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Den matek nebo také Svátek matek slavíme druhou květnovou 
neděli. Jedná se o svátek mezinárodní s dlouholetou tradicí. 

Letos připadá na neděli 11. května 2008. Den matekDen matek
Do Československa přišel 

Den matek kolem roku 
1918, kdy zemi na-

vštěvovalo hodně 
lidí z USA. Ideu 
šířila Čs. ochrana 

matek a dětí, 
Červený kříž, 

Sokol, Orel, kato-
lické spolky i některé 

ženské komise při poli-
tických stranách. "Ma-

minku máme každý jen jednu a je 
jediná, která nás nesobecky milova-
la. Dětmi se cítíme ve dvou stejně 
jako ve čtyřiceti letech, proto pů-
jdeme slavit pod heslem Hold mat-
kám," tak začínala výzva v Českém 
slově z roku 1924. Noviny zvaly na 
oslavu do Stromovky, kde se konal 
jeden z prvních Dnů matek u nás. 
V období socialismu byl v zemích 
politicky orientovaných na tehdejší 
Sovětský svaz Den matek nahrazen 

Mezinárodním dnem žen (MDŽ). 
Ke slavení květnového Dne matek 
se Československo volně vracelo 
po roce 1989, do všeobecného po-
vědomí pak tento svátek na našem 
území opět vstupuje roku 1992, kdy 
byl při příležitosti Dne matek zorga-
nizován velký happening v obchod-
ním domě Kotva v centru Prahy.

K přání ke Dni matek se připo-
juje i Bílinský zpravodaj.

 Zdroj net

„Socha stála uprostřed cest a pře-
kážela stále se rozvíjejícímu provozu, 
dokonce byla i několikrát sražena. 
Spory o sochu vyvrcholily mezi staro-
usedlíky a nově přistěhovanými oby-
vateli. Jedni sochu bránili a druzí se jí 
snažili zbavit, takže nakonec skončila 
v základech vah.“

Občanské sdružení ve spolupráci se 
starostkou Boženou Zemanovou se 
rozhodlo zariskovat a podle dochova-
ných dokumentů a vyprávění starou-
sedlíků sochu opět vykopat. Práce za-
počaly ve čtvrtek 24. dubna v ranních 
hodinách, ale kýžený výsledek se 
nedostavil. Naděje svitla v okamžiku, 
kdy dělníci narazili a odkryli základy 
vah. Následující den se opět začalo 
kopat a překvapení na sebe nenechalo 
dlouho čekat. Socha, která ležela za-
sypána v zemi v hloubce 2m po více, 
jak půl století opět spatřila světlo svě-

Risk se vyplatil, ztracená socha nalezenaRisk se vyplatil, ztracená socha nalezena
Mukov | Občanské sdružení pro záchranu kostela sv. Prokopa v čele 
s Janou Syslovou rozjelo pátrání po barokní soše sv. Prokopa. Socha 
zmizela ze svého původního místa někdy v padesátých letech a stala 
se vyvrcholením sousedských sporů.

Jana Syslová ukazuje na nalezenou sochu, bohužel ještě chybí hlava

Hlavy anděla a ďábla, které byly 
původně umístěny u nohou sochy

ta. Pouze hlava ji schází, ale s tím by 
si už měli poradit restaurátoři. Socha 
byla přemístěna do místního kostela 
i s odpadlými částmi. 

„Čekáme na památkáře, aby sochu 
prohlédli, a pak se rozhodneme, co 
s ní budeme dělat dál. Pravděpodob-
ně se jí pokusíme zrestaurovat a opět 
postavit v obci, ovšem ne na původní 
místo, kde je v současné době silni-
ce, ale postavili bychom ji u kostela. 
Doufáme, že nám sv.Prokop - patron 
vesnice přinese štěstí a pomůže nám 
v naší snaze o záchranu kostela sv. 
Prokopa,“ dodala Jana Syslová.

Ve večerních hodinách proběhla 
v kostele sv. Prokopa výstava histo-
rických i současných fotografi í obce 

Před nepamětních časů na úpatí 
Hradišťan / RADELSTEIN býval 
pramen jménem BORN. Jeho voda 
je černá blízkosti neroste ani tráva 
ani mech, když něco živého dotkne 
se musí zemřít. Tato studna při-
volávala mlhy, bouři a krupobití. 
V roce 1000 přišel do této krajiny 
sv.Prokop, jeho první bylo obyva-
tele od zlověstné studny osvobodit. 
Vyžádal si v její blízkosti poustev-
nickou celu, tři dni a tři noci prosí 
u všemohoucího boha. Třetí noc 

ho přemohla únava a spaní, ve 
snu se mu zjevil anděl jež mu při-
kázal „vem mokré dřevo a přikryj 
pramen“. Příští den prosil Prokop 
obyvatele a bíle oděná děvčata 
aby s ním šli k pramenu. Vzal dve-
ře z malé kapličky v místě, přikryl 
pramen a zaházel hlínou. Nahoru 
zarazil svou poutnickou hůl, z kte-
ré v vzápětí vyrazily tři olistěné 
pruty a vzrostly v mohutnou lípu. 
Tak byla tato oblast od trápení 
a zlé moci vysvobozena. 

Pověst o příchodu sv. Prokopa do obce

Mukova a jeho okolí. Výstava byla 
určena hlavně pro studenty z Prahy, 

kteří cestují po zdejších památkách.
 Text a foto: Lada Laiblová
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Ladislav STEKLÝ, 
70 let,
důchodce:
„Přes den to celkem 
jde, ale v noci se 
opravdu bojím, to ra-
ději ani nevycházím 
ven. Myslím si, ale že 
je v Bílině mnohem 
bezpečněji, už i kvůli 
kamerám, které sle-
dují dění v ulicích 
města.“

Karel ZIKMUND, 
59 let,
nezaměstnaný:
„Centrum Bíliny je 
celkem bezpečné ve 
dne i v noci, ale horší 
je to pak na sídliš-
tích. Tam někdy je 
to opravdu o strach, 
kvůli některým málo 
přizpůsobivým oby-
vatelům města. Proto 
večer ani moc ven ne-
chodím.“

Eva VALEŠOVÁ, 
53 let, 
inv. důchodkyně:
„Ve dne je v Bílině 
celkem bezpečněji. 
Večer už tolik ale ne, 
hlavně na bílinských 
sídlištích. Tam mám 
ve večerních hodi-
nách strach a ven 
raději chodím, když 
musím jen v dopro-
vodu.“

Zdeněk PONOCNÝ,
34 let,
provozní:
„Ve městě se necítím 
příliš bezpečně, to 
je také důvod, proč 
u sebe stále nosím 
pepřový sprej na svou 
ochranu. Mám totiž 
za sebou už jednu ne-
příjemnou zkušenost. 
Proto ta opatrnost.“

Pavel CHLÁDEK, 
22 let,
student:
„Myslím si, že v Bíli-
ně je celkem bezpeč-
no. Alespoň se tak 
cítím. Jsou tu instalo-
vané v ulicích kame-
ry a chodí tu hlídky 
městských i státních 
strážníků. Takže by to 
mělo být celkem v po-
hodě.“

Rudolf DVOŘÁK, 
86 let,
důchodce:
„V Bílině se cítím 
bezpečně. Rozhod-
ně se situace za po-
slední roky výrazně 
zlepšila. Večer stejně 
ven nikam nechodím 
a přes den je to bez 
problémů. Nezazna-
menal jsem naštěstí 
žádnou nepříjemnou 
situaci.“

Cítíte se ve městě bezpečně nebo naopak?

„Pochybnosti o této investiční 
akci vyšly najevo až v okamžiku, 
kdy byly stavební práce dokon-
čeny a už byla proplacena faktu-
ra fi rmě, která akci realizovala. 
Úplně náhodou se přišlo na to, 
že nesedí rozpočet projektanta 
s proplacenou fakturou. Vzhledem 
k tomu, že tuto rozdílnost nedo-
kázal přesvědčivě nikdo vysvětlit, 
pokládal jsem za nutnost dát to 
k prošetření kontrolnímu výboru. 
Závěry kontrolního výboru se mi 
jeví adekvátní a plně souhlasím 
s podáním trestního oznámení, 
zároveň souhlasím s tím, aby-
chom vyčkali na závěry soudního 
znalce. Pokud soudní znalec při-
pustí možnost podání trestního 
oznámení a město tak neučiní, 
budu připraven sám osobně trest-
ní oznámení podat. Jedná se zde 
o statisíce a nemyslím si, že by to 
mělo jen tak někomu projít,“ uve-
dl radní Michal Mlej.

Hráz rybníka v Bezovce je opravena,
ale zakázka byla předražena

Pochybnou investiční akci posoudí soudní znalec
Před dvěma lety proběhlo výbě-
rové řízení na opravu hráze ryb-
níka v Bezovce. Na posledním 
zasedání zastupitelstva v loň-
ském roce bylo výběrové řízení 
zpochybněno radním Michalem 
Mlejem a doporučeno k prošet-
ření kontrolním výborem.

Kontrolní výbor odhalil
zásadní nedostatky

Kontrolní výbor obavy radního 
Mleje potvrdil a jeho předseda 
Oldřich Bubeníček na zasedání 
zastupitelstva vysvětlil, kde našli 
problém a podali návrh na trestní 
oznámení.

„Kontrolní výbor projednal 
protokol z provedené kontroly 
a vyjádření vedoucího odboru 
nemovitosti a investic. Doporučil 
zastupitelstvu města uložit tajem-
níkovi MěÚ, aby nechal prově-
řit položkový rozpočet a fakturu 
na tuto akci soudním znalcem, 
a v případě zjištění závažných ne-
dostatků podat trestní oznámení 

na neznámého pachatele,“ odpo-
věděl  Oldřich Bubeníček.

Podle jeho slov došlo k celko-
vému předražení konečné ceny 
o 30,7% proti rozpočtové ceně. 

„Tak vysoký nárůst vyvolal při 
kontrole podezření, že není vše 
v pořádku, zvlášť když překročení 
o 30% je prakticky u jedné položky. 
Ani vysvětlení na jednání zastupitel-
stva nevypadalo zrovna věrohodně.  
Osobně jsem přesvědčen, že došlo 
k chybě a tu mohou vyšetřit jen or-
gány státem k tomu zřízené.“

Rozhodnutí soudního znalce
bude v září

Investiční odbor se hájí tím, že 
vše schválila rada města na svém 

zasedání. To, ale odmítá radní 
Zdena Hanzlíková

„Na posledním zastupitelstvu se 
řešila „Bezovka“, která mnohým 
nedá spát. Jak je možné, že výzva 
byla vyvěšena v mezidobí dvou 
rad (té, která skončila svou čin-
nost a nové, která ještě nezačala 
svou činnost)? V zápisech posled-
ních dvou rad nebylo o této akci 
ani slovo. Kdo odsouhlasil výzvu? 
Než se stačila nová rada rozkou-
kat, byla narychlo svolána k od-
souhlasení výsledků otvírání obá-
lek. V této době již stará hodnotící 
komise neexistovala a nová ještě 
nevznikla. Připadám si někdy jako 
ve snu, kdyby se rada stala hodno-
tící komisí, musela by mít v rukou 
obálky s jednotlivými nabídkami 
včetně projektové dokumentace, 
podle které se předkládaly nabíd-
ky, a to jsme neměli. Zdá se mi, že 
na radnici existuje šotek, který si 
dělá, co chce. KDO JE TEN ZÁ-
HADNÝ?!“
Členové zastupitelstva se na-

konec shodli, že investiční akci 
„Rybníky Bezovka“ nechají pře-
zkoumat soudním znalcem a vý-
sledky projednají na zasedání 
zastupitelstva 4. září tohoto roku.
 (lal)

foto: V. Weber
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Otázka pro... radního Martina Lišku

37. května 2008

Střípky
z BílinyNa zasedání za-

stupitelstva podal 
Mgr. Radomír 
Johanna rezigna-
ci z pracovních 
důvodů na mís-

to v radě Města. Zastupitelstvo 
schválilo na uvolněné místo 
Martina Lišku (ODS). S jakými 
plány jdete do městské rady?

„Do rady Města jdu s názorem 
na bezpečnostní situaci ve městě, 
kdy kriminalita díky zvýšenému 
přistěhovalectví nepřizpůsobivých 
občanů i přes náročnou práci 
Městské a Státní policie roste. Ne-
vidím řešení v téměř neúčinných 
a drahých preventivních progra-
mech placených ze státních peněz 
nebo z fondů

EU, ale v maximální podpoře 
Městské a Státní policie a samo-
zřejmě občanů, kterým tato situ-
ace není lhostejná a dodržování 
zákonů je pro ně samozřejmost. 
V žádném případě by se nemě-
lo stávat, aby pro někoho záko-
ny platily a pro jiného ne. Není 
možné, aby někdo měl jen práva 
a žádné povinnosti.“

Využití pivovaru bude 
zajišťovat realitní
kancelář

Na zasedání o tom rozhodli za-
stupitelé, když odsouhlasili záměr 
prodeje, pronájmu nebo jiného 
využití areálu bývalého pivovaru 
v Bílině.

Od roku 2001 nabízí město bu-
dovu bývalého pivovaru k prodeji 
nebo pronájmu. „Na pivovar byly 
zpracovány dvě studie. Jedna za-
měřená na studii skutečného stavu 
a druhá jako návrh možného řeše-
ní,“ zavzpomínal radní Milan Pe-
cháček na dobu, kdy se o pivovaru 
aktivně jednalo, a zastával funkci 
místostarosty města Bílina.

Od té doby uplynulo sedm let 
a pivovar stále chátrá. Jak zaznělo 
na zastupitelstvu, město podniklo 
kroky hlavně v tom, aby Ústav pa-
mátkové péče vyjmul bílinský pi-
vovar ze statutu kulturních pamá-
tek nebo některé jeho části. Zatím 
neúspěšně.

Poděkování
Děkujeme tímto všem za projevená
přání a Městskému úřadu v Bílině 
za organizaci naší Rubínové svatby.
Manželé Kopřivovi s rodinou.

Město může žádat
o dotaci

Tím, že zastupitelé schválili 
předfi nancování projektu na re-
konstrukci Mírového náměstí, 
splnili jednu z podmínek podání 
žádosti o dotaci z Regionálního 
operačního programu Severozá-
pad. Zda-li bude projekt podpo-
řen a dojde k uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace, obdrží měs-
to slíbené peněžní prostředky, na 
základě předložené monitorovací 
zprávy Úřadu Regionální rady, až 
po ukončení celého projektu. Za-
stupitelstvo také schválilo před-
fi nancování projektu Sport a hry 
bez hranic, který bude také před-
kládán do Regionálního operační-
ho programu Severozápad. 

Přehlídku dětských sólo-
vých recitátorů ukončila 
Dětská scéna 2008

V Chomutově se 5. dubna ko-
nala krajská přehlídka Ústeckého 
kraje dětských recitátorů. Do to-
hoto kola se dostali recitátoři, kte-
ří uspěli v okresním kole. 

schválila:
Uzavření pracovní smlouvy s Bc. 

Ingrid Skopcovou na funkci ředitelky 
Kulturního centra Kaskáda v Bílině 
od 1. 5. 2008.

Uzavření smlouvy mezi Městem 
Bílina a SK ZvŠI a SPC Bílina o po-
skytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na 
uspořádání Mistrovství ČR v atletice 
pro mentálně postiženou mládež ve 
dnech 23. - 24. 5. 2008 na atletickém 
stadionu v Bílině.     

Uzavření smlouvy mezi Městem Bí-
lina a SK ZvŠI a SPC Bílina o poskyt-
nutí dotace ve výši 5 000,- Kč na 12. 
Mezinárodní hudební festival pro děti 
a mládež se zdravotním a mentálním 
postižením, který se koná dne 3. 6. - 6. 
6. 2008 na Plumlovské přehradě.  

Uzavření smlouvy mezi Městem 
Bílina a Svazem tělesně postižených 
v ČR, o. s. Teplice o poskytnutí dota-
ce se ve výši 5 000,- Kč na 23. ročník 
sportovního setkání vozíčkářů, zdra-
votně a mentálně postižených dětí 
a mládeže, který se koná 23. – 25. 5. 
2008 v Teplicích.

Uzavření smlouvy mezi Městem Bí-
lina a Gymnáziem Bílina o poskytnutí 
dotace ve výši 7 000,- Kč na částečnou 
úhradu cestovného a doprovodného 
vozidla na týdenní vodácký kurz na 
Vltavě, který se koná v květnu 2008.       

rozhodla:
Vypsat výběrová řízení, na zakáz-

ku malého rozsahu, dle Směrnice č. 
04/2007 pro akce:

« ZŠ Lidická - výměna radiátorů  » 
« Malování prostor školy ZŠ Aléská »
« Služby útulku pro psy a kočky »
«  Rekonstrukce komunikace a od-

vodnění v ulici Tyršova, Bílina »
«  Oprava části komunikace v areálu 

HNsP Bílina »
«  Opravy odběrného plynového 

zařízení » - bytový dům Za Chlu-
mem čp.751/21

«  Opravy odběrného plynového 
zařízení » - bytový dům Za Chl.
čp.752-756/3

«  Opravy odběrného plynového 
zařízení » - bytový dům Havířská 

čp.582 a čp.583
«  Oprava vzduchotechniky v ZŠ Za 

Chlumem, Bílina»
Nejvýhodnější nabídkou zakáz-

ky malého rozsahu dle směrnice 
č.04/2007 na akci « Rozšíření veřej-
ného osvětlení Pražská směr Louny 
před HNsP Bílina» je nabídka fi rmy 
Tejček-ELEKTROSERVIS Bílina. 
Druhou v pořadí je nabídka fi rmy 
TELKONT s.r.o. Teplice.

Přidělit zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007  na akci « Vypra-
cování územně analytických podkla-
dů v souladu s § 26 zák. č. 183/2006 
Sb. stavebního zákona a § 4 vyhl. 
500/2006 Sb. a dle přílohy č. 1, část 
A » jedinému uchazeči, a to fi rmě 
DHV CR s.r.o. Praha.

Nevýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu, dle směrnice č. 
04/2007 na akci  « Úprava předaných 
digitálních dat GIS a analogových 
v rozsahu územně analytických pod-
kladů pro komplexní datový model 
předaný Krajskému úřadu Ústeckého 
kraje », je nabídka fi rmy GEOREAL 
s.r.o. Plzeň. 

O pořadí nejvýhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku « Lávka přes řeku 
Bílina a silnici I/13, Bílina » dle usta-
novení § 38 zákona 137/2006 Sb.  o  
veřejných  zakázkách takto: 1. v pořa-
dí FRK s. r. o. Kadaň

Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci « Oprava střešního  pláště 
Lesní kavárny na Kyselce v Bílině » 
dle Směrnice č.04/2007 , fi rmě H.P.M. 
Servis s.r.o. Most., jako specializova-
nou zakázku.

Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci « Generální oprava klaví-
ru Rösler » dle Směrnice č. 04/2007 , 
fi rmě Pianoservis Jirkov  u Chomuto-
va, jako specializovanou zakázku.

souhlasí:
Se zvýšením ceny za opravu bytu 

správce koupaliště o vícepráce spo-
jené s odstraňováním devastace kon-
strukce objektu a ukládá ONI předlo-
žit rozpočtovou změnu na navýšení 
rozpočtu v okamžiku vyčíslení nákla-

dů dodavatelem stavby s tím, že po 
kontrole rozpočtu bude vedoucí ONI 
informovat radu města.

vzala  na vědomí:
Splnění  usnesení , kterým bylo ulo-

ženo odboru nemovitostí a investic, 
předložit předpokládanou cenu za pří-
padnou opravu mostu přes Lukovský 
potok z ul. Bezovka do ul. Horská.

Žádost společnosti VICTORY 
o zpevnění přístupové cesty v areálu 
kasáren. 

Informaci o postupu odboru nemo-
vitostí a investic ve věci žádosti spo-
lečenství vlastníků o úpravu nájezdu 
Za Chlumem 785.

Zápis z komise pro školství, kultury 
a sport ze dne 17. 3.2008.

Splnění usnesení , kterým bylo ředi-
telce MTSB uloženo odstranit horní 
části u 8 kusů laviček v ulici SUNN 
č.p. 679-680 s tím, že na základě 
žádosti občanů v ulici SUNN č.p. 
679-680 se dalších pět laviček odstra-
ňovat nebude.

Hospodaření za I. čtvrtletí  2008 na  
skládce Chotovenka-pískovna

Informaci ředitelky MTSB o záměru 
zakoupení multifunkčního zahradního 
traktoru a malého motorového vozidla 
– valníku z rozpočtu MTSB.

Splnění usnesení zprávu odboru ži-
votního prostředí, odboru nemovitostí 
a investic a  Městských technických 
služeb Bílina o využití dřevní hmoty 
z pokácených dřevin rostoucích na 
pozemcích ve vlastnictví Města Bílina 
u autobusového nádraží. 

Informaci odboru životního prostře-
dí o využití nabídky kolektivního sys-
tému ASEKOL,ve smyslu objednání  
1 ks  E-BOXU  pro Město Bílina.  

Zápis z lázeňské komise ze dne 
21. 4. 2008. Zápis bude předložen za-
stupitelstvu města k projednání.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 

Bílina nebo v sekretariátu starosty 
města  a dále i na webových strán-

kách města  (www.bilina.cz )

Rada města na své 9. schůzi konané dne 30. 4. 2008 
mimo jiné
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Želízko v ohni tu měla i bílinská ZŠ 
Aléská a Lidická. V první kategorii 
soutěžil Petr Pavlíček ze ZŠ Alés-
ká a ve čtvrté kategorii Jan Tlustý 
ze ZŠ Lidická. Oba recitátoři se 
sice neumístili, ale i tak je velkým 
úspěchem dostat se do nejužšího 
kola. Za třetí kategorii recitoval 
Ondřej Kvěch ze ZŠ Aléská a ze 16 
účastníků této kategorie se umístil 
na třetím místě. Gratulujeme!

Změny
v územním plánu

Vyzýváme občany města Bílina 
ke spolupráci. Pokud vlastníte 
stavební nebo pozemkové par-
cely a chcete je v budoucnosti 

využívat jinak, než je dané 
současným územním plánem, 

směřujte své žádosti
na Město Bílina.

Územní plán najdete
http://www.bilina.cz/clanek.
asp?pol=7&idc=152 nebo je 

k nahlédnutí na Úřadu územní-
ho plánování v Bílině č.dv. 305.

V žádosti uveďte:
dle §46 zákona č. 183/2006 Sb. 

Stavebního zákona
Návrh na pořízení
územního plánu:

a)  údaje umožňující identifi kaci 
navrhovatele, včetně uve-
dení jeho vlastnických nebo 
obdobných práv k   pozemku 
nebo stavbě na území obce,

b)  údaje o navrhované změně 
využití ploch na území obce,

c)  údaje o současném využití 
ploch dotčených návrhem 
navrhovatele,

d)  důvody pro pořízení územní-
ho plánu nebo jeho změny,

e)  návrh úhrady nákladů na 
pořízení územního plánu.

Upozornění
Město Bílina bude pro zájemce 
oddávat v pátek 8. 8. 2008. Cena 
obřadu zůstává stejná jako v běž-
ném termínu.

DDM pořádá akci
pro dětské oddělení 
nemocnice v Mostě

Ke Dni dětí vyhlašuje DDM 
sbírku „dárků“ pro děti, které 
nemohou slavit s námi svůj den. 
Jedná se především o hračky, kte-
ré doma již zabírají místo. Vítané 
jsou především stavebnice, kost-

Pokud budete chtít navštívit 
Lukov, nejkratší cesta z Bíliny 
je z Razic. Pojedete zčásti rekul-
tivovanou krajinou a částí, která 
se právě rekultivuje. Obecní úřad 
Lukov, který naleznete ve Štěpá-
nově má pouhé dvě zaměstnan-
kyně, starostku a ekonomku. „Do 
loňského května tu vlastně nebyl 
nikdo a vše jsme dělali v rámci 
volného času. Jsme malá obec, 
ale přesto se snažíme uplatnit co 
nejvíce projektů, dokud jsou pe-
níze z dotací,“ uvedla starostka 
Olga Hrabáková.

Obec Lukov je součástí svazku 
obcí INTEGRO, stejně jako Mě-
runice a nebojí se naplno využívat 
rady jejich kanceláří i následně 
realizovat zajímavé projekty.

„Zatím máme postavené multi-
funkční sportovní hřiště, na které 
jsme dostali státní dotaci z minis-
terstva pro místní rozvoj a hřiště 
asfaltové. Nové hřiště s umělým 

trávníkem máme již zkolaudované 
a hned jak to počasí dovolí, bude 
volně přístupné. Asfaltové hřiště, 
na které přispěla Nadace ČEZ, je 
volně přístupné. U ministerstva 
pro životní prostředí máme zažá-
dáno na akci : „Sadové úpravy 
v okolí sportoviště a biokoridor“. 
Podařilo se nám získat fi nance ze 
státního zemědělského intervenč-
ního fondu na rekonstrukci komu-
nikací, mobiliáře a obecního roz-
hlasu, který nám v obci chybí.“

V současné době obec podala 
žádost o dotaci na změnu územní-
ho plánu, kterou by měla obdržet 

Lukov, obec v chráněné krajinné oblasti českého středohoří
Hlavním cílem starostky Olgy Hrabákové je zachovat charakter kra-
jiny obcí Lukova a Štěpánova, zajistit život na venkově na co nejvyšší 
úrovni. Vybudovat sportoviště, posílit rozvoj turistiky a cestovního ru-
chu, obnovit veřejná prostranství a budovy podle územního plánu.

Socha sv. Jána, opravená z dotace 
ÚK Bořivojem Rakem, akademic-
kým sochařem a restaurátorem

od Ústeckého kraje z programu 
obnovy venkova ÚK. Z Obnovy 
a rozvoje venkovské zástavby má 
obec zažádáno na výměnu oken 
na Obecním úřadě. 

„V budoucnu máme v plánu vy-
budovat sportovní areál s oddy-
chovou zónou pro maminky s ma-
lými dětmi, kde by byly lavičky, 
prolézačky apod. Součástí areálu 
by měly být cyklostezky, hypostez-
ky a stání pro koně. Pokud nám 
to CHKO povolí, vybudovali by-
chom tak čtyři chatky pouze na 
přespání.“

Obec leží v krásné krajinné 
oblasti, jak je to s výstavbou ro-
dinných domků? „S výstavbou 
dalších domků je to tady špatné. 
Právě proto, že jsme v chráněné 
krajinné oblasti, není tu povole-
na nová výstavba. Povolení od 
CHKO jsme dostali pouze na čty-
ři rodinné domky a chaty. Žádali 

jsme o bezúplatný převod pozem-
ků Pozemkový fond, ale ten nám 
tyto parcely prodal, a protože to 
byla veřejná nabídka, nemohli 
jsme se ani přihlásit.“

Starostka představila i jeden 
velmi významný projekt pro ce-
lou obec. Využila spolupráce 
s německou stranou a z dotačního 
titulu Cíl 3 by se měla zafi nanco-
vat nová kanalizace, rekonstrukce 
vodovodu a čistička. Součástí do-
tace by bylo vybudování přírod-
ní hasičské nádrže u sportovního 
areálu a vybudování rybníka Thá-
lina v atraktivním prostředí na 
okraji obce.

„Celý projekt by měl být rozdě-
len na dvě etapy. V první etapě 
by měla být zahrnuta projektová 
dokumentace pro obě obce a re-
alizace čističky, kanalizace a vo-
dovodu na Štěpánově. Ve druhé 
etapě by přišel na řadu Lukov. 
Uvažujeme o tzv. stáčírně pře-
bytkové vody. Na čističce bychom 
mohli vytvořit i jedno pracovní 
místo.“

Lukov má jednu zajímavost, 
a to historický vodovod, který 

vlastnili Lobkowizcové a napájel 
pivovar v Bílině. 

Ačkoli jsou obce Lukov a Štěpá-
nov na okraji důlní činnosti, velmi 
významně se na rozvoji obcí po-
dílí Severočeské doly a.s. „Spolu-
práce se Severočeskými doly a.s. 
má pro obec velký význam. Doly 
a.s. nám pomohly s výstavbou ko-
munikace k Obecnímu úřadu Lu-
kov a zajistily výsadbu stromků. 
Celoročně nám přispívají na růz-
né akce jako jsou dětské dny nebo 
vánoční koncerty. Také spolupra-
cujeme se ZUŠ v Bílině, která 
nám zajišťuje pěvecká vystoupení 
a ojediněle i výstavy výtvarných 
prací dětí. Naposledy zde vysta-
voval Ondra Dolejš, který do ZUŠ 
chodil 8 let.“

Novinkou v obci bude klub agi-
lity pro pejsky. Zakládají ho man-
želé Štíbrovi, kteří se zabývají 
chovem belgických ovčáků.

„Bude to další plus pro obec, 
nejen z hlediska založení klubu, 
ale také spolupráce na webových 

stránkách Lukova, které nám man-
želé Štíbrovi přislíbili aktualizovat 
a průběžně doplňovat. Protože vy-
dávají svůj časopis Psí sporty, vy-
dávali by i pro obec čtvrtletník se 
základními informacemi o obci,“ 
prozradila na závěr rozhovoru sta-
rostka. (lal)

Pohled na místo plánovaného ryb-
níka Thálina

Nová klubovna poskytuje zázemí 
sportovcům

Asfaltové hřiště, přístupné po celý 
rok

Multifunkční hřiště, které bude sou-
částí sportovního areálu
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ky nebo hry. Sběr hraček se bude 
konat od pátku 30. května, kdy se 
v DDM bude slavit Den dětí až do 
středy 4. června. V těchto dnech 
bude také probíhat ve spolupráci 
s MO svazu tělesně postižených 
dětský bazar. DDM Bílina

ZŠ Aléská má zrekonstru-
ovanou koupelnu

Nová koupelna

Tuto je potřeba ještě opravit

Blahopřání
Baráčníci přejí všem našim tetič-
kám, ale nejen jim. Přejeme všem 
ženám a matkám v našem městě 
vše nejlepší k jejich svátku.
Za Obec Baráčníků ponocný
V. Heřmánek

Nebezpečné stromy 
odstraněny

Dne 24. dubna 2008 MTSB pro-
běhla velká akce v Žižkově údolí, 
kde byly odstraněny čtyři velké 
vzrostlé stromy, které vyčuhovaly 
z boční zídky a ohrožovaly nejen 
provoz na silnici, ale také obyva-
telstvo v této lokalitě. Kvůli této 
akci byla silnice na 4 hod. uzavře-
na. Ředitelka MTSB  Ing. Olga 
Roučková děkuje všem obča-
nům v této lokalitě za pochopení 
a vstřícnost při kácení stromů.

Výzva k podávání žádostí do programu Ministerstva kultury České republiky
PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Účelem grantu je zachování a obnova nemovitých kulturních památek,

které se nalézají mimo památkovou zónu

Podmínky grantu
Žadatel: vlastník kulturní památky

Spoluúčast vlastníka: minimálně 10 %
Celkový objem fi nančních prostředků na grant: 380 000 Kč

Z grantu nelze hradit: modernizace objektů (zateplování, vytápění, elektroinstalace, kanalizace, 
nové typy oken, dveří, zřizování obytných místností), úpravy veřejných prostranství (úpravy 
komunikací, terénní úpravy), pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu,  

projektové dokumentace.

Termín podávání žádostí: do 30. 5. 2008 
Místo podávání žádostí: Městský úřad Bílina, odbor školství a kultury,

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Žádosti a bližší podmínky jsou zveřejněné na www.bilina.cz, www.mkcr.cz
Bližší informace o jednotlivých grantech vám sdělí pracovnice odboru školství a kultury,

tel. 417 810 933

Souhlasu rodičů k osvojení není 
třeba, jestliže po dobu nejméně 
6-ti měsíců neprojevovali oprav-
dový zájem o dítě, např. jej pra-
videlně nenavštěvovali, neplnili 
vyživovací povinnost, neprojevili 
snahu, aby se dítěte osobně ujali 
a nebo po dobu nejméně 2 měsíců 
po narození dítěte neprojevili žád-
ný zájem, ačkoliv jim nebránila 
závažná překážka. 

Žádost o osvojení dítěte si mo-
hou podat občané na odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví zdejší-
ho úřadu, který zprostředkuje na 
Krajském úřadě v Ústí nad Labem 
psychologické vyšetření, posou-
zení jejich způsobilosti a zdra-

votního stavu, dále zajišťuje ne-
zbytné podklady pro rozhodnutí 
soudu, ověřuje sociální, zdravot-
ní a majetkové poměry žadatelů 
a rozhoduje o předadopční péči. 
Před rozhodnutím soudu o osvo-
jení, musí být dítě nejméně 3 mě-
síce v péči budoucího osvojitele 
na jeho náklady.  Pokud je dítě 
v ústavu z rozhodnutí soudu nebo 
z vůle rodičů, o předadopční péči 
rozhoduje odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví. Osvojení je zru-
šitelné, když jej soud z vážných 
důvodů zruší na návrh osvojence 
nebo osvojitele. O nezrušitelném 
osvojení rozhoduje soud jen u dí-
těte, které je starší jednoho roku. 

Náhradní rodinná péče 
Jednou z forem náhradní rodinné péče je osvojení (adopce) dítěte. Po-
kud se rodiče nechtějí nebo nemohou o dítě postarat, mohou dát dítě 
k osvojení, a to nejdříve po 6-ti týdnech po narození dítěte písemným 
souhlasem před orgánem sociálně-právní ochrany dětí zdejšího úřadu.

Osvojitel může být zapsán v ma-
trice místo rodiče osvojence. Dítě 
získává příjmení osvojitele a vzta-
hy k původní rodině zanikají.

     Osvojitel musí ručit svým 
způsobem života, že osvojení 
bude ku prospěchu dítěte i společ-
nosti a  musí být způsobilý k práv-
ním úkonům.  Mezi osvojitelem 
a osvojencem musí být také i při-
měřený věkový rozdíl, mezi nimi 
vzniká vztah rodič a dítě, rovněž 
mezi příbuznými vzniká poměr 
příbuzenský. Pro nároky dle 
předpisů o nemocenském a dů-
chodovém pojištění i pro nároky 
pracovněprávních předpisů je dítě 
svěřené do osvojení posuzováno 
jako dítě vlastní. 

Herianová Jaroslava,
sociální pracovnice

sociálně-právní ochrany dětí 

V rámci  chystaných oslav 85. vý-
ročí založení  ZŠ Lidická  proběhlo 
ve středu 30. 4. školní kolo zábavně 
vědomostní soutěže O zlatou duhu. 
V soutěžních okruzích z českého 
jazyka, matematiky, vlastivědné 
a přírodovědné oblasti se utkalo 
osm pětičlenných družstev, repre-
zentujících třídy 5. – 9. ročníku.

Pořadím nejvíce zamíchaly prak-
tické úkoly, v nichž žáci prokazova-
li nejen svou zručnost, ale zejména 
týmovou spolupráci. Do soutěže 
byli zapojeni i diváci, kteří se lo-
sováním stávali náhodnými hráči.  
Takřka dvouhodinové zápolení 
zpestřili žáci 9. ročníku  kulturním 
vystoupením, které bylo zároveň 

Na Lidické se soutěžilo o zlatou duhu

upoutávkou na červnovou školní 
akademii.  Těšíme se, že nezůstane 
jen u školního kola, ale proběhne 
i „městské“   klání s týmy ZŠ Alés-

ká a ZŠ Za Chlumem, které tímto 
srdečně zveme. 

Mgr.Bc. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická
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Čokoládové malování
Děti z MŠ M. Švabinského v Bí-
lině navštívily Muzeum čokolá-
dových obrazů v Praze. Prohlédly 
si stávající expozici obrazů malíře 

Vladomíra Čecha a samy si zku-
sily obraz z čokolodády namalo-
vat. Na rozloučenou dostalo každé 
dítě kakaový bob a malou čokolá-
du. Cestou zpět k autobusu viděly 
orloj na Staroměstském náměs-
tí. Výlet se vydařil. Děti děkují 
MěÚ v Bílině za fi nanční podporu 
v cestě za poznáním.
 E. Růžičková, ředitelka MŠ

Restaurátorská škola 
Praha si již odvezla
poškozené sochy u kos-
tela sv. Petra a Pavla

Soutěžící předvedli celou škálu 
tanečních stylů, kde nechyběl Hip-
Hop, Break dance, Streetové tance, 
ale i tanec klasický. V porotě zasedli 
odborníci na slovo vzatí, a to Ivana 
Hannichová ředitelka taneční skupi-
ny DANCE 2XS Praha, Jarmila Hra-
báková pedagožka v taneční oblasti 
Litvínov, Jiří Hrabák tanečník Hip-
Hopu a R'nB', pedagog v taneční ško-
le Litvínov a bývalý účastník soutěže 
Jan Mofl ár tanečník imitátor.

Bílina zaznamenala úspěch hned 
v první kategorii, kde soutěžily děti 
do 6 let. Čestné uznání si odnesly 
děti z MŠ Čapkova za vystoupení 
Večerníčkův pochod pod vedením 
Michaely Menhardové. Ve 3. katego-
rii obsadil první místo Luboš Hejda 
z bílinského gymnázia za vystoupení 
Michaela Jacksona. Ve stejné katego-
rii, ale za kolektivy, obdrželi Čestné 
uznání Sněženky a machři ze ZŠ Za 
Chlumem za vystoupení La Colita. 
Pro soutěž je připravila Lenka Líš-
ková. Ve 4. kategorii získala 2. mís-
to ZUŠ Bílina za vystoupení Ach ty 
Váňo pod vedením Petry Běláčové. 
Ve starší kategorii získala ZUŠ Bílina 
1. místo za Španělský tanec, opět pod 
odborným dozorem Petry Běláčové.

V kategorii Hip-Hop se překva-
pivě a k velké radosti Lucie Krajíč-
kové a Věry Ryjáčkové, na prvním 
místě umístila dívčí taneční sku-
pina Ghots z DDM Bílina. Dívky 
za sebou nechaly taneční kluby 
se zvučnými jmény J-SCHOOL 
Litvínov a Taneční školu Free dan-
ce Most. „Bylo to pro nás velké 
překvapení, protože taneční školy 
trénují několikrát v týdnu a Ghots 
se schází pouze jednou v týdnu,“ 
uvedla Věra Ryjáčková.

Úkol poroty byl velmi těžký 
a rozhodovat o tolika dobrých 
tanečnících nebylo asi vůbec jed-
noduché. Na co se vlastně porota 
nejvíce zaměřuje? „Je nutné do-
držovat časový limit vystoupení. 
Neopakovat v choreografi i stá-

le stejné prvky, ale uplatnit více 
fantazii, využít prostor na jevišti. 
Vyloučit z taneční soutěže aero-
bické prvky! Z bezpečnostního 
i estetického hlediska je zakázáno 
při vystoupení žvýkání, je důležitý 
s publikem kontakt očima a úsměv, 
ne pohled do země. Vystupující ne-
smí během tance na pódiu mluvit 
a domlouvat se. Vhodně sestříhat 
a zakončit hudbu pro vystoupení. 
Kladně je hodnocen i přístup k vý-
robě kostýmů, nemusí být fi nančně 
náročný.“

KC Kaskáda děkuje všem p. uči-
telkám, učitelům, vedoucím taneč-
ních kroužků a rodičům za každo-
roční poctivou přípravu všech dětí 
na soutěž a vítězům blahopřejeme.
 (lal)

O taneční Bořeňskou čarodějnici je stále větší zájemO taneční Bořeňskou čarodějnici je stále větší zájem
Tanec je velmi variabilní a proto se nám do povědomí dostává 
stále více nových stylů, názvů a nakonec i samotné provedení. Na 
Bořeňské čarodějnici se tancovalo dva dny a předvedeno bylo 63 
tanečních vystoupení ve 4. věkových kategoriích. 

Bílinská družstva z DDM Caviky a Cik – Cak opět bodovala. Děti 
si prožily perný víkend, 19. a 20.4.08 se zúčastnily dvou závodů 
v aerobicu družstev.

První závod se konal v Krup-
ce, kde tentokrát soutěžilo i nej-
mladší družstvo Cipísek. V kon-

kurenci sedmi družstev obsadili 
čtvrté místo. Skupina Cik – Cak 
obsadila 1. místo. V neděli naše 

družstva odjela v brzkých ran-
ních hodinách do Poděbrad, kde 
soutěžila v kategorii Profi  Team 
show aerobic. Skupina Caviky 
poprvé startovala v profi  kate-
gorii a v konkurenci 9 družstev 
obsadila krásné 2. místo. Skupi-
na Cik – Cak předvedla sebejistě 
svojí sestavu a obsadila 1. místo. 
V letošní sezóně již páté 1. místo 
z pěti závodů.

Během měsíce května a června 
nás čekají ještě závody v Kutné 
Hoře, Hradci Králové, Kladně, 
2x v Praze a ve Slaném.

Doufáme, že opět ukážeme, 
že v Bílině aerobic umíme. Děti 
trénují 3x v týdnu a o víkendech 
startují na soutěžích. Věnují své-
mu koníčku opravdu hodně vol-
ného času, ale jak říkají – stojí to 
za to!! Text a foto Věra Ryjáčková

Další zlato pro BílinuDalší zlato pro BílinuDalší zlato pro BílinuDalší zlato pro Bílinu

Zápisy do MŠZápisy do MŠ
Zápisy do bílinských

mateřských škol
proběhnou v pondělí a v úterý

19. a 20. 5. 2008.19. a 20. 5. 2008. 

Důležité je i líčení... foto: V. Weber

Taneční skupina Ghots  foto V. Ryjáčková

foto: V. Weber
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INZERCE 040/BZ

Až 5000 KčAž 5000 Kč
měsíčně bez práce!měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta, Udělejte ze svého auta, 

domu, či plotudomu, či plotu
reklamní plochu!reklamní plochu!

Tel: 411 411 455

Až 5000 KčAž 5000 Kč
měsíčně bez práce!měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta, Udělejte ze svého auta, 

domu, či plotudomu, či plotu
reklamní plochu!reklamní plochu!

Tel: 411 411 455Tel: 411 411 455

Akvizicni letak 04-08.indd 1 18.4.2008 11:14:28
GE Money Bank, Želivského 70/1, 418 01 Bílina, tel. . 417 820 304 - 5

INZERCE 042/BZ

Jeho vědecký název zní Harmo-
nium axyridis a slavného fi lmového 
vetřelce zatím připomíná pouze ve 
vztahu k mšicím a drobným hmy-
zím larvám. Oproti podobnému 
a zhruba stejně velkému domácímu 
slunéčku sedmitečnému (Coccinella 
septempuntata)  je jak dospělý brouk 
tak i larva podstatně vitálnější a žra-
vější, takže kromě většího množství 
mšic při náhodném setkání sežere 
i larvy našich druhů slunéček. Jeho 

Invaze na Bílinsko začala !!!Invaze na Bílinsko začala !!!
Obhlídka terénu v okolí Bíliny v posledních dubnových dnech ukázala, že 
na Bílinsku se objevil nový druh živočicha, který se zde dosud nikdy nevy-
skytoval. Není to vetřelec z vesmíru požírající vše živé na 
potkání, ale drobný brouk z čeledidi slunéčkovitých.

Ačkoli nám počasí příliš nepřálo, 
přesto jsme stihli projít téměř všechny 
turistické trasy v nejbližším okolí i na-
učnou stezku. Největší nadšení však 
vzbudila bojová kolektivní hra s lase-
rovými zbraněmi v temném prostředí 
podzemního labyrintu (LASERGA-
ME ) a dále tříhodinový program 
v lanovém centru, ve kterém jsme si 
vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost 
a odvahu pohybovat se ve výškách.

Během týdne stráveného ve škole 
v přírodě jsme  pracovali také na pro-
jektu, jehož úkolem byl sběr informa-
cí o rekreačním zařízení, ve kterém 
jsme pobývali, a o jeho blízkém okolí. 
Zde jsme mohli využít zkušenosti 
z projektu Poznej své město, který 
proběhl ve druhém říjnovém týdnu 

Začátkem měsíce dubna odjeli 
studenti PRIMY bílinského gym-
názia na týdenní ozdravný pobyt 
do Sklárny u Žihle, kde se nachá-
zí stálý areál školy v přírodě.

tohoto školního roku. Společně jsme 
vytvářeli charakteristiku regionu. 
Popisovali jsme jeho přírodu, faunu 
a fl óru, určovali ekosystémy, denně 
sledovali teplotu vzduchu, naučili se 
pracovat s mapou a buzolou, zakres-
lovat plánky okolí apod. Na základě 
svých pozorování a poznatků jsme 
vytvořili závěrečný den prezentací 
své celotýdenní práce.

Důležité pro nás  bylo, že jsme se 
vzájemně blíže poznali, naučili jsme 
se respektovat jeden druhého, a také 
naučili  základům týmové práce.

Tímto bychom chtěli  poděkovat za 
podporu městu Bílina za to, že nám 
na tuto akci přispělo nezanedbatelnou 
fi nanční částkou.

 Studenti gymnázia

rozmnožovací schopnosti jsou vý-
razně větší než u slunéčka sedmiteč-
ného. Slunéčko je barevně variabil-
nější než slunéčko sedmitečné, takže 
kromě jedinců s černými tečkami na 
červeném pozadí najdeme například 
i slunéčka  tohoto druhu s opačnou 
barevnou kombinací. Jedná se o kla-
sický příklad invazního živočicha. 

Slunéčka byla dovezena do ho-
landských květinových skleníků  
a sadů z východní Asie (proto dosud 
nemá české jméno), aby tam bojo-
vala s náporem mšic již v osmde-
sátých letech 20. století. Ve stejné 

době byla dovezena i do USA. Har-
monia se však brzy adaptovala i na 
život mimo teplo skleníků a sadů 
a v minulých čtyřech letech začala 
lavinovitě  osídlovat státy západní 
Evropy. Přes kanál La Manche se 
dostala do Anglie, osídlila rovněž  
celou severní Ameriku a loni na jaře 
byl první exemplář spatřen i v ČR 
a to nedaleko Rané na Lounsku. Od 
té doby se valí Čechami a dnes už 
můžeme s jistotou říci, že se s ním 
zahrádkáři setkají na svých zahrád-
kách i na Bílinsku. Co s tím dělat? 
Nic, můžeme jen tiše přihlížet, jak 

se vyvinula další lidská chyba s pře-
nosem jednoho organizmu do jiných 
částí planety. Hubením tohoto in-
vazního druhu bychom zcela určitě 
hubili i naše slunéčka. Pro člověka 
se může stát nepříjemným na pod-
zim a v zimním období. Jak uka-
zuje praxe z míst delšího osídlení, 
tato slunéčka s oblibou vyhledávají 
pro přezimování lidská obydlí a to 
ne jednotlivě ale po stovkách či ti-
sících, což se člověku může stát 
nepříjemným. Na webech v USA 
můžeme najít návody jak slunéčka 
odsávat vysavačem atd., jedná se 
tedy o zcela reálný praktický pro-
blém. Tak prosím, až zase budete 
vypouštět na ukazováčku slunéčko 
sedmitečné, buďte na něj ještě hod-
nější, než jste bývali, jeho místo na 
Vašem prstě totiž může v budoucnu 
nahradit zcela jiný brouk. (km)    

Slunéčko sedmitečnéHarmonium axyridis

Prima poznávala přírodu v okolí ŽihlePrima poznávala přírodu v okolí ŽihlePrima poznávala přírodu v okolí ŽihlePrima poznávala přírodu v okolí Žihle
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Kulturní servis KC KASKÁDA INFORMUJE
KINO HVĚZDA

• čtvrtek 8. května od 18.00 h.
• pátek 9. května od 18.00 h.

10 000 PŘ. N. L. 
USA/Dobrodružný.Vstupné: 70,- Kč.

Nevhodné do 12 let.

• čtvrtek 15. května od 18.00 h.
• pátek 16. května od 18.00 h.
O RODIČÍCH A DĚTECH

ČR. Komedie.
Vstupné: 70,-Kč

• čvrtek 22. května od 18.00 h.
• pátek 23. května od 18.00 h.
BOBULE aneb NEVINNĚ 

O VÍNĚ
ČR. Letní komedie.

Vstupné: 70,- Kč

Pravidelné promítání pro děti
• sobota 24. května od 15.00 h.
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ II.

Vstupné: 20,- Kč

• čtvrtek 29. května od 18.00 h.
• pátek 30. května od 18.00 h.

VENKOVSKÝ UČITEL
ČR. Drama. Vstupné: 60,- Kč.

Nevhodné do 15 let.

DIGITÁLNÍ KINO
Pravidelné promítání pro děti
• sobota 10. května od 15.00 h.

O LOUPEŽNÍKU
RUMCAJSOVI
Vstupné: 20,- Kč

• středa 14. května  od 18.00 h.
POSLEDNÍ PLAVKY

ČR. Nová česká komedie. Vstupné: 
60,- Kč. Nevhodné do 12 let

• středa 21. května od 18.00 h .
PAN VČELKA

USA. Animovaná komedie.
Vstupné: 60,- Kč

• středa 28. května od 18.00 h.
ONCE

Irsko. Hudební melodrama. Vstup-
né: 60,- Kč. Nevhodné do 12 let.

MĚSTSKÉ DIVADLO
• úterý 20. května od 19.00 h.

DÍVČÍ VÁLKA
Vstupné: 220,- 180,- 160,- Kč

• pátek 23. května od 16.00 h.
BOŘEŇSKÁ 

ČARODĚJNICE
Předávání ocenění za recitaci, zpěv 

a tanec. Vstupné: 20,- Kč
(pro veřejnost)

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• pátek 9. května od 19.00 h.

PUNKS' JOKE IV.
Koncert skupin THE TALKS 

(UK), APPLE JUICE (Praha), DO 
ŘADY! (Bílina), ZATREST (Olo-

mouc). Vstupné: 100,- Kč

• sobota 24. května od 14.00 h.
SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ

Jenišův újezd a Břežánky.
Zahraje skupina HUDEBNÍ DUO – 
Milan a Ivana Hvozdovi z Litvínova. 

TIP KC KASKÁDA
Indiánské soutěsky
objektivem českého

fotografa
Galerie Pod věží v Bílině vysta-

vuje fotografi e Richarda Kindla. 
Vystavující fotograf je nositelem 
několik mezinárodních ocenění 
a vydal několik zajímavých pu-
blikací. Všechny se zaměřují na 
přírodní krásy naší planety a turis-
tiku. V současné době  připravuje 
Richard Kindl fotografi ckou pu-
blikaci, která mapuje cestu foto-
grafa po Národních parcích USA 
a Evropy.

Nechte se unést unikátními fo-
tografi emi, které vám představí 
katedrály světla, stínů a skal.

Richard Kindl s manželkou před 
zahájením výstavy foto: V. Weber

DIGITÁLNÍ  KINO 
Film Poslední Plavky je příbě-

hem Jardy Kuchaře, hrdiny zašlé 

éry tuzexového bonu. Jeho fi -
nanční příjem spočívá v pronájmu 
vlastního bytu. Každé léto je nucen 
trávit u opuštěného rybníka, kde 
provozuje ještě opuštěnější bufet. 
Jeho pravou rukou (a to je levák) 
je místní prosťáček Kamil Hošpes. 
Mezi hrstku zákazníků patří dvoji-
ce traktoristů Jirka s Péťou a Jar-
dův zapřísáhlý nepřítel, fanatický 
rybář Pepa Vrtílek se svým psem 
Pepíkem. Rozmarné letní dny jsou 
narušeny zjevením monstrózních 
rozměrů. Z hlubin vod třetí závla-
hové kategorie se vynořil mon-
strsumec Lojza a sežral Vrtílkova 
psa. Jarda Kuchař v Lojzovi vidí 
šanci na regeneraci místního tu-
ristického ruchu. Povolává rybáře 
z celé republiky. A dva skutečně 
dojedou...  Zdroj Palace Cinemas

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Českou komedii

O RODIČÍCH A DĚTECH
ve čtvrtek 15. května a v pátek 

16. května od 18.00 hodin.
Příběh fi lmu vychází ze zdánlivě 

banální situace. Syn jde na procház-
ku se svým otcem (Josef Somr)… 
Syn je zralý čtyřicátník a žije spoko-
jeně se svou přítelkyní. Otci je přes 
sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog. 
Klasický intelektuál v dobrém slo-
va smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto 
dva muže spojuje, je to, že se jdou 
jednou za měsíc společně projít 
Prahou. Nicméně jsou svázáni pou-
tem čtyřiceti let společného života. 

V brilantně 
vedeném di-
alogu se před 
námi odkrýva-
jí dějiny dva-
cátého století 
a všechny ab-
surdity s ním 
spojené. Od-

halují se ta nejhlubší místa lidských 
vztahů. Odtajňují se staré resty, 
trápení a radosti. Na scéně se ob-
jeví Vnuk, o kterém Syn neměl 
přes dvacet let ani tušení. A některé 
chyby se opakují znovu a znovu...
 Zdroj Palace Cinema

hledá

externí spolupracovníkyexterní spolupracovníky
pro vedení zájmových kroužků od září 2008
Pro Studio Sport hledáme vedoucí do zájmových útvarů: fl orbal, stolní 

tenis, sebeobrana, míčové hry, hip – hop, breakdance, disko dance.
Kontaktní osoba: Věra Ryjáčková,

tel.: 774 821 091 vera.ryjackova@ddmbilina.cz

Pro Studio Keramika: vedoucí pro zájmové útvary keramiky – věk členů 
3 – 99 let, v dopoledních i odpoledních hodinách.

Kontaktní osoba : Jaroslava Jeriová, tel. 774 821 041
jaroslava.jeriova@ddmbilina.cz

Pro Studio Duha: zpěv, Klokánek pro děti do 3 let, angličtina pro předškolá-
ky, příprava na přijímací zkoušky na SŠ.

Kontaktní osoba: Klára Palečková, tel. 774 821 081
klara.paleckova@ddmbilina.cz

Pro Studio Techniky: tvorba webových stránek, hry na PC, programování 
pro děti a dospělé, modelářské kroužky.

Kontaktní osoba: Eva Klasová, tel. 774 821 051
eva.klasova@ddmbilina.cz

Požadujeme: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
sportovní předpoklady (pro sportovní kroužky),

spolehlivost a věk od 18 let.

 14. červen  Telč (památky 
UNESCO)

 28. červen Drážďany
 12. červenec  Liberec (ZOO, 

Ještěd)
 26. červenec  Hluboká n/V., 

Třeboň
   9. srpen  Karlštejn,

Koněprusy
 23. srpen  Mariánské 

Lázně, Lázně 
Kynžvart

  6. září Praha
 20. září  Litoměřice 

(zahrada Čech)
 říjen  3x houby

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

Zájezdy  2008Zájezdy  2008

Provozní hodiny
v plavecké hale

Pondělí - 12.00 - 20.00 hod.
Úterý - 10.00 - 20.00 hod.
 Středa -  10.00 - 20.00 hod.

(jednou za 14 dní pronájem)
Čtvrtek - 12.00 - 20.00 hod.
Pátek - 10.00 - 20.00 hod.
Sobota - 10.00 - 20.00 hod.
Neděle - 10.00 - 20.00 hod.

DDM Bílina, Havířská 529/10, 418 01 Bílina
IČO 47767057,  tel. 417/821 577,

 http:// www.ddmbilina.cz
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Knižní novinky na mesíc kveten 2008

Stačilo pár šikovných muž-
ských rukou, několik víkendů 
a ptačí budky jsou na světě. 
Z finančních prostředků, které 
„zelení“ získali od kraje byl za-
koupen materiál, ale jinak bylo 
vše otázkou nadšení a dobro-
volnosti. Od ledna do února 
probíhala vlastní výroba 30 pta-
čích budek, které pak byly bě-
hem měsíce března v přírodních 
lokalitách v okolí Bíliny umís-
těny tak, aby posloužily svému 
účelu a zároveň se nestaly ter-
čem vandalů. A tak až půjdete 
na procházku do přírodního 
areálu Na Kyselce nebo cestou 
králů a panovníků do Bezov-
ky, zvedněte oči vzhůru a snad 
budete mít štěstí. Nejen, že za-
hlédnete nové dřevěné budky ( 
natřené na zeleno, aby v přírodě 

nerušily), ale i jejich ptačí oby-
vatele. Někdy stačí jeden kon-
krétní čin pro přírodu, který po-
může více než stohy popsaného 
papíru a plamenné projevy. 
Každý den se na nás hrnou nej-
různější zprávy o katastrofách, 
dopravních nehodách a neutě-
šeném stavu přírody. A přitom 
stačí tak málo, abychom nepod-
léhali skepsi a někdy i té „blbé 
náladě“. Domluvit se a něco 
užitečného udělat. Do této akce 
se zapojil  také bílinský ornito-
log p. Horák, který vytipoval 
nejvhodnější lokality  a byl tak 
užitečným poradcem Jana Ku-
báta, Zdeňka Jíry a Ladislava 
Macáka, kteří se této záslužné 
práce ujali a opravdu něco pro 
přírodu udělali. Patří jim za to 
dík.  Za SZ Bílina M. Šímová

Mají kde hnízdit?

Krásná pro dospělé
Otcové a bastardi

Autor:  Procházková Iva
Každá rodina 
má své tajem-
ství. Nitky, ze 
kterých je nave-
nek utkaná, čas-
to neodpovídají 
vnitřní osnově. 
Pro všechny 
bývá lepší ne-

vynášet skryté vazby na světlo. 
Jenže v nitru mnohdy nesnesitelně 
tlačí. Marlen uniká svým démonům 
za brány manických stavů, ale ti ji 
dohánějí v předpeklí pravidelně se 
opakujících depresí. Její herecká 
kariéra i soukromý život se zdají být 
v troskách dokud nepotká Maxe. 
Vztah, který mezi nimi vzniká, je 
jednou z nesčetných variací na téma 
láska. Ale i Max má své tajemství... 
Otcové a bastardi vyprávějí o ne-
lehkosti začátků a trpkosti konců. 
Vyjít ze samoty, vpustit někoho do 
svého života, riskovat, že se spo-
lečná stavba zřítí a na konci bude 
opět osamělost, chce nejen odvahu, 
ale i elementární radost ze života. 
Její každodenní hledání a ztrácení 
proplétá osudy všech postav tohoto 
pražského románu.
 Vydává nak. Paseka

Barvy slečny Toyen
Autor: Vladislav Kučík

Barvy slečny 
Toyen - ano-
tace
Malířka Ma-
rie Čermí-
nová–Toyen 
(1902–1980) 
patří k čes-

ké umělecké avantgardě počátku 
20. století. Zvláštní mladá žena, 
co chodila oblečená jako muž, ve 
smokingu a s motýlkem u krku. 
Jaký byl její život? Milovala nejen 
muže, ale i krásné atraktivní ženy! 
Jak se z chudé holky z periferie 
Prahy stala malířka, jejíž díla patří 
k nejcennějším v řadě světových 
galerií? Nová beletrie spisovatele 
Vladislava Kučíka je uměleckou 
fi kcí života slavné malířky Toyen. 
Příběh sám je skládán jako střípky 
mozaiky, je vlastně vyprávěním 
staré paní Toyen, která ve svém 
pařížském bytě rekapituluje kus 
svého života. 

Vydává nakl. XYZ

Naučná pro dospělé
Fenomén Šípek

Autor: Sedlická Eva
Bořek Šípek je jedním z nejzná-
mějších českých designérů. Mezi 

jeho práce patří například návrhy 
pařížských butiků Karla Lagerfel-
da nebo obchodního domu Ginza 
v Tokiu, jeho objekty jsou zastou-
peny v řadě stálých sbírek muzeí 
v řadě zemí. 

V roce 
1992 se za 
prezident-
ství Vác-
lava Havla 
stal na de-
set let také 
h l a v n í m 

architektem Pražského hradu. Za 
svou práci získal Bořek Šípek řadu 
cen, například prestižní německou 
Cenu za architekturu v roce 1983, 
francouzský řád Rytíř umění a li-
teratury v roce 1991, nebo Cenu 
za užité umění a architekturu prin-
ce Bernharda v roce 1993. O jeho 
práci, setkání se zajímavými lidmi 
z celého světa i o jeho životním 
krédu vypráví publikace, kterou 
společně s ním napsala přední 
česká publicistka Eva Sedlická. 
 Vydává nakl. Mladá fronta

Kuchařka pro dceru
Autor: Jana Zatloukalová

Kuchařka pro dceru (nebo i sest-
ru, snachu, vnučku, či přítelkyni) 

je kamarádka pro každého, kdo se 
chce naučit vařit dobře a s chutí. 
Jak překonat nástrahy složitějších 
jídel a dosáhnout dokonalosti? 
Tahle knížka je jiná než ostat-
ní kuchařky pro začátečníky, je 
psaná vtipně a s láskou – tak, jak 
vás může naučit vařit vaše máma. 
Díky téhle knížce můžete mít má-
minu radu vždy po ruce – a to přes-
ně tak, jak to současná mladá žena 
potřebuje. S touto knihou se naučí-
te úplně vše, co budete potřebovat 
– od špaget po svíčkovou. Najdete 
v ní recepty na klasická česká jídla 
i moderní světové recepty, recepty 
pro sváteční příležitosti, ale i vaře-
ní z toho, „co dům dal“. 
 Vydává nakl. Smart Press

Pro mládež
Rennison, Louise

A pak se mi to vymklo
z rukou

Již páté pokračování bláznivých 
zápisků Georgie Nicolsonové, 
které nenechá vaši bránici v klidu. 
Na scéně nechybí sestřička Libby, 
kocour Angus, ani lehce potrhlí 
rodičové. Georgie má stále plnou 
hlavu kluků, a tak není divu, že lí-
bací stupnice dostává zcela nové 
rozměry. A taková znalost rozhod-
ně patří do povinné výbavy každé 
dospívající dívky.

Tak tuto otázku si možná pravidelní návštěvníci přírody pokládají, 
když jejich oči zamíří do korun stromů, odkud slýcháme ptačí zpěv. 
Členové Strany zelených v Bílině si tuto otázku také položili a nad 
tímto problémem se zamysleli.  Nezůstalo pouze u zamyšlení.
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Významná
výročí

Květnové
povstání

českého lidu
Dne 5. května vypuklo po-

vstání v hlavním městě Praze. 
Česká národní rada vydala 
prohlášení o konci Protekto-
rátu a o převzetí vládní a vý-
konné moci.

I zde probíhaly nejdříve de-
monstrace, které však brzy 
přešly do otevřeného odpo-
ru. Povstalci v Praze i na ce-
lém území Čech a Moravy se 
zmocňovali zbraní, obsazovali 
pošty, železnice a důležité sil-
niční křižovatky. K odbojovým 
a partyzánským skupinám se 
přidávaly tisíce povstalců z řad 
českého obyvatelstva; bývalí 
vojáci, četnictvo.

Okupantům bylo bráněno, 
aby uskutečnili odvoz stro-
jů, zařízení, a dopravních 
prostředků do Německa, aby 
nedocházelo k ničení tová-
ren atd. (plán ARLZ – taktika 
spálené země). Povstalci zne-
možňovali plynulé zásobová-
ní fronty i organizovaný ústup 
wehrmachtu.

Odpor obyvatelstva pokra-
čoval i po podpisu bezpodmí-
nečné kapitulace Německem 
8. května 1945, kdy se ně-
mecké jednotky snažily vzdát 
se americké armádě, protože 
ze sovětského zajetí panovaly 
značné obavy. Jednotky SS te-
rorizovaly na Příbramsku čes-
ké obyvatelstvo ještě 11. květ-
na 1945. Téhož dne položilo 
život při otevřeném střetnutí 
s Němci 13 českých partyzánů. 
Celkem si české povstání vyžá-
dalo v Praze 3700 lidských ži-
votů, na českém a moravském 
venkově zahynulo přibližně 
dalších 8 tisíc občanů, přičemž 
v počtu obětí jsou zahrnuti jak 
lidé, kteří bojovali proti oku-
pantům, tak i nacisty povraž-
děné civilní osoby.

Poslední dubnový víkend se sjeli mo-
deláři aut do Duchcova, kde se konala 
výstava modelů nákladních aut v mě-
řítku 1 : 48. Na výstavě se představili 
modeláři z Monti klubu Bílina, kteří 
tak zahájili svou výstavní sezónu. Na 
výstavě se sešly modeláři z blízkého 
i dalekého okolí, z Braňan, Duchcova 
nebo Kutné Hory. Návštěvnost vzhle-
dem ke krásnému počasí byla výbor-
ná a všichni, kdo výstavu navštívili, 
nešetřili chválou.
Výstava se konala za podpory 
SOO Dolů Bílina, SD Chomutov 
a pana Antoniszyna Václava.

Za Monti klub Bílina
Petr Hlavnička

Monti klub Bílina vystavoval v Duchcově

Jarní divadelní a hudební představení
obrazem Připravil Václav Weber

Klub lodních modelářů v Bílině
pořádá na rybnících v Bezovce

17. května 2008

Oblastní postupová soutěž žáků
Ústeckého kraje a libereckého regionu

LO - 43
Soutěžní třídy: EX – 500, F4 – A, F4 – B

Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka
Hlavní rozhodčí: Jan Červíček

Vedoucí startovišť: EX – 500 Vladimír Procházka,
F4 – A Petr Nekarda, F4 – B Václav Podlešák

Bodovací komise: Jan Červíček, Vladimír Procházka,
Petr Nekarda, Václav Podlešák, Petr Zítek

Technické zabezpečení: Klub lodních modelářů v Bílině
Pravidla: Pravidla Navigy – národní úprava 2007

Uzávěrka přihlášek:
Písemně do 30. dubna 2008 na adresu:

Procházka Vladimír, Teplická 149/33,
418 01 Bílina, tel. 602 941 755

Postupové soutěže žáků se mohou zúčastnit žáci
narození v letech 1993 – 2003.

Prezentace: v sobotu od 7.00 – 8.30 hodin,
startovné: žáci 50,- Kč za každou kategorii,

náhrady: platí si účastník nebo vysílající organizace, 
protesty: 200 Kč dle pravidel.

PŘEJEME HODNĚ SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
A HEZKÉ POČASÍ BEZ DEŠTĚ
Vladimír Procházka, předseda klubuCoccote Minute 

Veřejné oko

Králíci z klobouku

Věra Martinová

Chudák manžel
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V přirozených chovech se na 
rozdíl od těch výše popsaných 
(kde hlavní prioritou je zisk) dbá 
na blaho zvířat. Přirozené nároky 
jednotlivých chovaných druhů 
zvířat můžeme snadno zjistit ze 
života jejich předků, kteří žili, či 
ještě žijí v divoké přírodě. Tak 
například prasata jsou převážně 
samotáři, 70% aktivity věnují rytí 
a šmejdění. Naopak králíci jsou 
pospolití, žijí ve velkých koloniích 
a vyhrabávají si nory. Kur bankiv-
ský, prapředek naší slepice, žije 
v pralesích Asie, kde díky obrov-
skému množství organické hmoty 
stále něco přehrabuje a ozobává, 
zatímco kuřata na výkrm (brojle-
ři) pociťují podobně jako prasata 
ve vepřínech neustálý hlad.

Prapředek krávy - pratur - je již 
vyhuben, žil v evropských lesích 
a za potravu v zimě mu stačilo su-
ché listí. Po dnešních kravičkách 
je vyžadován nepředstavitelný 
výkon v produkci mléka, a tedy 
i každoročního rození telátek, 
že i masokostní moučkou živená 
zvířata odcházejí po 4 letech na 
jatka, ačkoli se normálně doží-
vají 20 let. Permakulturní chova-
telství a vyšší podíl agroturistiky 
je po vyškrtnutí živočišných pro-

duktů z našeho jídelníčku ideál-
ním snížením utrpení zvířat ve 
velkochovech.

Chov prasat může být celoročně 
venkovní, stačí jen dřevěné pří-
bytky s podestýlkou. Čuníci se 
mohou využít k přípravě půdy pro 
záhony, či ke sklizni nadbytečné 
úrody. Výběh pro slepice je vhod-
né osázet krmnými keři (např. 
bez, rakytník, šípek, trnka atd.) 
a povrch půdy udržovat vždy ně-
čím zamulčovaný (větvičky, listí, 
pokosená tráva, sláma...) a zajistit 
tak neustálý přísun živočišné půd-

Biozahradnictví a permakultura
15. část: Chovatelství

Závěrečná část tohoto seriálu se týká chovatelství, neboť i permakultura pamatuje na alternativu k současným konvenčním metodám, 
které způsobují zvířatům především ve velkochovech stres a utrpení (zoufalá nuda, nedostatek pohybu, neustálý pocit hladu, vzájemné 
mrzačení, zdravotní problémy apod.). Detailní vylíčení života zvířat v takovýchto koncentrácích by zde zabralo spoustu místa a v žád-
ném případě nelze takové informace doporučit slabším povahám, ostatní nechť navštíví např.www.ohz.cz.

ní potravy. Kurník má být teplý, 
suchý, světlý, vzdušný a bez prů-
vanu. Na průvan je citlivý i králík, 
kterému ve venkovním výběhu 
s možností budování nor poskyt-

neme úkryt se stelivem. Spíše než 
tvrdý chléb k obrušování zubů 
dáváme větvičky stromů (nejlépe 
ovocných) a keřů. V přírodním 
jezírku můžeme chovat i ryby. 
Například karas obecný zvládne 
nedostatek kyslíku i v malých ná-
držích. Toto jsou jen některé ná-
pady z mnoha dalších, které určitě 
přispějí k atraktivnějšímu životu 
užitkových zvířat a možná i k naší 
morální zodpovědnosti a úctě, 
neboť je snadné zapomenout, že 
ten kus bůčku ze supermarketu 
byl jednou kdysi chrochtající tvor 
uzavřený v lidem nepřístupné 
tmavé zapáchající hale, že existuje 
i jinak zbarvená kráva, než fi alová 
Milka, nebo kolik utrpení zažívají 
slepice v jedné těsné kleci pro naší 
ranní vaječnou omeletu.

Pavel Rais
e-mail: pavel.rais@seznam.cz

Litoměřice – Další z existenčních 
zápasů prohráli bílinští až v jeho 
závěru, kdy již hráli o deseti bez 
vyloučeného Balína. 

V prvním poločase byli domá-
cí lepším mužstvem a zaslouženě 
se dostali do vedení. Bílině chyběl 
v záloze Kornalík a Pavlíček a po 
odstoupení Moravce útočník Karfík, 
který se stěhoval. Ve druhém polo-
čase však nastoupilo v modrých dre-
sech jiné mužstvo a po pěti minutách 
vlastní brankou litoměřického stope-
ra vyrovnalo. „Vyrovnali jsem hru 
a zlepšený výkon přinesl i vyrovnání. 
Hru jsme měli pod kontrolou, ale 
potom jsme dostali červenou, když 
Balín stáhnul unikajícího hráče,“ 
viděl zápas asistent trenéra Jaroslav 
Kovačka. Trenér Josef Tichý se opět 
postavil do zálohy. V 81. minutě ne-
chali před velkým čtvercem bílinští 
domácího útočníka a ten se trefi l pa-
rádně  střelou křížem do šibenice Po-
hlovi branky. To byla v tu dobu pro 
dobře hrající Bílinu studená sprcha. 
Přesto se i v deseti pokoušela ještě 
zvrátit výsledek. V 86. minutě poslal 
po rohu obloučkem míč do branky 
Stiller, ale domácí obránce na bran-
kové čáře míč vykopl. Těšně před 

koncem ještě poslal Stiller trestný 
kop těsně nad domácí branku. V so-
botu čeká od 17 hodin doma Bílinu 
těžký soupeř. Přijede druhé mužstvo 
tabulky z Vilémova. A domácí po-
třebují nejen body, trochu štěstí, ale 
i podporu diváků. Proto, kdo chce 
krajský přebor, měl by přijít bílin-
ské fotbalisty povzbudit. Bílině stá-
le chybí mladý talentovaný útočník 
Erich Míka. Ten byl zraněn při pod-
zimním zápase s Litoměřicemi v Bí-
lině. V 91. minutě, kdy Bílina vedla, 
unikal a byl faulován. Pokud v sobo-
tu dostal Balín za faul na unikajícího 
hráče správně červenou, na podzim 
nedal v Bílině rozhodčí Šťastný li-
toměřickému hráči ani žlutou. Míka 
měl přetržené vazy v koleně a roz-
hodčí ho stále nutil, aby vstal a ne-
zdržoval. Nakonec ho nechal odnést 
na nosítkách. Litoměřice vyrovnaly 
v 97. minutě… „Míka je pět měsí-
ců po poslední operaci a chce začít 
s lehkým tréninkem. Pokud bude vše 
probíhat dobře, objeví se v sestavě 
na podzim,“ řekl Kovačka. 

Sestava: Pohl – Jungman, Stiller, 
Fleišman, Balín – Vaník, Mergl (85.
Procházka), Tichý, Bečvařík – Ho-
šek, Moravec (30.Junek) (ob)

FK LITOMĚŘICE – SK SIAD BÍLINA   2:1 (1:0)

● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ●

Z deníku Městské policie

Sexuální deviant zadržen
Incident se sexuálním pod-

textem řešili strážníci MP 
Bílina na přelomu mě-
síce dubna 2008. Toho 
dne bylo hlídce MP 
oznámeno, že v prostoru 
panelového sídliště se na-
chází muž, který se na veřejnosti 
sexuálně ukájel. Jeho počínání 
bylo o to závažnější, že se při 
tomto zaměřil na zde přítomné 
děti, před kterými masturboval. 
Strážníci přijali popis osoby,  
a po chvíli byl muž odpovídající 
popisu hlídkou spatřen. Deviant 
však v okamžiku, kdy zahlédl 
strážníky, vzal „nohy na ramena“ 
a snažil se ukrýt v domě, kde se 
zdržuje. Strážníci muže dostihli 
a před domem jej zadrželi. Muž 
se však zadržení aktivně bránil, 
a tak hlídka byla nucena použít 

proti němu donucovací pro-
středky. Muž byl předán 
Policii ČR k dalším 
opatřením, avšak stráž-
níci si z této potyčky 

„odnesli“ několik drobných 
poranění. Bohužel i přesto, že 
byli následně ošetřeni, budou 

muset i nadále strpět určitá ome-
zení, jelikož vzniklo podezření, 
že mohlo dojít k jejich nakažení 
hepatitidou typu „C“. Pachatel 
byl později obviněn z trestného 
činu. Nejhorší na celém případu 
je však to, že pachatel své počíná-
ní zaměřil na malé děti. Naštěstí 
se nestalo nic závažnějšího. Pa-
trně i díky rychlé reakci rodičů, 
kteří devianta z místa odehnali, 
ale i díky jejich bezprostřednímu 
oznámení celé věci strážníkům 
MP Bílina.  (jfk)

m pod-
MP 
-

oru 
na-

pro

„odn
poran
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V neděli 6. 4. 2008 se na be-
rounském zimním stadionu us-
kutečnil dívčí hokejový turnaj 
„Turnaj nadějí Beroun 2008“ 
dívek do 15 let, za účasti společ-
ného týmu Slavia Praha/Kladno, 
Výběr, SK Karviná a domácí 
Berounské lvice. Za „Výběr“ na-
stoupily i dvě hráčky HC Draci 
Bílina – Míša Jurčová  a Denisa 
Nováková. Obě děvčata se ne-
ztratila a patřila mezi opory te-
amu „Výběr“, který byl složen 
převážně z hráček ze severních 
Čech. Mužstva se utkala systé-
mem každý s každým. Utkání to 
byla nesmírně vyrovnaná, bojov-
ná, ale hraná v duchu fair-play. 
„Výběr“ podlehl pouze společ-
nému týmu Slavia/Kladno 3:4 
a z turnaje si tak děvčata odvezla 
stříbrné medaile za druhé místo.

Konečné pořadí: 1. Slavia/
Kladno, 2. Výběr, 3. Lvice Be-
roun, 4. SK Karviná

Ještě úspěšnější byl „Výběr 
severních Čech“ hráček ročníku 
97 a mladší, který se zúčastnil 

v sobotu 26. 4. 2008 mezinárod-
ního turnaje v minihokeji v Brně 
- „Technika 2008“. Turnaje se 
účastnilo šest družstev, čtyři klu-
čičí a dvě holčičí.

V tomto týmu úspěšně reprezen-
tovalo HC Draci Bílina celkem 
pět děvčat – Alice Chadimová, 
Denisa Nováková, Káťa Zechov-
ská, Debora Bartošová a Verča 
Bezoldová. Dívčí tým prošel ce-
lým turnajem bez zaváhání  a po-
stupně porazil VSK Technika A - 
6:3, VSK Technika B - 9:1, Jižní 
Morava (výběr děvčat této oblas-
ti)  - 11:0, Vyškov - 5:0 a HOBA 
Bratislava 7:3.  Děvčata si tak 
domů odvezla zlaté medaile a ve-
liký zlatý pohár. Denisa Nováko-
vá byla navíc vyhlášena nejlepší 
obránkyní turnaje.   

Konečné pořadí: 1. Výběr se-
verních Čech, 2. Vyškov, 
3. HOBA Bratislava, 4. VSK 
Technika A , 5. VSK Technika B, 
6. Výběr jižní Moravy.

Text: Martin Zechovský
Foto: Martin Mašek

Bílinská děvčata hrát hokej umí    

Bílina - Až do dna si museli bílin-
ští fotbalisté vypít kalich hořkosti 
v zápase o záchranu v krajském 
přeboru.  Proti přednímu mužstvu 
přeboru vsadili na jistotu a v se-
stavě se objevil i trenér Tichý.

Po několika rychlých útocích 
v úvodu na obou stranách  se vyzna-
menali brankaři, kteří byli u míče 
dříve než útočníci. V 17. minutě se 
probíjel Bečvařík,  který zvedá formu 
od zápasu k zápasu, a brankař Kada-
ně Turánek ho stáhl za nohu. Penaltu 
šel kopat brankař Pohl a technickou 
střelu poslal do břevna…  Na hřišti 
nebylo vidět, které mužstvo hraje 
vepředu a které v závěru tabulky. 
Ovšem Kadaň byla nebezpečnější 
v zakončování. Nejvíce problémů 
dělal Poustka, který nejdříve stří-
lel do boční sítě a potom z velkého 
vápna střílel těsně nad. V 38.minutě 
střílel z voleje Kováč, ale Pohl byl na 
místě. V závěru se mohli radovat do-
mácí, ale Moravec v úniku nastřelil 
jen brankaře. 

Úvod druhého poločasu patřil Bíli-
ně. Nejdříve přihrával Bečvařík před 

branku Vaníkovi a potom běželi 
tři bílinští hráči na jednoho obrán-
ce, ale Moravec nastřelil brankaře. 
V 52.minutě opět zahrozil Poustka, 
když z otočky trefi l tyč.  Po centru 
stejného hráče  poslal  Jungmann ne-
šťastně hlavičku vedle Pohla a hosté 
vedli. Ale to se stává i v lize mistrů.  
Pro domácí to byla studená  sprcha 
a hosté postupně získali převahu. 
V 76.vykopl z prázdné branky míč 
Stiller a potom dvakrát stříleli těsně 
nad hosté. V závěru se postavil na 
hrot útoku zkušený Bůžek, ale do 
šance se nedostal. V nastavení ještě 
vystřelil nad Stiller.  „Bylo to vyrov-
nané utkání, hráli jsme s předním 
mužstvem přeboru, ale bojovností se 
to nedá uhrát, když nedáme branku 
z vyložených šancí ani z penalty,“ 
těžko hledal slova asistent trenéra 
Jaroslav Kovačka.

Branka: 57. Jungmann vlastní
Sestava: Pohl – Jungmann, 

Fleišmann, Stiller, Mergl (46.Ba-
lín) – Bečvařík, Kornalík, Tichý, 
Vaník (73.Pavlíček) – Hošek (82.
Bůžek), Moravec

SK SIAD Bílina – FK Tatran Kadaň  0:1 (0:0)

Na  turnaj do sportovní haly VfL Pirna 
Copitz dorazilo již 10. rokem na dva-
cet družstev Saska a tým reprezentan-
tů našeho města. Naši celkem hladce 
zvládli boje v základní skupině a se 
ztrátou jednoho setu postoupili do dal-
ších bojů z prvního místa. Ve čtvrtfi ná-
lové a semifi nálové hře si už hráči ne-
mohli dovolit ztratit ani jeden set, což 
se jim po vynikajícím výkonu  a výhře 
nad týmem z Drážďan podařilo.

 Druhými fi nalisty se stali domácí, 
hráči VfL Pirna Copitz, kteří v se-
mifi nálovém boji porazili letošního 
vítěze turnaje v Geisingu-SV Spitz-
grund Coswig. Finále, které v hle-
dišti sledovalo na 200 německých 
fanoušků povzbuzujících své hráče, 
začalo lépe pro Bílinu. První set zdo-
lala VfL 25:15. Ve druhém setu, kdy 
se na našich hráčích projevila trochu 
nervozita a respekt ze soupeře, který 

Zleva: 2.místo VfL Pirna Copitz, 1.místo Sokol Bílina, 3.místo SV Spitz-
grund Coswig

Po méně úspěšném volejbalovém turnaji, který hráči bílinského So-
kola absolvovali v lednu v německém Geisingu, kde skončili na tře-
tím místě, dosáhli první dubnový víkend v Pirně na metu nejvyšší. 

Zlaté medaile putovaly do České republikyZlaté medaile putovaly do České republiky

v současné době vede tabulku kraj-
ského přeboru , prohráli bílinští se 
ziskem 17 bodů. Třetí, rozhodující 
set zvládli naši bez větších problémů 
a i přes velký výškový rozdíl volej-
balistů z Pirny Sokolové zvítězili. 
Němečtí diváci, kteří byli z převážné 
části hráči ostatních zúčastněných 
oddílů ocenili náš výkon potles-
kem a uznáním, že jsme  jako ryze 
amatérské družstvo dokázali porazit 
jejich přeborníky hrající ofi ciální 
soutěže v Německu.
 Petra Bennová

Nahoře zleva: Lubor Novák, Jakub 
Pýcha, Václav Viktora, dole zleva: 
Hana Marišlerová, Zdeněk Jirásko, 
Petra Bennová


