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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

Tento náročný a závodníky vyhle-
dávaný podnik by nebylo možné 
uspořádat bez přispění řady partne-
rů, především skupiny ČEZ. Záro-
veň ale také za přispění počasí, které 
pořadatelům ukázalo svou odvrá-
cenou tvář. Už od časného rána 
zkrápěly polytanovou dráhu prova-
zy vody. Přesto si na stadion našla 
cestu více než stodvacítka účastníků 
z celé české části republiky. 

V hlavním závodě, běhu na 800 m, 
obhájil své loňské vítězství závodník 
Dukly Praha Richard Svoboda, před 
bílinským Janem Kidorou. Tomáš 
Johanna obsadil 10. místo, byl však 
nejrychlejším dorostencem. O mís-
to za Tomášem skončil Jaroslav 
Satýnek. V kategorii žen si vítězství 

Polovina srpna se nese na bí-
linském atletickém stadionu 
ve znamení tradičního mítinku 
Bílinská půlka. Letošní ročník 
byl již 36. v pořadí.

Skupina ČEZ partnerem při mezinárodních 
atletických závodech Bílinská půlka,

aneb Bílinská půlka mezi kapkami deště

Zástupce skupiny ČEZ, Ing. Josef Molek a prezident AK Bílina, JUDr. Jaromír Říha, při předávání cen vítězům

odnesla chomutovská Michaela 
Kosovská. Ve sprinterském trojbo-
ji se o vítězství utkali odchovanec 
bílinské atletiky Ladislav Křížek, 
závodící v barvách ASK Slavia 
Praha, a závodník Olympu Praha 
Libor Žilka. Šťastnější byl nakonec 
o pověstná prsa Žilka. Sprinterský 

trojboj žen pro sebe rozhodla Žil-
kova oddílová kolegyně Monika 
Táborská. V běhu na 3000 m pře-
kážek, který je memoriálem Vikto-
ra Kelnera, jsme mohli vidět jeden 
z nejrychlejších letošních českých 
časů v podání turnovského Luboše 
Gaisla. 

Ani další bílinští se neztratili a pro-
tlačili se na stupně vítězů. V oštěpu 
zvítězila Kateřina Žofková, v troj-
skoku byl Martin Sýkora druhý. 

Doufejme, že příští rok nám 
zachová přízeň jak skupina ČEZ, 
tak se v lepším světle ukáže 
i počasí. M. S.

Město Bílina a Kulturní centrum Kaskáda
Vás srdečně zvou do areálu lázní Kyselka

6. ZÁŘÍ 2008
NA DEN HORNÍKŮ
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Těšíš se po letních prázdninách do školy, a na co nejvíce?

Teo
VONKA,
6 let, budoucí prvňák: 
„Ano do školy se už 
moc těším. Půjdu do 
první třídy. Hlavně jsem 
zvědavý na své nové 
kamarády. Těším se také 
na učení, už umím počítat 
až do sta. Myslím si, že mě 
bude bavit matematika.“

Jana
MOFLÁROVÁ,
10 let, žákyně:
„Po prázdninách jdu do 
páté třídy. Do školy se 
celkem těším. Hlavně pak 
na naší třídní učitelku. 
Ve škole mě ze všech 
předmětů nejvíce baví 
výtvarná výchova. Asi 
nejvíce je to kreslení.“

Bára
KUBEŠOVÁ,
10 let, žákyně:
„Já se už do školy také 
docela těším. Půjdu už 
do páté třídy. Především 
na své kamarády a ka-
marádky, které jsem 
o prázdninách neviděla. 
Ve škole mám nejraději za 
předmět asi vlastivědu.“ 

Denis
PODANÝ,
13 let, žák:
„Ne. Do školy se vůbec 
netěším. Mnohem lepší 
jsou prázdniny, mohly 
by být i delší, než jen 
dva měsíce. Ve škole 
mám nejraději přestávky, 
učení mě totiž ani moc 
nebaví.“ 

Dušan
KMETZ,
15 let, žák:
„Letní prázdniny jsou 
mnohem lepší. Bral 
bych, kdyby mohly být 
delší, ale do školy se 
už také celkem těším 
i na některé učitele. 
Z předmětů mám někdy 
rád i češtinu a chemii.“

Kurt
KÜHNEL,
11 let, žák:
„Ne. Do školy se ani 
netěším. Byl bych daleko 
šťastnější, kdyby trvaly 
prázdniny déle, než jen 
dva měsíce. Proto se 
do školy vůbec netěším 
na kamarády, ani na 
učitele.“ 

V rámci výkonu SPOD v uvedených 
případech závadového chování nezle-
tilých dětí i mladistvých je příslušný 
orgán SPOD oprávněn uplatňovat 
různé typy výchovných opatření, a to 
v rámci své působnosti. Dále je opráv-
něn podávat ke zdejšímu soudu, tj. 
Okresnímu soudu v Teplicích, podněty 
či návrhy v daných věcech. Kromě již 
uvedeného kurátor pro děti a mládež 
spolupracuje S Policií České repub-
liky a dalšími subjekty, a to státními 
i nestátními. V rámci výkonu funkce 
kurátora pro děti a mládež je důraz 
kladen především na prevenci sociál-
ně patologických jevů, tato probíhá na 
třech úrovních. 

Primární prevence spočívá v osvětě, 
přednáškové činnosti, kdy jsou ze stra-

ny našeho úřadu pořádány přednášky 
v případě zájmu vedení bílinských 
základních škol pro žáky druhého 
stupně. V rámci těchto přednášek jsou 
žáci seznamováni s nejrůznějšími typy 
případného závadového jednání.  Sou-
časně jsou upozorňováni a seznamo-
váni s případnými důsledky takového 
chování a jednání, dále s opatřeními, 
která jsou v důsledku takového jednání 
přijímána. Přednášky probíhají formou 
besedy se žáky, kdy jsou tito aktivními 
posluchači a svými dotazy často směr 
samotné přednášky ovlivňují.

Sekundární prevence je spjata 
s výchovným působením na nezleti-
lého i mladistvého klienta, který již 
určitý druh závadového jednání vyka-
zuje. V takovém případě jsou ze stra-

VÝKON SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
v rámci výkonu kurátora pro děti a mládež II.

Kurátor pro děti a mládež se především zabývá sociálně patologic-
kými jevy dětí a  mládeže. Mezi tyto lze zařadit záškoláctví, potulky 
a útěky, zneužívání návykových látek, prostituci, šikanu i různé druhy 
protiprávního a jiného závadového jednání nezl. dětí i mladistvých.

ny orgánu SPOD přijímána konkrétní 
výchovná opatření, kdy je značným 
přínosem zejména spolupráce rodičů 
s kurátorem a dalšími subjekty, např. 
odbornými poradenskými zařízeními, 
popřípadě odbornými lékaři. V rámci 
této prevence je současně poskyto-
váno, popřípadě i zprostředkováno 
poradenství rodičům při výchově nezl. 
dětí, které již vykazují jisté výchovné 
problémy.

Terciální prevence spočívá v ochra-
ně společnosti před jedincem, který 
vykazuje natolik závažné závadové 
chování, že je nezbytné, aby byl ze 
svého původního prostředí vyloučen. 
I v takovém případě je ovšem s daným 
jedincem nadále pracováno, je na 
něj působeno po všech stránkách za 
účelem dosažení jeho nápravy a jeho 
možného navrácení se zpět do původ-
ního prostředí. Pro představu čtenáře 
je terciální prevencí například umístění 

nezl. dítěte do ústavního zařízení, vzetí 
mladistvé osoby do vazby, popřípadě 
i nástup mladistvé osoby do výkonu 
trestu odnětí svobody. 

V současné době je plánované per-
sonální navýšení agendy výkonu 
SPOD při Městském úřadu v Bílině, 
které se za stávající situace ukázalo 
být nezbytným řešením. S ohledem na 
tuto skutečnost v budoucnu plánujeme  
rozšíření poskytovaných služeb. Kro-
mě jiného bude zvažována možnost 
realizace výchovně rekreačních táborů 
pro děti, kdy účelem těchto pobytů je 
výchovné působení na děti směřující 
k odstranění nebo potlačení poruch 
chování a získání potřebných spole-
čenských návyků.

Hana Obracaníková, Bc
 - kurátor pro děti a mládež, 

Jitka Prucknerová,
DiS-sociální pracovník

na OSPOD

Ilustrační fotoIlustrační foto

Na Městském úřadě v Bílině 
bylo 21. srpna uděleno české 
občanství  Dinh Minh Hoangovi 
z Vietnamu.  České občanství pře-
vzal Minh Hoang z rukou tajem-
níka MěÚ Ing. Ladislava Kvěcha 
po složení slavnostní přísahy. 

Dinh Minh Hoang žije v Bíli-
ně od roku 1981. O devět let 
později se oženil a se svou 
manželkou má čtyři děti. 
V současné době pracuje jako 
svářeč v Elektrárně Ledvice.

Město udělovalo české občanství
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Střípky
z Bíliny

Uložila:
Tajemníkovi městského úřa-

du pověřit odbor nemovitostí 
a investic vypsáním výběrového 
řízení na vybudování nových 
stání na separovaný odpad, dle 
podkladů předložených Měst-
skými technickými službami 
Bílina.

Schválila:
Žádost firmy PECUD, výrob-

ní a obchodní družstvo Žandov, 
o úpravu provozní doby v provo-
zovně na Mírovém náměstí čp. 
47 – prodejna pečiva. Prodejna 
bude otevřena pouze od pondělí 
do soboty, o nedělích zavřeno. 

Provedení oprav komunikací 
dle návrhu odboru nemovitostí 
a investic před blokem 4 v uli-
ci SUNN a v horní části ulice 
Na Výsluní s tím, že na opravy 
budou postupně vypsána výbě-
rová řízení, která budou radě 
města předložena ke schválení. 

Zařazení stavby „Oprava mos-
tu v Horské ulici“ do plánu 
investic na rok 2009 s tím, že 
oddělení regionálního rozvoje 
vyhledá vhodný dotační titul na 
tuto akci. 

Záměr spolupráce mezi městem 
Bílina a občanským sdružením 
Bílina 2006 ohledně záměru 
revitalizace Pohádkového lesa 
v Bílině. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na 

zakázku malého rozsahu dle 
Směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina pro akci «Nákup 
kopírovacího stroje» pro KC 
Kaskáda. 

Vypsat výběrové řízení na 
veřejnou zakázku «Rekonstruk-
ce škvárového fotbalového hřiš-
tě» dle § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách. 

Zadat veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci:

•  Úprava rozvodů teplé vody 
v objektu č. p. 675-677»  - fir-
mě RONICA s.r.o., Teplice, jako 
specializovanou zakázku. 

• Vybavení dvou klasických 
učeben a dvou učeben výpočet-
ní techniky školním nábytkem» 
jedinému uchazeči a to firmě 
POPROKAN papír s.r.o., Tře-
mošná, jako specializovanou 
zakázku. 

• Vybavení dvou tříd inter-
aktivním systémem» jedinému 
uchazeči a to firmě T.S.B.S. 

s.r.o., Ústí nad Labem,  jako 
specializovanou zakázku. 

• Provádění plynoinstalačních 
prací včetně revizí odběrného 
plynového zařízení dle pokynů 
v objektech ve správě Města 
Bílina jedinému uchazeči a to 
firmě ESOX ETC s.r.o., Račín, 
jako specializovanou zakázku 
s tím, že platnost smlouvy bude 
do 31. 12. 2009. 

• Provádění vodoinstalačních 
prací včetně revizí odběrného 
plynového zařízení dle pokynů» 
v objektech ve správě Města 
Bílina jedinému uchazeči a to 
firmě ESOX ETC s.r.o., Račín 
s tím, že platnost smlouvy bude 
do 31. 12. 2009.

• Provádění elektroinstalač-
ních prací a revizí elektroinsta-
lačních zařízení dle pokynů» 
pro DDM Bílina jedinému ucha-
zeči a to firmě Stanislav Tejček 
– ELEKTROSERVIS, Bílina 
s tím, že platnost smlouvy bude 
do 31. 12. 2009. 

• Oprava prostor v boční pří-
stavbě budovy DDM Bílina» 
jedinému uchazeči a to firmě 
Žejdlík Josef, Bílina, jako spe-
cializovanou zakázku. 

• Vypracování PD pro pro-
vedení stavby Lávka přes řeku 
Bílina a silnici I/13, Bílina, spo-
lečnosti HEXAPLAN Internati-
onal s.r.o., Brno, jako speciali-
zovanou zakázku. 

• Oprava havarijního stavu 
štítové zdi, firmě Petr Bezold, 
Zahradní 347, Bílina, a to jako 
specializovanou zakázku. 

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

• Užitkové vozidlo včetně val-
níku je nabídka firmy Autocent-
rum Elán Teplice s. r. o., Tepli-
ce.  

• Regenerace panelového síd-
liště Za Chlumem – I. etapa je 
nabídka firmy  Arpáš Petr s.r.o., 
Bílina 

• Provádění čištění, prohlídky 
a opravy kanalizace dle pokynů 
je nabídka firmy Kopřiva Josef, 
Patokryje.  Platnost smlouvy 
o dílo bude do 31. 12. 2009. 

• Oprava částí komunikace v k.
ú. Bílinaje nabídka firmy SSŽ 
a.s., závod Ústí nad Labem. 

• Opravy odběrného plynové-
ho zařízení – byt. dům Havíř-
ská čp. 582 a čp. 583, Bílina je 
nabídka firmy ESOX ETC s.r.o. 
Račín.  

• Opravy odběrného plyno-
vého zařízení – byt. dům Za 

Chlumem čp. 751/21, Bílina je 
nabídka firmy ESOX ETC s.r.o. 
Račín.  
• Opravy odběrného plyno-

vého zařízení – byt. dům Za 
Chlumem čp. 752 – 756/3, 

Bílina je nabídka firmy Rosezin 
s.r.o. Bílina.  

• Provádění zámečnických 
prací dle pokynů je nabídka fir-
my Šloser Radek Bílina s tím, 
že platnost smlouvy bude do 31. 
12. 2009. 

• Zateplení a výměna oken 
objektu MŠ Žižkovo údolí 
v Bílině je nabídka firmy HAVI 
s.r.o., Teplice. 

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města 

schválit:
Poskytnutí finančního pří-

spěvku Oblastní charitě Most, 
Středisku azylového bydlení, 
Osek, na provoz a sociální služ-
by azylových domů, ve výši 
100.000 Kč. 

Přijetí dotace od ministerstva 
vnitra ve výši 196 000 Kč na 
příměstský tábor. 

Převedení movitého majet-
ku „digitální kino Cine Digital  
Player“, do správy KC Kaskáda 
V Bílině, Želivského 7. 

Návrh na pořízení územního 
plánu - Doplněk č. 3. 

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení, kterým bylo 

Městským technickým služ-
bám Bílina uloženo zajistit dílčí 
opravu havárie příjezdové cesty 
v areálu ZŠ Teplické Předměstí. 

Splnění usnesení, kterým bylo 
Městským technickým službám 
Bílina uloženo zpracovat návrhy 
s konkrétními údaji o počtech 
a umístěních budoucích stání na 
separovaný odpad a vyčíslení 
nákladů spojených s vyvážením 
nádob, za účelem dosažení cílů 
stanovených v plánu odpadové-
ho hospodářství, viz usnesení č. 
757.

Zápis komise pro školství, kul-
tury a sport ze dne 16. 6. 2008. 

Informaci starosty města 
o zahraniční služební cestě do 
slovenského družebního města 
Stropkov, která se uskutečnila 
ve dnech 31. 7. – 3. 8. 2008. 

Ing. Ladislav Kvěch
– tajem. MěÚ Bílina

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

města  a dále i na webových
stránkách města  (www.bilina.cz)

Rada města Bíliny na své 16. schůzi konané dne 13. 8. 2008 mimo jiné:

Od září zvyšuje
město nájemné

Město má ve své správě 501 byto-
vých jednotek. Byty se přidělují 
dle pořadníku. Od září se zvyšuje 
nájemné v těchto bytech dle záko-
na č. 107/2006 Sb., v bytech ve 
vlastnictví města Bíliny a tím se 
mění sazba za 1m² podlahové plo-
chy bytu od 1. 1. 2009 následovně: 
z 17,22 na 19,30 Kč, z 14,93 na 
17,97Kč. Nájemné u nově uzavře-
ných nájemních smluv od 1. 8. 2008 
je stanoveno dle nových sazeb.

Zákazy se stále porušují
Komise životního prostředí, 

dopravy a výstavby navrhla častější 
kontroly v ul. Zadní Za Chlumem. 
Zde neustále parkují auta v zákazu 
stání u bl. 6 a 8 a blokují nejen ply-
nulost dopravy, ale omezují i chod-
ce. Městská policie by měla častěji 
kontrolovat okolí škol v odpoled-
ních hodinách. Z komise vyšel 
návrh na řešení odtahové služby ve 
městě.

Na některých parkovacích stáních 
stojí vraky aut, kterých se majitelé 
tímto způsobem zbavují. 

Pozor přechod
Přechod pro chodce u Lidlu nemá 

zatím žádné značení. Řidiči jedoucí 
po Pražské ulici směrem od Loun 
většinou nedodržují předepsanou 
rychlost a přechod pro chodce 
málokdy respektují. Komise pro 
dopravu navrhla umístit světelné 
upozornění pro řidiče.

„Na tento přechod nelze umístit 
signalizační zařízení se signálem 
S 4 „Signál žlutého světla ve tvaru 
chodce“. Důvodem jsou především 
velké fi nanční náklady, které by 
realizace přinesla. Mimo příčné-

Důležitá telefonní čísla:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST BÍLINA
417 823 745

POLICIE ČR
158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA
417 810 999

TELEFONNÍ CENTRUM SLUŽEB
800 123 456
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ho překopu silnice č. II/257 v celé 
šíři této komunikace by se jednalo 
o další výkop v délce cca 50 m od 
el. rozvaděče, v neposlední řadě je 
nutno započítat cenu těchto zaříze-
ní, která se pohybuje okolo 5.000,- 
Kč.,“ vysvětlil problém vedoucí 
dopravního odboru v Bílině Miro-
slav Jedlička ve své důvodové 
zprávě.

Odbor dopravy, ale navrhl jedno-
dušší řešení, a to umístění doprav-
ního značení „Pozor přechod pro 
chodce“ s dodatkovou tabulkou 
E 12 s uvedením vzdálenosti 
k přechodu ve směru od polikli-
niky. Dopravní značka by se měla 
nainstalovat do prostoru korido-
ru ve Spojovací ulici a zvýraznit 
retrorefl exním žlutozeleným fl u-
orescenčním podkladem. K celé 
záležitosti se musí nejdříve vyjádřit 
policie ČR DI Teplice.

Návrh na revitalizaci 
Pohádkového lesa

Do rady města přišel návrh 
plánu od Občanského sdružení 
Bílina 2006 na revitalizaci a roz-
šíření Pohádkového lesa. Návrh 
předkládal předseda sdružení 
Jan Beneš, jehož cílem je kro-
mě obnovy pohádkových postav 
i obnova bludiště, překážkové 
dráhy, vybudování letní bobové 
dráhy a areálu adrenalinových 
sportů pro dospělé. Návrh počí-
tá s oplocením a důkladným 
zabezpečím. Potřebné fi nance 
by Občanské sdružení získalo 
z dotačních titulů.

Rada města vzala návrh na 
vědomí, ale velkou šanci projektu 

28. srpna 2008

 20. září  Litoměřice 
(zahrada 
Čech)

 27. září Praha
 říjen  3x houby

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

Zájezd do Prahy plánovaný na
6. 9. 2008 se z důvodu konání
oslav „Dne horníků“ ve stejném 

termínu překládá na 27. 9. 2008. 
Prodej místenek bude zahájen

od pátku 19. 9. 2008.

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

Vzrůstaj íc í 
krádež žele-
za je zapří-
činěna vyso-
kou výkupní 
cenou ve sběr-
nách surovin. 
Nemýlím - li 

se, 1 kg železa se v současné 
době vykupuje za 7 Kč, čímž se 
lze dobře uživit. Pokud někdo 
sbírá šrot a odevzdává ho do 
sběrny, počíná si víceméně 
ekologicky a šetrně k život-
nímu prostředí. Pokud někdo 
šrot krade, měl by být za to 
potrestán stejně tak, jako když 
ukradne něco jiného. Takovéto 
přestupky či trestné činy jsou 
v kompetenci policie (městské 
i státní). Stejně tak je v kom-
petenci policie řešit počínání 
majitele sběrny, který znatelně 
ukradený šrot vykoupí. Proto 
bych spíše tuto otázku položil 
za 1. vedení městské policie 
v Bílině, za 2. například poli-
cejnímu prezidentovi. 

Často bývá kritizován noční 
provoz sběren. Nevím, zda-li je 
možné upravit městskou vyhláš-
kou provozní dobu sběrných 
surovin, či zda-li je k tomuto 
kroku nutná novelizace zákona. 
To by mohlo být částečné řeše-
ní, i když samozřejmě vnímám 
fakt, že neprodá-li zloděj šrot 
v nočních hodinách, prodá ho 
druhý den. Dále by bylo vhod-
né zpřísnit postihy pro majitele 
sběren, což je ale záležitost jus-
tice nikoliv města. 

Problém s narůstajícími krá-
dežemi železa je jistě závažná 
věc, ale krade se i jinde a dale-
ko ve větších objemech. 

Michal Mlej, LiRA

Zde se nabí-
zí základní 
a jednodu-
ché řešení. 
Pokud bude 
někdo pode-
zřelé kovové 
prvky (mědě-

né okapy, ochranné mříže, 
poklopy kanálů) vykupovat, 
bude je někdo krást. Musí se 
najít politická vůle na úrovni 
kraje, která by zřídila komisi 
s pravomocemi odebrat licen-
ce neposlušným sběrnám za 
tyto prohřešky. Ovšem musela 

by pracovat s velkou frekvencí 
návštěv a určitou taktikou pát-
rání. Další možností je nejpal-
čivější kovové prvky vyměnit 
za plastové. Dostal jsem infor-
mace, že v Bílině se to již děje 
aspoň u prvků, které byly již 
odcizeny. Je to otázka peněz, 
ale po zkušenosti jednoho 
bílinského sportovce, který se 
mi pochlubil, že v noci neza-
krytý šachtový systém navští-
vil, naštěstí nemohl jen nějakou 
dobu pořádně došlapovat, mys-
lím že hrozba těžkého zranění 
je přednější. Vždyť tyto šachty 
mají v průměru hloubku 2,5m, 
ale viděl jsem i šestimetrové.

Ing. František Poživil
(SNK-ED)

Krádeže ko-
vů jsou pro-
blémem, který 
trápí již celou 
řadu let obce 
a města. Roz-
šiřováním sítě 
sběren tento 

problém narůstal. Dochází ke 
krádežím dešťových litinových 
vpustí, kabelů, dopravních zna-
ček, kolejnic. Udělení souhla-
su se vznikem sběrny je dnes 
ve výhradní pravomoci krajů, 
které vydávají povolení jak na 
běžícím pásu.

Připravena je však novela 
zákona o odpadech. Ta by měla 
vyloučit to, aby zloději kovu 
mohli bez problémů inkasovat 
ve sběrně peníze. Touto legisla-
tivní úpravou bychom se mohli 
dostat do souladu se zbytkem 
Evropy. V současné době par-
lament tuto novelu projednává. 
Líbí se mi myšlenka, že kovy 
budou zařazeny na stejnou úro-
veň s ostatním odpadem, jako 
je například starý nábytek, či 
suť. Tudíž se stanou pro fyzic-
ké osoby odpadem, nikoliv sbě-
rem. Obce by zajišťovaly pro 
občany sběr kovového odpadu 
na svých sběrných dvorech. Ten 
by pak následně kov odevzdal 
za úplatu do sběren. Příjem za 
tento sběr by byl příjmem obce, 
o který by byly sníženy náklady 
na provozování sběrného dvora 
a posléze i náklady na odpad 
pro občany. Výjimku by měly 
dostat právnické osoby, u kte-
rých je likvidace kovového 

odpadu součástí jejich živnosti. 
V každém případě by však měl 
být výkup realizován bezhoto-
vostním způsobem. 

Milan Pecháček (ČSSD)

Sběr železné-
ho šrotu je jed-
na věc a regu-
lace krádeží 
ž e l e z n é h o 
šrotu druhá 
věc. Po té co 
se místo dva-

cetníku platí za kilogram sedm 
korun, stala se tato činnost veli-
ce lukrativní. Po železném šro-
tu je hlad v celé Evropě a samo-
zřejmě i u nás. Není výjimkou, 
že občas někde chybí kus kolejí, 
okap, o poklopech na kanálech 
či uzávěrech patek lamp veřej-
ného osvětlení ani nemluvě. 
Ale po železném šrotu je hlad 
a tak železářská lobby zasáh-
la při regulaci výkupu a města 
a obce starejte se. Ovšem stejně 
jako naprosto oprávněné byly 
požadavky na regulaci provozu 
v zastavárnách, stejně legitim-
ní je požadavek na stanovení 
jasných pravidel ve výkupnách 
železného šrotu a samozřej-
mě i barevných kovů. Ovšem 
celkově upadá i v našem měs-
tě úcta nejen ke společným 
i soukromým hodnotám, ale 
také k vyhláškám, které město 
vydává. Pokud by byla snaha 
o jejich striktní dodržování, 
musel by se stav městské poli-
cie navýšit desetkrát. A na to 
nejsou peníze. A tak se budou 
dále spokojeně mýt osobní auta 
na parkovištích v sídlištích, 
domácí miláčci budou konat 
potřebu vedle dětských hřišť 
(omlouvám se těm spoluobča-
nům, kteří s nimi ráno i večer 
vybíhají do míst k tomu urče-
ných), za odpad budou platit 
ti slušní a proto se jim zvýší 
poplatek, aby se pokryly nákla-
dy za ty neslušné.

Ale proč by se zase měli 
občané tolik snažit, když nevi-
dí snahu o šetření jinde. Když 
v červnu uděláme nový chod-
ník a hned v srpnu ho celý pře-
děláváme…

Oldřich Bubeníček (KSČM)

Zástupci za ODS a HNHRM
se k tématu nevyjádřili.

Jaký máte názor na vrůstající
krádeže železa a jak byste tento problém řešili?

OTÁZKA PRO...
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nedává. „Záměr je to zajímavý, 
jenže realita je jiná. V loňském 
roce se pokusilo tento plán zrea-
lizovat oddělení rozvoje města ve 
spolupráci s oddělením životního 
prostředí. Celý projekt narazil 
na to, že město není vlastníkem 
pozemků, na kterém se nachází 
Pohádkový les. Základem podání 
žádosti o dotační titul je pozemko-
vé vyrovnání a v tomto případě se 

Daňové a poplatkové 
povinnosti občanů 
Bíliny v roce 2008

31. 3. 2008
 splatnost místního poplatku

ze psů (I. splátka)
(pro majitele psů, jejichž poplatek
je vyšší než 300,- Kč/rok se jedná 
o první splátku, pro majitele psů, 

jejichž poplatek je nižší než 300,- Kč/
rok je to platba na celý kalendářní rok)  

31. 5. 2008
 splatnost daně z nemovitosti

 (daň lze zaplatit bezhotovostním 
převodem na účet FÚ, prostřednictvím 

složenky zaslané FÚ nebo na pokladně FÚ)

30. 6. 2008
 splatnost místního poplatku

za odpad (I. pololetí)
(pro letošní rok byla stanovena sazba 
poplatku částkou 470,- Kč/osoba/rok; 
poplatek lze k uvedenému datu uhradit

celý nebo částkou 235,- Kč uhradit
I. pololetí)

30. 9. 2008
 splatnost místního poplatku

ze psů (II. splátka)
(tento termín splatnosti platí pouze 

pro majitele psů držených v nájemních 
bytech, jejichž poplatek je vyšší než 

300,- Kč/rok)

30. 12. 2008
 splatnost místního poplatku

za odpad (II. pololetí)
(splátkou v částce 235,- Kč/osoba

se uhradí II. pololetí)

Uvedené povinnosti se týkají místních 
poplatků, které vybírá obec na základě 
obecně závazných vyhlášek vydaných 

zastupitelstvem města. Příjemcem 
daně z nemovitosti je obec, avšak 

správcem této daně je finanční úřad, 
který provádí výběr této daně, její 

výše je stanovena zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou vydanou obcí. 

Všechny vydané OZV jsou občanům 
k dispozici na webových stránkách 

obce, případně na finančním odboru. 

Vyznačené datum splatnosti
je vždy poslední den,

kdy lze poplatek nebo daň
zaplatit bez sankcí.

Při doplňování solanky (zjedno-
dušeně chladící kapalina) v průbě-
hu odstávky jsme zjistili, že dochá-
zí k jejímu většímu úniku oproti 
jiným sezónám. Nebylo jednodu-
ché odhalit příčinu tohoto jevu. Až 
teprve když jsme se rozhodli určité 
množství solanky obětovat (není 
levná) a zapnuli čerpadlo, objevili 
jsme trhlinu v přívodním potrubí. 
Tu jsme opravili. Při opětovném 
spuštění tentokrát obou čerpadel 
došlo k úniku ještě na několika 
dalších místech.

Možná někoho napadne otázka: 
Nový stadion a už havárie. Jedno-
duchá odpověď: Ano sice nový 
stadion, ale staré původní potrubí 
a stará původní strojovna.

Díky pružné reakci vedení 

města dochází k rychlému řešení 
současné situace. Okamžitě pro-
běhlo jednání s fi rmou, se kte-
rou dlouhodobě spolupracujeme 
a perfektně zná naší situaci. Byly 
uvolněny nutné fi nanční prostřed-
ky. Během necelého týdne bude 
solanka odčerpána, bude dodáno 
nové již plastové potrubí a ihned 
se začne s jeho instalací. 

Pokud nedojde k neočekáva-
ným okolnostem, budeme dělat 
všechno proto, abychom ledo-
vou plochu zprovoznili ještě 
v září. Tímto se všem zklamaným 
zákazníkům omlouváme, i když 
se těmto problémům dalo předejít 
již mnohem dříve. 

Mgr. Jan Davignon,
vedoucí ZS

Začátek na zimním stadionu posunut
I když měla být původně ledová 
plocha k dispozici všem zájem-
cům od 25. srpna, musíme tento 
plánovaný start z důvodu havá-
rie na potrubí chladícího systé-
mu oddálit.

INZERCE 052/BZ

DOSP�LÍ
22. 9. 08

D�TI
1. 10. 08

hubneme
s rozumem

v Duchcov�

STOB

ZA�ÍNÁME DALŠÍ KURZY

lektor: Mgr. Ivana Kulhavá

tel.: 777 635 711
www.hubneme.ic.cz

kulhava.skola@volny.cz

Bílinské koupaliště na Kyselce se 13.září 2008 otevře pro 
další ročník Babího léta. Festival bude zahájen přesně 
ve 12.30 hodin. Pro návštěvníky je připraveno nejedno 
překvapení a nezapomínáme ani na ty nejmenší. Pro děti 
je připraveno spousta her a soutěží. V roli moderatora 
se bude již tradičně střídat Jára Kuchař s Jiřím Balvanem 
Balejem. V přestávkách zatančí dětský soubor “Coutry 
Best” a taneční skupina “Impuls”.

12:40-13:20 Střepy (Světec)                                                                               
13:30-14:05 Stetson (Ústí n/L)                       
14:15-14:50 Duo Passage (Praha)                 
15:00-15:40 Flashback  (Mladá Boleslav)                      
15:50-16:35 Leicht a Špek (Plzeň)                
16:50-17:45 Samson a jeho parta (Plzeň)      
18:10-19:10 Druhá tráva a Robert Křesťan (ČR/SR)             
19:25-20:25 HOP TROP  (Praha)                                     
20:35-21:05 Marie Havlová (Duchcov)                               
21:20-22:00 Zlatý Voči (Praha)                                  
22:10-22:50 BlueGate (Plzeň)              
23:00-23:50 Bob a Bobci (Osek)                
00:00-02:30 Křáp (ČR)
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Najít alespoň jednou za život 
opravdový poklad, je snad 
snem každého malého klu-
ka a holky. Ovšem představy 
o pokladu se s narůstajícím 
věkem liší a dnes se již nehle-
dají truhly plné zlata a stříbra.

28. srpna 2008

Dokonce se změnilo i načiní, 
kterým se „poklady“ hledají. 
Hledači pokladů místo lopaty 
a krumpáče používají hlavně 
detektor kovů.

V Bílině se o hledání různých 
historických předmětů zajímá 
Jaroslav Šámal, který aktivně 
spolupracuje s Archeologickým 
oddělením Regionálního muzea 
v Teplicích. Osobního poděko-
vání se mu dostalo od ředitele 
muzea PhDr. Dušana Špičky.

Jaký poklad vlastně Jaro-
slav Šámal našel? „Jednalo se 
o železný dvojitý lovecký hrot 
šípu z vrcholného středověku, 
což je nález na našem území 
ojedinělý a je jich pouze několik 
málo kusů. K zajímavým úlovkům 
určitě patří stříbrné mince Jose-

fa I. z počátku 18. stol. a soubor 
kovářského a kovotepeckého 
náčiní z období vrcholného stře-
dověku.“

Hledání pokladu je náročná 
činnost na čas a vyžaduje hodně 
trpělivosti. „Hledání se věnuji 

ve volných chvílích. Samozřej-
mě nepodceňuji přípravu a než 
někam jdu, prostuduju si různá 
území z hlediska historie. Nej-
větší šance něco najít je na úze-
mí bývalých tvrzí, zřícenin nebo 
hradišť.“ (lal)

o pozemek pod Pohádkovým lesem 
dělí několik vlastníků. Město by 
muselo nejdříve pozemky odkou-
pit a pak žádat o dotační titul. 
V případě, že aktivita přišla od 
Občanského sdružení Bílina 2006 
je na něm, jak bude postupovat, 
ale zatím radě města nebylo sdě-
leno, kde vezme sdružení fi nance 
na případné vyplacení pozemků,“ 
uvedla radní Mgr. Zdena Hanzlí-
ková.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ
VETRINÁRNÍ SPRÁVY
MIMOŘÁDNÁ
VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ

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

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

Střípky
z Bíliny

I lidé bez domova chtějí důstojně žít
Nevšední svatební obřad se uskutečnil v srpnu na MěÚ v Bílině. Nevšední proto, že lidé, kteří ztratí střechu 
nad hlavou, nemyslí na svatbu. Josef Lanšperk a Pavlína Sičková ano. Jejich příběh je o to zajímavější,
že je spojen s tzv. domem hrůzy ve Vítězné ulici v Bílině. Oba byli velice ochotní se o svůj příběh podělit.

Novodobí hledači pokladů

Na manželé Lanšperko-
vi upozornil správce buněk 
Jiří Šámal, který jim pomohl 
a zajistil bydlení v této odlehlé 
části města. Jak se vlastně člo-
věk dostane do situace, že ztra-
tí střechu nad hlavou? „Původ-
ně jsem bydlel v nechvalně 
známém domě ve Vítězné uli-
ci, ale nebylo to tak vždy. Žil 

jsem dva roky s dcerou maji-
tele domu a žádné problémy 
nebyly až po její smrti. To se 
do domu nastěhoval syn maji-
tele a vše začínalo jít z kopce. 
Problém byl, že jsem neměl 
kam jít. Mezitím jsem poznal 
svou současnou ženu a přivedl 
jí do Bíliny. V domě jsme měli 
vyhrazenou jednu místnost, ale 
žít tam bylo peklo. Neustálý 
nepořádek, rámus a hlavně 
stálá přítomnost policie. Nejví-
ce nám vadilo, že okolí se na 
Vás začne dívat stejně jako na 
ostatní obyvatele domu. Snažili 
jsme se najít lepší bydlení, ale 
jsme oba v částečném invalid-
ním důchodu, takže naše pří-
jmy na byt nedosáhnou. Přes 
známé jsem se dozvěděl o této 
možnosti a jsme rádi, že nám 
p. Šámal zajistil bydlení v buň-
kovišti a touto cestou bych mu 
chtěl poděkovat. Raději bydlet 
tady, kde máme klid, než v tom 

domě,“ vypráví Josef Lanšperk 
s nadějí, že se jejich životní 
situace časem zlepší.

Manželé Lanšperkovi nav-
štívil i romský poradce Štefan 
Tomáš, který s nimi rozebral 
otázku hledání práce. Podle 
jejich slov jsou řádně vedeni 
na Úřadu práce a práci si aktiv-
ně hledají sami, ale není to jed-
noduché. „Vždy si nás zapíšou 
do pořadníku a tím to končí. 
Chtěli bychom zkusit technické 
služby nebo hlídací agenturu,“ 
uvedli manželé.

Jakou šanci mají lidé „z uli-
ce“ získat městský byt sdě-
lil předseda bytové komise 
Oldřich Bubeníček. „Na měst-
ské byty máme pořadník, kam 
se může zapsat prakticky kaž-
dý. Podmínkou je, aby zájemce 
nebyl zadlužený.“

V buňkovišti je v součas-
né době 10 buněk, které jsou 
plně obsazeny a další zájem-

ci se hlásí. „Stav, který je teď 
nepamatuji. Vždy byla obsaze-
na maximálně polovina buněk 
a dnes jsem v situaci, že zájem-
ce musím odmítat. Jedná se 
tak o 3 až 4 zájemce měsíčně. 
Většinou se jedná o lidi buď 
s nízkými příjmy nebo žádný-
mi v důsledku toho, že ztratili 
práci a nejsou již schopni pla-
tit stále se zvyšující nájemné. 
Na získání bytu v soukromém 
domě tito lidé ani nemyslí, pro-
tože dát dohromady startovací 
kauci, je pro ně téměř nemož-
né. Takových lidí neustále při-
bývá. V buňkách se platí měsíč-
ně 2 400,- Kč za jednu buňku. 
Elektřinu si hradí obyvatelé 
buněk sami. Sociální zařízení 
je zde společné a voda pouze 
studená,“ dodal správce buň-
koviště Jiří Šámal.

Pro manželé Lanšperkovi to 
bude běh na dlouhou trať a pro-
to jim přejeme hodně štěstí.

Zajímavosti

Jaroslav Šámal při hledání historických předmětů
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PUNKOVÉMU KONCERTU UDÁVALY
KROK REGIONÁLNÍ KAPELY
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PUNKOVÉMU KONCERTU UDÁVALY
KROK REGIONÁLNÍ KAPELY

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

reklamní
plochu!plochu!

Volejte ihnedVolejte ihned

411 411 4555555

Až
5000 K	m�sí	n�bez práce!

INZERCE 054/BZ

Letošní ročník byl víceméně 
zaměřen na regionální skupiny. 
Jako první vystoupila skupina 
Kšandy z Hrobu, která na scéně 
vyčnívá přítomností dvou vokalis-
tek a akordeonu. Druhá v pořadí se 
představila bílinská skupina Pathe-
tic Humans, která se zdá být kon-
cert od koncertu lepší a sehranější, 
a je tak velmi pravděpodobné, že 
si v brzké době vydobyjí dobrou 
pozici na české hudební scéně. 

Jako třetí se představili osečtí 
P.E.S.S., kteří svým hitem o buř-
tech a utopencích nejvíce nadchli 
známého bílinského vegetariána 
Pavla Raise. Ten se jim odvděčil 
neuvěřitelným tanečním výkonem, 
až mnozí váhali, zda-li se Pavel 
náhodou neúčastnil nedávno pro-
běhlého tanečního workshopu. 
Čtvrtá a poslední z regionálních 
skupin vystoupila měrunická pun-
ková omladina Skunk Punk.

Po deváté hodině večerní 
vystoupil s doprovodem akorde-
onu první ze dvou hostů veče-
ra Jim Čert, který je označován 
za jednu z největších osobností 
undergroundu. Během svého 
hodinového koncertu představil 
nejznámější skladby, jako např. 
Every body smoking marihua-
na, Speed či Mexico. Druhou 
polovinu koncertu věnoval své-
mu poslednímu albu Karneval 

mrtvol. Po dvaadvacáté hodině 
se představila berlínská skupina 
s názvem Statt Matratzen složena 
ze čtyř mladých punkerek, jejichž 
hudbu lze označit jako klasický 
punk s ostrou kytarou a výbornou 
rytmikou. Statt Matratzen se díky 
své progresivitě pomalu dostáva-
jí na největší světové festivaly. 
Akci „Z“ zakončili kolem půlnoci 
náhradníci Zakázaný ovoce. 

Karel „punkáč“ Vítek

V sobotu 2. srpna se v letním amfiteátru uskutečnil koncert s názvem Akce „Z“, který navazoval na punkové koncerty z pře-
dešlých dvou let. Z avizovaných skupin se nedostavila teplická skupina Šanov I, místo které se dvěma stovkám návštěvníků 
představila pražská skupina Zakázaný ovoce. 

Foto: Václav Weber
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KINO HVĚZDA

• Čtvrtek 4. září od 19.00 hod.

• Pátek 5. září od 19.00 hod.

AKTA X: CHCI UVĚŘIT
USA. Kanada. Sci-fi  thriller.

Hrají: D. Duchovny, G. Anderson

a další. Vstupné: 70,- Kč.

Přístupno od 12 let.

• Středa 10. září od 19.00 hod.

• Čtvrtek 11. září od 19.00 hod.

WALL - I
USA. Rodinný animovaný fi lm.

Vstupné: 70,- Kč .

• Pátek 12. září od 19.00 hod.

• Sobota 13. září od 19.00 hod.

JAK UKRÁST NEVĚSTU
USA. VB. Romantická komedie.

Hrají: P. Demsey, M. Monaghan

a další. Vstupné: 70,- Kč.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

• Sobota 30. srpna od 19.00 hod.

REVIVAL FEST
Depeche Mode revival

(Ústí nad Labem), Black Sabath

revival (Praha), Kabát – Karát revival 

(Hradec Králové)

Vstupné: 60,- Kč v předprodeji,

na místě 90,- Kč.

• Sobota 6. září od 10.00 hod.

DEN HORNÍKŮ
Stánkový prodej, atrakce,

doprovodný program aj.

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA

• Úterý 2.září od 19. 00 hod.

POLIBEK, PROSÍM
Francie. Romantická komedie.

Vstupné: 50,-Kč.

Přístupno od 12 let.

• Úterý 9. září od 19.00 hod.

OSTROV POKLADŮ
Francie/VB. Dobrodružná komedie.

Vstupné: 50,- Kč.

GALERIE POD VĚŽÍ

• Od 1. 9. do 25. 9. 2008 se koná 

výstava obrazů Josefa Tótha s názvem

HLUBINY
Po – Pá: 7.00 – 17. 00 hod.

So 9.00 – 12.00 hod.

      

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

• Od 1. 9. Do 19. 10. 2008

ROMANTICKÉ ZASTAVENÍ
Výstava historického oblečení,

klobouků a doplňků z období

1910 – 1960.

Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP

DEN HORNÍKŮ
V sobotu 6. září od 10.00 v are-

álu lázní Kyselka začíná tradiční 

Den horníků. Těšit se můžete na 

Petru Černockou a její čarodějnou 

show, Michala Prokopa & Framus 

Five, revival Ozzy Osbourne nebo 

Vladimíra Hrona. Chybět nebu-

dou pouťové atrakce, stánkový 

prodej a spousta novinek.

KINO HVĚZDA

AKTA X: CHCI UVĚŘIT
Agenti FBI Mulder a Scullyo-

vá vyrážejí za dalším případem, 

jehož vyšetřování nás zavede do 

světa paranormálních jevů. Na 

příběh jako takový je zatím uva-

leno informační embargo a ani 

z prvních zveřejněných záběrů 

není příliš jasné, čemu budou 

agenti na stopě tentokrát. Jasné 

ale je, že od posledního fi lmu 

uplynulo už 10 let a poslední 

televizní série se na obrazovkách 

objevila v roce 2002 a za tu dobu 

se svět okolo nás výrazně změnil. 

Stejně jako se změnili a zestárli 

naši hrdinové.

Hrají: Amanda Pett, David 

Duchovny, Gillian Anderson

VALL - I
VALL-I (Víceúčelově Automa-

tický Likvidační Lisovač – Imuni-

zátor) je poslední robot na plane-

tě Zemi, kterého tu lidstvo zane-

chalo, aby ji vyčistil. Balí veškerý 

odpad do úhledných kostek. Po 

sedmi stech letech ale trpí jistou 

drobnou poruchou – vyvinula se 

u něj osobnost. Je příšerně zvěda-

vý, do všeho strká nos, ale je také 

trochu osamělý. VALL-I byl jed-

ním ze stovek podobných robotů, 

kteří měli planetu zbavit znečiš-

tění, zatímco se lidstvo vydalo na 

vyhlídkovou plavbu vesmírem. 

Teď je ale naprosto sám, jediným 

společníkem je mu šváb Hal. Kaž-

dý den VALL-I pečlivě vytváří 

další a další odpadní kostky a při 

své práci objevuje zajímavé před-

měty. Dá se říct, že je sběratelem 

starožitností – do jeho sbírky 

patří například Rubikova kostka, 

žárovka nebo lžíce, kombinovaná 

s vidličkou. Romantický VALL-

I sní o tom, že se jednoho dne 

setká s někým dalším, že v životě 

musí existovat něco víc než jen 

monotónní každodenní práce. 

To se mu nakonec splní, když se 

setká s robotkou jménem EVA 

(Environmentálně Vyhledávací 

Autosonda), která na Zemi při-

stane, a VALL-I se vydává na dob-

rodružnou cestu napříč galaxií, 

kterou si nedokázal představit ani 

v těch nejdivočejších snech.

DIGITÁLNÍ KINO

POLIBEK, PROSÍM
Emilie vysvětluje Gabrielovi, 

proč odmítá nevinný, bezvý-

znamný polibek. Vypráví o svých 

kamarádech Nicolasovi a Judith, 

kterým první, nevinný, bezvý-

znamný polibek spustil lavinu 

dramatických událostí. Jejich pří-

běh se může opakovat.

Hrají: Virginie Ledoyen, Julie 

Gayet, Stefano Accorsi, Emma-

nuel Mouret 

OSTROV POKLADŮ 
– VÍTEJTE NA PALUBĚ

Poklad ukrytý na opuštěném 

ostrově v Karibiku. Krvežíznivý 

pirát s dřevěnou nohou bez lodě. 

Smyslná baronka bez skrupulí, 

ale s lodí. Odvážný, ale zasněný 

mladý muž 

s mapou, 

v t i s k n u t o u 

do jeho děra-

vé paměti. 

A jedno skvě-

lé ráno v roce 

1700 a něco, 

kdy tato chamtivá banda vypluje 

hledat své štěstí na zrádných bře-

zích Ostrova pokladů.  

Hrají: Alice Taglioni, Gérard 

Jugnot, Jean-Paul Rouve, Vincent 

Rottiers

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Letopisy Narnie II:
Princ Kaspien

Mumie
– Hrob dračího císaře

Dostaňte agenta Smarta

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zahraje kapela Album z Cho-

mutova. Průvod bude zakončen 

na letním amfi teátru Kyselka, kde 

se promítne pásmo kreslených 

pohádek.

DIGITÁLNÍ KINO

OZVĚNY 34. LETNÍ
FILMOVÉ ŠKOLY

V BÍLINĚ
Ohlédnutí za fi lmovým fes-

tivalem 34. letní fi lmové školy 

v Uherském Hradišti. V digitál-

ním kině budete mít možnost 

shlédnout nejzajímavější fi lmové 

momenty letošní fi lmové školy. 

Ozvěny zahájí blok fi lmů Juraje 

Jakubiska a průřez jeho fi lmovou 

tvorbou v období 60 let.  

Letní fi lmové škole neušel 

režisér Jan Švankmajer. Po pře-

hlídce jeho fi lmů bude promít-

nut hororový snímek Otesánek 

s Veronikou Žilkovou a Janem 

Hartlem v hlavních rolích. 

Závěr bude patřit Janu Saudko-

vi, tak jak ho vidí Adolf Zika.

28. srpna 2008
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HLAVNÍ SCÉNA
(Letní amfi teátr)

11.00 COFFEEBREAK
 – jazz-rocková skupina z Litvínova
13.00  VLADIMÍR HRON   
 – recitál herce,
 moderátora
 a baviče  

14.30  IVA FRÜHLINGOVÁ   
 – koncert   
 zpěvačky, 
 držitelky   
 ocenění Objev 
 roku 2005, 
 Skokan roku 
 2006

16.00  MICHAL PROKOP   
 & FRAMUS FIVE   
 – koncert 
 legendární 
 hudební   
 formace.

17.30  OZZY OSBOURNE REVIVAL  
 – revivalová skupina z Prahy
21.30  VÁCLAV
 – česká fi lmová tragikomedie  
 Jiřího Vejdělka, ve které Ivan  
 Trojan vyvádí jeden průšvih
 za druhým. 
23.00  FIRE SHOW
 – bojová umění a tanec s ohněm  
 (řetězy-poi, tyče, vějíře, meče)  
 skupiny SAMHAIM ON FIRE
 z Teplic

DĚTSKÁ SCÉNA
(Růžový palouček)

10.00 CÍSAŘOVNA CHCE   
 NOVÉ ŠATY
 – hraná pohádka Divadla VeTři
11.00 SAXANA DĚTEM   
 – zpívání, povídání  a soutěže
 s PETROU ČERNOCKOU
12.00 DIVADLO ULIČNÍK   
 – zábavný blok soutěží, her
 a pohádek

13.30 ČÁRY MÁRY S KLAUNY   
 – Pepinem, Jiřinem a Alešinem
14.00 BALONKOVÁ SHOW   
 – show Divadla VeTři
15.00 KOUZELNÁ SHOW 
 – Duo GETTY a Aleš Březina
 - Členové  Magické lóže Železný  
 Brod

Po celou dobu programu můžete navštívit 
výtvarné dílny DDM Bílina. 

KELTSKÁ HUDBA NA KAFÁČI
11.00 JAUVAJS
 – irská hudba v českém kabátě
 od pražské skupiny
12.30 VĚRA KLÁSKOVÁ
 - zpěvačka, klavíristka, kytaristka,  
 skladatelka a textařka z České Lípy
14.00 SHANNON – IRISH MUSIC 
 – skupina, která hraje tradiční
 irskou hudbu, stejnou, jakou
 uslyšíte při návštěvě   
 smaragdového ostrova
16.00 CORMALEN
 – pražská skupina, která koncertuje  
 nejen v Čechách, ale i v zahraničí
17.30 HIGHTIME
 – kapela ze Šumperka, hrající
 folk-rockovou hudbu inspirovanou  
 keltskými  vlivy
20.30 AFTERPARTY 

SCÉNA U ALTÁNU
11.30 BOHEMIA JAZZ BAND
 - koncert
12.30 LITVÍNOVSKÉ MAŽORETKY  
  – Vícemistři ČR 2007, 
 Vícemistři Čech 2008
12.45 Slavnostní zahájení
13.00 ÚSTŘEDNÍ HUDBA
 ARMÁDY ČR
 – koncert Ústřední hudby
 Armády ČR
15.15 BOHEMIA JAZZ BAND 
 – koncert 
16.45 KÖRÜS
 – vystoupení Maďarského vysoko-
 školského folklorního souboru

10.00 - 17.00
UKÁZKA VAŘENÍ MAĎARSKÉHO 
GULÁŠE – představí se kuchaři
z maďarského Szolnoku SÁNDOR 
CSÁNYI  a LÁSZLÓ LÖRINCZ.
Prodej maďarských potravin, specialit
a nápojů fi rmy UNIVER SZÖVETKEZET 
BUDAPEST.

VÝSTAVNÍ SÍŇ LÁZNĚ
KYSELKA (Hlavní budova

10.00 VÝSTAVA HORNICTVÍ   
 SEVEROČESKÝCH DOLŮ 
 BÍLINA
 - výstava důlních map, zkamenělin 
 a leteckých fotografi í severočeských  
 dolů Bílina - výstavu zapůjčili 
 – PhDr. Zdeněk Dvořák a Ing. Karel Mach

DIVADLO CONTINUO
(Před Hlavní budovou Lázní)

Mezinárodní profesionální divadelní 
skupina vedená režisérem a uměleckým 
vedoucím PAVLEM ŠŤOURAČEM, 
věnující se projektům pouličního divadla 
a divadla v netradičních prostorách.

14.30 VAKOKODESKA 
 - průvodové balábile, pouliční  
 karneval  ze světa ptáků. Kromě 
 chůd nenajdeme v průvodu nic  
 jiného než  tančící a hrající si 
 performery a hudebníky. Projekt  
 byl připraven pro světovou výstavu 
 Expo 2005 v japonském městě  
 Aichi.

20.30 PROCHÁZEJÍCÍ  
 Úžasné divadlo světa. Ulice….je  
 jako každá jiná. Čím by zrovna 
 tahle měla být výjimečná? Jsou  
 jich stovky, tisíce. Stačí se 
 však zastavit a dívat se. Začíná 
 úžasné divadlo světa. Anonymní 
 tváře a postavy, a přesto tolik  
 příběhů.

DOPROVODNÝ PROGRAM
POWERISER 
- výcvik a půjčování skákacích bot pod 
dohledem zkušených instruktorů

Atrakce pro děti i dospělé  
- houpačky, skákací hrad, trampolína, 
kolotoče

Povoz s koňmi 
- projížďka v kočáru kolem areálu

Koně a poníci 
- projížďka po vyhrazeném místě pro děti 
i dospělé

Stánky 
- občerstvení, dřevěné hračky, pardubický 
perník, cukrovinky, sýrové speciality, 
lázeňské oplatky, koláčky a mnoho dalších

Celým programem vás budou provázet 
PERMONÍCI Divadla Uličník.

PROGRAM DNE HORNÍKŮ 6. 9. 2008
AREÁL LÁZNÍ KYSELKA V BÍLINĚ
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Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Protože se tento případ stal v našem 
městě Bílina, prosím o zveřejnění 
mého dopisu v Bílinském zpravodaji. 
Byla bych velice ráda, kdyby na něj 
reagovalo více lidí a současně bych 
chtěla poděkovat neznámým lidem 
(sousedům), kterým nebyl život dětí 
lhostejný a kteří se nebáli na vše upo-
zornit.

Naše slabomyslné „spoluobčany“, 
kteří se tohoto zvěrstva na svých 
dětech dopouštěli ,  nemá smysl už 
vůbec komentovat. O nich rozhod-
ne „snad“ spravedlivě soud. Co je 
však více než zarážející, je liknavý 
a nedůsledný postup při výkonu své-
ho zaměstnání sociálních pracovnic 
našeho městského úřadu. Jak je mož-

né, že na opětovné upozornění reago-
valy jen napomenutím, uspokojilo je 
jen vidět prádlo pro děti a trochu jídla. 
Zajímaly se vůbec o děti? Viděly,  jak 
děti vůbec vypadají  a kde spí? Proč je 
nechtěly vidět ihned? Snad by musely 
poznat, v jak zuboženém stavu jsou. 
Jak se tak malé děti mohou bránit?

Ono jak se někdy říká, že je lepší do 

vosího hnízda moc nepíchat a radě-
ji ho obejít, ale při výkonu tohoto 
zaměstnání, a zvláště když se jedná 
o děti, to platí opačně. Doufejme, že 
tento případ v našem městě je ojedině-
lý, a že si sociální pracovnice z něho 
vezmou velké ponaučení, a že budou 
včas hasit malý ohýnek, než velký 
požár. Dana Erbenová, Bílina

REAKCE NA ČLÁNEK V TEPLICKÉM DENÍKU
„TITO RODIČE VYCHOVÁVALI 2 DĚTI JAKO ZVÍŘÁTKA“

Vážená paní Dano Erbenová,
tímto bych chtěl reagovat na 

Váš dopis, kterým kromě jiného 
napadáte postup sociálních pra-
covnic Městského úřadu v Bíli-
ně. Pokud byste se více zajímala 
o kauzu bílinských dětí a o práci 
sociálních pracovnic, takový člá-
nek byste nikdy nenapsala.  Nej-
dříve bych Vás chtěl upozornit na 
skutečnost, že některé z anonym-
ních oznámení jsou bohužel pou-
hým vyřizováním si účtů mezi 
občany navzájem, někdy i v rám-
ci jedné rodiny. Dále bych chtěl 
podotknout, že reportáže v tele-
vizi i články v novinách byly 
částečně zkreslené. K některým 
zveřejněným pasážím jsme měli 
vážné připomínky, ale bohužel 
již byly odvysílané a nelze je vzít 
zpět.  

Také bych chtěl namítnout, že 
soudní řízení, které bylo vede-
no u Okresního soudu v Tep-
licích, bylo veřejné, tudíž jste 
měla i Vy jako občan možnost 
se soudních jednání zúčastnit.  
Při soudním projednávání byste 
se podrobně dozvěděla, jak se 
celý případ vyvíjel a odehrával. 
Kauza dětí byla nejdříve prošet-
řována i Veřejným ochráncem 

práv, JUDr. Otakarem Motejlem, 
následně také Okresním soudem 
v Teplicích, a to v rámci trestní-
ho řízení vedeného proti rodičům 
nezl. dětí.  Ani v jednom případě 
nebylo zjištěno žádné pochybení 
ze strany pracovnic našeho úřa-
du. Naopak ze strany Veřejného 
ochránce práv byl celkově postup 
našeho úřadu hodnocen velice 
pozitivně, současně byla pracov-
nicím vyjádřena podpora v jejich 
další práci. 

Ve svém dopise tak neoprávně-
ně napadáte pracovnice, že měly 
liknavý a nedůsledný postup při 
výkonu svého zaměstnání. V tom-
to se musím ohradit! Situaci popí-
ši pouze stručně, a to z důvodu 
ochrany údajů nezl. dětí, v soula-
du se zákonem o sociálně práv-
ní ochraně dětí. Rodina v našem 
městě v době zjištění závažných 
pochybení ze strany rodičů pobý-
vala krátce, a to bez řádného při-
hlášení k trvalému pobytu. V té 
době byla rodina trvale hláše-
na mimo naši spádovou oblast, 
byla řešena jiným úřadem, kde 
byla vedena i veškerá spisová 
dokumentace nezl. dětí a rodiny. 
S ohledem na tuto skutečnost 
naše pracovnice neměly k dispo-
zici informace o celkové situaci 
v rodině, neměly žádné poznatky 
o případném týrání nezl. dětí či 
skutečnosti, že by situace v rodi-
ně byla vyhrocená. 

První šetření v rodině bylo ze 
strany našeho úřadu, za asistence 
strážníků Městské policie Bílina, 
provedeno krátce po přestěhování 
do Bíliny, a to na základě dožádá-
ní příslušného orgánu sociálně 
právní ochrany dětí, a anonymní-
ho oznámení jednoho ze sousedů 
rodiny (nikoliv více sousedů, jak 
uvádíte), kterému skutečně neby-
lo lhostejné, jakým způsobem 
rodiče vykonávají péči o své nezl. 

děti. Oba tyto podněty byly při-
jaty ve stejném období. V rámci 
uvedeného dožádání o provedení 
terénního šetření v rodině, jsme 
byli informováni, že ze strany 
rodičů dochází k zanedbávání 
určitých povinností, jejich péče 
tak vykazuje nedostatky.  Terénní 
sociální šetření bylo vykonáno ješ-
tě týž den, ve kterém bylo přijato 
anonymní oznámení.  V průběhu 
provedeného šetření se sociální 
pracovnice samozřejmě zajímaly 
o celkovou situaci v rodině, kdy 
jednaly nejen s rodiči, ale také 
kontrolovaly  nezl. děti. Péče 
rodičů se tehdy jevila jako dosta-
čující, neboť kromě jiného děti 
byly připravené na vycházku, 
byly dostatečně oblečené, nevy-
kazovaly známky žádného strá-
dání.  Současně bylo s rodiči jed-
náno ve věci zřejmého opoždění 
vývoje, zejména u dvou nejstar-
ších dětí, kdy rodiče na výzvu 
sociálních pracovnic přislíbili, 
že se s dětmi dostaví k dětskému 
lékaři a požádají o zprostředko-
vání odborného vyšetření.  O prů-
běhu celého šetření i zjištěných 
skutečnostech, včetně postoupení 
anonymního oznámení, byl ještě 
týž den písemně vyrozuměn i pří-
slušný úřad. 

Druhé terénní šetření v rodině 
bylo realizováno na základě opa-
kovaného dožádání příslušného 
úřadu, a to dle trvalého bydliště 
nezl. dětí, které byly stále v tuto 
dobu hlášeny k trv. pobytu mimo 
naši působnost.  V průběhu toho-
to šetření již byly zjištěny natolik 
závažné skutečnosti, včetně nále-
zu nezl. dětí zavřených v komoře 
bytu, že bylo ze strany našich pra-
covnic přistoupeno k okamžitému 
řešení celé situace. Do jedné hodi-
ny, po zjištění závažných skuteč-
ností, byla do rodiny přizvána 
ošetřující lékařka dětí, přísluš-

níci Policie ČR – obvodní odd. 
Bílina, strážníci Městské policie 
Bílina, kdy byly nezl. děti z péče 
rodičů předány k hospitalizaci do 
nemocnice v Teplicích. Současně 
bylo opět týž den ze strany našeho 
úřadu podáno k Policii ČR trestní 
oznámení na rodiče a k Okresní-
mu soudu v Teplicích byl podán 
návrh na vydání předběžného 
opatření, na základě kterého byly 
nezl. děti následně předány do 
péče ústavního zařízení.  Mám za 
to, že zásah ze strany sociálních 
pracovnic našeho úřadu byl rych-
lý, správný a profesionální. 

Závěrem chci podotknout, že 
dle mého názoru Vaší osobě 
nepřísluší v této kauze hodno-
tit postup sociálních pracovnic 
Městského úřadu v Bílině, toto 
přísluší pouze kontrolním orgá-
nům. Současně bych Vás chtěl 
upozornit, že tyto pracovnice 
nemohou být nepřetržitě se vše-
mi dětmi a jejich rodiči v našem 
městě i spádových obcích a sle-
dovat, jaká je péče rodičů o děti.  
Záleží na každém z nás, jak bude-
me všímaví a nelhostejní k osudu 
jiných a to zejména nezl. dětí. 
V souvislosti s touto kauzou je 
více než zarážející, že pouze jed-
nomu ze sousedů nebylo lhostej-
né, v jakém prostředí nezl. děti 
žily a měl potřebu v tomto smys-
lu sjednat nápravu. Doufám, že se 
naopak Váš článek dotkne svědo-
mí těch spoluobčanů, kterým byl 
osud nezl. dětí znám, a přesto si 
svou oznamovací povinnost, tak 
jak jim ukládá zákon, nesplnili.

Mrzí mne, že i v tak smutných 
souvislostech se opět projevi-
la typicky česká vlastnost, kdy 
někteří z nás mají potřebu zvidi-
telnit se na neštěstí druhých, a to 
i bez širších znalostí.

Ing. Ladislav Kvěch,
tajemník MěÚ Bílina

ODPOVĚĎ MĚSTSKÉHO ÚŘADU BÍLINA
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Trenér Tichý měl dobrý tah, když 
Nováka posunul z pravého kraje 
zálohy více do středu. Diváci po 
roce viděli opět toho Honzu Nová-
ka, na kterého byli zvyklí. V 5. min. 
se rodila první šance domácích 
po centru Nováka, ale zastavil ji 
ofsajd.

O tři minuty hlavičkoval  hostující 
Balín. Ve 14. min. po faulu na Beč-
vaříka střílel Novák trestný kop, 
ale brankař Maštařík byl na místě. 
Vzápětí znovu unikal Bečvařík, ale 
byl to jen roh. Utkání bylo vyrovna-
né a do velké šance se dostali hosté 
v 27 .min., kdy střelu k tyči vyrazil 
Pohl. Ve 33. min. klukovsky faulo-
val soušský Balín Bečvaříka, a po 
druhé žluté odešel do šatny. Trestný 
kop poslal Hasal pod břevno, ale 
Maštařík ho vytlačil mimo. Netrva-
lo však dlouho a hosté se radovali. 
Jeden z jejich nejlepších hráčů, kte-
rý koncem srpna oslaví 19. naroze-

niny, Odhiambo, využil zaváhání 
obrany a poslal hosty do vedení.

Do druhého poločasu přišel na 
hřiště Stiller, a byl vidět.

Domácí se zlepšili a v 52.min. 
poslal Pavlíček míč před branku, 
ale Bečvařík netrefi l. Ale domácí se 
dočkali, když Novák přesně našel 
Stillera a ten z 20 metrů vyrovnal. 
Trenér Tichý posílil útok, když 
Pavlíčka nahradil Hoškem. Ovšem 
vzápětí zachraňoval v poslední 
chvíli Stiller. Ale zaúřadoval opět 
Novák. V pokutovém území byl 
faulován a sám penaltu proměnil. 
Souš i v deseti dále bojovala, ale 
domácí již získali potřebnou jisto-
tu. O všem rozhodl roh Nováka, 
kdy Mergl míč prodloužil a přidal 
potřebnou pojistku.

A jak viděl zápas Jan Novák? 
„Docela těžký zápas, soupeř byl 
technicky vybavený a nám pomohlo 
brzké vyloučení. Ale měli jsme více 
šancí i v prvním poločase. Ve dru-
hém jsme to ze standardek otočili. 
Byl to zápas dobré kvality a jsem 
spokojený. Teď se ještě uzdravuje 
Moravec s Míkou a tým bude mít 
ještě lepší kvalitu. A měli bychom 
hrát nahoře.“ Výkon ocenil i tre-
nér Josef Tichý.

„Byl to velice silný soupeř, 
má mladý perspektivní mančaft. 
V prvním poločase jsme se dostali 
do hry vyloučením, měli jsme tři 
gólové šance, ale v závěru dosta-
neme branku a soupeře v deseti 
to nakopne. Druhý poločas jsme 
zvládli velice dobře a zápas se 
musel líbit i divákům.“ Spokoje-
nost netajil ani prezident bílinské-
ho klubu Petr Arpáš. „Souš má 
dobrý mančaft a bude kopat střed 
tabulky. Myslím, že jsme vyhráli 

po zásluze, i když jsme hráli proti 
deseti. Nechci to zase přechvá-
lit, ale daří nám a máme stále to 
potřebné štěstí.“

Branky: 58. Stiller, 76. Novák 
(PK), 86. Mergl – 38. Odhiambo. 
Diváci: 130. Rozhodčí: Šlehofer 
– Valenta, Javorek. Sestava: Pohl – 
Jungmann, Fleišman, Hasal, Mergl 
– Pavlíček (70.Hošek), Novák (87.
Čula), Kornalík, Vaník (46.Stiller) 
– Hakl, Bečvařík.

Oldřich BUBENÍČEK

SK SIAD Bílina – FK SIAD Souš 3:1 (0:1)
Potleskem ocenili diváci po 
skončení zápasu výkon bílin-
ských fotbalistů. To ještě 
netušili, že po třech kolech je 
Bílina na druhém místě tabul-
ky krajského přeboru a další 
kolo ve Vilémově bude soubo-
jem prvního s druhým.

� SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT �

KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ BÍLINA
POŘÁDÁ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

MEMORIÁL JIŘÍHO JERIEMEMORIÁL JIŘÍHO JERIE
9. ROČNÍK9. ROČNÍK

Datum konání: 7. 9. 2008
Zahájení: v 9.00 hod.
 trénink od 8.30 hod.
Místo konání: rybníky Bezovka
Kategorie: EX – 500 děti do 6 let
 EX – 500 žáci
 F4 – A žáci
 F4 – A senioři
Soutěžní pravidla: Národní pravidla Navigy NS
Ředitel soutěže: Pašek Josef
Hlavní pořadatel: Procházka Vladimír
Hlavní rozhodčí: Nekarda Petr
Doprava: na vlastní náklady
 nebo vysílající organizace
Občerstvení: vlastní
Protesty: nepřijímáme,
 jezdíme pro radost      
Startovné: za každý model 30,-Kč

PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ A HEZKÉ POČASÍ!

Bílinský univerzál a velký 
bojovník Václav Bečvařík (8)

U branky Souše Rudolf Kornalík (6), za ním Filip Hakl, vpravo Petr Pavlíček (10)

Záložník Rudolf Kornalík (vlevo) a střelec
jediné branky Souše Maurice Odhiambo
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Jestliže v loňském roce, kdy vyjeli 
do Sedmihorek u Turnova v Čes-
kém ráji, byl hlavní cíl stmelit sku-
pinu a posílit její soudržnost, letos 
byly hlavními cíli získat a rozvíjet 
sílu, rychlost, techniku, bojovnost 
a odhodlání a pomocí adrenalino-
vých aktivit také odvahu.

Právě proto je při příjezdu čekal 
ohromný sportovní areál s mul-
tifunkčním hřištěm, tělocvičnou 
a nádherný les, který byl z jedné 
strany uzavřen sjezdovkou. Trenéři 
naordinovali mladým nadějím hned 
třífázové tréninky. Dopolední pro-
gram představoval ryze atletický 
trénink zaměřený na splnění výše 
uvedených cílů, odpolední trénink 
se skládal ze sportovních her rozví-
jejících zejména vytrvalost, večerní 
naopak rozvíjel obratnost a již nebyl 
tak intenzivní. V druhé části soustře-
dění byly navíc pro atlety připraveny 
bojovné noční hry jako např. Strážce 
ohně apod.

Ovšem tréninky, to nebyl jen tvr-
dý dril na sportovištích, v lese či 
sjezdovce, ale především spousta 
zábavy. Děti se tak např. setkali 

s lakrosem, který si velmi oblíbily, 
navštívily trutnovský aquapark, ale 
hlavně uskutečnily výlety do Krko-
noš. V rámci tréninku absolvovali 
více jak patnáctikilometrový výstup 
na Sněžku přes Výrovku a Luční 
boudu. Mnozí skutečně překonávali 
sami sebe a všichni si zaslouží náš 
obdiv. Na dětech samotných však 
bylo vidět nadšení, že dosáhli něčeho 
výjimečného. Odměnou, i přes silný 
vítr, jim byl jak nádherný výhled, tak 
jízda lanovkou z Růžové hory.

Trenéři začlenili do přípravy také 
adrenalinové aktivity, kdy si vzali pří-
klad od našeho olympionika Tomáše 
Janků, který se věnuje adrenalino-
vým sportům jakými jsou lezení 
a potápění. V rámci odpočinkového 
dne zajeli do Pece pod Sněžkou, kde 
absolvovali jízdu na bobové dráze 
a především přemostění. Co to zna-
mená? Pomocí horolezeckých sedá-
ků a kladky všichni přejeli na 200m 
dlouhém ocelovém lanu údolí v Peci 
tam a zpět ve výšce minimálně 80m. 
Trenéři očekávají transfer takto zís-
kaných schopností při tréninku sko-
ku o tyči či skoku vysokém.

Jak vidno, soustředění dopadlo 
úspěšně. Soupeři z ostatních klu-
bů se mají čeho bát, neboť bílinští 
atleti skutečně natrénovali velké 
porce tréninku a výsledky se dosta-
vily hned po jeho skončení. Děti 
jsou silnější, rychlejší a odvážněj-
ší. Trenérům však udělal nejvíce 
radost přístup všech dětí, takový 
u nich dosud neviděli.

Bílinské naděje by rády podě-
kovaly Nadaci ČEZ za báječné 
prožití prázdninového soustředě-
ní, z kterého si odvezly spoustu 
neskutečných zážitků. 

Blíží se září a to opět bude patřit 
mládežnické atletice. Závodníky 
čeká vyvrcholení soubojů družs-
tev, kde mají hoši téměř jisté skvě-
lé třetí místo. Dále závod v rámci 
soutěží Euroregion Elbe/Labe, 
kdy se kromě družstev z Ústec-
kého kraje utkají se závodníky 
z Německa a také řada dalších 
mítinků a závodů. Kdo by chtěl 
vidět naše mladé naděje v akci, 
může se přijít podívat na stadion 
na Kyselce. Podrobnější informa-
ce naleznete na stránkách klubu 
www.akbilina.net. J. N.

Stejně jako ostatní sportovci i mladí atleti vyjíždějí pravidelně 
o prázdninách na soustředění, aby získali další zkušenosti a přede-
vším formu. A stejně jako v předešlých letech, i letos tak mohli učinit 
díky fi nanční podpoře Nadace ČEZ. Jako své působiště si vybrali 
horskou vesnici Mladé Buky ležící nedaleko Pece pod Sněžkou.

28. srpna 2008

Mladí atleti trénovali v horách
za fi nančního přispění Nadace ČEZ

Ve stejné sestavě jako ve vítěz-
ném zápase s Modrou nastoupila 
Bílina v Litoměřicích. Domácí nao-
pak chtěli odčinit vysokou porážku 
z Vilémova. Hrálo se za chladného 
počasí a Litoměřice hned v úvodu 
kopali roh, ale potom převzala ini-
ciativu Bílina. Přihrávkami držela 
míč na polovině hřiště a rychlý-
mi pasy se pokoušela ohrožovat 
branku domácích. V 10.min. takto 
poslal do šance Mergl Hakla, ale 
domácí brankař Ekrt vyrazil stře-
lu nohou. Ovšem to nikdo netušil, 
že to bude jediná opravdová stře-
la bílinských za celý poločas. Ve 
13.min. po nedorozumění obrany 
zachránil Pohl.

Postupně se hra vyrovnala 
a domácí se častěji usazovali na 
polovině Bíliny. Po řadě drobných 

chyb obrany přišla jedna velká. 
Domácí rozehráli trestný kop, při-
hrávka našla na malém vápně úplně 
volného Hraničku, první střelu ješ-
tě Pohl vyrazil, ale na dorážku již 
nestačil. Potom si domácí udržovali 
převahu a ještě jednou zachraňo-
val Pohl, když vytlačil nad břevno 
bombu Novotného.

Do druhého poločasu poslal tre-
nér Tichý na hřiště dva čerstvé 
hráče a došlo ke změnám. Stiller 
se postavil do středu a Jungmann 
na pravý kraj obrany. Fleišman pře-
šel na levý a Mergl se posunul do 
zálohy a Bečvařík do útoku. Domá-
cí si však udržovali iniciativu, ale 
nepřesně stříleli. Bílina vyslala 
první střelu ve druhém poločase 
až v 68.minutě Haklem. Ovšem 
za čtyři minuty dostal do běhu míč 

Bečvařík a lobem přehodil vybíha-
jícího brankaře.

Domácí ještě více přitlačili, střela 
střídajícího Hanzala šla těsně vedle 
a stejný hráč mohl rozhodnout v 86.
minutě. Pohl vyrazil prudkou střelu 
před sebe a Hanzal snad z pěti met-
rů střílel vysoko nad. „Trochu byl 
problém s fotbalovým myšlením 
některých hráčů. V prvním poloča-
se nás dostal soupeř pod tlak a my 
jsme jim vytvořili tři gólové šance. 
Branku jsme dostali po standardní 
situaci, kdy chyběl důraz v šest-
náctce. Ještě, že ve druhém polo-
čase Venca Bečvařík šikovně pře-
hodil brankaře, myslím, že plichta 
je zasloužená. O přestávce jsme 
střídali, protože útok byl bezzubý, 
tak jsem tam chtěl dát lidi, co budou 
běhat a myslím že se to podařilo,“ 

byl s bodem spokojený trenér Josef 
Tichý. Jedním z hráčů, který odehrál 
druhý poločas na jiném postu, byl 
Josef Mergl:“Je to změna, ale pro 
mě je lepší hrát v záloze, jsem spíše 
útočný typ než obranný. Ale jsem 
rád, že to tak dopadlo, byl to těžký 
zápas. Škoda toho gólu co jsme 
dostali, to byl blbý gól.“ A spoko-
jený byl i prezident bílinských fot-
balistů Petr Arpáš:“Bod z venku se 
počítá, i když výkon nebyl zdaleka 
takový jako doma s Modrou. Mám 
radost ze začátku soutěže.“

Branky: 31.Hranička - 72.Bečva-
řík. Diváci: 80. Rozhodčí: Šefčík 
– Šťastný, Baum. Sestava: Pohl 
– Mergl, Hasal, Fleišman, Bečvařík 
– Novák, Pavlíček, Kornalík, Vaník 
(46.Stiller) – Hakl, Hošek.
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