
Bílinský zpravodaj
ČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA • ROČNÍK XVIII. • ČÍSLO 11 • 22. května 2008 • Cena 5 Kč • bilinsky.zpravodaj@seznam.cz • tel. 721 490 378
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Areál byl rozdělen do několika 
scén, kde probíhaly jednotlivé 
programy. Novinkou byla scéna 
DDM, kde děti z jednotlivých 
kroužků předvedly co všechno 
umí, ale pobavit se mohly i děti 
příchozí u jednotlivých stanovišť. 
DDM připravilo několik stánků, 
kde si děti mohly namalovat ob-
rázek, vyrobit náramek, zaskákat 
v pytli nebo házet míčky na cíl.

Zajímavým představením bylo 
přepadení indiánů kavalérií, které 
perfektně dotvořilo přírodní pro-
střední Kyselky, koně a kostýmy. 
Největší pozornost stejně jako 
v loňském roce měla historická 
scéna a dětská scéna. Před hlavní 
budovou lázní zazněla historická 

hudba, kejklíř předvedl zajímavé 
kejkle, nechyběli šermíři a na zá-
věr prošel jarmarkem historický 
průvod. „Tak to tady ještě nebylo, 
udělat historický průvod takovým 
způsobem byl výborným nápa-
dem,“ pochvaloval procházející 
průvod jeden z přihlížejících.

Na dětské scéně si mohly děti 
vyzkoušet střílení z luku nebo 
vzduchovky a zažónglovat s talí-
řem na tyči. Tato disciplína bavila 
kupodivu hlavně rodiče. Sváťovo 
dividlo potěšilo hlavně milovníky 
loutkových pohádek, které se hrá-
ly celé dopoledne.

Pořadatelé neponechali nic ná-
hodě a nutno dodat, že organizace 
májového jarmarku se jim vy-

Májový jarmark představil novinkyMájový jarmark představil novinky
Na úspěšný jarmark z loňského roku navázal jarmark letošní 
a návštěvníci se mohli opět bavit v přírodním areálu na Kyselce. 
Kulturní centrum Kaskáda ve spolupráci s městem připravili ně-
kolik novinek, ale i osvědčené programy. 

dařila. Velký podíl na tom nesla 
i městská policie, která nezazna-
menala vážnější problémy bě-
hem slavnosti. Dobře si i poradila 
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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

s drobnými dopravními přestupky, 
kterých bylo podle ředitele měst-
ské policie Marcela Špičky mini-
mum. Lada Laiblová

Foto: Václav Weber

Bílinská děvčata a dva chlapci opět 
ukázali, že v aerobicu jsme opravdu 
dobří. Nejmladší družstvo Cipísek, kde 
jsou děti od 4 – 6 let v konkurenci 10 
týmů obsadilo 3. místo. Skupina Cavi-
ky v konkurenci 14 týmů obsadila 1. 
místo a skupina Cik – Cak v kategorii 
nad 14 let také 1. místo.

Ve čtvrtek 8.5. nás čekala velká sou-
těž v Kutné Hoře. Obě skupiny Caviky 
i Cik – Cak soutěžily v kategorii Pro-
fi  týmů. Skupina Caviky vybojovala 
2. místo a skupina Cik – Cak 1. mís-
to. V Kutné Hoře to bylo pro děti a sa-
mozřejmě i pro rodiče náročné. Soutěž 
probíhala od 10 hodin dopoledne a ko-
nec byl v 19 hodin.

Po náročném dni jsme všichni na-
bírali nové síly, abychom hned v ne-

V době, kdy se v Bílině konal 
tradiční jarmark, děti z kroužků 
aerobicu Cipísek, Caviky a Cik – 
Cak soutěžily na aerobicové sou-
těži v Grand hotelu ve Slaném. 

děli v Kladně na semifi nále soutěže 
Děti fi tness aneb sportem proti dro-
gám podali co nejlepší výkon. Ta-
to soutěž se koná na čtyřech mís-
tech České republiky a ti nejlepší 
postoupí do fi nále celorepubliko-
vé soutěže. Na soutěž jsme přijeli 
se všemi týmy Cipísek, Caviky, Cik 
– Cak a do taneční kategorie Street 
dance jsme postavili taneční skupi-
nu Ghosts.

V této soutěži byla veliká konkuren-
ce, ale naše družstva dokázala, že pil-
ně trénují a chtějí vyhrávat. Všechna 
družstva postoupila do fi nále, které se 
koná, pro aerobic 14.6. v Praze Hosti-
vaři a pro kategorii Street dance 17.5. 
v O2 Aréně v Praze.

Tuto sezónu je to pro skupinu Cik – 
Cak osmé 1. místo z osmi závodů. 

Tento víkend nás čeká soutěž v Pra-
ze a v Hradci Králové. Naši sezónu za-

končíme 14.6. v Praze na celorepubli-
kovém fi nále. Doufáme, že Bílina, která 
je pro mnoho lidí tak neznámé a malé 
město, opět ukáže, že aerobic umíme.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem rodičům, které děti v tomto krás-
ném sportu podporují a samozřejmě 
i našim sponzorům. Věra Ryjáčková

V kategorii nad 14 let zvítězila skupina CIK-CAK

Týmy z DDM Bílina se defi nitivně zařadily mezi nejlepšíTýmy z DDM Bílina se defi nitivně zařadily mezi nejlepší
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Na bílinském sídlišti Za Chlumem se ptal a fotografoval Jan Vraný

Daniel ŠLECHTA, 
29 let,
zedník:
„Ano. Jsem pro vy-
plácení poukázek na 
jídlo místo peněz. 
Mělo by to zaručo-
vat, že rodiče za ně 
nakoupí dětem potra-
viny a peníze tak ne-
využijí na něco jiné-
ho, například na ná-
kup alkoholu nebo na 
hraní automatů, jak 
se tomu někdy děje.“

Marie
PROCHÁZKOVÁ, 
68 let,
důchodkyně:
„Ano. Určitě je to 
mnohem lepší, než 
když dlouhodobě ne-
zaměstnaní dostáva-
jí peníze. Pak si ani 
nechtějí hledat práci 
a navíc za peníze čas-
to nekupují jen potra-
viny, ale i alkohol ne-
bo jiné věci a děti pak 
tím trpí.“

Anna ARPÁŠOVÁ, 
58 let, důchodkyně:
„Ne. Nesouhlasím 
s tím. Myslím si, že 
to není správné. Jsou 
i nezaměstnaní, kte-
ří nemají šanci získat 
práci a neměli by tím 
trpět kvůli několika 
nepřizpůsobivým oby-
vatelům. Poukázky jim 
nevyřeší fi nanční situ-
aci. Nemělo by se to 
paušalizovat, ale roz-
dělovat podle jednot-
livých případů.“

Renata
MOJŽÍŠOVÁ,
25 let, učitelka:
„Ano. S vyplácením 
poukázek místo pe-
něz souhlasím. Mys-
lím si, že by ale bylo 
vhodnější dělení půl 
na půl. Tedy polovinu 
dávek dát v poukáz-
kách a polovinu vy-
platit v penězích. By-
lo by to spravedlivější 
a také asi účinější.“

Miroslav NOVÁK, 
29 let,
dělník:
„Ano. Jsem pro vy-
plácení poukázek mís-
to hotovosti. Je to zá-
ruka, že lidé si nakou-
pí jídlo a nebudou 
dávky utrácet v hos-
podách. I když se pa-
trně najdou ti, co se 
pokusí poukázky pro-
dávat za peníze.“

Karel SOCHOR,
34 let,
provozní:
„Jsem pro ploš-
né vyplácení pouká-
zek všem dlouhodo-
bě nezaměstnaným. 
Myslím si, ale že by 
se dávky měly vyplá-
cet padesát na pade-
sát, polovinu v pou-
kázkách a polovinu 
v penězích. Určitě by 
to uvítali i nezaměst-
naní.“ 

Souhlasíte, aby se dlouhodobě nezaměstnaným
vyplácely poukázky místo peněz?

V rámci oslav květnových 
událostí se pod záštitou DK 
v Duchcově uskutečnil 4. květ-
na v prostorách Kostela CČSH 
u rybníka Barbora v Duchcově 
v pořadí již III. společný kon-
cert ZUŠ Bílina a Duchcov. 
V programu zazněly skladby 
z oblasti vážné hudby klasic-
ké i současné. Nechyběly však 
ani skladby fi lmové, swingové 
a rockové.
 Text a foto: J. Kopa

Na městském hřbitově u pomníku padlých se 7. května sešli představitelé města, zástupci Českého svazu bojovníku za svobodu a občané aby 
uctili památku padlých vojáků v boji proti německým okupantům. Čest jejich památce.

Připomněli jsme si události z konce 2. světové války

Členové  Českého svazu bojovníků za svobodu Foto: Václav WeberStarosta Josef Horáček a místostarosta Roman Šebek

Koncert k poctě květnových událostí

Kytarové duo (Adam Šmejkal, Martin 
Šoral) předneslo v netradiční úpravě 
skladbu skupiny Led ZeppelinV podání Duchcovského pěveckého sboru zazněly černošské spirituály
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Otázka pro... Starostu Josefa  Horáčka

322. května 2008

Střípky
z Bíliny

Bílina podepsala
smlouvu se Stropkovem

Na přátelskou návštěvu s cílem 
podepsat smlouvu o spoluprá-
ci s městem Bílina, přijeli před-
stavitelé slovenského Stropkova. 
Smlouva tak byla stvrzena podpi-
sem starosty Josefem Horáčkem 
a viceprimátorem Michalem Li-
pinským. Mezi slovenskými de-
legáty byli i vedoucí několika od-
borů stropkovského městského 
úřadu. 

Hosté si prohlédli město, azylo-
vý dům, buňkoviště, hřiště u ZŠ 
Za Chlumem, KD Fontánu a zim-
ní stadion. Součástí programu by-
la i návštěva jarmarku. Městem 
slovenské hosty provázel  starosta 
Josef Horáček, místostarosta Ro-
man Šebek a tajemník MěÚ Ladi-
slav Kvěch. Došlo k dohodě, že na 
jarmareční slavnosti do Stropkova 
přijede některá z bílinských coun-
try kapel.

Slavnostní večeře se zúčastni-
li představitelé města a členové 
ODS.

Nová zastávka
u polikliniky

Změnou projde nejbližší okolí bí-
linské nemocnice. Upravit by se 
mělo i přilehlé parkoviště a zeleň. 
Opravou by měla projít i letitá au-
tobusová zastávka.

„Myslím si, že vjezd do města ať 
je z jakékoli strany, by měl dělat 
dobrý dojem. Stávající  autobuso-
vá zastávka je už v katastrofálním 
stavu, a tak jsme se rozhodli s tím 
něco udělat. Podařilo se mi se-
hnat fi nance od Skupiny ČEZ a ra-
da města schválila i zafi nancová-
ní obrubníků, zeleně a parkoviště. 
Bude prodlouženo i veřejné osvět-
lení směrem k benzinové pumpě,“ 
sdělil starosta Josef Horáček.

Autobus pro konzervárnu
V hrobčické konzervárně se 

pomalu rozjíždí provoz a vede-
ní obce začíná přemýšlet jak nej-
lépe dopravit pracovníky pro no-
vě vzniklou továrnu. Jednalo se 
o prodloužení spoje linky MHD 
nebo o samostatné lince.

„V současné době jednám 
s Krajským úřadem o možnosti 
změny dopravních linek meziměst-
ské dopravy. Pokud se vše podaří, 

Na autobuso-
vém nádraží by-
ly zatím pokáce-
ny stromy. Kdy se 
začne s výstavbou 
obchodního domu 
a jakého?

„Investor čekal pouze na stavební 
povolení. Pokud by vše nestihl vyřídit 
do 30. dubna, hrozila mu dle smlou-
vy 4 miliónová pokuta. Vše se stihlo 
a s výstavbou by se mělo začít kaž- dým dnem. Nejdříve se patrně začne 

s nádražím, které se posune k vlako-
vému. Stavět se bude Interspár, který 
by se měl do vánoc otevřít.

Investor také hned začne s výstav-
bou kruhového objezdu u Plusu, což 
bude představovat velká omezení 
pro motoristy. Zatím jednáme o ná-

hradním dopravním řešení, ale ur-
čitě bude zprůjezdněna, a to obou-
stranně Seifertova ulice. V Mostě 
a Teplicích musí být upozornění, aby 
řidiči nejezdili zbytečně přes Bílinu, 
ale zvolili náhradní trasu. Řidiči by 
také měli počítat s 15 až 20 minuto-
vou časovou rezervou.“

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu 

pověřit vedoucího stavebního 
úřadu podáním zprávy radě města 
ohledně postupu opravy schodů 
a opěrné zdi na Masarykově vý-
šině.

Tajemníkovi městského úřadu 
předložit plán deratizací a odchy-
tu holubů ve městě Bílina. 

Schválila:
Uzavření smluv mezi Měs-

tem Bílina a českým rybářským 
svazem o poskytnutí dotace ve 
výši 14 000,- Kč a Arkádií Tep-
lice o poskytnutí dotace ve výši 
15 000,- Kč z Programu podpory 
společenských a zájmových or-
ganizací, dle návrhu komise pro 
školství, kulturu a sport ze dne 21. 
4. 2008. 

Žádost řed. MŠ, ul. Maxe Šva-
binského, o použití fi nančních 
prostředků z investičního fondu 
ve výši 13.090,- Kč na dofi nanco-
vání kuchyňského robota.

Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlu-
mem ve výši 10.000,- Kč na spor-
tovní akci „Bílinský Brännball 
Cup 2008“, který se bude konat 
ve dnech 22.5.-23.5.2008.

Žádost řed. ZUŠ o použití fi -
nančních prostředků z investič-
ního fondu ve výši 8.130,- Kč na 
dofi nancování tanečního linolea.

Rozhodla:
Vypsat VŘ  na zakázku malého 

rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a zadává-
ní veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina pro akce:

a) « Generální oprava osvětlení 
v ZŠ Aléská» 

b) « GO sprch v objektu ZŠ 
Aléská» 

c) « ZŠ Aléská – výměna linolea 
v učebnách» 

d) « ZŠ Lidická – výměna lino-
lea v učebnách» 

e) « Výměna dlažby na chod-
bách v objektu ZŠ Za Chlu-
mem» 

f) « Technický dozor investora 
pro akci „Lávka přes řeku 
Bílina a silnici I/13, Bíli-
na“» 

g) « Technický dozor investora 
pro akci „Oprava střešního 
pláště objektu Lesní kavár-
ny na Kyselce v Bílině“»

h)  « Prodloužení komunikace 
„Na Větráku, Bílina“ » 

i) « Zpracování PD pro stavební 
povolení „na okružní křižo-
vatku v místě Pivovarského   
náměstí v Bílině“, včetně 
inženýrské činnosti potřeb-
né pro stavební  povolení» 

Přidělit zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci: 

• « Nákup dvou třítroubových 
cukrářských pecí s příslu-
šenstvím» jedinému ucha-
zeči, a to  fi rmě SEP spol. s. 
r. o. Děčín.

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 akci

•  « Přístrojové vybavení počí-
tačové učebny ZŠ Za Chlu-
mem» je nabídka fi rmy T. 
S. B. S. s. r. o. Ústí nad La-
bem. 

Doporučuje
zastupitelstvu zrušit:
Usnesení č. 85 ze dne 17. dub-

na 2008, kterým bylo schváleno 
zajištění plynulého předfi nanco-
vání projektu „Rekonstrukce Mí-
rového náměstí“, předkládaného 
v rámci programu ROP NUTS 
2 Severozápad, prioritní osy 1, 
oblast podpory 1.2 „Podpora re-
vitalizace a regenerace středních 
a malých měst“, z rozpočtu města 
ve výši cca 60 mil. Kč.

Vzala  na vědomí
Urgenci slevy nájemníků objektu 

SuNN 677 za teplou užitkovou vodu 
za rok 2007.

Informaci o předložení plnění 
usnesení zastupitelstva města, kte-
rým je tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit vypsání výběrového 
řízení na realitní agenturu na „Za-
jištění prodeje, pronájmu či návrhu 
na využití areálu bývalého pivovaru 
v Bílině, Pivovarské náměstí čp. 1“, 
do rady města dne 28. května 2008.

Informace Ing. Michala Vlčka – 
AVE CZ odpadové hospodářství s. 
r. o. s tím, že ředitelka městských 
technických služeb podá informace 
fi rmě AVE CZ odpadové hospodář-
ství s.r.o., týkající se městských tech-
nických služeb potřebných k vypra-
cování analýzy.

 Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretari-
átu starosty města  a dále i na 

webových stránkách města
(www.bilina.cz )

Rada města na své 10. schůzi konané 
dne 14. 5. 2008 mimo jiné

Foto: Václav Weber
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Střípky
z Bíliny

bude dopravní spoj řešen v rám-
ci základní dopravní obslužnos-
ti, která je plně hrazena Krajským 
úřadem,“ uvedl vedoucí doprav-
ního odboru Miroslav Jedlička.

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.

Státní dotace pro fyzické 
osoby na využívání obno-
vitelných zdrojů energie

Kotle na biomasu (dřevo, pelet-
ky, obilí apod.), dotace 50% uzna-
ných nákladů, max. 50 000,-Kč. 
Předmětem podpory může být 
pouze kotel na biomasu včetně 
příslušenství, který nahrazuje pů-
vodní kotel na pevná fosilní pali-
va. Pokud se jedná o lokalitu, kte-
rá je plně plynofi kována, nelze 
o dotaci žádat.

Solární systémy na celoroč-
ní ohřev teplé vody, dotace 50%, 
max. 50 000,-Kč.

Solární systémy na přitápění 
a celoroční ohřev teplé vody, do-
tace 50%, max. 60 000,-Kč.

Tepelná čerpadla, dotace 30%, 
max. 60 000,-Kč.

Bližší informace podá oddělení 

V noci po měs-
tě nechodím a ve 
dne mě ještě ni-
kdo nepřepa-
dl. Z tohoto po-
hledu mohu být 

s vývojem bezpečnosti, na rozdíl 
od řady důchodců třeba v Pane-
lovém sídlišti spokojen.  Velkým 
problémem je drobnější majetko-
vá trestná činnost. Česky řečeno, 
krade se vše co není přivařeno ne-
bo přikováno.   Podle dostupných 
informací se nezvyšuje kriminali-
ta závažnějšího charakteru, jako 
jsou loupežná přepadení či  těžká 
ublížení na zdraví. Na majetkovou 
trestnou činnost má vliv společen-
sko ekonomická situace, vyso-
ký podíl dlouhodobě nezaměstna-
ných, vysoká zadluženost mnoha 
rodin, i díky lichvářským úrokům. 
Každý by se měl seznámit s pod-
mínkami než si půjčí. Ovšem to 
zdaleka neznamená, že by majet-
ková trestná činnost měla být pou-
ze výsadou chudých, jen to je zde 
více vidět.  Zda klesá nebo stou-
pá kriminalita  v Bílině obecně, na 
to mohou odpovědět pouze statis-
tiky Policie ČR.  Na druhou stra-
nu je pravda, že řadu drobnějších 
krádeží občané vůbec nehlásí, a to 
také statistiku zkresluje.  Problém 
je i u přetíženého okresního sou-
du.  Řízení trvá dlouho a trest na-
opak bývá mírný. Stejně tak za-
držený zloděj se již ráno usmí-
vá na náměstí. Máme i městskou 
přestupkovou komisi, zda využí-
vá své pravomoci například u no-
torických rušitelů  sousedských 
vztahů či nočního klidu je otáz-
kou pro někoho jiného.    

A jsem u poslední podotázky. 
Máme zde často tolik kritizova-
nou městskou policii. Jednak ji 
kritizují ti, kterým „šlápla na ku-
ří oko“, jednak ti, kteří o její prá-
ci, možnostech a povinnostech 
mnoho nevědí. A potom je většina 
občanů Bíliny, kteří si práce mu-
žů a žen v uniformě strážníka vá-
ží.  Ti si uvědomují, co by ve měs-
tě nastalo, pokud by zde městská 
policie nebyla.  Policie ČR, která 
z místního oddělení nemá na sta-
rosti jen Bílinu, ale i řadu vesnic 
kolem, by nemohla strážníky na-
hradit.  Naštěstí zde funguje, nebo 

alespoň ještě v době, kdy jsem byl 
v radě města fungovala, výborná 
spolupráce obou bezpečnostních 
složek.  Naši strážníci mají sluš-
né vybavení, k dispozici kamero-
vý systém. A to ještě práci měst-
ské policii znesnadňují hlavně ři-
diči, kteří nedodržují základní 
pravidla, parkují, kde zrovna po-
třebují zastavit, jezdí často šíle-
nou rychlostí po městě a z nějaké-
ho alkoholu před jízdou si neděla-
jí starosti.  Pokud by toto strážníci 
nemuseli řešit, měli by více času 
na dohled  hlavně nad  Panelovým 
sídlištěm a Za Chlumem.  A ma-
ličkost, pokud vidíte jet strážníky 
nebo policisty v autě, ještě to ne-
znamená, že nemají nic na práci. 

 Oldřich Bubeníček (KSČM)

K r i m i n a l i t u 
nejvíce vyzdvi-
huje velká neza-
městnanost a vy-
soké procen-
to nepřizpůsobi-
vých obyvatel. 

V našem městě došlo k neblahému 
přistěhování většího počtu méně 
přizpůsobivých občanů z Cháno-
va, kteří se usídlili ve starém sídliš-
ti a jejich působením stoupla drob-
ná kriminalita, stejně jako ve vět-
šině měst našeho regionu, kde do-
šlo k podobným náhlým migracím. 
Tato drobná kriminalita je již dnes 
velmi dobře organizovaná a jednot-
livé kriminální delikty jsou rozděle-
ny do různých činností, které vyko-
návají různé buňky specializované 
jen na své specifi cké fáze kriminál-
ní činnosti a vytváří tak funkční síť. 
V drtivé většině případů jezdí tyto 
skupiny páchat trestnou činnost mi-
mo své mikroregiony, aby byly hů-
ře dopadnutelné. Policistům se čas-
to podaří tyto sítě objevit, ale ne-
podaří se jim tato činnost prokázat 
a často trestní stíhání přeruší pro ne-
dostatek důkazů. Tento fakt je mož-
né řešit jen změnami trestního zá-
kona na vyšší úrovni politiky.  Do-
mnívám se, že bezpečnost  ve měs-
tě je jiná v letním a zimním období, 
protože lepší počasí dovoluje větší 
migraci těmto delikventům. 

Další otázkou je co s takovou kri-
minalitou dělat. Ve Vsetíně to řeší 
právně obhajitelnou migrací z měs-

ta, ovšem tito vyexpedovaní obyva-
telé končí právě v našem regionu, 
kde jsou dostupné byty a sociální 
dávky, které jsou vypláceny v část-
kách okolo 56 mil. ročně z našeho 
rozpočtu, který je cca 260mil.ročně. 
Je proto možné bránit se například 
vydáváním jídelních poukázek mís-
to peněz, jak se začali chránit v Lit-
vínově a nebo pokud se nám pove-
de zvednout cenu bytů rozjezdem 
lázní a přidružených činností, od-
radíme další přílivy těchto obča-
nů. Zvýšený pohyb policistů a vel-
ké procento úspěšných zásahů nám 
bude tyto delikventy také odrazo-
vat, protože se jim nejlépe pracuje 
v klidu. V posledních letech se sni-
žuje již zmíněná nezaměstnanost 
a to si myslím, je zásadní trend ke 
zlepšení naší situace.

Ing. František Poživil
(SNK-ED)

Z předvolebních
kandidátních listin

Zkvalitnit práci městské policie 
ve prospěch bezpečnosti občanů 
a jejich dětí a majetku. (ČSSD)

MP - Nulová tolerance malých 
pořádkových přestupků, nedodr-
žování občanského soužití, tvoře-
ní nepořádku hlavně v panelových 
domech, rušení nočního klidu.

Navýšení stavu městských stráž-
níků, změna organizačního řádu, 
rajonizace. V Bílině máme díky 
velkému počtu sociálních živlů již 
neúnosně mnoho problémů – ne-
chceme je tu a náležitě jim to bu-
deme v rámci zákonných možnos-
tí dávat najevo! Chceme a bude-
me chránit řádné občany, aby měli 
klidnější a bezpečnější život v na-
šem městě. Z městské kasy už bu-
deme vydávat peníze především 
na represe a ne na zcela neúčel-
nou prevenci. (ODS)

Zkvalitnění činnosti městské po-
licie a její spolupráce s Policií ČR. 
Rozvoj prevence kriminality. Ob-
nova a modernizace veřejného 
osvětlení. Přísný postup proti ne-
přizpůsobivým občanům ve měs-
tě.  Přijetí efektivních opatření pro 

Cítíte se ve vašem městě bezpečně?
Otázka bezpečnosti je jedna z nejdůležitějších a poslední dobou nabývá opět na aktuálnosti. Dostá-
váme se téměř do poloviny volebního období, a tak otázka jak vidí bezpečnost ve městě naši politici, 
se nabízela sama. Kromě Liberální reformní strany se ostatní politické strany v Bílině k bezpečnosti 
vyjadřovaly hlavně na svých kandidátních listinách. Jak plní svá předvolební předsevzetí, a jak vy-
padá situace v současné době, se vyjádřil Oldřich Bubeníček (KSČM) a Ing. František Poživil (SNK-
ED). Michal Mlej (LiRA) se z diskuse omluvil, ostatní strany se nevyjádřily.

dokončení na str. 5

Jaká je podle vás bezpečnostní situace v Bílině, měla by se řešit nebo je současný stav vyhovující
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rozvoje města na MěÚ v Bílině. 
Kontaktní osoba Miluše Lavičko-
vá, tel. 417 810 862.

Z kasáren sociální byty?
Opět další fáma, která se rozvíři-

la mezi občany. Podle starosty Jo-
sefa Horáčka se na budovu kasá-
ren byla podívat německá fi rma, 
která budovu zhodnotila jako ne-
vyhovující k jakémukoli účelu. 
„Ačkoli sídlo bývalých kasáren 
vypadá z venku celkem přijatel-
ně, je tam špatná statika, odpa-
dy a rozvody elektřiny jsou znač-
ně zastaralé. Začínáme uvažovat 
o tom, že budova  se zbourá a po-
zemek by mohl sloužit jako prů-
myslová zóna. Zatím se snažíme 
prostřednictvím Kraje tento ob-
jekt propagovat, ale zatím neú-
spěšně,“ zhodnotil stávající situa-
ci starosta Josef Horáček. 

Problémy se sociálně 
slabšími občany

Nesnesitelný zápach, štěkot bez-
mála 15 psů a ustavičný strach 
o děti zažívají obyvatelé Vítěz-
né ulice. Řeč je o domě, kde byd-
lí převážně nepřizpůsobivé oso-
by. Dům nemá vlastní kanalizaci, 
a tak odpad končí na městském 
kanále. Kde končí komunální od-
pad je  záhadou, protože dům ne-
má žádnou nádobu na odpad. In-
cident, který se odehrál v měsíci 
dubnu jsme již otiskli v předchá-
zejících BZ. 

 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

Cítíte se ve vašem městě bezpečně?
zvýšení bezpečnosti v problema-
tických částech města. (HNHRM)

Prohloubit pořádkovou a bez-
pečnostní činnost městské policie, 
zejména v kritických oblastech 
sídlišť. Město rozdělit na rajo-
ny. Sledovat a evidovat přestupky 
projednávané příslušnými orgá-
ny a přestup. komisí (monitorovat 
užívání drog, gamblerství a prodej 
nevhodných tiskovin pro mládež, 

přestupkové jednání zejména ne-
přizpůsobivých jednotlivců a sku-
pin). Hlavní činností MP musí být 
zajišťování bezpečnosti a majet-
ku občanů. Zajistit požární ochra-
nu obce dle současných právních 
předpisů. Prověřit přístupové ko-
munikace k jednotlivým domům 
pro zdravotní a požární techniku.
 (SNK-ED)

Prosazovat těsnější spolupráci 
strážníků městské policie a PČR. 

Podporovat a prosazovat projekty 
v rámci prevence kriminality. Na-
příklad přednášky, besedy s pra-
covníky prevence kriminality pro 
mládež a seniory. Zakoupit mobil-
ní kamery pro zvýšení bezpečnos-
ti ve městě. Pokračovat ve spo-
lupráci s úřadem práce a v rám-
ci MTSB zaměstnávat na veřejně 
prospěšné práce nezaměstnané.
 (KSČM)

Jak se volební program plní,
posuďte sami.

pokračování ze str. 4

Anketa končí 16. června 2008.

Anketa Ústecký kraj pořádá soutěž

„Autobusový dopravce roku 2008“„Autobusový dopravce roku 2008“
Cílem této soutěže je vybrat z dopravců,

kteří zajišťují základní dopravní obslužnost v kraji, toho nejkvalitnějšího.

Rozhodovat o něm budou sami cestující prostřednictvím internetu nebo anketních lístků.
Tyto lístky lze posílat poštou, odevzdávat v informačních kancelářích dopravců

nebo na krajských úřadech.
Ve vestibulu Městského úřadu v Bílině

je umístěna u podatelny sběrná krabice na anketní lístky. 

Bližší informace o anketě a úplná pravidla losování naleznete na internetových stránkách
www.kr-ustecky.cz/dopravceroku.

„Chtěla bych poděkovat vede-
ní města, že nám tak pěkně vybavilo 
prostory pro náš klub. V Domě s pe-
čovatelskou službou jsme vlastně náš 
klub zakládali a příští rok již oslaví-
me 10 let. Moc se nám tu líbí a je tu 
i jedna velká výhoda, že náš klub roz-
šířili i obyvatelé DPS a samozřejmě 
uvítáme i další členy,“ uvedla ve-
doucí Klubu seniorů II. Venuše Va-
chalcová.

Do nově otevřeného klubu se při-
šel podívat a posedět starosta Jo-
sef Horáček. „Jsem rád, že se seni-
orům nové prostory líbí. Myslím si, 

Klub seniorů II. se vrátil do Domu
s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou na Teplickém předměstí opět ote-
vřel své prostory pro Klub seniorů II. Jejich poslední zázemí 
u MŠ M. Švabinského již zaplnili pracovníci fi rmy, která rozši-
řuje prostory mateřské školy. Současné prostory Klubu seniorů 
jsou sice menší, ale za to útulnější a renovovány.

že město by se o seniory mělo po-
starat a nové prostory v DPS jsou 
opravdu velmi příjemné a důstojné. 
Dokonce jak mi bylo sděleno, tak  se 
tu senioři cítí lépe než na bývalém 
místě.“ (lal)
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Již léta se MěÚ snaží tuto situa-
ci řešit a zatím bezvýsledně. V do-
mě se vystřídali pracovníci hygi-
eny, odbor životního prostředí 
a další. Poslední události, ale na-
braly takový spád, že celou zále-
žitost dostal na starost Stavební 
úřad Bílina. Že by se mělo za-
čít jednat, si myslí i starosta Jo-
sef Horáček. „Zatím bylo zjištěno, 
kdo je vlastníkem domu a přišlo se 
na to, že část vlastní osoba již ze-
snulá. Druhým vlastníkem je  je-
den ze současných obyvatel do-
mu, který vlastní pouze 1/6 domu 
a paní, která se nachází v ústavu 
pro dlouhodobě nemocné a nemá 
podpisové právo. Zatím se připra-
vuje materiál do rady a zastupitel-
stva s tím, že by město odkoupilo 
5/6. Potom bychom již jako vlast-
níci domu mohli jednat i o zbýva-
jící 1/6.“

V současné době bylo již vzne-
seno na jednoho obyvatele do-
mu obvinění z výtržnictví. Podle 
mluvčí PČR neshledal soudce dů-
vody k vazbě a proto je obviněný 
vyšetřován na svobodě.

DDM pořádá akci
pro dětské oddělení
nemocnice v Mostě

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

Schola, organizátor a hostitel teplic-
kých gymnazistů, se své úlohy zhos-
tila se ctí, o čemž svědčí i uznání 
Mgr. Martínkové, umělecké vedoucí 
Canzonetty, která ocenila zápal zpě-
váků, erudici dirigentky Aleny Pý-
chové, která skvěle zastoupila chybě-
jícího sbormistra, i nápad s využitím 
českého textu ballady Thomase Mor-
leyho k pozvánce hosta na pódium. 

Velkou zásluhu na úspěchu kon-
certu i předchozích šesti večerů má 
bílinská radní Mgr. Zdena Hanzlí-
ková, která podpořila Scholu v do-
bě, kdy se cyklus rozbíhal a my jsme 
se teprve učili, jak nakládat s pro-
pagací, grantovým pravidlům i úctě 
ke každému (platícímu) poslucha-
či, a která obětavě „hájí“ naše dob-
ré jméno. 

Chci poděkovat panu Václavu We-
berovi, který od r. 1999, kdy SCHO-
LA VIVA BILINENSIS vznikla, ne-

vynechal jediný z téměř čtyř desítek 
koncertů, a který je naším exkluziv-
ním fotografem.

Uznání patří také studentu Jiřímu 
Veiglovi, talentovanému klavíristovi 
a skladateli, který během náročné pří-
pravy k maturitě na bílinském gymná-
ziu nastudoval část programu Scholy 
a oživil vystoupení Scholy svojí hrou 
na digitální piano Yamaha.

V neposlední řadě děkuji Radě 

města Bíliny za to, že nás do obřadní 
síně spolu s Vámi, milí posluchači, 
pustila, a děkuji také matrikářce pa-
ní Miloslavě Uhrové, která dohlédla, 
aby nám zde nic nechybělo.

Do 30. listopadu 2009, kdy na den 
přesně s Vámi oslavíme 10. výro-
čí prvního koncertu SCHOLY, zbý-
vá navléknout na nit ještě tři perlič-
ky, kterými symbolicky završíme 
a zaokrouhlíme na rovnou desítku 
dvouletý cyklus komorních veče-
rů. Věřím, že se spolu setkáme i při 
vernisážích, adventních nebo pašijo-
vých vystoupeních v Kostele sv. Pe-
tra a Pavla na Mírovém náměstí ne-
bo na koncertním provedení Rybovy 
České mše vánoční se Severočeskou 
fi lharmonií Teplice.

Děkuji za všechny současné i bý-
valé členy Scholy za Vaši přízeň a tě-
ším se příště na viděnou a na slyše-
nou. (jm)

Hudebním přátelům s láskou...
Pověst pěveckého sboru Gymnázia v Teplicích, studentské CANZONETTY,  přilákala tentokrát do 
secesního interiéru více posluchačů, než obvykle, nestačila křesla, a tak ti poslední z Vás, seděli tento-
krát na přistavených židlích.

Ta končící nese název EXIT a skoro 3 roky působí 
v Bílině a okolí. Pro všechny příznivce to byla skoro 
poslední šance je vidět hrát v plném složení. Její čle-
nové, všichni žáci ZUŠ  v Bílině, končí své působení 
ve škole a odcházejí za studiem do různých koutů 
Evropy. Proto jsme se rozhodli k velké akci, která by 
měla zakončit snad úspěšnou etapu muzikantského 
života. Můj velký dík patří všem členům kapely, za 
práci, humor a inspiraci při zkoušení i koncertování. 

ExitExit

 The Others The Others

Jak už název celé akce napovídá, šlo o loučení 
jedné kapely a úplný začátek druhé. 

THE OTHERS („Ti Druzí“) jsou nové seskupení, 
které hraje v ZUŠ Bílina teprve 8 měsíců, a na rozdíl 
od EXITU mají živé bicí, na které hraje trochu ne-
zvykle slečna. To nám dovolilo zvolit i jiné hudební 
žánry, blues, punk apod. Celá kapela se tím pádem 
orientuje k živé a tvrdší muzice. Pevně věřím, že naše 
spolupráce bude nadále pokračovat a zahrajeme si 
řadu dalších věcí.

Na závěr patří poděkování ZUŠ a KC Kaskáda za 
pomoc při uspořádání koncertu a v neposlední řadě 
divákům, kteří vyprodali sál a velmi nás podpořili. 

Tomáš Ernst, ZUŠ v Bílině, foto V. Weber

Foto: Václav Weber

Naposledy & PoprvéNaposledy & Poprvé

Zápis žáků
pro školní rok 2008/2009

se koná ve dnech
2. – 6. června 2008

mezi 14. – 18. hodinou 
  

Nabídka:
 Hudební obor (pro děti od 5 let), 

Taneční obor (od 5 let),
Výtvarný obor ( od 6 let)

Zápis je spojen s talentovou zkouškou
  

Více informací na tel. 417 823 095
nebo www.zus-bilina.cz

Základní umělecká 
škola Bílina

Mírové nám. 21
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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

Naše kanceláø Vám pøi prodeji zajiš�uje:

  zprostøedkujeme prodej za nejvyšší možnou cenu

  etické a profesionální jednání

  individuální pøístup

  veškeré právní a finanèní zázemí

Nenechávejte tato místa prázdná a soutìžte s námi!

Z každých tøiceti zákazníkù v roce 2008 losujeme výherce zájezdu

k moøi pro 2 osoby v hodnotì 30.000,- Kè + 10.000,- Kè kapesné.

Využijte naší nabídky a prodejte svou nemovitost prostøednictvím kanceláøe RE/MAX Star.

Z každých tøiceti zákazníkù v roce 2008 losujeme výherce zájezdu k moøi.

Star

“Chcete kvalitnì a s jistotou prodat nebo pronajmout Váš byt, dùm, èi pozemek? 

Svìøte Vaši nemovitost do nejvìtší celosvìtové sítì realitních kanceláøí RE/MAX:”

RE/MAX PRODÁVÁ NEJVÍCE REALIT NA SVÌTÌ
O mìnad !

Doporuète nám nemovitost nebo nám pøedejte informaci o tom,

kde se ve Vašem okolí prodává byt, dùm nebo pozemek. My Vám

vyplatíme odmìnu ve výši 10% z naší provize, minimálnì 4000,- Kè.

Èek m  en na Vá !á e j s
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INZERCE 041/BZ

V a e na j st t   a te s  i n e  E/MAR X.
s ït i o u a st ò e kl e t m volejte na tel.: 739 486 435 

pište na e-mail: jiri.broz@remax-czech.cz

připravil

Václav
Weber

UpozorněníUpozornění
Město Bílina bude pro zájemce 

oddávat v pátek 8. 8. 2008.
Cena obřadu zůstává stejná

jako v běžném termínu. 

INZERCE

Fotoreportáž z jarmarku
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE
 DIGITÁLNÍ  KINO 

Ve středu 28. května si nenechte 
ujít Irský hudební fi lm

ONCE
v hlavní roli Markéta Irglová 

a Glen Hansard.
On je pouliční muzikant a občas 
si přivydělává v dílně svého otce. 
Jeho snem je živit se hudbou, ale 
to se mu vůbec nedaří. Ona je ta-
lentovaná pianistka z Čech, kte-
rá odešla do Irska kvůli obživě 
a prodává na ulici růže. Když se 
ti dva náhodou potkají, zjistí, že 
jejich společná hudba má neoby-
čejnou sílu a podaří se jim získat 

nejen peníze na pronájem studia, 
kde natočí společnou desku, ale 
také přízeň a obdiv všech, kteří 
se na jejím vzniku podílejí. Oba si 
ale velmi záhy uvědomí, že tako-
vého člověka, jakým je ten druhý, 
se jim podaří v životě potkat jen 
jednou. Jeho nově nabytá svoboda 
a její minulé závazky tak oba po-
staví před rozhodnutí, co jsou pro 
sebe schopní obětovat a jestli vů-
bec mají možnost zůstat spolu.
  Zdroj Palace Cinemas

KINO HVĚZDA UVÁDÍ

Český fi lm
VENKOVSKÝ UČITEL 

uvidíte ve čtvrtek 29. a 30. květ-
na od 18.00 hod.

Učitel (Pavel Liška) opouští gym-
názium a rodiče (Zuzana Krone-
rová a Miroslav Krobot) v hlav-
ním městě a přichází učit na ven-
kovskou školu, aby tak zapomněl 

na nevydařené milostné vztahy 
a našel znovu sám sebe. Postup-
ně získává důvěru místních li-
dí. Jednou z nich je svérázná stat-
kářka Marie (Zuzana Bydžovská) 
a Chlapec, její sedmnáctiletý syn 
(Ladislav Šedivý). Marie žije po 
rozpadu svého manželství smí-
řena s osamělým životem, a pro-
to ji samotnou překvapí, když se 
zamiluje do Učitele. Na návštěvu 
za Učitelem přijíždí Přítel (Marek 
Daniel), který však záhy zdánlivě 
poklidné místo opouští a zanechá-
vá za sebou spáleniště rozvráce-
ných vztahů. Beruška (Tereza Vo-
říšková), která do té doby chodi-
la s Chlapcem, ho bez rozlouče-
ní opouští. Učitel, který cítí vinu, 
se snaží svým přátelstvím pomo-
ci Chlapci vrátit ztracené sebevě-
domí. Dokážou v sobě hrdinové 
tohoto příběhu najít sílu k odpuš-
tění, potkají nakonec lásku nebo 
přátelství?     
 (ofi ciální text distributora)
 

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.

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

 http:// www.ddmbilina.cz

KINO HVĚZDA
• čtvrtek 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
• středa 28. května od 18.00 h.

ONCE
Irsko. Hudební melodrama.

Vstupné: 60,- Kč. Nevhodné do 12 let.

MĚSTSKÉ DIVADLO
• pátek 23. Května od 16.00 h.

BOŘEŇSKÁ
ČARODĚJNICE

Předávání ocenění za recitaci, zpěv 
a tanec. Vstupné: 20,- Kč

(pro veřejnost).

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• sobota 24. května od 14.00 h.
SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ

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

nova. Pořádá A. Fialová
a H. Mrázková

KOUPALIŠTĚ ŽIŽKOVO
 ÚDOLÍ

• středa 28. května od 9.00 h.
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

Výtvarná soutěž pro školáky 
v rámci cyklu soutěže BOŘEŇSKÁ 

ČARODĚJNICE 2008

GALERIE POD VĚŽÍ
• do 25. 5. 2008 se koná výstava

RICHARD KINDL
NÁRODNÍ PARKY AMERIKY
Prodejní výstava fotografi í Richar-

da Kindla, absolventa Institutu 
výtvarné fotografi e

      
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

• do 25. 5. 2008 se koná
prodejní výstava s názvem
OBRAZY A GRAFIKA 

FRANTIŠKA
RINGO ČECHA

Prodejní výstava známého herce, 
zpěváka, spisovatele a výtvarníka 
F.R.Čecha. Spolupořadatelem vý-
stavy je Galerie U Brány v Úštěku

Městská policie
v Bílině spolupracuje 

se školami
Přímo na své služebně přivítala 

Městská policie Bílina zajímavou 
návštěvu. Seznámit se s prací stráž-
níků přišli žáci ZŠ praktické v Bí-
lině. „Žáci nejnižších ročníků byli 
seznámeni s řadou pomůcek a vyba-
vení, jenž strážníci MP při své práci 
používají. Třeba neprůstřelnou vestu 
si chtěl zkusit každý,“  sdělil průběh 
exkurze strážník František Krejčí.

Děti nejvíce zajímaly kamery 
MKDS. Všechny velmi překvapil 
jejich dosah, a co vše je kamerovým 
systémem monitorováno.

„Návštěva na MP se dětem líbi-
la. Příští měsíc na tuto akci navá-
že ukázka z činnosti psovodů MP 
Bílina včetně ukázky vozidel MP,“ 
dodává Krejčí.

Tato akce byla završením dlouho-
dobé spolupráce ZŠ praktická a MP 
Bílina, která spočívala hlavně v be-
sedách. V průběhu několika měsíců 
se žáci dozvěděli mnoho užitečných 
rad a informací z dopravní proble-
matiky, veřejného pořádku nebo ši-
kany. (red)

Foto: F. Krejčí
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Každý den jsme s dětmi vyráželi 
za poznáním a hledáním – vodníka 
nebo  Bílé paní na zámku. Navštívili 
jsme muzeum a Krýzovy jesličky. 
Ve sklepení zámku si děti prohléd-
ly  výstavu Vodní svět. U stánku se 

zmrzlinou nám pan zmrzlinář pouta-
vě vyprávěl o životě čapí rodinky na 
komíně zámku. Naší pozornosti ne-
unikla také střelnice, svezli jsme se 
vláčkem úzkokolejkou, a na místní 
pile se podívaly děti, jak se zpraco-

vává dřevo z lesů.
Místní družstvo, které šije čepice, 

nám pro děti ušilo kšiltovky s logem 
Dolního Skrýchova.

Pobyt jsme ukončili oslavou naro-
zenin a začal skutečný Vodnický rej, 

na který maminky připravily dětem 
pěkné masky vodníků, víl a rusalek.

Děti si z výletu přivezly plno hez-
kých zážitků a poznání.

M. Grossmannová,  L. Zlatohláv-
ková a děti z MŠ Čapkova

Na otázku proč se chopili nabídky, 
která umožňuje studentům Evrop-
ské Unie zdarma studovat na koleji 
BANFF AND BUCHAN u skotské-
ho Aberdeenu, shodně odpovídají: 
životní zkušenost, šance zdokonale-
ní angličtiny, poznání světa. 

Pro Pavla je to také splnění snu 
poznat Skotsko více než krátkodo-
bý návštěvník. Tom přidává – nová 
zkušenost v oblasti konzumace tra-
dičních skotských nápojů, samozřej-
mě v rámci brigády v pohostinství! 

Gábina a Klára sní o výletech v di-
voké přírodě u moře a jezer, muzi-
kanti Jirka a Radim se těší na pozná-
vání skotské hudby a kultury všeo-
becně, s nápadem přijít po půlroce 
na návštěvu do rodného gymnázia 
v kiltu. Kuba je odhodlán procvičo-
vat svou angličtinu hlavně při studiu 
v přítomnosti jiných zahraničních 
studentů. To je dalším shodným bo-
dem všech, rozšířit si obzory během 
každodenního setkávání se s mladý-
mi lidmi z jiných koutů světa. 

Z Bílinského gymnázia na sever Skotska

Foto: Ing. Jaroslav Veverka

Gábina, Jakub, Jirka, Klára, Pavel, Radim, Tomáš. Sedm 
„statečných“, kteří se rozhodli zkusit neznámé bystřiny skot-
ské COLLEGE místo známých vod  domácí české vysoké ško-
ly. Rozhodli se vzít na sebe tíhu studia v cizím jazyce a současně 
se starat, samostatně a bez bezprostřední pomoci rodičů, o výdělek 
na bydlení a stravu. Ne každý by se odhodlal k takovému kroku.

Týdny maturit jsou tu a dobré vý-
sledky ze zkoušek mohou dát šan-
ci našim studentům začít další eta-

pu svého života podle své volby. Je 
skvělé, že ta příležitost tu je a oni jí 
využívají. Mgr. Helena Pátková

Školka vyjela za vodníky na jih Čech
V polovině dubna vyjely naše děti do jižních Čech. Ubytovali jsme se v příjemném rodinném penzionu v Dolním Skrýchově, který se 
nachází 2 km od Jindřichova Hradce.

Pýchou bílinských lázní byl odjakživa je-
jich park. Je až zarážející, že po částeč-
ném zplundrování nejen lázní, ale i par-
ku posledním majitelem si lázeňský park 

udržel své kouzlo. V posledních letech se 
o park pravidelně starají Městské technic-
ké služby.

V těchto dnech probíhá v lázeňském par-
ku kompletní regenerace. Ta spočívá hlav-
ně v prořezech náletových dřevin, odstranění 
suchých a nemocných stromů  a vysázení cca 
54 nových stromků (javorů). Lázeňský park 
se může v těchto dnech pochlubit krásně roz-
kvetlými rododendrony, ke kterým přibudou 
nově vysazené mandloně MAGNOLIE. 

„Vyřezané nálety nepálíme, ale vše štěp-
kujeme. Zregenerovat musíme plochu vel-
kou 5 ha. Obnovujeme již dávno zarostlé tra-
sy, které mohou sloužit jak chodcům, tak cyk-
listům. Později budeme horolezeckou tech-
nikou ošetřovat koruny stromů, což bude 

velmi zajímavá práce,“ uvedl Ing. Náprs-
tek ze společnosti GardenLine Litoměřice.
 Text a foto: Lada Laiblová

Lázeňský park obnovuje svou krásuLázeňský park obnovuje svou krásu

Ing. Náprstek a Lenka Hořejší z odboru ŽP 
v Bílině na prohlídce parku
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Nabídka letních táborů DDM Bílina

Stanový tábor leží 13 km 
od Pelhřimova  nedaleko od 
městečka Horní Cerkev. Na 
louku  v blízkosti rybníka 
Samson, ze dvou stran ob-
klopenou  lesem už 30 let 
jezdí generace dětí z Bíliny 
i okolí. Všichni spíme ve 
dvoulůžkových stanech 
s dřevěnou podlážkou, na 
postelích, které jsou 
zavěšené na kovové 
konstrukci. Postele 
jsou vybavené dvěma 
dekami a polštářem – spací pytel si 
děti vozí vlastní, ale je možno si jej 

Horní Cerekev

Celotáborovou hru - ZÁLESÁKY 
– jsme zaměřili na život v příro-
dě, naučíme se něco o ohních, uz-
lech, budeme pracovat s mapou, 
morseovkou,
prohloubíme si naše znalosti a vě-
domosti o přírodě. To vše si vy-
zkoušíme v připravených hrách 
a soutěžích, nebudou chybět 
sportovní hry, zábavné soutěže, 

koupání. Rybník Samson využi-
jeme k projížďkám na lodičkách. 
Čeká na nás i malý puťáček. Po-
kud se rozhodnete a přihlásíte se 
na 1.běh Horní Cerkve,  nebudete 
se nudit ani jeden den. Na všech-
ny táborníky se těší Jarka, Jarda, 
Jiří, Jana, Monika, Jana, Evík, Ve-
ronika a další členové táborového 
kolektivu 1.běhu

Termín: 29. 7. – 12. 8. 08 
Hlavní vedoucí tábora:

Krista Sýkorová
Při opravách tábora byl v jeho  
blízkosti nalezen byl nalezen 

poslední dopis pašeráka Jakuba, 
v němž naznačuje cestu k pokladu, 

který v okolí zakopán. Je jen na 
nás, zda jej dokážeme objevit. 

Zkusíme se vžít do role pašeráků, 
kteří dnem i nocí utíkali před 

fi nanci, vyzkoušíme svůj postřeh, 
zručnost i fyzickou zdatnost. 

Termín: 1. 7. - 15. 7. 2008
Hlavní vedoucí tábora: Jaroslava Jeriová

Termín: 15. – 29. 7. 08
Hlavní vedoucí tábora:

Eva Klasová
Pro děti je připravena hra

„Cesta časem“.

Čekají nás neobvyklá sportovní 
klání, netradiční i tradiční hry 

a soutěže. Pokud počasí dovolí, 
můžeme se těšit i na koupání, 

jízdu na kanoích, táboření 
„pod širákem“ a další zajímavé 

aktivity.

Program tábora:
celý  je přizpůsoben věku 

dětí, bude se skládat z pohy-
bové a taneční průpravy, ze 
zábavných lekcí angličtiny, lo-
gických her a úkolů z fi gurko-
vé školičky, výtvarných dílen 
(korálky, smalt, malování na 
trička), výletů a zábavných her 
a soutěží.

Tábor je určen dětem od 6 do 
11 let.

Vedoucí tábora: Klára Paleč-
ková, Marcela Dvořáková, Lucie 

Sovová, Radana Šebková
Cena tábora: 2570 Kč

Krásná-Bratříkov – 9. 8. – 15. 8. 2008
Havní vedoucí tábora: Klára Palečková

Pro děti ve věku  od 6 do 9 
let, které budou v tuto dobu ve 
městě jsme připravili pestrou 
nabídku zájmových činností. 
V průběhu tohoto týdne si pro-

hlédnou všechny klubovny, 
dílny a prostory pro sport 
v celé budově domu dětí. 
Vyzkouší si výtvarné čin-

nosti – práci s papírovinou, 
keramickou hlínou, korálky… 
práci s počítači, přípravu ob-

čerstvení v kuchyni, stolní hry, 
zasoutěží si při různých hrách 
v tělocvičně i na 
zahradě…

Stravování: 
jídlo si  při-
nesou děti z domova 
(je možné jej  uchovat 
jídlo  v lednici a násled-
ně ohřát v mikrovlnné 
troubě). Po celou dobu 
dítěte na příměstském 

táboře je zajištěn pitný režim. 
Děti mají možnost přijít na tá-

bor ráno  od 6 do 8 hod. ráno. 
V 15.30 hod. bude tábor pro jed-
notlivý den ukončen.

Cena tábora je: 75,- Kč za jeden 
den a 350,- Kč za 5 dní tábora. 

Přihlásit na tábor je nutné do 
30. 5. 2008.

Vedoucí tábora:
Lada Zámostná, Dana Šrotová.

Příměstský tábor v DDM -  25. 8 - 29. 8. 2008
Hlavní vedoucí: Lada Zámostná

Prázdniny s Baltíkem: 3. 8. 2008 - 9. 8. 2008
Hlavní vedoucí: Eva Klasová

Letní tábor s výukou programo-
vání Baltíka v bílinském DDM. 
Lektorky Eva Klasová (DDM 
Bílina), Mgr. Zuzana Kocíková 
(TIB Praha). 
Kromě toho budeme  hrát hry, 

jezdit na výlety a na koupa-
liště, k dispozici je i zahrada, 
v případě nepříznivého počasí 
využijeme prostory DDM.
Věk:  od dokončené první třídy 
Cena: 980 Kč
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Přihlášky a další informace obdržíte :
při osobní návštěvě v recepci DDM Bílina v Havířské ulici 599/10 

telefonicky na čísle: 774 821 111 nebo 417 821 577
elektronicky na adrese: recepce@ddmbilina.cz

13 km
leko od 
kev. Na 
rybníka 
ran ob-
30 let 
Bíliny 

me ve 
nech
, na 

zde zapůjčit. Ve stanu je umístěn 
malý stolek s přihrádkami a kapsář 
na hygienické potřeby a drobnos-

ti. Součástí tábora jsou srubové 
stavby, kde se nachází kuchyň, jí-
delna, ošetřovna, sprchy a klubov-

na. O dobrou stravu se starají 
naše kuchařky – jídlo je po-
dáváno 5x denně, pitný režim 
v podobě čaje nebo ovocné 

šťávy je zajištěn nepřetržitě. 
Program tábora připravují naši 

zkušení vedoucí a na každých 
14 dní připadá jiná celotáboro-
vá hra. 

Na letní stanový tábora 
v Horní Cerekvi můžete 
přihlásit své děti po ab-
solvování 1. třídy základní 

školy až po žáky, kteří ukončili 
9. třídu.
Cena poukazu: 3 690  Kč
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Jak by bylo jim
Na základě telefonického ozná-

mení občanů byla hlídka MP Bíli-
na vyslána do prostoru panelového 
sídliště, kde se má nacházet zraněná 
kočka. Strážníci na místě šetřením 
zjistili, že zranění kočce způsobily 
dvě nezletilé dívky, které kočku 
mlátily a kopaly do ní. Ke zvířeti 
byla přivolána pomoc, avšak kočka 
před příjezdem pomoci uhynula. 
Případ byl pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu předán Policii ČR 
k dalšímu šetření.

Bez řidičáku
pod vlivem alkoholu

Operační středisko MP Bílina při-
jalo oznámení o dopravní nehodě 
v prostoru PP2. Strážníci, kteří se 
na místo dostavili zjistili, že se na 
uvedeném místě nalézá havarované 
osobní motorové vozidlo u kterého 
se však řidič nezdržoval. Po chví-
li se na místo dostavil muž, který 
hlídce uvedl, že havarované vozidlo 
řídil, avšak řízení nezvládl, jelikož 
před jízdou požil alkoholické ná-
poje. Navíc bylo zjištěno, že vůbec 
nevlastní řidičský průkaz. Pro po-
dezření ze spáchání trestného činu 
byla věc na místě předána Policii 
ČR k provedení dalších opatření.

Opět zloději kovů
Toho dne byla při pochůzkové 

činnosti hlídkou MP Bílina spatře-
na skupinka osob, z nichž někteří 
nesli různý kovový materiál, plechy 
a podobně. Při kontrole těchto osob 
bylo strážníky zjištěno, že uvedený 
materiál byl odcizen dvěma oso-
bami ze skupinky, a to vloupáním 
do budov v těžebním prostoru Se-
veročeských dolů. Oba zloději byli 
předvedeni na OO PČR Bílina, kde 
byl případ předán k šetření PČR.
 (JFK)

Zloději okradli
bezdomovce

To, že zlodějům opravdu není nic 
svaté, se přesvědčil správce bílin-
ského buňkoviště. Několik buněk 
za městem skýtá přístřešek lidem 
bez domova. Jedna z buněk patří 
strážnému, a právě tu si vyhlídli 
zloději. Zřejmě s očekáváním snad-
ného a dobrého lupu. Zabezpečené 
dveře buňky vypáčili a odnesli z ní 
trezor. „Je pravděpodobné, že lu-
piči věděli, že do trezoru si někteří 
z obyvatel buňkoviště ukládají své 
skromné úspory. Strážný do něj 
i ukládá mobilní telefon, když mu 
skončí služba. Výjimečně si telefon 
nechal u sebe, jinak by byl odcizen 
i s 1 250,- Kč, které se v trezoru na-

Z deníku Městské policie Bílina

V současné době stále probíhají 
jednání se Slovanem Louny, kde 
se nám spolupráce osvědčila. Po 
sportovní stránce to vypadá tak, 
že bílinští trénují v Bílině a loun-
ští hráči v Lounech  a jednou týd-
ně mají společný trénink. Velkou 
nevýhodou po propagační stránce 
mládežnického hokeje v Bílině 
je potom to, že v minulých dvou 
sezónách všichni startovali pod 
názvem HC Slovan Louny. Nová 
sezóna bude mít novinku, že od 
druhé do páté třídy se bude hrát 
po třídách  a dále budou mladší 
a starší žáci. Ti budou hrát pod 
hlavičkou Louny a po třídách bu-
dou samostatná družstva Bíliny 
a Loun, tedy druhá až pátá třída. 
V soutěžích se  název HC Draci 
Bílina objeví. A nesmím zapo-
menout, že máme i oddíl malých 
krasobruslařů.

Jsou do soutěže přihlášeni 
muži?

Přestože jsme se stali krajský-
mi přeborníky, do nové sezóny 

z fi nančních a hráčských důvo-
dů mužstvo nepřihlašujeme.  Pro 
mnohé fanoušky to může být 
zklamání, ale opět se nepodaři-
lo probojovat do II.ligy a v nové 
sezóně nemáme pro mužstvo 
sponzora. 

Jak máte ekonomicky zajiště-
nou novou sezónu pro mládež-
nická mužstva?

Jestliže nám město Bílina fi -
nančně pomůže pokrýt náklady 
na pronájem ledové plochy, tak 
jako v minulých sezónách, dá se 
říci se základní potřeby máme 
pokryté. Ale neobešli bychom se  
bez pomoci dalších jako ČEZ, Se-
veročeské doly a jiní menší spon-
zoři. Bez nich bychom asi 1.září 
novou sezónu nezačali a všem 
bych rád touto cestou poděkoval. 

Jak vidíte budoucnost bílin-
ského hokeje?

Jako ekonom musím konstato-
vat, že se jedná o fi nančně nároč-
ný sport, který v dnešní době nelze 
fi nancovat z členských příspěvků. 

V Bílině je hodně dětí,  které mají 
o hokej zájem a jen v přípravce 
jich máme dvacet. Z nich by jed-
nou mohlo vyrůst kvalitní áčko. 
A mělo by se jim připomínat, že 
tady začínal třeba Jirka Gombár, 
který nyní s Mladou Boleslavi 
postoupil do extraligy, současný 
viceprezident Tomáš Verner hrál 
1.ligu za Milevsko, stejně jako 
Petr Baran v Chomutově. Druhou 
ligu hrál Karel Kuklík. Byli zde 
i jiní výborní hráči jako Václav 
Raichl,  bratři Slačíkové, Miro-
slav Pleva a řada dalších.  Pro-
blémem je, že řada dětí odchází 
do Litvínova a Mostu, kde mají 
jiné podmínky. Jsem zastáncem, 
že každý mladý má dostat  šan-
ci v kvalitnější soutěži. Je ovšem 
otázkou zda si tam opravdu za-
hrají nebo sedí jen na střídačce. 
Ale to je i věcí rodičů.

V Bílině bývali po založení 
Draků i vynikající junioři, jaká 
je dnes situace?

Tady je problém, že většina dětí 

po ukončení základní školy od-
chází mimo Bílinu studovat a ne-
zbývá jim čas se hokeji věnovat 
jako při základní škole. A pokud 
se dnes vrátí po škole zpět, nebu-
de již mít za co hrát. Potom zbývá 
jen soutěž neregistrovaných.

Jste pesimista?
Věřím, že tradice bílinského 

hokeje nezanikne a všichni, kteří 
v současné době pro tento sport 
v Bílině děláme co se dá, nebu-
deme svědkem toho, že za pár let 
v kryté moderní hale bude tržiště 
se stánky spodního prádla a po-
dobně.  Hodně hokejových klubů 
nám zimní stadion závidí a jsem 
přesvědčen, že hokejové  nadšení 
se k nám opět vrátí. (ob)

Moderní stadion bude sloužit dětem 
Po skončení minulého ročníku hokejových soutěží se řada návštěvníků zimního stadionu zajímala, co bude v příští sezóně. Proto jsme se zeptali 
osoby nejpovolanější, prezidenta HC Draci Bílina Ladislava  Kvěcha,  kolik mužstev přihlásil HC Draci do soutěžního ročníku 2008 – 2009?

cházely,“ popsal události správce 
Jiří Šámal.

Trezor se našel ještě týž den 
prázdný, odhozený ve křoví. Po pa-
chatelích se slehla zem. (lal)
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Před závěrečným turnajem 
základní části soutěže je sice celkem 
bezpečně v čele družstvo DETO 
těsně sledované družstvem TGS, 
ale pořadí na dalších místech tab-
ulky se výrazně změnilo. Polepšilo 
si především družstvo WC SRPŠ, 
které se nejlépe vyrovnalo se zdán-
livými problémy hry na umělém 
povrchu třetího kurtu a třemi 
vítězstvími v řadě se v tabulce 
posunulo na třetí místo hned za 
vedoucí dvojici. Také družstvo 
SOKOL snad defi nitivně zastavilo 
totální pokles výkonnosti z prvního 

turnaje a odpoutalo se od posled-
ního místa. Za svými možnostmi 
stále zůstává družstvo METAL, 
které díky řadě mladých hráčů má 
předpoklady rychlého zlepšení.

O defi nitivním složení skupin 
pro závěrečný turnaj BVL 6. září 
tak rozhodne posledních patnáct 
zápasů základní části při třetím 
turnaji 31. května. Připomínáme, 
že prvá čtyři družstva budou hrát 
PLAY OFF, dalších šest družstev 
vytvoří dvě tříčlenné skupiny 
k bojům o 5. až 10. místo.

 Jaromír Jirásek

Bílina - Poslední s druhým 
mužstvem krajského přeboru, 
to byl sobotní fotbalový duel 
v Bílině. Domácí nastoupili bez 
potrestaného Balína a zraněných 
a nemocných Hoška, Moravce, 
Vaníka a Jungmanna.

Hned v 1. minutě vyrážel střelu 
z hranice šestnáctky Pohl a potom 
hlavička Léhrla jen těsně minula je-
ho branku. Bílina se snažila hrát na 
jistotu, vycházela ze zajištěné obra-
ny a hrálo se ve středu hřiště. Až 

po půl hodině se dostali domácí do 
šance. Karfík našel Bečvaříka, ale 
byl z toho jen roh a vzápětí další. Po 
faulu na Kornalíka střílel z 18 metrů 
nad Stiller. V závěru poločasu opět 
zahrozil vilémovský Léhrl, ale dvě 
šance mu zlikvidoval spolehlivý 
Pohl. Druhý poločas začala Bílina 
v útoku podstatně aktivněji, probíjel 
se Mergl a Bílina kopala roh. Po 
centru Tichého hlavičkoval vedle 
Karfík. V 74.min. se na levé straně 
uvolnil Tichý, nacentroval, brankaři 

Změny v čele tabulky BVL

Foto: V. Weber

Dalších patnáct zápasů druhého turnaje ligy bílinských volejbalistů 
přineslo nejen pěknou sportovní podívanou, ale i podstatné změny 
v průběžném pořadí deseti  startujících  družstev.

Volejbalové
seniorky

opět v Bílině
Český volejbalový svaz vyp-

sal již 12. ročník Mistrovství 
České republiky ve volejbalu se-
niorek. V této zajímavé soutěži 
startují volejbalistky starší než 
35 let. Hraje se ve dvou stup-
ních: 1/ fi nále mistrovství kra-
je, 2/ fi nále mistrovství republiky 
vždy jednorázovým turnajem na 
antukových dvorcích. Volejba-
lový svaz Ústeckého kraje pověřil 
uspořádáním krajského kola bílin-
ské volejbalisty, kteří toto pověření 
chápou jako ocenění kvalit vole-
jbalového areálu v Tyršově 
zahradě a organizačních schopno-
stí vedoucích pracovníků oddílu.

Na turnaj se kvalifi kují vítězná 
družstva okresů našeho kraje. 
Vítězné družstvo postoupí do re-
publikového fi nále, které pořádá 
oddíl volejbalu TJ ENERGETIK 
CHVALETICE.
 Jaromír Jirásek

SK SIAD Bílina – SK STAP-TRATEC Vilémov  0:0

Tradičně 1. května začal úvod-
ním turnajem čtrnáctý ročník 
populární „BVL“, což slovy 
znamená Bílinská volejbalová 
liga. V deseti družstvech se na 
celodenním turnaji představilo 
celkem 119 bílinských hráčů.
Hrací plán letošní BVL doznal 

výrazné změny. Soutěž je dvou-
stupňová: I. základní část, ve kte-
ré hraje deset družstev systémem 
každý s každým ve třech celoden-
ních turnajích 1., 8. a 31. květ-
na, II. nadstavba v jednodenním 
turnaji 6. září systémem „PLAY 
OFF“.  Celkem bude v letošní 

soutěži sehráno 55 zápasů.
V úvodním turnaji letošní soutěže 
byla odehrána tři kompletní kola. 
Nejlépe si vedla družstva TGS a 
DETO, která se třemi vítězstvími 
vedou průběžnou tabulku soutěže. 
Překvapením bylo špatné zahájení 
družstva SOKOL, které v úvod-

ních třech zápasech nevyhrálo ani 
jeden set a je průběžně na posled-
ním místě tabulky základní části 
BVL.
Oddíl volejbalu touto cestou dě-
kuje všem za účinnou pomoc při 
jarních pracích na Tyršově zahra-
dě. Jaromír Jirásek

Nebezpečí zažehnáno - zleva  Petr Pavlíček, brankař Klaus Pohl, Jan 
Fleišman a největší nebezpečí pro bílinskou branku vilémovský útočník  
Jan Léhrl. Za brankou schován Josef Mergl. Foto: L. Laiblová

vypadl míč z rukou, ale Karfík na 
něho nedosáhl. Domácí se až do 
konce snažili o tlak, všichni hrá-
li na doraz. Na lavičce byli jen dva 
dorostenci. V závěru nastoupil Kar-
el. Mezi ním a hrajícím trenérem 
Tichým byl rozdíl 34 let. „Byl to od-
makaný zápas s těžkým soupeřem 
ve slepené sestavě. Každý do toho 
dal všechno a můžeme být s bodem 
spokojeni. Myslím, že je remí-
za spravedlivá a nám může pomoc 
každý bod k záchraně,“ viděl utkání 
kapitán Klaus Pohl. A spokojen byl 
i asistent trenéra Jaroslav Kovačka. 
„Nastoupili jsme bez čtyř hráčů 
základní sestavy, ale semklo nás 
to a bojovali jsme na doraz celých 
devadesát minut a udělali jsme 
zasloužený bod. Při troše štěstí 
jsme mohli vyhrát, ale oni měli 
také šance, my jsme to odbojova-
li. Na pravé straně obrany vynikl 
Bečvařík a pro klub je plus, že byli 
v sestavě čtyři dorostenci.

Sestava: Pohl – Bečvařík, 
Fleišman, Stiller, Mergl – Bůžek, 
Tichý, Kornalík, Junek (84.Karel) – 
Pavlíček, Karfík (90.Peschl)  (ob)

XIV. ročník ligy volejbalistů  přinesl změny


