nic ani letos nescházelo, 
od všeho bylo dostatek. 
Na jarmark chodíme 
s rodinou pravidelně 
každý rok.“

Daniela
CHUDÍKOVÁ,
13 let, žákyně:
„Letošní jarmark byl 
nádherný, hlavně proto, že 
jsem tu mohla být u koní. 
Dokonce jsem je mohla 
i vodit. Je to nejlepší 
atrakce pro děti, kterou tu 
mají. Na jarmark chodím 
pravidelně každý rok, ale 
tentokrát se mi splnil sen. 
Koně mám moc ráda. 
Naštěstí bylo i pěkné 
počasí a o to to bylo 
veselejší a také přišlo 
i hodně lidí.“

Sandra
SCHWARZOVÁ,
12 let, žákyně:
„Den horníků se povedl. 
Líbilo se mi nejvíc, že 
například na Kafáči byla 
i hudba a nebylo tam 
takové ticho. Lidé tam 
mohli dokonce i tancovat. 
Pak se mi líbily také 
různé atrakce a stánky. 
Na jarmark chodím 
s kamarády pravidelně 
každý rok. Tady na 
Kyselce je to mnohem 
lepší, než na náměstí.“

Dále vykonávají roli opatrovníka 
nezl. dětí v rámci různých  řízení,např. 
u rozvodových řízení upravujících 
výchovu a výživu dítěte, dědického 
řízení apod. Také sociální pracovnice 
jsou v rámci výkonu SPOD opráv-
něny uplatňovat různé typy opatření 
a podávat ke zdejšímu soudu návrhy 
a podněty v daných věcech. Stejně 
jako kurátor pro děti a mládež spolu-
pracují i s dalšími subjekty. Současně 
poskytují poradenství rodičům i nezle-
tilým dětem na úseku své působnosti, 
čímž je v důsledku toho vykonávána 
i prevence na úseku SPOD.

Pro přiblížení čtenáři je nutno 
vysvětlit některé z výše uvedených 
pojmů. Dítě ohrožené syndromem 
CAN (Child Abuse and Neglect) – ter-
mín přestavuje soubor nepříznivých 
příznaků ve stavu a vývoji dítěte, kte-
rý je důsledkem převážně úmyslného 
ubližování dítěti. Takovýmto dětem 
musí být věnována obzvláště zvýše-
ná pozornost a ochrana, a to zejména 
proto, že ohrožení má pro ně závažné 
a dlouhodobé následky. Kromě orgá-
nu vykonávajícího SPOD by měla být 
tato záležitost problémem všech obča-

nů. Těmto to ukládají i právní předpi-
sy, např. oznamovací povinnost, tzn. 
že lidé – občané by neměli být neteční 
k utrpení slabších a zranitelnějších, 
zejména dětí. Pro úplnost je  nutno 
podotknout, že v těchto vyhrocených 
případech nesou rodiče plně zodpo-
vědnost za své jednání, kdy tito můžou 
být v důsledku svého jednání trestně 
stíháni, a to i na základě námi poda-
ných podnětů k Policii ČR. V případě 
dítěte, u kterého je skutková podstata 
syndromu CAN již naplněna, popří-
padě je jím bezprostředně ohroženo, 
je nutné bezodkladně jednat. Nutno 
podotknout, že samotné případné 
umístění nezl. dítěte do některého 
z ústavních zařízení v takovýchto pří-
padech  bývá bohužel často jediným 
možným a správným řešením jak dítě 
ochránit. I v takovém případě je ovšem 
zkoumáno, zda neexistuje jiná osoba, 
a to i rámci širší rodiny, která by péči 
o dítě chtěla a mohla převzít. Stejné 
řešení je adekvátní v případě rodičů, 
kteří o své nezl. děti neumí, nechtějí či 
z nějakého důvodu nemohou pečovat.

Role  sociálního pracovníka jako 
opatrovníka nezl. dítěte v rámci soud-

Výkon sociálně právní ochrany dětí v rámci sociální práce III.
Samotným výkonem sociální práce se zabývají sociální pracovni-
ce, již ne kurátor pro děti a mládež, jak tomu bylo v předchozím 
článku. Tyto řeší rodiny, ve kterých se rodiče o své nezletilé děti 
z nějakého důvodu nemohou, nechtějí nebo neumí postarat, sou-
časně se zabývají syndromem CAN – syndrom týraného, zane-
dbávaného a zneužívaného dítěte. 

ních řízení je vykonávána za účelem 
hájení zájmů nezletilého dítěte, a to 
v řízení nebo při určitém právním 
úkonu, kdy tímto nezl. dítě zastupuje. 
Opatrovníkem bývá zpravidla ustano-
ven orgán vykonávající SPOD v místě 
trvalého bydliště dítěte. Nejpočetnější 
role orgánu SPOD jako opatrovníka 
nezl. dítěte je vykonávána v souvis-
losti s úpravou výchovy a výživy 
k nezl. dítěti. 

V situacích, kdy nezl. děti nemo-
hou z nejrůznějších důvodů vyrůstat 
ve své vlastní rodině, je třeba hledat 
optimální formu náhradní výchovy. 
Jedná se např. o  pěstounskou péči, 
svěření dítěte do péče jiné fyzické 
osoby než rodiče, poručenství, pokud 
poručník o dítě osobně pečuje, osvoje-
ní a v neposlední řadě bohužel i ústav-
ní výchovu. O jednotlivých formách 

náhradní rodinné péče rozhoduje pou-
ze soud.

     Ze strany našeho odboru plánu-
jeme v budoucnu také vydání samo-
statného článku, jehož předmětem by 
byla problematika domácího násilí. 
V současné době uvádíme, že je na 
našem odboru vyčleněna jedna pově-
řená sociální pracovnice, která se této 
problematice věnuje. Jedná se o paní 
Jaroslavu Herianovou, která je připra-
vena pomoci všem obětem domácí-
ho násilí, a to nejen ženám, mužům, 
dětem, ale také seniorům. 

Hana Obracaníková, Bc
 - kurátor pro děti a mládež, Jitka 

Prucknerová,
DiS-sociální pracovník

na OSPOD

Ilustrační fotoIlustrační foto
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Schválila:
Finanční dar p. Karlu Bažan-

tovi ve výši 5.000 Kč na uspo-
řádání 4. ročníku amatérského 
nohejbalového turnaje o pohár 
starosty města Bíliny, který se 
koná dne 13. 9. 2008 v Bílině.  

Navýšení rozpočtu odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
na nákup dlouhodobého hmot-
ného majetku pro Klub důchod-
ců I, ve výši 7.000 Kč. 

Přesun v rámci schválené-
ho rozpočtu v celkové výši 
23.000 Kč pro akci výstavba 
kolumbárií na hřbitově. 

Navýšení rozpočtu odbo-
ru nemovitostí a investic 
o 50.000 Kč na provedení oprav 
schodiště Masarykova výšina. 

Žádost ředitelky ZŠ Lidická 
o přesun finančních prostředků 
ve výši 30.000 Kč z rezervního 
fondu do fondu investičního, na 
zakoupení interaktivní tabule. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na 

zakázku malého rozsahu dle 
Směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina pro akci:

• „Oprava komunikace v  ulici 
Bezručova v Bílině“ 

• „Oprava komunikace a chod-
níku v sídlišti SUNN – u bl. 4 
v k. ú.  Bílina“ 

•  „Úvodní studie zástavby 
rodinných domků v lokalitě 
B11, Pražské předměstí II „Pod 
Bořní“ 

Zadat veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Rekon-
strukce havarijního stavu kaná-
lu ledové plochy ZS Bílina“ dle 
Směrnice č. 04/2007 

•  firmě KAVER-CHLAZENÍ, 
s. r. o. Praha, jako specializova-
nou zakázku. 

O pořadí nejvýhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku 

• «Rekonstrukce škvárového 
fotbalového hřiště» dle ustano-
vení § 38 zákona 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách takto: 

1. Sport-Technik Bohemia 
s.r.o., Praha

Vzala na vědomí:
Nabídku firmy UNI TECHNIK 

CZECH s.r.o. na spořiče elek-
trické energie pro město Bíli-
na a zároveň ukládá ředitelce 
Městských technických služeb 
Bílina připravit podklady pro 
vypsání výběrového řízení na 
akci „Spořiče elektrické energie 
pro město Bílina“.  

Účast pana Romana Musila, 

občana města Bíliny, na para-
lympijských olympijských hrách
v Pekingu a přeje mu zde mno-
ho úspěchů. 

Odstoupení paní Heleny 
Kačírkové od žádosti pronájmu 
kočárkárny v přízemí domu Za 
Chlumem č. 751/21 za účelem 
skladovacích prostor pro zboží 
firmy Oriflame. 

Informaci odboru nemovitos-
tí a investic o zveřejnění pro-
nájmu nebytových prostor ve 
Fišerově ulici č. 395/4. Vzhle-
dem k tomu, že se nepřihlá-
sil žádný uchazeč ukládá rada 
města tajemníkovi městského 
úřadu zajistit zpracování zámě-
ru prodeje podílu ve vlastnictví 
města Společenství vlastníků, 
Fišerova ul.č. 395/4. 

Informaci starosty města 
ohledně probíhajících jedná-
ní týkajících se majetkového 
vypořádání pozemků a budov 
na autobusovém nádraží. 

Ing. Ladislav Kvěch
– tajem. MěÚ Bílina

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)

Rada města Bíliny na své 17. schůzi konané dne 27. 8. 2008 mimo jiné:

Organizace školního
roku 2008/2009

v základních školách, středních 
školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích 

Č.j. 14671/2007-20
Období školního vyučování ve 

školním roce 2008/2009 začalo ve 
všech základních školách, střed-
ních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích 
v pondělí 1. září 2008. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 29. ledna 2009. Obdo-
bí školního vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno v úterý 
30. června 2009.

Podzimní prázdniny připadnou 
na pondělí 27. října a středu 29. 
října 2008.

Vánoční prázdniny budou 
zahájeny v pondělí 22. prosince 
2008 a skončí v pátek 2. ledna 
2009. 

Vyučování začne v pondělí 5. 
ledna 2009.

Jednodenní pololetní prázdni-
ny připadnou na pátek 30. ledna 
2009.

Jarní prázdniny v délce jed-
noho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto: Teplice od 9.3. 
do 15.3. 2009.

Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 9. dubna a pátek 
10. dubna 2009.

Hlavní prázdniny budou trvat 
od středy 1. července 2009 do 
pondělí 31. srpna 2009.

Období školního vyučování ve 
školním roce 2009/2010 začne 
v úterý 1. září 2009.

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR
158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

TELEFONNÍ
CENTRUM SLUŽEB

800 123 456

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 529/10, 418 01Bílina, tel. 417 821 577 * www.ddmbilina.cz

OTEVÍRÁNÍ
ŠKOLNÍHO ROKU V DDMŠKOLNÍHO ROKU V DDM

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ V BÍLINĚ
17. ZÁŘÍ 2008 OD 13.00 DO 17.00 HOD.

PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ:
vystoupení, dílny...

ATRAKCE A SOUTĚŽE: velká skluzavka,
horolezecká stěna, dětská autoškola...

OBČERSTVENÍ, DISKOTÉKA
MODERUJE VLASTA VÉBR

MALÝ DÁREK: PŘÍVĚSEK KLÍČ
Pro prvních 150 návštěvníků, kteří se prokáží platnou

průkazkou člena zájmových kroužků DDM na tento
školní rok nebo zde průkazku získají.
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NAŘÍZENÍ STÁTNÍ
VETRINÁRNÍ SPRÁVY
MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ 
OPATŘENÍ

Dnem 20. srpna 2008 se chova-
telům skotu, ovcí a koz starších 3 
měsíců chovaných jako hospodář-
ská zvířata nařizuje povinné nou-
zové očkování proti viru katarální 
horečky ovcí sérotypu 8. Očková-
ní zvířat musí být provedeno nej-
později do 14. září 2008.

Podrobné informace naleznete 
na www.bilina.cz nebo na úřední 
desce MěÚ Bílina.

Nová parkovací stání
Dopravní odbor MěÚ v Bílině 

připravuje studii na nová parko-
vací stání po celém území města. 
Jen na Teplickém předměstí by se 
mohlo podle vedoucího odboru 
Miroslava Jedličky vybudovat až 
600 nových parkovacích stání.

„Na některých místech to bude 
na úkor zeleně, ale snaha byla 
co nejvíce rozšířit parkovací stá-
ní, protože aut přibývá,“ uvedl 
vedoucí dopravního odboru.

V kostele sv. Prokopa
na Mukově budou
opět znít varhany

Generální opravou projdou var-
hany z mukovského kostela sv. 
Prokopa. Varhany pocházející 
patrně z první poloviny 19. stol. 
jsou ve špatném stavu a prakticky 
nehratelné. Celý nástroj je zane-
sen nečistotami. 

„Opravu varhan jsme zvažovali 
již dlouho, varhany jsou srdcem 
každého kostela a na ty naše se 
nedá hrát, takže kostel vlastně 
jakoby nežil. Pro opravu jsme se 
nakonec rozhodli hlavně díky pří-
znivé nabídce Jana Rameše, var-

11. září 2008

 20. září  Litoměřice 
(zahrada 
Čech)

 27. září Praha
 říjen  3x houby

(Kralovice)
 1. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
   6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

Schválilo:
Prodej pozemkové parcely č. 

2372/222 o výměře 1.602 m2 oddě-
lené geometrickým plánem č. 2236-
166/2008 z parcely č. 2372/169 obě k. 
ú. Bílina, za cenu dle obálkové metody 
ve výši 404.044 Kč navýšenou o nákla-
dy vynaložené na vypracování geo-
metrického plánu ve výši 3.570 Kč, tj. 
celkem 407.614 Kč. Kupujícím je pan 
K.M.  

Prodej pozemkové parcely č. 1683/163 
o výměře 900 m2 oddělené geome-
trickým plánem č. 2229-986/2008 
z pozemkové parcely č. 1683/96 obě k. 
ú. Bílina, za kupní cenu 125 Kč/m2, tj. 
112.500 Kč. Kupujícím je pan T.P. 

Prodej pozemkové parcely č. 
1683/160 o výměře 1.171 m2 k. ú. Bíli-
na oddělené geometrickým plánem č. 
2121-1108/2006 z pozemkové parcely 
č. 1683/96 k. ú. Bílina, za kupní cenu 
125 Kč/m2, tj. 146.375 Kč. Kupujícím 
je spol. SOMET CZ s. r. o. 

Záměr směny pozemků v k. ú. Bílina 
p. č.  160/54 o výměře 51 m2, v k. ú. Chu-
deřice u Bíliny p. č.  251/17 o výměře 35 
m2, v k. ú. Jenišův Újezd p. č.  328/11 
o výměře 511 m2, p. č.  350/18 o výmě-
ře 11.874 m2, p. č.  350/19 o výměře 
1.864 m2, p. č.  372/7 o výměře 15.192 
m2, p. č.  372/18 o výměře 498 m2, 
p. č.  439/6 o výměře 350 m2, p. č. 559 
o výměře 3.208 m2, p. č. 949 o výměře 
3.615 m2, p. č.  1242/1 o výměře 4.763 
m2, p. č.  1278/1 o výměře 1.414 m2, 
p. č.  1278/3 o výměře 40 m2, p. č.  
1278/6 o výměře 94 m2, p. č.  1278/7 
o výměře 13.464 m2, p. č. 1279 o výmě-
ře 423 m2, p. č.  1280/2 o výměře 1.847 
m2, p. č.  1282/5 o výměře 45 m2, p. č.  
1283/10 o výměře 68 m2, k. ú. Břežán-
ky p. č.  346/3 o výměře 37 m2, p. č.  
346/4 o výměře 520 m2, p. č.  346/5 
o výměře 112 m2, p. č.  361/9 o výměře 
160 m2, p. č.  361/10 o výměře 235 m2, 
p. č.  361/11 o výměře 344 m2, s tím, že 
si žadatelé nechají na své náklady zpra-
covat znalecké posudky na předmětné 
pozemky, na základě kterých dojde 
k fi nanční kompenzaci. 

Prodej budovy v ul. Aléská 234 - 
236 spolu se zastavěnými pozemky č. 
336/53, 336/54 a 336/55 do podílového 
spoluvlastnictví současným nájemní-
kům. Z toho 3 byty byly prodány obál-
kovou metodou a v jednom případě byl 
pozastaven prodej z důvodů vypořádání 
majetkoprávních vztahů současných 
nájemníků.

Záměr prodeje podílů v čp. 752, 753, 
754, 755, 756, Za Chlumem, Teplické 
Předměstí, a parcely č. 1638 k. ú. Bíli-
na, z majetku města Bíliny do podílo-
vého spoluvlastnictví dle Občanského 
zákoníku.

Lhůta na přijetí nabídek je do 30. 11. 
2008.

Zadání územního plánu města Bíli-
ny s úpravou v bodu e) první odrážka: 
Doprava po páteřní komunikaci I/13 
bude řešena východním obchvatem 
města s určením třídy komunikace 
S24,5/90 (bude nahrazeno i v ostatních 
odstavcích). 

Zahrnutí částky ve výši 2.500.000 Kč 
do rozpočtu města na rok 2009, jako 
spoluúčast města na dotaci, za účelem 
nákupu zásahového vozidla pro jednot-
ku sboru dobrovolných hasičů Bílina. 

Navýšení rozpočtu odboru nemovi-
tostí a investic o 2.156.000 Kč na akci 
Rekonstrukce škvárového hřiště. Záro-
veň schvaluje změnu zaúčtování částky 
3 mil. Kč v rozpočtu města na položku 
rekonstrukce.

Poskytnutí fi nančního příspěvku 
Oblastní charitě Most, Středisku azylo-
vého bydlení, Osek, na provoz a soci-
ální služby azylových domů, ve výši 
100.000 Kč. 

Přijetí dotace ve výši 15 milionů Kč 
z Fondu hejtmana Ústeckého kraje, za 
účelem realizace akce „Lávka přes řeku 
Bílinu a silnici I/13“.

Přijetí investičního daru od ČEZ, a. 
s., ve výši 1 mil. Kč, na dětské hřiště 
v Sídlišti u Nového nádraží.

Přijetí investičního daru od AGC 
Automotive Czech a. s., ve výši 
500.000 Kč, na doplnění mobiliáře dět-
ských hřišť a sportovišť.

Přijetí dotace od Ministerstva vnitra 
ČR ve výši 196.000 Kč, na příměstský 
tábor. 

Přijetí účelové dotace na činnos-
ti vykonávané obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí, ve výši 545.977 Kč. 

Přesun 1 mil. Kč do rozpočtu Měst-
ských technických služeb Bílina, na 
pořízení svozového vozu. 

Přijetí dotace ve výši 90.000 Kč z Pro-
gramu prevence kriminality na projekt 
informace pro občany - ochrana před 
trestnou činností, a navýšení rozpočtu 
Městské policie Bílina o podíl města na 
dotaci ve výši 30.000 Kč. 

Přijetí dotace ve výši 3.500.000 Kč 
na dávky sociální péče – příspěvky 
v hmotné nouzi a příspěvky pro zdra-
votně postižené. 

Přijetí dotace ve výši 3.651.000 Kč 
na dávky sociální péče – příspěvek na 
péči.

Přijetí dotace ve výši 100.000 Kč na 
realizaci Programu podpory terénní 
práce 2008. 

Přijetí dotace ve výši 37.000 Kč a spo-
luúčast města ve výši 11.000 Kč. Záro-
veň schvaluje navýšení rozpočtu odbo-
ru nemovitostí a investic o 48.000 Kč na 
akci „Zabezpečení domu se soustředě-
nou pečovatelskou službou“.

Přijetí dotace ve výši 30.000 Kč a spo-
luúčast města ve výši 11.000 Kč. Záro-
veň schvaluje navýšení rozpočtu odbo-
ru nemovitostí a investic o 41.000 Kč 
na akci „Veřejné osvětlení parkoviště 
Za Chlumem“.

Přijetí daru od ČEZ, a. s., ve výši 
1.500.000 Kč na MŠ Švabinského a  
160.000 Kč na výstavbu autobusové 
zastávky. 

Záměr poskytnutí fi nančního příspěv-
ku ve výši 100.000 na nákup dresů pro 
SK SIAD Bílina. 

Vyúčtování hospodaření města, jeho 
zařízení a řízených organizací za I. 
pololetí 2008.

Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 11. června do 
13. srpna 2008.

Vydává:
Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2008 

o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, s doplněním odstavce 
3) v článku 5 ve znění: Děti narozené 
v příslušném kalendářním roce jsou 
od poplatku, od doby účinnosti této 
vyhlášky, osvobozeny a to do 31. 12. 
příslušného kalendářního roku. 

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, 
kterou se upravuje obecně závazná 
vyhláška č. 12/2007 o umísťování 
a době provozu výherních hracích pří-
strojů v územním obvodu města Bílina. 

Projednalo:
Zápis ze zasedání fi nančního výboru 

ze dne 27. srpna 2008. 

Vzalo na vědomí:
Dotazy a připomínky člena zastupitel-

stva města, Ing. Pavla Dvořáka, s tím, 
že na jednotlivé dotazy byla podána 
písemná odpověď. 

Přehled čerpání neinvestiční dotace 
na zajištění provozu Ambulantní poho-
tovostní péče za období duben až čer-
ven 2008 a dále za I. pololetí 2008. 

Plnění trvalého usnesení, kterým je 
tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předkládat ZM přehled podaných 
žádosti o dotační tituly a jejich úspěš-
nost. 

Splnění usnesení ZM, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo 
nechat prověřit položkový rozpočet 
a fakturu na investiční akci Rybníky 
Bezovka soudním znalcem s tím, že 
vzniklý rozdíl bude vrácen na účet měs-
ta, včetně ostatních nákladů vzniklých 
městu v souvislosti s prověřováním této 
akce.

Splnění usnesení ZM, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo 
předložit přehled vynaložených fi nanč-
ních prostředků na údržbu domů a bytů 
ve vlastnictví města za rok 2007. 

Splnění usnesení ZM, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zajistit vypsání výběrového řízení 
na projektanta úvodní studie zástav-
by rodinných domků v lokalitě B11, 
Pražské Předměstí II  „Pod Bořněm“. 

Informaci starosty města ohledně pro-
bíhajících jednání týkající se pozemků 
na autobusovém nádraží.

Informaci pana Ing. Františka Poživi-
la, předsedy správní rady společnosti 
Bílinské lázně o. p. s., ohledně lázní 
Bílina Kyselka.                    

Ing. Ladislav Kvěch
– 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
stránkách města (www.bilina.cz)

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY
NA SVÉM  7. VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ DNE 4. 9. 2008 MIMO JINÉ:
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Střípky
z Bíliny

11. září 2008

hany jsou jeho velkým koníčkem 
a pracuje jen ve volných chvílích 
jako dobrovolný restaurátor. Var-
hany by měli být hotové do 4.10. 
2008 kdy bude v kostele slavnostní 
mše. Zastupitelstvo obce Hrobčice 
nám na tento účel dokonce přispě-
lo částkou 20 tisíc. Zbylá suma 25 
tisíc půjde z daru Severočeských 
Dolů Chomutov a.s., který jsme 
v dubnu získali na činnost našeho 
sdružení,“ uvedla Jana Syslová 
zakladatelka Sdružení pro záchra-
nu kostela sv. Prokopa na Muko-
vě.

Výstavu knihovně zapůjčilo 
Hnutí Brontosaurus z Brna, které 
je pořadatelem. Cílem Ekofóru je 
humornou formou upozornit na 
aktuální problémy prostředí, ve 
kterém žijeme. Tématem 5. roční-
ku této soutěže je VZDUCH.

Soutěž probíhala ve třech kate-
goriích. V první, VZDUCH I, se 
hodnotily kreslené vtipy dětí do 15 
let včetně, ve druhé, VZDUCH  II  
to byly práce mladých lidí od 16 let 
a dospělých bez omezení věku a ve 
třetí kategorii PŘÍBĚH, to byly 
práce věkově neomezené, které 
měly vyprávět krátký příběh. Ve 
fi nále se hodnotilo 600 prací, z kaž-
dé kategorie bylo vybráno 25 nej-
lepších vtipů, které byly zařazeny 
do putovní výstavy, kterou mohou 
návštěvníci centrální knihovny 
shlédnout do 26.září 2008 v pří-
stupové chodbě objektu knihov-
ny na Mírovém náměstí. Nejlepší 
práce budou vyhodnoceny 28.lis-
topadu 2008 v Uherském Hradišti 
na festivalu Týká se to také tebe. 
Tak se přijďte pobavit a zamyslet. 
A pokud byste chtěli pak využít 
krásných dnů babího léta k pro-

cházce, zveme vás ještě na jednu 
„zelenou“ aktivitu. Zásluhou nad-
šenců z řad Strany zelených v Bíli-
ně byla provedena údržba známé 
přírodní stezky v Bezovce „Cesta 
dějin“, kterou v sedmdesátých 
letech vytvořil p. Sekyra. Po mno-
ha letech je stezka opět lépe prů-
chodná a nápisy čitelné, takže se 
můžete při procházce lesem vrátit 
do historie a oprášit školní znalos-
ti, popř. vzít s sebou děti. Na Měst-
ském úřadě na Odboru životního 
prostředí už o této aktivitě vědí 
a stezka by měla být zařazena do 
turistických tipů pro návštěvníky 
Bíliny. Pěkný podzim za knihovnu 
přeje M. Šímová.

EKOFÓR aneb Humorem na přírodu…

Krádeže železa pokračují
Boj s větrnými mlýny připomí-

ná problém s takzvanými „sběrači 
šrotu“. V minulosti se tyto osoby 
zaměřovaly na kovový šrot, který se 
nacházel volně odložený. V posled-
ní době se ale „sběrači“ zaměřu-
jí stále častěji na různá zábradlí, 
sušáky, části oplocení a podobně. 
Jeden z posledních případů se ode-
hrál v SUNNu, kam byla místními 
občany přivolána hlídka MP Bílina. 
Strážníci na místě zjistili dvojici 
osob, které bez jakýchkoliv skrupu-
lí za bílého dne za pomoci sekery 
odsekaly kovové sušáky na prádlo 
za jedním z panelových domů. Že 
jde v tomto směru o „známé fi r-
my“ je nasnadě. Oba muži se před 
strážníky dušovali, že sušáky uve-
dou do původního stavu, avšak dle 
očekávání strážníků se tak nestalo. 
Naopak místo, aby sušáky svařili 
a vrátili na místo, tyto odevzdali do 
sběru. Případem se tedy bude zabý-
vat přestupková komise MěÚ Bíli-
na. V případě že způsobená škoda 
bude vyčíslena částkou vyšší než 
pět tisíc korun, hrozí oběma obvi-
nění z trestného činu.

….a zase železo
Obdobný případ strážníci zazname-

nali o několik dnů později na Teplic-
kém předměstí. Zde byla přistižena 
skupinka tří nezletilců při krádeži 
železného zábradlí, které odlomili 
před jedním z tamních domů a odná-
šeli jej do sběrny. Vzhledem k jejich 
nízkému věku nejsou za toto své jed-
nání ze strany MP postižitelní, pro 
jejich rodiče se to však neobejde bez 
následků

Popíjel za volantem
Kuriózní případ se odehrál v prosto-

ru Pražského předměstí. Na tamní čer-
pací stanici přijel v nočních hodinách 
muž, který již při vystupování z vozi-
dla vykazoval zjevné známky pod-
napilosti. Řidič si u obsluhy zakoupil 
láhev tvrdého alkoholu, přičemž 
musel mít opravdu velikou žízeň, pro-
tože ještě než se „dopotácel“ k vozi-
dlu, tak po cestě ze zakoupené láhve 
upíjel. Řidič byl strážníky MP Bílina 
zastaven, přičemž uvedl, že doma 
popíjel pivo a tvrdý alkohol. Kořalka 
mu však došla, tak si zajel na „pumpu“ 
pro další. Řidiče si na místě převzala 
Policie ČR k dalšímu opatření.

Jízda bez 
„papírů“
se tentokráte 
nevyplatila

Jistě všichni můžeme souhlasit s tím, 
že motorové vozidlo se za určitých 
okolností může stát nebezpečnou zbra-
ní i v rukou zkušeného řidiče. V rukou 
osoby, která nevlastní řidičský průkaz 
je takovéto riziko ještě několikanásob-
ně větší. Zákon hovoří o tom, že ten, 
kdo nevlastní řidičský průkaz a přesto 
bude vozidlo řídit, dopustí se trestného 
činu. Nedávno jsme přinesli informa-
ci o dvou takových osobách. Nyní 
strážníci MP přistihli další dva „neři-
diče“.  Tito na sebe většinou upozorní 
nejistým způsobem jízdy. Následně se 
mnohdy zjistí, že k jízdě užívají vozi-
dla bez STK či zákonného pojištění, 
nebo dokonce řídí pod vlivem alkoho-
lu. Navíc většinou mají ve vozidle dal-
ší osoby, které tak přímo ohrožují na 
životě. Nebezpečnost takového jedná-
ní je zcela zřetelná. Je jen s podivem, 
že takové osoby od řízení neodradí ani 
hrozba vysokých trestů, včetně trestu 
odnětí svobody. (jfk)

Z deníku Městské policie Bílina

Městská knihovna v Bílině zve 
všechny příznivce kresleného 
humoru, kteří myslí „zeleně“na 
výstavu kreslených vtipů s téma-
tikou životního prostředí.

Eliška Křičková, 13 let, Kolín - 114 - Ekofór 2008

Jak hlasovat do ekofóru
Na hlasovacím lístku vyplňte
číslo vždy jednoho nejlepšího 

vtipu v každé kategorii:
� VZDUCH I. �

(vtipy dětí č. 101 – 102)
� VZDUCH II. �

(vtipy dospělých 201 – 225)
� PŘÍBĚH �

(vtipy č. 301 – 325)
Vyplňte jméno a adresu nebo 

-mail pro případ výhry.
Vylosovaný hlasující získá drob-
nou cenu od sponzorů soutěže.

Hlasovat je možno i na internetu 
na stránkách: www.ekofor.cz

Zahájení provozu plavecké 
haly a sauny v měsíci září

OTEVÍRACÍ HODINY
V PLAVECKÉ HALE

Po  12.00 – 20.00 hod.
Út  10.00 – 20.00 hod.
St  10.00 – 20.00 hod.
Čt  10.00 – 20.00 hod.
Pá  10.00 – 20.00 hod.
So  10.00 – 20.00 hod.
Ne  10.00 – 20.00 hod.

(10.9. a 20. 9.  2008 bazén uzavřen
od 13.00 do 14.00 hod.)

PROVOZ SAUNY
St 13.00 – 20.00 hod. 

(společná)
Čt  13.00 – 20.00 hod. (ženy)
Pá  11.00 – 20.00 hod. (muži)

ZMĚNA OTEVÍRACÍCH HODIN
V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ V MĚRUNICÍCH

Pondělí od 14.00 hod. do 18.00 hod. 
Čtvrtek od 14.00 hod do 18.00 hod. 
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Pohár Tenis CUPU obhájil loňský vítěz
6

Kulturní centrum Kaskáda ve spolupráci s městem Bílina uspo-
řádaly další ročník TENIS CUPU na centrálních kurtech Kyselka.

11. září 2008

Tenisového klání se kromě 
komunálních politiků zúčastnili 
zástupci Severočeských dolů, 
a.s., Společnosti ČEZ a zástup-
ci firem, kteří se během roku 
podílejí na sponzorování buď 
akcí města Bílina nebo Kultur-
ního centra Kaskáda. Na teni-
sovém rozpisu jste mohli tedy 
najít primátora města Teplic 
Jaroslava Kuberu, náměstka 

hejtmana ÚK Petra Fialu nebo 
ředitele Mosteckého divadla 
Václava Hofmanna.

Na TENIS CUP přijala pozvá-
ní Miss ČR Lenka Taussigová 
a zpěvačka Jolana Smyčková. 
Nakonec dorazil Petr Rychlý, 
který si do Bíliny jezdí zahrát 
tenis pravidelně. Formu měl 
výbornou, ale na vítězství to 
bohužel nestačilo.

Foto: Václav Weber

Pohár Tenis CUPU obhájil loňský vítěz

�lejte ze svého auta,Ud�lejte ze svého auta, 
domu, 	i plotu

reklamní
plochu!

Volejte ihned

411 411 455

reklarekla
ploppp oooollloploplo

VolejteVolejte

411 411411 411

Až

5000 K	
m�sí	n�

bez práce!

INZERCE 055/BZ

Celý tenisový turnaj odmode-
roval bývalý ředitel KC Kas-
káda a duchovní otec soutěže 
Antonín Moravec. První místo 
obhájil loňský vítěz Vander-
ka tentokráte se spoluhráčem 
Tichým. Druhé místo vybojova-
la dvojice Tetřev – Kůs a na tře-
tí místo dosáhla dvojice Šebek 
– Kurz. Cena útěchy zůstala na 
dvojici Pastyřík – Zuna. (lal)

DĚKUJEME
SPONZORŮM AKCE, 

KTERÝMI BYLI:
Skupina ČEZ, a.s., Spe-

ciální stavby Most, spol. 
s.r.o., Bílina, Euroškola Lit-
vínov, střední odborná ško-
la, s.r.o., Jan Kůs – LISEC, 
Bílina, Žárová zinkovna 
Bílina, a.s., Firma Žejd-
lík Bílina, Firma Prchal 
– Pokorný Bílina, Lékárna 
Salvia Bílina – Mgr. Anna 
Spáčilová, Autodíly rychlo-
servis Bílina, s.r.o.

Vítězná dvojice přebírá pohár od ředitelky KC Kaskáda Inky SkopcovéVítězná dvojice přebírá pohár od ředitelky KC Kaskáda Inky Skopcové

Třetí místo si odnesla dvojice Šebek – KurzTřetí místo si odnesla dvojice Šebek – Kurz

Roman Šebek Jaroslav Bureš

Jaroslav Kubera

Petr Rychlý

Lenka Taussigová
s Jolanou Smyčkovou
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Romantické zastavení ve výstavní síni

711. září 2008

REALITNÍ KANCELÁŘ
PAVEL CHALOUPKA – EUROCOM 
Bílina, Seifertova 105, tel.737 070 497, e-mail: euroccom@seznam.cz

zřizuje

„BÍLINSKÉ REALITY“
Potřebujete prodat byt, dům,

zahradu, chatu nebo pozemek?
Nevíte se na koho obrátit a cizím fi rmám nedůvěřujete?

Obraťte se na nás. Naše fi rma působí v Bílině již od 1998
a mimo jiné se zabývá zastoupením fi rmy O2 TELEFONICA.

Bez problémů zajistíme všechny formality spojené
s prodejem Vaší nemovitosti. Naším hlavním cílem

je Vaše spokojenost a bezproblémový prodej Vaší nemovitosti.

Důležité informace pro Vás:
Za naše služby neúčtujeme žádné poplatky!

Máme dokonalou znalost nemovitostí v tomto městě a okolí!
Naše kancelář je zde pro Vás každý den!

NABIDKA REALIT PRO TOTO VYDÁNÍ:
� Rod. dům Bílina, Alšova 5+2, garáž, zahrada,
 žádané lokalita Pražské. předm.II, cena 2 469 000 Kč
� Rod. dům Bílina, Jenišovská, 6+2, garáž, zahrada,
 lokalita pod Okály, cena 2 499 000 Kč
� Historický dům Bílina, centrum, vhodný pro komerční provoz, 
 kanceláře, cena 2 300 000 Kč
� Restauraci s fi ttnesem Bílina, Síbova, cena 3 999 000 Kč-sleva
� Pneuservis u hlavní silnice, cena 2 700 000 Kč
� Dr. byt Bílina, Pražské předměstí I, 3+1, po částečné rekonstrukci 599 000 Kč
� Dr. byt Bílina, Pražské předměstí II, 3+1, po rekonstrukci 639 000 Kč
� Byt v OV, Bílina, Pražské předměstí I, 3+1, po rekonstrukci 820 000 Kč
� Byt v OV, Bílina, Pražské předměstí I, 3+1, po totální rekonstrukci
 s vybavením 950 000 Kč
� Byt 2+1, Bílina, centrum, 85 m2, nízké náklady na provoz,
 odstupné za převzetí nájmu 195 000 Kč 
� Zahrádka pod Bořněm, zděná chatka, pozemek v osob. vlastnictví 295 000 Kč
� Přenechání pronájmu vybavené a zavedené pizzerie Bílina 890 000 Kč
� Prodej bytu Bílina, M.Švabinského 2+1, zděné jádro 350 000 Kč
� Prodej garáže Bílina, Chudenice 69 000 Kč

(upozornění nabídka se může do vydání změnit,
pro aktuální info volejte 737 070 497)

NOVÁ SLUŽBA PRO VÁS: VÝKUP BYTU

INZERCE 056/BZ

Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)  
je největším českým obojživelníkem. 
Samice dosahují velikosti až 12 cm. Ve 
zbarvení těla se objevuje zelená barva 
ve velmi variabilních proporcích spolu 
s šedou, černou (v oválných skvrnách) 
a hnědou. Často je možno vedle sebe 
pozorovat několik exemplářů sedících 
na břehu v barvách od sytě zelené po 
tmavě hnědou se zeleným pruhem 
uprostřed zad. Mladé exempláře mýva-
jí vybarvení méně výrazné a může 
u nich dojít k zaměňování s jinými 
druhy skokanů. Nejdůležitějšími odli-
šovacími znaky jsou zbarvení rezoná-
torů (zesilovacích měchýřků) u samců 
(kouřově šedé s černými skvrnkami), 
oválné tmavohnědé skvrny na hřbetě 
a zadních nohách a skoro vždy pří-
tomný zelený pruh uprostřed hřbetu.  
Stejně jako ostatní „zelení skokani“ 
(v ČR žijí 3 druhy) je vázán na vodu, 
především břehy stojatých vod jsou 
jeho domovem. Nikdy se nevyskytuje 
dále jak  1-2 skoky od vody, ve které se 
cítí nejbezpečněji a prchá tam při sebe-
menším vyrušení. Kolem vody tohoto 
skokana najdeme celoročně mimo 

období zimování (říjen až duben). 
Zimuje přímo ve vodě. Od dubna do 
června probíhá kladení vajíček, v té 
době se žába nejvíce hlasově projevuje 
typickým silným skřehotáním.  Samice 
klade do vody velké shluky asi 0,7 cm 
velkých vajíček. Přeměna poměrně 
velkých hnědošedě jemně skvrnitých 
pulců v žabičky probíhá v našich pod-
mínkách od konce srpna do září.  Živí 
se drobnými bezobratlými živočichy, 
velká žába však dokáže pozřít i ptačí 
holátko, či například čolka, nebo mla-
dou užovku. 

  Přes celkové ohrožení v rámci 
ČR (je zařazen v kategorii kriticky 
ohrožených druhů) je tento skokan, 
milující teplejší oblasti, na Bílinsku 
nejhojnější žábou v okolí stojatých 
vod. V obrovských počtech obývá 
obzvláště prostory devastované těžbou 
a rekultivované plochy. Běžný je na 
březích návesních rybníčků ve Středo-
hoří nebo v rybnících v okolí Duchco-
va. Vyskytuje se i na březích řeky Bíli-
ny.  V návesních rybníčcích  může být 
až několik skokanů na pět metrů břehu. 
Spatřit ho lze i na samém dně dolu Bíli-
na. Jarní procházku po nerekultivované 
části Radovesické výsypky mezi Kos-
tomlaty a Štěpánovem, nutně doprová-
zí doslova ohlušující skokaní koncert.
 K. Mach

Žijí zde s námi: Skokan skřehotavý
Tímto „pilotním“ článkem začíná Bílinská přírodovědná společnost 
zveřejňovat výsledky výzkumu rozšíření ohrožených živočichů a rostlin 
v okolí Bíliny, kterými chce čtenářům BZ  přiblížit skryté i viditelné pro-
jevy života v našem okolí s důrazem na zákonem chráněné organismy. 

Skokan skřehotavý v zahradním rybníčku Foto M. Hanzlíková

Návštěvníci výstavní síně U kostela mají určitě ještě v živé paměti 
výstavu panenek. Členky a sběratelky Klubu panenek zde tento-
kráte vystavují historické oblečení.

Při vstupu do výstavní síně se před 
vámi otevře období let 1900 až 1960. 
Nenaleznete zde jen šaty, spodničky 
nebo jiné součásti oblečení tehdej-
ší doby, ale také pomůcky na praní, 
panenky nebo dobové módní časopisy. 
Součástí výstavy je i dětské oblečení 
nebo kroje. Raritou jsou svázané svaz-
ky časopisů z počátku 20. stol., věno-
vané ženám.

Klub Panenky ČR byl založen 

v roce 1999 a v současné době sdružu-
je nejen klasické sběratele starožitných 
panenek a medvídků, ale i autory 
a příznivce panenek současných. Vel-
kým přáním sběratelek je vytvoření 
výstavní expozice a jejím prostřednic-
tvím udržení a obnovení ruční práce 
související nejen s výrobou panenek 
a medvídků.

Výstava potrvá do 19. října 2008. 
(lal)

Romantické zastavení ve výstavní síni

Foto: Václav Weber
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KINO HVĚZDA
• Pátek 12. září od 19.00 hod.

• Sobota 13. září od 19.00 hod.

JAK UKRÁST NEVĚSTU
USA. VB. Romantická komedie.

Hrají: P. Demsey, M. Monaghan

a další… Vstupné: 70,- Kč    

• Sobota 20. září od 19.00 hod

LETOPISY NARNIE II:
PRINC KASPIEN

USA. Dobrodružný/Fantasy.

Hrají: G. Henley, S. Keynes, A. 

Popplewell a další…

• Středa 24. září od 19.00 hod.

• Čtvrtek 25. září od 19.00 hod.

MUMIE: HROB DRAČÍHO 
CÍSAŘE

USA. Dobrodružný/Fantasy. Hrají:

M. Bello, B. Fraser, Jet Li a další…

• Pátek 26. září od 19.00 hod.

• Sobota 27. září od 19.00 hod.

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
USA. Akční komedie.

Hrají: S. Carell, A. Hathaway, D. 

Johnson a další…

• Sobota 27. září od 15.00 hod.

BRUNDIBÁŘI
Pásmo pohádek. O mistru basy, Stavi-

telé pyramid, Jak krtek ke kalhotkám 

přišel a další… Vstupné: 20,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Neděle 28.září od 19.00 hod.

ŽÁRLIVOST
Divadelní představení Vstupné: 220,-, 

180,-,160,-Kč. Zbývající vstupenky 

zakoupíte v Informačním centru

na Mírovém náměstí

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Sobota 13. září od 15. 00 hod.

O LOUPEŽNICKÉM
SYNKU CIPÍSKOVI

Pásmo krátkých fi lmů pro děti

Vstupné: 20,-Kč

• Úterý 23. září od 19.00 hod.

BUNKR SMRTI
VB. Horor

Vstupné: 50,- Kč, přístupno od 18 let

• Úterý 30.září od 19.00 hod.

PROTIKLADY SE PŘITAHUJÍ
VB/Kanada. Romantická komedie.

Vstupné: 50,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
• Do 25. 9. 2008 se koná výstava

obrazů Josefa Tótha s názvem

HLUBINY
Po–Pá: 7.00–17.00 , So 9.00–12.00 hod.      

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Do 19. 10. 2008 se koná výstava

ROMANTICKÉ ZASTAVENÍ
Výstava historického oblečení,

klobouků a doplňků z období

1910 – 1960.

Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP
OZVĚNY 34. LETNÍ
FILMOVÉ ŠKOLY

V UHERSKÉM HRADIŠTI
B Í L I N A   16. – 19. 9. 2008

Letní fi lmová škola v Uherském 

Hradišti se právem řadí mezi nejza-

jímavější fi lmové festivaly pořáda-

né v České republice. Dramaturgie 

festivalu každoročně přiláká velké 

množství diváků z celé republiky, 

v loňském roce tento fi lmový svá-

tek navštívilo přes pět tisíc diváků. 

Z tohoto důvodu jsme se letos v Bíli-

ně rozhodli oslovit pořadatele LFŠ 

a některé  fi lmy, které byly na 34. LFŠ 

promítány, představit též bílinskému 

publiku. V letošním roce byl tento 

festival zaměřen na přiblížení tvor-

by některých českých a slovenských 

režisérů například J. Jakubiska, J. 

Švankmajera a dalších. Právě těmto 

dvěma výrazným fi lmovým osob-

nostem jsme v Bílině věnovali celý 

jeden promítací den. Celá dramatur-

gie bílinských ozvěn je rozložena do 4 

promítacích dnů, kdy diváci mohou 

shlédnout zajímavé hrané fi lmy, 

dokumenty i ucelené bloky krátkých 

fi lmů. Mezi nejzajímavější projekce 

bezesporu patří časosběrný doku-

ment Heleny Třeštíkové RENÉ. Kro-

mě dvou večerních promítání jsme 

připravili po dva dny i dopolední 

promítání pro studenty a žáky škol. 

V Bílině se tyto ozvěny budou 

konat v Digitálním kině, které je 

vybaveno špičkovou technologií E-

CINEMA. Vstupenky na Ozvěny 

je možné zakoupit v Informačním 

centru v Bílině a to vždy na celý pro-

mítací den, tj. na projekce od 17.00 

i od 19.30 hod. Diváci mohou využít 

zvýhodněnou cenu denní vstupen-

ky v předprodeji a to již za 35,- Kč, 

vstupné na místě 55,- Kč.

Inka Skopcová,
ředitelka KC Kaskáda v Bílině

KINO HVĚZDA
Sobota 20. září od 19.00 hodin 

LETOPISY NARNIE II:
PRINC KASPIEN

Skříň je pryč, Bílá čarodějnice je 

mrtvá a Aslana přes tisíc let nikdo 

neviděl. Letopisy Narnie: Princ Kas-

pian je druhým pokračováním ságy, 

která započala v roce 2005 uvedením 

obrovsky úspěšného fi lmu Letopi-

sy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. 

V tomto novém fi lmu se ale souro-

zenci Pevensieovi – Peter, Zuzana, 

Edmund a Lucie – vracejí do velmi 

odlišné země, než jakou na konci 

jejich minulého dobrodružství opus-

tili. Zemi vládne železnou rukou zlý 

král Miraz a narnijská bájná stvo-

ření a mluvící zvířata se ukrývají. 

Sourozenci, povolaní zpět z válkou 

sužované Anglie, se musejí pokusit 

o záchranu mírumilovných narnij-

ských obyvatel a pomoci zpátky na 

trůn jeho náležitému dědici, mladé-

mu princi Kaspianovi.

Hrají: A. Popplewell, B. Barnes, Geor-

gie Henley, Liam Neeson, Peter Dinkla-

ge, Sergio Castellitto, Skandar Keynes, 

Warwick Davis, William Moseley

Pátek 26. září a sobota 27. září

od 19.00 hodin 

DOSTAŇTE
AGENTA SMARTA

Když je jednoho dne napadeno 

velitelství americké zpravodajské taj-

né služby a identita většiny zaměst-

nanců je prozrazena, jejímu šéfovi 

nezbývá nic jiného, než do akce 

poslat i horlivého analytika Maxwel-

la Smarta, který už dlouho sní o tom, 

že se superhvězdným Agentem 23 

vytvoří neporazitelnou dvojku. Mís-

to toho je Smart přidělen k jediné-

mu dalšímu agentovi, jehož identita 

zůstala dosud skryta: milé, avšak 

poněkud nevyzpytatelné Agentce 

99. Čím hlouběji se Smart a 99 noří 

do temných rejdů zločineckého syn-

dikátu KAOS, tím je jim jasnější, že 

jeho velitel Siegfried s pobočníkem 

Shtarkerem chtějí na šíření atmo-

sféry strachu vydělat milióny. Ačko-

liv má Smart jen minimální praxi 

v oboru a času má méně, než by 

v danou chvíli potřeboval, poháněn 

neumdlévajícím nadšením a vyba-

ven několika důmyslnými vynálezy, 

se vydává zachránit svět od KAO-

Su...

Hrají: Anne Hathaway, Bill Murray, 

Dwayne Johnson, Steve Carell

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 23. září od 19.00 hodin

BUNKR SMRTI
 Tajemný obchodník najme sku-

pinu bývalých žoldáků na nebez-

pečnou misi do země nikoho. Jejich 

úkolem je prověřit starý nacistický 

bunkr, kde se odehrávaly hrůzné 

experimenty během II. světové vál-

ky. Zde na ně ovšem čeká překva-

pení, z jejich mise se stává boj o holý 

život.  Pro fanouška tohoto žánru je 

tu něco neamerického, vojenského, 

s originální zápletkou a rozumnou 

stopáží 86 minut. 

Hrají: R. Stevenson, J. Wadham,

P. Blair, X. Robeli, S. Peden a další…

Úterý 30. září od 19.00 hodin

PROTIKLADY SE PŘITAHUJÍ
Úspěšný reklamní agent Jack žije 

na vysoké noze a problémy obyčej-

ných lidí moc neřeší. Naproti tomu 

Jill je lehce potrhlá holka, která žije ze 

dne na den a její spontánní rozhod-

nutí jí malinko komplikují život. Ti 

dva se rozhodnou spojit síly a sepsat 

manifest, ve kterém by poradili, jak 

žít ideální život. Přitom si ale začnou 

uvědomovat, že ten jejich k ideálu 

potřebuje právě toho druhého.   

Hrají: Freddie Prinze Jr., Taryn 

Manning, Kelly Rowan, Vanessa Pari-

se a další…

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
V pátek 19. září od 19.00 hod. 

pořádá KC Kaskáda tradiční 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Sraz účastníků bude na Mírovém 

náměstí v 19.00 hod., zahraje cho-

mutovská folková kapela Album. 

Odchod na Letní kino Kyselka ve 

20.00 hod. Lampiónový průvod 

bude zakončen pásmem kreslených 

pohádek.

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Sissi a Yetti, Temný rytíř
Zohan: Krycí jméno Kadeřník

Bathory, Máj
Digitální kino

Digitální fi lmová retro noc s Ja-

nem Hřebejkem. Jedinečná mož-

nost shlédnout Šakalí léta, Pelíšky 

a Pupendo za jeden večer. Filmový 

večer bude provázet i řada zajíma-

vých překvapení.

11. září 2008
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OZVĚNY 34. LETNÍ FILMOVÉ ŠKOLY
Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Prodej vstupenek v  Informačním centru v Bílině: v předprodeji 35,-kč; na místě 55,-kč 

v Digitálním kině v Bíliněv Digitálním kině v Bílině
16. - 19. září 200816. - 19. září 2008

 ÚTERÝ 16. ZÁŘÍ 16.30 hod. ZAHÁJENÍ FILMOVÝCH OZVĚN 34. LFŠ V BÍLINĚ 2008

   17.00 hod. JURAJ JAKUBISKO
   – 60. léta a Předzvěst nové vlny Blok fi lmů: Každý den má svoje jméno,
   Občasník II. – To chce klid Strieborný vietor, I. třída, Déšť, Čekají na   
   Godota, Mlčení  Průřez dokumentární fi lmovou tvorbou významného   
   slovenského režiséra šedesátých let

  19.30 hod. TISÍCROČNÁ VČELA
   Film zachycující život lidí několika generací „slovenského venkova“
   od  první pol. 20. století, bravurním způsobem natočil J. Jakubisko.

 STŘEDA 17. ZÁŘÍ 10.00 hod. Promítání pro základní školy PERINBABA

  17.00 hod. ÚDOLÍ VČEL – od režiséra Františka Vláčila

  19.30 hod. VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI – od režiséra Vojtěcha Jasného
   Film zachycuje různé detaily doby poválečné a doby 50. let.
   Skvělé herecké výkony Vladimíra Menšíka a Radoslava Brzobohatého.

 ČTVRTEK 18. ZÁŘÍ 17.00 hod.  JAN ŠVANKMAJER – FANTAZIE A PŘEDMĚTNÝ SVĚT
   Blok fi lmů: Hra s kameny, J.S. Bach – Fantasia  G. Moll. Piknik
   s Weismannem, Jiný druh lásky, Flora, Žvahlav aneb šatičky slaměného   
   Huberta, Jídlo, Zamilované maso, Konec stalinismu v Čechách

  19.30 hod. OTESÁNEK
   Hraný fi lm na motivy pohádky Boženy Němcové s  hororovými prvky
   a skvělou animací Jana Švankmajera – v podání předních českých herců
   např. Veroniky Žilkové a Jana Hartla

 PÁTEK 19. ZÁŘÍ 10.00 hod. Promítání pro Střední školy a Gymnázia
   PÁSMO ABSOLVENSKÝCH  FILMŮ 
   představí Tomáš Hubáček z Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín
  
  17.00 hod. JAN SAUDEK, V PEKLE SVÝCH VÁŠNÍ, RÁJ V NEDOHLEDNU
   Film zachycující strasti a slasti významného fotografa a výtvarníka
   Jana Saudka. Nevšední pohled na nevšedního „umělce“ očima Adolfa Ziky.

  19.30 hod. RENÉ – dokument Heleny Třeštíkové
   Další ze série časosběrných dokumentů známé dokumentaristiky.

  21.30 hod. KLADIVO NA ČARODĚJNICE
   Historický fi lm významného českého režiséra 20. století Otakara Vávry   
   zachycující hon na „čarodějnice“a inkviziční procesy.
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Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Nic proti zahrádkářům, naopak. Chápu jejich hrabání se v zemině a jásá-
ní nad první ředkví. Co ovšem nechápu je fakt, že vlastní záhony zvelebují 
a veřejnou zeleň ničí. Rok od roku totiž přibývá zahrádkářů, kteří jezdí na 
své zahrádky autem a parkují u zahrádkářské kolonie Za Chlumem přímo 
na zelené louce! O víkendu v odpoledních hodinách není výjimkou, že je 
tam zaparkovaných i patnáct vozidel. Přitom to jsou většinou lidé bydlící na 
sídlišti Za Chlumem a na svou zahradu to tudíž mají zhruba 300m. Nehledě 
na to, že na zahrady jezdí úzkou spojovací cestou /ul. Zadní- ul. Chlumská/, 
která vede kolem louky a na které nestačí uskakovat maminy s dětmi a bábin-
ky s pejsky.

O tomto problému jsem už s některými zahrádkáři mluvila. Bylo mi řeče-
no, že se lidé nemají procházet kolem louky (aby projíždějícím autům nepře-
káželi), ale procházet se v centru sídliště. Dále mi bylo řečeno, že je „TO“ 
o toleranci. Nejenom, že jízda a parkování na zelené ploše je přestupek, ale 
hlavně jsem přesvědčena o tom, že v našem městě, sužovaném prachem 
z výsypek a výpary z elektráren a chemiček, tolerovat ničení louky kvůli lid-
ské pohodlnosti NELZE! Irena Čermáková, Za Chlumem

Po přečtení dopisu od paní Čermákové byl problém, kam ho nasměro-
vat, abychom dostali adekvátní odpověď. Dopis nakonec skončil na MěÚ 
odboru dopravy, kde se snažili najít odpověď. Stání na veřejné zeleni je 
sice přestupkem, ale muselo by se nejprve zjistit, kdo je majitelem pozemku, 
kde stojí auta. Pokud je v majetku města, považuje se takové jednání za 
zábor a Městská policie má pravomoc takové jednání pokutovat. Pokud je 
louka u zahrádek v soukromém vlastnictví, je na majiteli pozemku jakým 
způsobem zasáhne. 

Vše je opravdu o toleranci, ale také o lidech, jestli jsou ochotni jít na svou 
zahrádku několik kroků nebo jet autem. (BZ)

ZAHRÁDKÁŘI
– MILOVNÍCI PŘÍRODY?

A tak čas od času se, většinou 
zaměstnané, ženy rozhodnou, že 
si potřebují odpočinout ode všeho, 
i od těch nejbližších. Sportovně 
relaxační víkend, který byl určen 
ženám všech věkových i váhových 
kategorií, určitě splnil očekávání 
deseti žen, které se rozhodly, že si 
udělají čas jen pro sebe. V moder-
ně zařízeném hotýlku pod hradem 
Rabí v malebném Pošumaví se od 
25. do 27.července sjelo 10 žen, 
převážně z Bíliny, aby si odpoči-
nuly, zapomněly na všední starosti 
a udělaly něco pro svou tělesnou 
kondici a duševní pohodu. Zajiš-
těné stravování formou plné pen-
ze, bylo jen jednou z příjemností. 
Komfortní ubytování v překrásně 
zrenovovaném objektu s vnitř-
ním bazénem, který byl kdykoliv 
k dispozici, stejně tak sauna, kte-
rou ochotný pan vedoucí na přání 
zapnul, to vše navodilo příjemný 
pocit všem zúčastněným. A pak 
už záleželo na každé ženě, zda si 
po ránu raději zacvičí na kurtu při 
hudbě, nebo dá přednost masáži, 
popř. bazénu. Kromě výše jmeno-
vaného, jsme také využily perfekt-
ních služeb pedikérky a kosmetič-
ky, která nás nejen nalíčila, ale také 

zasvětila do tajů kosmetiky Mary 
Kay, která je známá tím, že líčí 
Miss České republiky. Měly jsme 
velké štěstí, že právě tento víkend 
na hradě i v podhradí probíhaly tra-
diční slavnosti, takže jsme sobotu 
odpoledne a hlavně večer prožily 
ve středověké atmosféře. V neděli 
dopoledne jsme pak podnikly malý 
turistický výlet do nedaleké Suši-
ce a odtud na rozhlednu Svatobor. 
Počasí nám oba dny přálo, pouze 
večer na hradě jsme se musely 
schovat před chvilkovou přeháň-
kou. Příjemně strávený víkend 
byl mimo jiné také příležitostí 
lépe se poznat, takže se většina 
z nás ráda zapojila do akcí, které 
program nabízel. Velké díky patří 
paní Mgr. Zdeně Jílkové za per-
fektní organizaci celého víkendu 
a hlavně za přátelskou atmosféru, 
která se, hlavně díky jí, vytvořila. 
A tak na pár dní vznikla parta žen, 
které si to opravdu užily. Určitě 
si to ještě někdy zopakujme a pro 
všechny ženy, které váhají, máme 
vzkaz. Neváhejte, a udělejte něco 
pro sebe! A za sebe bych mohla 
skončit  parafrází známého výro-
ku: Přišla jsem, viděla jsem, zažila 
jsem a nelituji… M. Šímová

Ohlédnutí za jedním
prázdninovým víkendem…
Čas prázdnin a dovolených by měl být časem odpočinku a rela-
xace, příjemně stráveným s rodinou, partnerem, popř. přáteli. 
V dnešní uspěchané době se i dovolená nezřídka stává zážitkem 
plným stresu a napětí.

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA,
Teplická 899, 418 28 Bílina 

přijmou od 1. 11. 2008 na dobu neurčitou

VEDOUCÍHO ÚDRŽBY 
VEŘEJNÉ ZELENĚ

PŘIHLÁŠKY ZASÍLAT PÍSEMNĚ.

KOUPALIŠTĚ BÍLINA, KYSELKA
13. ZÁŘÍ 2008 OD 12.30 HODIN

DRUHÁ TRÁVA, HOP TROP, SAMSON 
A JEHO PARTA, MÍŠA LEICHT, BOB A BOBCI, 
BLUEGATE, DUO PASSAGE, FLASHBACK, 
KŘÁP, STŘEPY, MARIE HAVLOVÁ & MILAN 

KREJZA, ZLATÝ VOČI, STETSON
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Muž, který 
chtěl být 
šťastný, 

poutavý příběh 

francouzského 

autora Lauren-

ta Gunelleho, 

který je psycho-

log a odborník 

na rozvoj osobnosti, je o hledání 

smyslu života. Gunelle již čtrnáct let 

cestuje a setkává se s výjimečnými 

lékaři a léčiteli. Tato knížka, která 

vyšla letos v únoru ve Francii a od 

té doby se zařadila mezi nejvyhledá-

vanější knihy s duchovní a psycho-

logickou tématikou, nám ukazuje, 

jak se osvobodit od věcí, které nám 

brání v tom, abychom byli skutečně 

šťastní. 

Vydává nakl. Rybka Publisher Pra-

ha.

Řekni mi 
pravdu,

nový romantický 

příběh populár-

ní americké spi-

sovatelky Rachel 

Gibson je tím 

pravým čtením 

pro chvíle odde-

chu. Reportérka bulvárního plát-

ku Hope Spencerová přijíždí z Los 

Angeles do malého města uprostřed 

přírodní rezervace v Idahu hledat 

ztracenou tvůrčí jiskru a zapome-

nout na krach svého manželství. 

Inspiraci nalézá u svérázných oby-

vatel městečka a v osobě místního 

šerifa, který vypadá jako kovboj 

z hollywoodského westernu. Vztah, 

který se mezi ním a Hope vyvíjí, 

zkomplikují problémy z minulos-

ti, které jeden před druhým tají. 

Všechno by se zjednodušilo, kdyby 

si dokázali říkat pravdu…

Vydává nakl. Motto Praha.

Hrob
v ledovci,

islandský kri-

mithriller je už 

pátým titulem, 

který česky od 

Arnaldura Ind-

ridasona vyšel. 

Tentokrát se do 

napínavého kri-

minálního příběhu promítají tajem-

né události z konce druhé světové 

války. Všechno začíná táním ledov-

ce Vatnajokull na Islandu. Vojenská 

posádka základny USA v Kefl avíku 

má pohotovost, protože ledovec 

skrývá zřícené letadlo z druhé svě-

tové války s bizarním nákladem. 

Před kulisou věčného ledu se ocitá 

v nebezpečí života mladá Islanďan-

ka, která o celé záležitosti ví sice jen 

málo, ale už i to je příliš pro ty, kteří 

v zákulisí tahají za nitky „Operace 

Napoleon“…

Vydává nakl.Moba Brno. 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ

Objektiv z Ruska,
kniha zpravodaje české televize 

Zdeňka Šámala, který žil a pracoval 

v Rusku čtyři 

roky, není jen 

pouhá sbírka 

reportáží tele-

vizního maga-

zínu ani prů-

vodce geogra-

fi ckými a his-

torickými daty, 

ale především sonda, která míří pod 

kůži země, ke které má mnoho Če-

chů pochopitelný historický odstup. 

Šámalovi se podařilo vykreslit prav-

divý obraz této velké země bez vel-

kých slov a dramat. Čtenář, který 

projde s autorem všech jedenatřicet 

reportáží a s nimi další příběhy a čr-

ty, bude mít pocit, že má s Ruskem 

důvěrnou známost.

Vydává Česká televize v edici ČT.

Alžběta 
Báthoryová,

oběť či 
vrah?

kniha, která 

vznikla k fi lmu 

Juraje Jakubis-

ka  Bathory, 

nabízí čtenáři obě strany životního 

příběhu Alžběty Báthoryové, její 

rodiny i jejích protivníků a objasňu-

je na pozadí kruté doby končícího 

středověku a dobových zvyklostí 

osud této legendární postavy. Scé-

nárista a režisér Juraj Jakubisko se 

zabýval hlavní hrdinkou příběhu po 

mnoho let, studoval historické pra-

meny, diskutoval s historiky, pátral 

po dobových artefaktech vážících 

se k její osobě, aby posléze vytvořil 

velkolepý portrét sice kontroverzní, 

ale grandiózní osobnosti uherské 

šlechtičny, která vlastnila maje-

tek větší než sám král, odvážila se 

čelit mocenskopolitickým intrikám 

a dokázala neohroženě spravovat 

svá území pustošená opakovanými 

válečnými střety. 

 Vydává Česká televize v edici ČT.

PRO MLÁDEŽ

Zajíček 
Ouško jde 
do školy, 

p ů v a b n á 

knížka určená 

z a č í n aj í c í m 

čtenářům je 

plná krás-

ných obrázků 

a hlavně má velká písmena, která 

se dětem, které se začínají se čte-

ním seznamovat, dobře čtou. Eda 

Ouško je chytrý, čiperný zajíček, 

který prožívá různá dobrodružství, 

ale vždycky najde cestu domů. Kro-

mě veselého příběhu čeká děti řada 

úkolů a hádanek. Vydává nakl.For-

tuna Print Praha.

Pěkné počtení a dětem šťast-

né vykročení do nového školního 

roku přeje za kolektiv knihovny 

M.Šímová

Další tipy najdete
na webových stránkách

knihovny
www.knihovnabilina.cz.

Revivailové koncerty nabývají na síle 

Poprvé se Bílině představili 
Depeche Mode revival z Ústí nad 
Labem, kteří začali s takovým 
nasazením, že se první odvážliv-
ci vrhli na parket a začali tančit. 
Své posluchače nezklamali a hrá-

li nejznámější hity od legendární 
skupiny. Nově se také bílinskému 
publiku představila kapela Black 
Sabath revival z Prahy. Na par-
ketě se to trochu promíchalo, ale 
tančilo se stále. Diváci si výkon 

této kapely hodně pochvalovali.
V pozdních nočních hodinách 

začal koncertovat Karát z Hradce 
Králové a příznivci naší nejzná-
mější kapely Kabát byli ve svém 
živlu. Někteří tančili, jiní zpívali. 
Karát ví, jaké hity se lidem líbí 
a diváky rozhodně nešetřili.

Revivailový festival se v Bílině 
pořádal již po několikáté a vždy
zaznamená vysokou účast. Kul-
turní centrum Kaskáda bude 
pořádat tento festival i nadále, 
takže se můžeme těšit na dal-
ší zajímavé revival kapely opět 
příští rok. (lal)

Poslední sobota v měsíci srpnu patřila v Bílině revivalovým kape-
lám. Festival přilákal do letního amfi teátru na Kyselce cca 400 
diváků a stálo to opravdu za to.

Foto: Václav Weber
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Pořadatelem byl v letošním 
roce bikrosový oddíl ÚAMK 
BMX Hranice na Moravě. Nád-
herné letní počasí přivítalo již 
v sobotu necelé dvě stovky 
závodníků nejen z Česka, ale 
i Slovenska a Maďarska. Po 
oba dva dny si to závodníci ve 
věkových kategoriích od 6 let 
až po „muže“ kateg. Elite „roz-
dávali“ nádhernými bikerový-
mi souboji. Bílinský oddíl měl 

své zastoupení v kategorii čtr-
náctiletých - Matěj Chalupný, 
a mezi dvanáctiletými závodil 
Michal Schuran. Jejich celkové 
umístění je více než chválihod-
né, neboť Matěj získal krásný 
pohár za místo druhé, a Michal 
obsadil ve své kategorii místo 
třetí. 

Zdeněk Chalupný st.,
za oddíl bikrosu BMX

Poslední prázdninový víkend  se uskutečnil populární mezinárodní 
bikrosový závod INTERCUP BMX 2008.

11. září 2008

Vilémov - Po úvodních výko-
nech Vilémova prorokovali zlí 
jazykové Bílině čtyřku. Domácí 
sice potvrdili lídra tabulky, ale 
hosté jim byli důstojným sou-
peřem a chybělo trochu štěstí 
a mohli odvézt bod. V prvním 
poločase byl lepší Vilémov, ale ve 
druhém tlačila Bílina. O výsledku 
rozhodla jedna ze dvou naříze-
ných penalt. Hned v úvodu chytil 
Pohl pokutový kop za faul Bečva-
říka ve skrumáži, ale ten viděl asi 
pouze rozhodčí. Ale jasnou šanci 
měla i Bílina, když v 58.minutě 
upaloval Kornalík sám na domácí 
branku, ale z hranice šestnáctky 
vystřelil vedle. O výsledku roz-
hodla 65. minuta.

Domácí měli šance, výborně 
zasahoval Pohl tvrdě atakován 
domácím útočníkem, ale potom 
neudržel nervy na uzdě a kopala 
se druhá penalta a domácí vstřelili 
jedinou branku zápasu. V 75.minu-
tě byl po druhé žluté kartě vyloučen 
Vaník a v 81.minutě za faul zezadu 
i Kornalík. Ve druhém poločase se 
na hřišti objevil Míka, který před 11 
měsíci utrpěl těžké zranění kolena 
v zápase s Litoměřicemi. „Výsledek 
z Vilémova je asi potěšující, i když 
jsme dostali gól po penaltě. Ale 
první poločas jsme odehráli špatně, 
kdy jsme hráli bojácně, neudrželi 
jsme balón, mohli jsme dostat tři 
branky. Ale v 10.minutě Pohl chytil 
penaltu a chytal dobře celý polo-

čas. O poločase byla trochu bouře 
v kabině, hráči si dali říct a začali 
hrát a dařilo se i fotbalově. Bohužel 
přišel zkrat Pohla, který zbytečně 
vyběhl, a byla z toho druhá penalta, 
kterou soupeř proměnil. V momentě 
začal hrát údržbu, přišlo vyloučení 
Vaníka po druhé žluté kartě a násle-
doval další zkrat Kornalíka, kdy 
zbytečně fauloval zezadu a v devíti 
lidech jsme to již nemohli srovnat. 
Ale za druhý poločas zaslouží hráči 
pochvalu,“ ocenil jinak na pochva-
ly skoupý bílinský trenér Josef 
Tichý. Výkon se líbil i šéfovi klu-
bu Petru Arpášovi. „Byl to bojovný 
výkon a chyby jednotlivců k fotbalu 
patří. Před zápasem bych 1:0 bral, 
ale nyní říkám škoda. Domácí byli 

lepší, na bod jsme mohli dosáh-
nout.“ Ovšem domácí měli jednoho 
hráče navíc a tím byli diváci. „Ta 
atmosféra byla fantastická, jak lidé 
domácím fandili. I ve druhém polo-
čase, když se jim nedařili, hnali je 
diváci stále kupředu,“ viděl atmo-
sféru Ctirad Vaník. Stejný dojem 
měl i člen vedení klubu Martin 
Köhler: „Bylo snad 300 diváků, 
hodně lidí zde má permanentky. 
Diváci vytvořili atmosféru, jakou 
neznáme.“

Sestava: Pohl – Jungmann, Fleiš-
man, Hasal, Mergl – Bečvařík (84.
Čula), Novák, Kornalík, Pavlíček 
(46.Hošek), Vaník – Hakl (62.
Míka)

Oldřich BUBENÍČEK

SK STAP-TRATEC Vilémov – SK SIAD Bílina 1:0 (0:0)

Mladí bikrosaři sbírají další úspěchy

Bílina získala další cenné body, když v sobotním fotbalovém zápase porazila s přehledem FK Litvínov B. Ve druhém poločase skóroval Bečvařík
a dvakrát proměnil penaltu Novák. V sobotu 13. září od 17.00 hodin čeká bílinské fotbalisty soupeř z Chomutova a hraje se opět na domácím hřišti.
Sestava: Pohl, Bečvařík, Jungmann, Fleišman, Hasal, Mergl, Vaník, Novák, Pelikán, Hakl, Pavlíček, Stiller, Mika.

SK SIAD Bílina – FK Litvínov B 0:0 (3:0)
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