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Do Hrobčic se sjeli čelní před-
stavitelé Ústeckého kraje a zá-
stupci společnosti Shanghai Ma-
ling. Výrobu zahájil náměstek 

O dopravě se diskutovalo i pří-
mo na Mírovém náměstí v Bílině, 
kam dorazil starosta  Josef Ho-
ráček. Občanům nastínil výstav-
bu kruhových objezdů na 1/13 
a představil některé nové městské 

projekty. Dotazy byly hlavně na 
chodníky, ale zájem byl i o re-
novaci kašny. „Město spravuje 
84 km chodníků a je jasné, že ni-
kdy neuspokojíme všechny oby-
vatele v různých částech města, 

V Bílině se opakovala zajímavá akce Den s deníkem, které předcházel 
speciální výtisk s anketou. Na otázku Jak se vám žije ve vašem městě, 
odpovídalo 21 lidí. Většina z nich se shodla, že v Bílině se jim líbí. Drob-
né výhrady byly k bezpečnosti, dopravě a chodníkům.

Dlouho avizované zahájení provozu čínské továrny na masové konzervy Shangai Maling se uskutečnilo v uplynulém týdnu

i když se o to snažíme. Do oprav 
chodníků jsme vložili nemalé pe-
níze,“ odpověděl starosta.

O program se postarala zpěvač-
ka Marcela Holanová, která své 
vystoupení zakončila autogrami-
ádou. Odpoledne zpestřily malé 

Foto: Zdeněk TraxlerFoto: Zdeněk Traxler

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

tanečnice z DDM Bílina a ukáz-
ky bojového umění  taekwonda. 
Nechyběly různé soutěže jak pro 
děti, tak dospělé a pro zájemce 
o předplatné nebo koupi Deníku 
i občerstvení.  Lada Laiblová

ministra  zemědělství František 
Sládek, který při zahajovacím 
proslovu vyzdvihl přednosti čín-
ských masových konzerv. Ty se na 
pultech českých obchodů objevily 
již v 50. letech minulého století. 

Podle ředitele společnosti Qi-
dong Henga by se továrna ze sou-
časných 30 tisíc metrů čtverečních 
měla rozšířit na trojnásobek. Za-

městnat by se mělo 150 lidí a není 
vyloučeno, že  se časem vedle 
masových konzerv budou vyrábět 
i jiné čínské speciality. (lal)

Čínský investor slavnostně zahájil výrobuČínský investor slavnostně zahájil výrobu

Na výrobě se podílí i čínští odborníci

Zahájení provozu konzervárny se zúčastnil i hejtman ÚK Jiří Šulc

Teplický deník přilákal na náměstí dvě stovky lidíTeplický deník přilákal na náměstí dvě stovky lidí
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Štěpánka
HERZIGOVÁ,
33 let, prodavačka:
„Myslím si, že bohu-
žel už nikdy nebudou 
fungovat. Přála bych 
si pochopitelně opak. 
Byla bych moc ráda, 
kdyby se o ně město 
postaralo a lázně by 
mohly být zase domi-
nantou a chloubou Bí-
liny. Určitě by to také 
zvýšilo turismus a zá-
jem návštěvníků o na-
še město. Je to ostuda, 
že radní nechali situa-
ci kolem lázní dojít tak 
daleko.“

Mirka KADAVÁ, 32 let, 
invalidní důchodkyně:
„Lázně už asi nikdy ne-
budou to co bývaly. Mám 
obavu, že pokud je město 
prodá stane se z lázeňské-
ho areálu jen další pod-
nikatelský objekt. Myslím 
si, že město by je nemělo 
prodávat, ale nechat si je 
a spravovat ve své režii.
Když jsou poeníze na ji-
né aktivity, tak na rekon-
strukci a chod lázní by se 
také našly, zvláště, když se 
Bílina honosí názvem lá-
zeňské město a přitom už 
tolik let, žádné lázně tady 
nefungují.“

Jiří ŠINDELÁŘ,
52 let,  vlakvedoucí:
„Určitě v budoucnu 
zase budou lázně fun-
govat svému účelu. 
Pevně tomu také vě-
řím. Když už by si je 
někdo koupil, tak proč 
by je zase neprovozo-
val? Moc bych si to 
přál. Lázně Kyselka 
byly svého času chlou-
bou Bíliny a je škoda, 
že se jich radnice chce 
vzdát a přitom nedoká-
že zajistit, aby je nový 
vlastník provozoval, 
tak jak by měl.“

Marie KUČEROVÁ, 
44 let, invalidní
důchodkyně:
„Lázně Kyselka už nikdy 
nebudou fungovat tak 
jako dříve. Jako mladá 
jsem v nich začínala 
svou kuchařskou praxi. 
Pracovala jsem v nich 
pak i sedmnáct let  ja-
ko pokojská. Byly to 
moc krásné lázně, kam 
se hosté rádi vraceli. 
Poslední nový vlastník 
lázně rozkradl. Byly tam 
vzácné věci. Vše je pryč 
a budova jen chátrá. 
Budoucnost lázní proto 
nevidím růžově.“

Jiří ZIKMUND,
76 let, důchodce:
„Přál bych si, aby lázně 
opět fungovaly, ale bo-
hužel já se toho už asi 
nedočkám. Naopak si 
myslím, že město o své 
lázně přijde, vlastně už 
před lety dávno přišlo, 
když je nechalo zchát-
rat. Je to věčná škoda. 
Pamatuji si na dobu, 
kdy lázně Kyselka měly 
svůj věhlas a město tím 
jen získalo. Dnes mu už 
ani nepatří titul lázeňské 
město, jaké je to lázeňské 
město, bez lázní?“ 

Miroslav
WERTHAIEM,
59 let, technik:
„Ano, věřím, že lázně Ky-
selka budou ještě někdy 
fungovat, alespoň bych si 
to moc přál. narodil jsem 
se v Bílině a lázně pa-
matuji už jako malý kluk. 
Byly moc krásné a děla-
ly městu skvělou vizitku 
a jak se jim radnice od-
vděčila. Prodala je a nový 
vlastníci o lázně neměli 
zájem, proto to také tak 
skončilo. Je to k pláči. 
Přál bych si, aby se našel 
investor, který by lázním 
vrátil lesk a slávu.“ 

Myslíte si, že lázně Kyselka budou ještě někdy fungovat a kdo by měl být jejich investorem?

Proč se město rozhodlo změnit právní 
formu sportovních a rekreačních za-
řízení vysvětlil místostarosta Roman 
Šebek. Podle jeho slov jsou rekreační 
a sportovní zařízení jako obchodní 
společnost ve 100% vlastnictvím měs-
ta, budou přehlednější křížové a skryté 
dotace. Společnost by měla být opera-
tivnější a mít efektivnější služby, které 
by se měly postupně zlepšovat.
Jestli představy města budou naplněny, 
ukáže až čas. Zatím je jisté, že nový ře-
ditel to ve své funkci nebude mít vůbec 
jednoduché. 
Přinášíme vám rozhovor s odcháze-
jícím a nově nastupujícím ředitelem 
bílinských sportovních a rekreačních 
zařízení.

Jiří Müller
Co obnáší práce 
ředitele ve spor-
tovních a rekre-
ačních zaříze-
ních?
Jde především 
o komerční otáz-

ku. Téměř všechna sportoviště jsou 
fi nančně ztrátová, takže hlavním úko-
lem je ztráty co nejvíce eliminovat za 
předpokladu 100 % zajištění všech slu-
žeb. Jedná se hlavně o střediska zimní 
stadion a plaveckou halu. O službách 
na otevřených bazénech rozhoduje 
počasí, které nám v uplynulých letech 

nebylo příliš nakloněno.
Co se týká technologické oblasti, bylo 
prvořadým úkolem zajistit bezproblé-
mový provoz, což vzhledem ke stáří 
strojoven jak na ZS nebo PH dalo ně-
kdy „zabrat“.
Je něco, co by měl nový ředitel změ-
nit?
Na ZS se nám podařilo v rámci in-
vestiční akce zmodernizovat chlazení, 
které je nyní na evropské úrovni. Můj 
nástupce má „rozehrané karty“ v re-
konstrukci právě zmíněné strojovny 
na ZS. Žádost na dotaci byla podána, 
takže bych mu přál, aby byla v co nej-
kratší době realizována.
Po sportovní stránce bylo moje přání, 
aby hokejové družstvo mužů postou-
pilo do II. ligy. Bohužel z pěti pokusů 
se to nepodařilo, i když někdy k tomu 
chyběl krůček. Tak věřím, že bude mít 
větší štěstí než já.
Co Vám bude nejvíce chybět?
Rozhodně kolektiv. Vzhledem k tomu, 
že každý uměl „10 řemesel“, opravy 
a údržbu jsme prováděli většinou sami, 
což mělo samozřejmě značný fi nanční 
efekt.
Dále hokejové žití. Během 7 let se nám 
podařilo přilákat hokejová družstva ze-
jména mládežnic. kategorií ze 17 stá-
tů světa. Ale toto není zcela ztraceno 
neboť rozhodně budu ZS navštěvovat 
třeba i s francouzskými holemi.

Mgr. Jan
Davignon
Z jakého důvodu 
jste se přihlásil 
na místo ředite-
le rekreačních 
a sportovních 
zařízení ve měs-
tě?

Změna, výzva, nová věc, možnost roz-
voje a realizace – to jsou hlavní důvo-
dy. Po sedmnácti letech vyučování na 
gymnáziu jsem se cítil unaven a nevi-
děl jsem žádnou perspektivu růstu. Na-
víc si myslím, že budu moci lépe uplat-
nit řídící a organizační schopnosti, že 
nejdu do zcela neznámého prostředí. 
Jednak v tomto oboru podnikám ( fi tko 
v Aquadromu v Mostě) a jednak jako 
tělocvikář a zákazník problematiku 
sportovišť v Bílině dobře znám.
Jaké změny tato zařízení pod Vaším 
vedením čekají?
Zatím je předčasné hovořit o změ-
nách. Nejprve se na novém místě 
musím „rozkoukat“, musím se hod-
ně učit. Jak už jsem řekl, problema-
tiku dobře znám, ale jen „zvenčí“ 
– jako zákazník. Jakmile proniknete 
do problematiky „zevnitř“, věci dří-
ve pro vás jednoduše řešitelné, na-
jednou tak triviální nejsou. 
Navíc v první fázi budu pouze zaměst-
nancem technických služeb, který se 
bude muset řídit zavedenými pravidly. 

Později, až dojde k odtržení od TS 
budu mít, jak doufám, volnější ruce, 
i když samozřejmě budu nadále li-
mitován možnostmi města.
Jakých výsledků byste chtěl v bu-
doucnu dosáhnout?
Plány mám a budu dělat vše proto, 
abych jich docílil, nebo se k nim 
alespoň přiblížil. Uvedu zatím pou-
ze tyto: v Bílině se hovoří o nutnos-
ti rozsáhlé rekonstrukce plavecké 
haly, či dokonce výstavbě nové, 
také „Zelená hala“ se už rozšiřuje 
velice dlouho. Tak například tyto 
věci bych chtěl dotáhnout. Také 
vím, že bych chtěl docílit větší ná-
vštěvnosti sportovišť a rekreačních 
zařízení v Bílině, ať už obyvateli 
města, přespolními, či dokonce za-
hraničními návštěvníky. Určitě si 
musíme stálých zákazníků vážit, za 
to, že u nás utratí své peníze jim po-
skytnout výhody, a nové zákazníky 
přilákat.
Víme, že ve stejném oboru (rekrea-
ce a sport) lidé podnikají. Nikdo jim 
nepomůže, nikdo je nedotuje. Musí 
sami hospodařit, musí reinvestovat 
a přirozeně vytvářet zisk. Je zřejmé, 
že fi nančně náročná zařízení – pla-
vecká hala a zimní stadion, nemo-
hou být zisková, ale kdyby se nám 
podařilo zastavit propad, ustálit 
dotace, být soběstačnější – to bych 
považoval za velký úspěch.

Sportovní a rekreační zařízení se změní na s.r.o.
Zimní stadion, plavecká hala a také koupaliště mají od 1. května nového ředitele. Z výběrového řízení vyšel vítězně Mgr. Jan Davi-
gnon a defi nitivně tak nahradí odstupujícího Jiřího Müllera, který odchází po sedmi letech z funkce ředitele na zasloužený odpočinek.
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Střípky
z BílinyUložila:

Starostovi města jednat se společ-
ností SVS, a. s. ohledně odpadové 
kanalizace v Lidické ulici. 
Ředitelce Městských technických 

služeb Bílina umístit kontejner na 
odpad o velikosti 1100 litrů k ná-
stupní turistické cestě na horu Bořeň, 
a to každoročně v období od měsíce 
dubna, do měsíce října. 

Schválila:
Navýšení rozpočtu odboru nemo-

vitostí a investic, z přebytku hospo-
daření roku 2007, na rozšíření veřej-
ného osvětlení v ul. Pražská, ve výši 
538.230,- Kč. 

Navýšení rozpočtu odboru nemo-
vitostí a investic, z přebytku hospo-
daření roku 2007, na akci úprava ele 
přívodu k bezpečnostním kamerám 
na objektu Za Chlumem 785, ve vý-
ši 65.000,- Kč. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z  rezervy pro sportovní orga-
nizace ve výši 5.000,- Kč mezi měs-
tem Bílina a Krajskou radou AŠSK 
ČR Ústeckého kraje na pitný re-
žim závodníků v atletickém čtyřbo-
ji základních škol, který se koná ve 
dnech 20. - 21. 6. 2008 na Atletic-
kém stadionu v Bílině. 

Uvolnění částky do výše 50.000,- 
Kč na provedení základních oprav 
povrchů schodiště na Masarykově 
výšině. Stavební úřad připraví roz-
počtovou změnu.  

Souhlasila:
Se zřízením dalšího přípravného 

ročníku v ZŠ Lidická, a to od 1. 9. 
2008. 

V souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů s udělením výjimky nad 
počet dětí do výše hygienické kapa-
city mateřské školy M. Švabinského, 
dle žádosti ředitelky mateřské školy, 
a to pro školní rok 2008/2009.

Rozhodla:
Vypsat výběrová řízení  na zakáz-

ku malého rozsahu dle Směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu městem Bílina pro akce:

a) «
 Revize a úprava datových rozvadě-
čů» 

b) «Antivirové řešení» 
c) «  Zastávky autobusů u poliklini-

ky, Bílina» 
d) «  Oprava veřejného osvětlení 

Pražská - Poliklinika, 4 x sto-
žár» 

e) «  MŠ Aléská – oprava sociální-
ho zařízení ve II. NP» 

f) «  MŠ Síbova -  oprava sociální-
ho zařízení pro děti ve II. NP» 

g) «  Dovybavení počítačové učeb-
ny ZŠ Aléská» 

h) „  Zajištění prodeje, pronájmu či 
návrhu na využití areálu býva-
lého pivovaru v Bílině“ 

i) «  Zpracování PD pro stavební 
povolení na okružní křižovat-
ku v místě stávající křižovatky 
ul. Tyršova a 5. května v Bíli-
ně, včetně inženýrské činnosti 
potřebné pro stavební povole-
ní». 

Nejvýhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu na akci:

• «  Pojištění odpovědnosti z čin-
nosti organizace na školní rok 
2008/2009» je nabídka České 
pojišťovny a. s. Praha. Druhou 
v pořadí je nabídka Generali 
pojišťovna a. s. Teplice. 

• «  Zájezdy DDM – autobusová 
doprava v roce 2008» je na-
bídka fi rmy Autoškola – Cha-
lupná Jana Bílina. 

• «  Zájezdy – autobusová doprava 
v roce 2008» je nabídka fi rmy 
HIRSCH František Duchcov. 

• «  Nátěry zárubní a soklů» v MŠ 
Žižkovo údolí je nabídka fi r-
my Löv Pavel Bílina. Druhou 
v pořadí je nabídka fi rmy Jed-
lička Vítězslav Bílina. 

• «  Provádění podlahářských pra-
cí dle pokynů» je nabídka fi r-
my Gröschel Bílina. 

• «  Provádění malířských a natě-
račských prací dle pokynů» je 
nabídka fi rmy Huňáček Josef 
Bílina. 

Přidělit zakázku malého rozsahu 
na akci  

• «  Provádění topenářských pra-
cí dle pokynů», pro objekty ve 
správě Města Bílina,  jediné-
mu uchazeči, a to  fi rmě ES-
OX  ETC s.r.o. Račín. 

• «  Provádění zasklívacích prací 
dle pokynů», pro objekty ve 
správě Města Bílina, jediné-
mu uchazeči, a to  fi rmě Skle-
nářství – keramika, Iveta Pev-
ná Bílina. 

• «  Provádění kominických prací 
včetně pravidelných revizí dle 
pokynů», pro objekty ve sprá-
vě Města Bílina, fi rmě Stud-
nička Vlastimil Bílina. 

• «  Výměna dlažby, obkladů» 
v MŠ Švabinského v Bílině,  
jedinému uchazeči, a to  fi rmě 
Žejdlík Josef Bílina. 

• «  Výměna dlažby, obkladů 
a oprava rozvodů vody» v MŠ 
Síbova v Bílině, jedinému 
uchazeči, a to fi rmě Žejdlík 
Josef Bílina. 

O konání schůze rady města v mi-
mořádném termínu, a to v pátek 30. 
května 2008 od 15,00 hodin za účas-
ti zástupců politických stran a hnutí , 
Ing. Karla Matušky a Mgr. Radomí-
ra Johanny. Jediným bodem progra-
mu byly Lázně Bílina Kyselka.

Projednala a doporučuje 
ZM schválit:

Uzavření smlouvy mezi městem 
Bílina a Hornickou nemocnicí s po-
liklinikou, s. r. o. Bílina, o poskytnu-
tí účelového fi nančního příspěvku 
v celkové výši 450 000,- Kč s tím, že 
300 000,- Kč je určeno na údržbu ze-
leně a 150 000,- Kč je určeno na os-
trahu objektu, obojí pro rok 2008. 

Uzavření dodatku č. 3 ke Kupní 
smlouvě uzavřené dne 21. 7. 2006 
mezi Městem Bílina a manželi Třeš-
ňákovými, jehož předmětem je pro-
dloužení termínu zajištění pravo-
mocného kolaudačního rozhodnutí, 
a to z 30. dubna 2008 na 31. prosin-
ce 2009, s tím, že v dodatku č. 3 bu-
de uvedeno navýšení smluvní poku-
ty na 4 miliony Kč, což bylo schvá-
leno ZM dne 13. prosince 2007.

Vzala na vědomí:
Odstranění závad na pronajatém 

městském majetku na hřbitově v Bí-
lině, ve stanoveném termínu plnění. 

Zprávu o činnosti Městské policie 
Bílina za rok 2007, s tím, že ukládá 
místostarostovi města, ve spolupráci 
s ředitelem městské policie, doplnit 
zprávu o návrhy členů rady města.  

Informaci ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o hospoda-
ření na skládce Chotovenka - pískov-
na za měsíce leden - duben 2008. 

Nabídku společnosti Czech-Ameri-
can TV na propagaci města v zahraničí. 

Splnění usnesení , kterým bylo ta-
jemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovi-
tostí a investic aktualizací studie pro-
veditelnosti na rekonstrukci Mírové-
ho náměstí a zadání zpracování stu-
die proveditelnosti rekonstrukce Ze-
lené haly. 

Splnění usnesení, kterým bylo ta-
jemníkovi městského úřadu ulože-
no předložit plán deratizací a odchy-
tu holubů ve městě Bílina. 

Plnění trvalého usnesení , kterým 
je tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zajistit plnění jednotlivých 
úkolů Plánu odpadového hospodář-
ství města Bíliny. 

 Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 

Bílina nebo v sekretariátu staros-
ty města  a dále i na webových 

stránkách města  (www.bilina.cz)

Rada města Bílina na své 11. schůzi  
konané dne 28. 5. 2008 mimo jiné

Mrzlický kostel
Jedna z dominant Mrzlic pomalu 

chátrá a donedávna to ještě vypa-
dalo, že zcela upadne v zapomně-
ní. „Kostel je opravdu v dezolát-
ním stavu, a tak jsme se domluvili 
se stavebním úřadem v Bílině, aby 
vydal rozhodnutí na zabezpečení 
stavby. Rozhodnutí bylo zasláno 
litoměřické diecézi, pod kterou 
kostel přímo spadá,“ uvedla sta-
rostka obce Hrobčice Božena Ze-
manová.

Na kostel by se měla připravit 
studie na opravu. „V první řadě 
by se určitě měla opravit stře-
cha věžičky, protože celou stavbu 
ohrožuje voda. Chtěli bychom 
připravit i projekt na celkovou 
renovaci kostela. Vlastník koste-
la, v tomto případě litoměřická 
diecéze by chtěla v příštím roce 
požádat o dotaci ministerstvo kul-
tury na opravu věžičky,“ dodala 
starostka.

Vedení obce má v plánu zkont-
rolovat stav kostelů, které pod ní 
spadají. Jedná se o kostel v Miro-
šovicích, Hrobčicích a Chouči.

Rodinné domky
dostanou nádoby
na bioodpad

Oddělení rozvoje města má již 
připravené všechny podklady 
k podání žádosti o fi nanční dotaci 
do Státního fondu životního pro-
středí na zpracování bioodpadu. 
V praxi by to mělo vypadat tak, 
že každý rodinný dům v Bílině 
dostane nádobu na bioodpad. Tím 
se rozumí odpad z kuchyně nebo 
zahrady.

„Z fi nanční dotace by se měla 
postavit čistička a koupit speci-
ální svozový vůz, určený právě ke 
svozu bioodpadu. Zatím čekáme 
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na vyhlášení výzvy, která by měla 
být na podzim,“ uvedl Karel Mül-
ler z oddělení rozvoje města.

Letní sezóna již začala
Koupaliště na Kyselce je již od 

30. května v provozu. Druhé bí-
linské koupaliště v Žižkově údolí 
by se mělo podle předpokladů pro 
návštěvníky otevřít 20. června.

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.

Na sociální dávky si 
tentokráte přivstali

V Bílině se koncem měsíce května 
začaly vydávat sociální dávky - pří-
spěvek na živobytí v poukázkách. 
Jedná se o 70% z celkové částky pro 
dlouhodobě nezaměstnané.  Kolem-
jdoucí překvapila nečekaně dlouhá 
fronta u budovy MěÚ, kde sídlí od-

Celkem 267 se jich sešlo, na 
tradičním srazu zaniklých obcí 
v Kulturním domě Fontána. Ra-
dost ze setkání nebrala konce, 
ačkoli se sraz pořádá každý rok. 
„Na srazy nechodí stalé stejní lidé 
a často se stává, že přijde někdo, 
kdo léta nechodil. Je to také tím, 
že hodně lidí se odstěhovalo do 
různých koutů Čech, ale i Kanady 
a sousedního Německa. Na dnešní 
setkání dokonce přijel bývalý ob-
čan Břežánek až z Kanady. Z Ně-
mecka jezdí pravidelně,“ sdělila 
Olga Pešková, která pochází z Ra-
dovesic.

Do Bíliny se sjeli zavzpomínat 
lidé z Českých Budějovic, České-
ho Krumlova, Děčína, Jilemnice 
nebo  Nejdku.  Setkání se zúčastnil 
i radní města Bíliny Milan Pechá-
ček, který sám pochází z Jenišova 
Újezda. „Nejsem tu jen za město, 
ale hlavně sám za sebe. Toto  se-

Obyvatelé zaniklých obcí se stále scházejí
Jenišův Újezd, Břežánky, Adé-

la a Radovesice jsou obce, které 
jako první ustoupily těžbě uhlí 
v polovině minulého století a na-
vždy zmizely z mapy našeho kra-
je. Zůstaly jen fotografi e a vzpo-
mínky, které pečlivě uchovávají 
bývalí obyvatelé těchto obcí.

tkání je i takové vzpomenutí na 
školní léta, takže to bereme i jako 
sraz naší třídy ze základní školy 
v Jenišově újezdě.“

Jako tradičně se vyhlašovali nej-
starší občané srazu a významní 
hosté. Nejstaršími hosty byla Ma-
rie Machová (93), Zimermannová 
(93) a Marie Tisová (90). Na sra-
zu se objevila učitelka ze základní 
školy v Jenišově újezdě Jaroslava 
Pardubová a zaměstnankyně míst-
ního národního výboru Jindřiška 

Altmanová a Alena Caháková, 
které podle Alžběty Fialové jako 
poslední opouštěly úřad před sa-
motnou likvidací obce.

Sraz zaniklých obcí každoročně 
pořádá Alžběta Fialová a Hana 
Mrázková. V programu vystou-
pily malé baletky z DDM Bílina, 
k tanci a poslechu zahrálo hudeb-
ní duo Milan a Ivana Hvozdovi 
z Litvínova.

 Text a foto: Lada Laiblová

Nezapomeňte
 

na poplatek
za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku
za komunální odpad

v I. pololetí 2008
je 30. 6. 2008.

Poplatek můžete uhradit hotově 
v pokladně Městského úřadu 

v Bílině, přízemí (vpravo)
-  č. 101 v těchto hodinách:

Pondělí  7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, kon-
stantní symbol: 0558, specifi cký 
symbol: rodné číslo plátce.  V pří-
padě bezhotovostní úhrady za více 
poplatníků jste povinni nahlásit 
správci poplatku jména osob za 
které je poplatek odváděn, a to buď
e-mailem na adresu fi nancni@bili-
na.cz, nebo tel na č. 417 810 827, 
417 810 957.  

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 dis-

pozici na webových stránkách obce, případně na finančním odboru. 

Vyznačené datum splatnosti je vždy poslední den,
kdy lze poplatek nebo daň zaplatit bez sankcí.

Většina příchozích si zavzpomínala nad albem s fotografi emi ze školních let, 
kdy obce ještě existovaly
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V této vědomostní soutěži jako 
každý rok pořádané ochránci příro-
dy z Krásné Lípy obě naše družstva 
(v mladší a starší kategorii) obsadila 
druhá místa. Mladší (M. Mach, J. 
Procházka, D. Fait, L. Täuber a M. 
Procházka) se ve své kategorii zlep-
šili oproti minulému roku o jedno 
místo a starší družstvo (L. Musilo-
vá. M. Machová, L. Hošek, J Täu-
ber, J. Chrastina a F. Klíma) těsně 
za vítězem za sebou ostatní soupeře 
nechalo rozdílem třídy  - s téměř 
dvojnásobným počtem bodů než 
dosáhli třetí v pořadí. Podmínky 
soutěže tentokrát byly mimořádně 
surové z hlediska počasí. O měsíc 
později  - 17.5.2008 - se čtyři dvou-
členná družstva z oddílu zúčastnila  
na tomtéž místě soutěže Indiánská 
stezka, kde coby loňští mistři re-
publiky v této soutěži potvrdili roli 
favoritů. Družina dorostenek – L. 
Musilová  a  A. Krupková a mladší 
žáci M. Mach a J. Procházka s ná-
skokem zvítězili ve svých katego-

bor sociálních věcí a zdravotnictví. 
Neméně překvapující byla i sedmá 
hodina ranní, ačkoli sociální dávky 
se začínají vydávat až od 9.00 hodin. 
Příjemci byli včas o době předávání 
poukázek informováni

Poukázky, ale nejsou pro všechny, 
v Bílině byly připraveny v obálkách 
pro 190 lidí. Kvůli nezvyklé situaci 
hlídali budovu dva strážníci Městské 
policie. „Vše proběhlo v pořádku. 
Bylo tu plno již od sedmé hodiny, při-
tom se vydávalo až od devíti. Pak ale 
všichni zase rychle zmizeli, zhruba 
během půlhodiny,“ uvedl pro Teplic-
ký deník strážník Tomáš Kačírek.

Město přistoupilo k tomuto řeše-
ní hlavně kvůli častému zneužívání 
sociálních dávek, ty většinou končí 
v hracích automatech nebo si za ně 
sociálně slabí pořizují hlavně alko-
hol a cigarety. V neposlední řadě by 
tento systém mohl zabránit zadlužo-
vání osob v hmotné nouzi např. z dů-
vodu půjček, lichvy. Poukázky jsou 
na zajištění základních životních po-
třeb jak dětí, tak i dospělých (např. 
jídlo, hygienické potřeby, ošacení 
a obuv ...) . 

Rekonstrukce náměstí 
se pozdrží

Město plánovalo rekonstrukci 
Mírového náměstí v letošním roce. 
Kvůli archeologickému průzkumu 
se rekonstrukce opozdí.

„Výzva na dotační titul ohledně 
rekonstrukce náměstí byla vyhlášena 
v první polovině tohoto roku, ale my 
jsme nemohli podat žádost, protože 
doba ukončení realizace by měla být 

Jarní úspěchy Bílinských sojek

A. Krupková a L. Musilová při Indiánské stezce

Jako každý rok, jsou jarní mě-
síce u Bílinských sojek – dětské-
ho oddílu Bílinské přírodovědné 
společnosti,  obdobím zhodnoco-
vání celoročního úsilí v získávání 
vědomostí o přírodě a její ochra-
ně a tábornických dovedností. 
Prvním kláním, kde k tomu 
mohlo dojít bylo krajském kolo 
soutěže Zelená stezka - Zlatý list 
19. 4. 2008. 

riích. Tyto dvě družiny postupují 
do národního kola. Nádherné je 
třetí místo nejmladších – L. Täu-
bera a M. Procházky, kteří teprve 
prvním rokem soutěžili v kategorii 
mladších žáků a dobrým je i šesté 
místo starších hochů F. Klímy a J. 
Chrastiny v nejnabitější (15 druž-
stev) kategorii.  Bohužel v sestavě  
chyběli loňští vítězové národního 
kola v této kategorii - J. Täuber a L. 
Hošek, takže medailí z této nesmír-
ně složité vědomostně – doved-
nostní soutěže bylo méně než loni. 
Nesmí se zapomenout také na vý-
sledky našich juniorek L. Musilové 
a M. Machové v biologické olympi-

ádě, kde se podělily ve své kategorii 
o 1 a 2. místo v okresním kole a 11. 
a 13. místo v krajském kole. Pořadí 
si obě děvčata vyměnila v soutě-
ži powerpointových prezentací na 
téma ochrana obojživelníků vyhlá-
šené ZOO v Ústí nad Labem. L. 
Musilová zde získala 3. místo a ví-
tězka M. Machová si jako cenu užila 
projížďku na slonici Kale. Poslední 
jmenovaná se pak navíc stala celo-
národní vítězkou půl roku trvající  
fotografi cké soutěže „Jak jsem po-
tkal vodu“, vyhlášené na středních 
školách ministrem zemědělství ČR. 
Cena za tuto soutěž jí bude předána 
v Praze 17.6.2008.   (km)

V rámci předmětu jsou žáci se-
znamováni s pohybovými aktivi-
tami zdravých, ale i handicapova-
ných lidí. Poněvadž je rok 2008 
rokem olympijských her včetně 
paraolympiády, pozvali jsme do 
školy na besedu výborného spor-
tovce a skvělého člověka, pana 
Romana Musila. 

Pan Musil se setkal se žáky 6. třídy. 
Vyprávěl jim velice zajímavou, ale 
i vtipnou formou o svých sportov-
ních aktivitách, úspěších i o osob-
ním životě. Velice ochotně odpoví-
dal na zvídavé otázky dětí. Přinesl 
ukázat některé své medaile a poháry, 
které získal na různých sportovních 
soutěžích. Děti si prohlédly publi-

kace o paraolympiádě v Athénách 
a Sydney. S hlubokým zájmem po-
slouchaly jeho vyprávění. Poznaly, 
že i člověk s handicapem může žít 
plnohodnotný život. Na závěr panu 
Musilovi poděkovaly, předaly dárek 
a popřály mnoho úspěchů na parao-
lympiádě v Číně. Mgr. Hana Faito-
vá, Základní škola Za Chlumem

Výchova ke zdraví netradičně – 
vyučovací hodina trochu jinak

Česká liga proti rakovině pořádala 
14. května již 12. ročník veřejné celo-
národní sbírky na podporu prevence 
nádorových onemocnění. Letos se roz-
hodly dvě členky ústeckého ARCUS 
(Sdružení onkologických pacientů a je-
jich přátel), že sbírku uskuteční  také 
v našem městě, kde tato akce v někte-
rých letech pokulhávala. Vyšli jsme do 
ulic s nabídkou květů měsíčku lékař-
ského, které jsou tradičním symbolem 
této akce.

Chceme teď poděkovat všem, kteří 
ochotně přispěli, zejména zaměstnan-
cům místní polikliniky i zaměstnan-
cům radnice a našim radním, kterým 
jsme s rozpaky přerušili jejich jednání. 
Nesmíme zapomenout ani na cvičenky 
místního Sokola.

Mile nás překvapili tři občané, kteří 
se nám sami hlásili, když viděli žluté 
kvítky v našich rukou. Výsledek sbír-
ky zatím nemáme ( uzavřené pokladní 
sáčky přepočítává banka), ale podle 

počtu prodaných kytiček cca 220 ks 
po 20,- Kč můžeme říci, že se částka 
bude blížit k 5000,- Kč. Možná i větší, 
protože se našli i dárci, kteří přispěli 
větší částkou. Děkujeme všem za peně-
žitou pomoc, která je také příspěvkem 
k tomu, že pokroky v léčbě obávané 
nemoci nás zbavují strachu před ní. 
A nezapomeňme, že jen na nás záleží, 
abychom se nebáli a při jakémkoli po-
dezření navštívili lékaře včas.

 J. Flašková a V. Listoňová

Poděkování za koupi žlutých kvítků

 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
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PRODEJ SLEPI EK

–   u krytého bazénu    –   u krytého bazénu    9:30 hodin9:30 hodin
P ípadné informace: 728 605 840, 415 740 719

BílinaBílina
Prodej se uskute ní: v sobotu 14. ervna 2008

INZERCE 044/BZ

Dr bež ervený Hrádek,  rma Dráb, op t prodává slepi ky snáškového 
plemene Hisex hn dý a Dominant žíhaný, kropenatý, erný, bílý a modrý.

Slepi ky jsou 4x vakcinovány, pod stálou veterinární kontrolou.

Stá í slepi ek p i prodeji: 14 - 17 týdn .

 cena: 118 - 138 K /ks      za átek snášky: ervenec

 11 let prodeje bez jediné reklamace !!! 

v roce 2010. To je pro město zcela ne-
reálné, protože ze zákona musí pro-
běhnout před samotnou rekonstrukcí 
archeologický průzkum, který bude 
trvat minimálně tři roky. Chceme 
vstoupit do další výzvy o dotační titul, 
kde je doba realizace delší,“ vysvět-
lil starosta Josef Horáček zpoždění 
rekonstrukce  náměstí v Bílině.

Archeologický průzkum ze záko-
na hradí město a není uznatelným 
nákladem. Vyčleněná částka 7 mil. 
korun je již zahrnuta v projektové 
dokumentaci.

Město
Bílina

místostarosta města
 ROMAN ŠEBEK

zve
zastupitele města,

zaměstnance ve zdravotnictví
a bílinské občany na: 

mítink, workshop, diskuzi o posky-
tování zdravotních služeb v Bílině

za účasti vedení města, vedení 
HNsP s.r.o., zástupce odboru zdra-

votnictví KÚ 
a zástupce VZP Ústeckého kraje

na téma

ZDRAVOTNICTVÍZDRAVOTNICTVÍ
V BÍLINĚ V BÍLINĚ 

A SPÁDOVÝCHA SPÁDOVÝCH
OBCÍCHOBCÍCH

dne 17. června 2008
od 15.00 hodin 

ve velké zasedací místnosti 
bílinské radnice

Pro zastupitele města, zaměstnance 
ve zdravotnictví a občany města,  
kteří mají zájem být v této proble-

matice lépe informováni, nebo chtějí 
zodpovědět nějaký dotaz.

Z Bíliny a nejbližšího okolí ocenění „Bořeňská čarodějnice“
pro letošní rok převzali:

recitace -  Jiří Martínek – MŠ Hrobčice (0. kategorie - jednotlivci)
  recitační kolektiv MŠ Hrobčice 
   Hana Picková – MŠ Chlum B, Bílina (0. kategorie – jednot-

livci)
  Petr Pavlíček – ZŠ Aléská, Bílina (1. kategorie)
  Ondřej Kvěch – ZŠ Aléská, Bílina (2. kategorie – jednotlivci)
  Jan Tlustý – ZŠ Lidická, Bílina (3. kategorie – jednotlivci)

tanec - Luboš Hejda – Gymnázium Bílina (3. kategorie – jednotlivci)
   taneční kolektiv ZUŠ Bílina (4. kategorie – starší kolektivy, 

klasické tance)
   taneční kolektiv GHOSTS – DDM Bílina (4. kategorie – 

starší kolektivy, hip-hop)

Jednotlivci a kolektivy předvedly 
na pódiu svá nejlepší vystoupení, 
díky kterým je odborné poroty po-
stupně od ledna letošního roku no-
minovaly na toto ocenění.

Jednotlivých soutěží se zúčastňu-
jí nejen děti z Bíliny, ale i z Teplic, 
Mostu, Kostomlat p. M., Duchcova, 
Litvínova, Krupky, Hrobu, Hrobčic, 
Dubí, Trmic, Ústí n. L., Děčína a Li-
toměřic.  Petra Zaťková, Kaskáda

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
Stalo se již tradicí v měsíci 

květnu předávat ocenění nej-
lepším dětským recitátorům, 
zpěvákům a tanečníkům pod 
názvem „Bořeňská čarodějni-
ce“. Letos toto předávání pro-
běhlo 23. 5. v Městském divadle 
v Bílině za účasti pozvaných 
hostů, pedagogů a rodičů.

ocenění za část recitační, pěveckou a taneční

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 

1. kateg. jednotlivci:
1.  Matěj Špinka – MŠ Švabinské-

ho Bílina
2.  Eva Liscová – MŠ Švabinské-

ho Bílina
3.   Tereza Razáková MŠ Švabin-

ského

Výtvarka za školou – Račte vstoupitVýtvarka za školou – Račte vstoupit
do cirkusudo cirkusu

Luboš Hejda

Taneční obor ZUŠ Bílina Foto: Václav Weber

Vítězky 3.kategorie ze ZŠ Za Chlu-
mem  foto: Ivana Záhorcová

1. kateg. kolektivy
1.  MŠ Hrobčice (T. Cincibus, H. 

Růžičková, J. Zimmermanno-
vá, J. Martínek, J. Fuhrman)

2.  MŠ Hrobčice (D. Růžičková, 
D. Homola, S. Mráz, P. Petero-
vá, V. Palečková)

3.  MŠ Chlum B Bílina (M. Kačír-
ková, L. Velková, J. Strobl, H. 
Zůnová, I. Goronová)

2. kateg. jednotlivci
1.  Adéla Studničková – ZŠ Mar-

šovská Teplice
2.  Markéta Prchalová ZŠ Aléská 

Bílina
3.  Veronika Štěpánová ZUŠ Bíli-

na

3. kateg. – kolektivy
1.  ZŠ Za Chlumem Bílina (M. 

Koubková, V. Tížková, T. Mu-
žíková)

2.  ZŠ Za Chlumem Bílina (A. 
Soukupová, N. Nedvědová, M. 
Nováková, M. Mihalíková, R. 
Málková)

3.  ZŠ praktická Bílina (D. Jošt, T. 
Nistorová, L. Ocztoš) Foto: V. Weber
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INZERCE 043/BZ

Tel.: 411 411 455Tel.: 411 411 455

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

domu, či plotu
reklamní plochu! 

Tel.: 411 411 455Tel.: 411 411 455

Až 5000 KčAž 5000 Kč
měsíčně bez práce!měsíčně bez práce!

Master aerobic

Plavecké kurzy pro MŠ probíhaly během měsíce dubna a května. Plavecký 
kurz obsahoval 10 lekcí, v kterých se děti naučily nebát se vody, potopit se  
a samozřejmě základy plavání. Plaveckých kurzů se zúčastnila MŠ Hrobčice, 
Aléská, Žižkovo údolí, Síbova a Čapkova. Kurzy plavání proběhly pod hlavič-
kou DDM Bílina.

Kurzů se zúčastnilo celkem 100 dětí. Plavání a seznamování s vodou bylo 
pro děti zajímavé a pěkné. Na plavání se těšily a chodily s nadšením. Pochvala 
patří plavčíkům: Pavle Vagelové, Andree Karlové a Ladislavu Šedivému.

V neděli 25.5. pořádal Dům dětí a mládeže v Bílině fl orbalový turnaj. Tur-
naje se zúčastnila družstva z DDM Duchcov a z 10. ZŠ Most. V první části 
turnaje starší žáci z Bíliny prohráli v prvním zápase. Po rozehrání ostatní 
týmy porazili. Ve fi nále porazili i družstvo z Mostu a získali 1. místo. Druhý 
na příčce byl Most a třetí Duchcov. V mladší kategorii naše družstvo také 
obhájilo 1. místo.

Do tohoto zájmového útvaru chodí 25 dětí z Bíliny a okolí a trenérem je 
Jiří Dvořáček. Chlapci trénují ve sportovní hale ve Studentské ulici 1x v týd-
nu dvě hodiny. 
Pro činnost tohoto 
kroužku potřebu-
jeme ještě jedno-
ho trenéra. Pokud 
máte někdo zájem 
trénovat a pracovat 
s dětmi, informujte 
se prosím v DDM 
v Havířské ulici 
nebo na tel. čísle 
774 821 091 p. Ry-
jáčková.

Plavecké kurzy pro MŠ

V rámci konference jednotlivé ško-
ly prezentovaly svou práci v pro-
jektu. V prezentaci ZŠ Aléská s ná-
zvem „Můj milý deníčku..“ se skrý-
valy ukázky hodin mediální vý-
chovy . ZŠ Lidická se představila 
prezentací „Jak jsme tvořili kroni-
ku školy aneb Duha mediální spo-
lečnost“,  v níž představila práci 
v jednotlivých školních médiích – 
Rádio Duha, Televize Duha a De-
ník Duha, v nichž se v průběhu ro-
ku učili tvořit mediální sdělení, pra-
covat s technikou a programy jako 
je Audacity, Windows Movie Ma-
ker a Publisher.

Kromě předvedení vlastních pre-
zentací bylo velmi zajímavé a in-
spirující vidět práci jiných škol 
v projektu.
Program konference byl pro žá-
ky i jejich pedagogy velmi nabitý. 
Pro žáky byly uspořádány pracovní 
dílny,  do nichž se po oba dva dny 
zapojovali a seznámili se tak nejen 
s novými poznatky, ale také se žá-
ky a pedagogy z jiných základních 
škol , např. z Chrudimi, Prostějova, 
Znojma, České Lípy a dalších.
Učitelé se zúčastnili tiskové kon-
ference, která byla určena zejména 
pro školy, které se do projektu za-

pojí v dalším kole.
V závěru třídenního setkání byly 
zapojeným pedagogům z jednotli-
vých škol předány certifi káty o ab-
solvování projektu a sborník, do ně-
hož přispěli přípravami svých pro-
jektových hodin mediální výchovy. 
Tento sborník bude v tištěné podobě 
poskytnut i jiným školám a v rozší-
řené elektronické podobě bude již 
od června přístupný  na interneto-
vých stránkách občanského sdruže-
ní CELN.
Projekt ProMed pro nás sice skon-
čil, ale veškeré materiály, technic-
ké vybavení a hlavně nové poznat-

ky a zkušenosti využijeme ve výuce 
v rámci průřezového tématu  medi-
ální výchova i v dalších letech. Na 
obzoru nás čekají projekty nové.
Chceme touto cestou poděkovat 
všem zúčastněným žákům a jejich 
pedagogům nejen za výbornou pre-
zentaci v Seči, ale zejména za je-
jich nasazení a práci, kterou v prů-
běhu projektu odvedli .  Městu Bíli-
na  děkujeme za fi nanční příspěvek 
na dopravu žáků do Seče.

Mgr. Ivana Svobodová ředitelka 
ZŠ Lidická a  Mgr. Božena Holko-
vá  ředitelka ZŠ Aléská   

Čtyřicet žáků ze 7. a 8. roční-
ku ZŠ Lidická a ZŠ Aléská se 
ve dnech 22.5.-24.5. zúčastnilo 
konference „Média & já“  po-
řádané občanským sdružením 
C-E-L-N v Seči. Touto akcí 
vyvrcholil dvouletý projekt 
ProMed (= projektovým vyu-
čováním k mediální výchově), 
do něhož se pod záštitou Evrop-
ského sociálního fondu zapojilo 
celkem 10 škol z České republi-
ky a mezi nimi i obě naše školy.

Žáci ZŠ Aléská a ZŠ Lidická v SečiŽáci ZŠ Aléská a ZŠ Lidická v Seči

Florbalový turnajFlorbalový turnaj
Dne 23. 5. proběhl v DDM 

Master aerobic. Této soutě-
že se celkem zúčastnilo 55 dětí 
z kroužků aerobicu v DDM Bíli-
na. Děti soutěžily ve čtyřech ka-
tegoriích: školička, začátečníci, 
8 – 10 let a 11 – 14 let.

Porota hodnotila správné zachy-
cení choreografi e, provedení prv-
ků, fl exibilitu a sílu. Master aero-
bic se v DDM koná 2x za školní 
rok v listopadu a v květnu, aby 
si děti mohly poměřit síly mezi 
sebou. Děti cvičí dle cvičitelky, 
která má připravenou aerobico-
vou sestavu dle věku a výkonnosti 
dětí. Po sestavě předvedou fl exi-
bilní část, která obsahuje provaz 
a rozštěp a nakonec kliky, které 
ověří sílu cvičenek.Hodnotí se 

vždy šest dívek, které získají me-
daili, sladkost a diplom. Všichni 
ostatní za skvěle podané výkony 
získávají sladkou odměnu.
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KINO HVĚZDA
• čtvrtek 12. června od 18.00 h.
• pátek 13. června od 18.00 h.

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
ČR. Nová komedie Z. Trošky

Vstupné: 70,- Kč

Pravidelné promítání pro děti

• sobota 14. června od 15.00 h.
MALÝ BLESK

Pásmo krátkých fi lmů.
Vstupné: 20,- Kč

• čtvrtek 19. června od 18.00 h.
• pátek 20. června od 18.00 h.

27 ŠATŮ
USA. Romantická komedie.

Vstupné: 60,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO
• středa 11. června od 18.00 h.

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
Drama. Vstupné: 60,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
• čtvrtek 5. června od 16.00 h.

AKADEMIE DDM
Závěrečná vystoupení kroužků

z DDM Bílina

• úterý 10. června od 16.00 h.
AKADEMIE ZŠ PRAKTICKÁ

Vystoupení dětí ze ZŠ praktická

• úterý 17. června od 19.00 h.
DOHAZOVAČ

Divadelní představení
Vstupné: 200,-, 180,-, 160,-

• čtvrtek 19. června od 17.30 h.
AKADEMIE ZUŠ BÍLINA

Vystoupení tanečního oboru

• úterý 24. června od 15.00 h.
AKADEMIE K 85. VÝROČÍ 

ZŠ LIDICKÁ
V programu jiné vystoupí žáci 9. třídy 

v muzikálu Hrabě Monte Christo

LESNÍ KAVÁRNA
• sobota 14. června od 17.00 h.
ROCKOVÁNÍ NA KAFÁČI

Koncert kapel Blue Rocket
a Děčínské panoptikum

GALERIE POD VĚŽÍ
 • do 25. 6. 2008 se koná výstava

OZVĚNY ORFEOVY
Prodejní výstava barevných

linoritů Pavla Piekara
      

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
 • do 25. 6. 2008 se koná prodejní 

výstava s názvem
VÝSTAVA DĚTSKÝCH
VÝTVARNÝCH PRACÍ

Pro veřejnost vystavují děti ze soutěže 
Výtvarka za školou, z cyklu Bořeňská 

čarodějnice 2008

TIP KC KASKÁDA
Ve středu 18. června uzavře  Měst-

ské divadlo v Bílině jarní divadelní 
sezónu úspěšnou hrou amerického 
autora Lawrence Romana

DOHAZOVAČ.
Děj  se odehrává v luxusním bytě, 

kde žije Stephanie Millsová se svou 

matkou Grace. Emancipovaná, vel-
mi bohatá osmatřicetiletá Stephanie 
či Stevie (používá totiž mužskou po-
dobu svého jména), úspěšná mana-
žerka, odejde od fi rmy, kde pracova-
la, protože si v poslední chvíli uvědo-
mila, že jí pro samou práci a kariéru 
nezbyl čas na soukromý život, že si 
nestačila najít partnera, natož vdát se 
a mít děti, na které se už dlouho těší 
její čiperná matka Grace. 

Stevie se proto rozhodne jednat 
rázně, jak má ve zvyku: Její bývalý 
šéf jí doporučil Robina McFee, kte-
rý pomáhá zámožným klientům při 
výběru vhodného partnera a který 
i jemu pomohl najít manželku. Su-
verénně se chovající Robin, zjevně 
úspěšný muž, očividně není sebevě-
domé Stevie sympatický a po chuti jí 
není ani tento způsob seznamování. 
Musí však Robinovi odpovědět i na 
intimní dotazy, jak si svého partnera 

představuje, jaké má na něj požadav-
ky. Stejně jako Robin Stevie nijak 
neokouzlí ani první dva nápadníci, 
které za ní ze své stáje pošle. Avšak 
k všeobecnému překvapení po něko-
lika nečekaných zvratech všechno 
dobře dopadne - a na své si přijde 
i matka Grace. 

DIGITÁLNÍ  KINO 
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

• středa 11. června od 18.00 h.
Básník a poštovní 

poslíček Florentino 
Ariza objeví svojí 
pravou životní vá-
šeň ve chvíli, kdy 
spatří Ferminu Da-
zeovou. Po několika zamilovaných 
dopisech se Florentino odhodlá vy-
znat Fermině svoji lásku a jejich taj-
né dopisování nakonec dospěje až ke 
slibu manželství. Milostného vzpla-
nutí si všimne i Lorenzo Daza, Fe-
minin otec, který chce lásku za kaž-
dou cenu překazit, a dceru odváží ke 
vzdáleným příbuzným. Po několika 
letech se Fermina vrací a potkává 
Florentina, ale ze setkání je zklama-
ná a jedinou větou jejich tajný vztah 
ukončí. V tu dobu do Cartageny 
přijíždí mladý vážený lékař Juvenal 
Urbino, který chce zbavit obyvatele 
Kolumbie devastujících epidemií 
cholery. Fermina se do něj zamiluje 
a po svatbě mu porodí dvě děti. Flo-
rentino se neumí smířit se ztrátou své 
životní lásky, a i když ji hledá v ná-
ručí stovek jiných dívek, jeho trpěli-
vé srdce stále patří Fermině. A bude 
na ní čekat celých padesát jedna let, 
devět měsíců a čtyři dny… dokud 
se znovu nepotkají a jejich znovu-
probuzená láska nenajde zachránce 
v předstírané nové vlně epidemie 
cholery.   Zdroj Palace Cinemas

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Českou fi lmovou pohádku Zdeňka 

Trošky
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA

ve čtvrtek 12. a pátek
13. června od 18.00 hod.

Matěj pracuje u sedláka a miluje 
jeho dceru Majdalenku. Lakomý bo-
háč však jejich lásce nepřeje, před-
stavuje si pro dceru bohatšího že-
nicha. Jednou zachrání Matěj bílou 
holubičku a ta jemu i Majdalence za 
odměnu daruje kouzelnou jahodu, 
díky níž oba rozumějí řeči ptáků. 
A dobře slyší, jak kohout předpoví, 
že jednou bude sedlák vítat Matěje 
jako Majdalenčina ženicha. Zatím se 
ale mladík ocitne v nemilosti, sedlák 
ho vyžene a Matěj se dostane až na 
královský hrad, kde probíhá velká 
soutěž o ruku princezny Rozmarý-
ny. Kdo uhodne tři hádanky, stane 
se jejím ženichem. Matěj je chytrá 
hlava, hádanky má rád a princezniny 
úkoly pro něj jsou hračka. O svatbu 
s princeznou však nestojí, jeho srd-

ce patří Majdalence. Král si chytré-
ho mladíka oblíbí, ale generálovi, 
dvorní dámě a hofmistrovi je Matěj 
trnem v oku, zvláště, když se spřátelí 
se statečným a poctivým vojákem 
Ondrou, tajně zamilovaným do prin-
cezny Rozmarýnky.

  Zdroj Palace Cinemas

V den letního slunovratu 21. června připravila KC 
Kaskáda pořad Ahoj léto, který otevře letní kulturní 
sezónu v Bílině. Od 14.00  do 16.00 hodin jsou při-
praveny pro děti hry, soutěže a různé pohádky s di-
vadélkem Uličník. V 16.30 vystoupí dětský sbor Ko-
ťata z Chlumce u Ústí nad Labem s rockovým ban-

dem Laura a její tygři, od 17.00 hodin je připraven 
samotný koncert kapely. V programu dále vystoupí 
bílinská kapela EXIT a litvínovské seskupení GENI-
US LOCI. Po skončení koncertu promítne letní kino 
rodinný animovaný fi lm HORTON.

„Celé léto jsme rozplánovali tak, aby v areálu 
bílinské Kyselky byl vždy o víkendu zajištěn kultur-
ní program až do poloviny září. Každou sobotu se 
budou střídat kapely různých žánrů v Lesní kavárně, 
samozřejmostí je promítání fi lmů v letním kině a po-
řádání různých koncertů. 14. června začíná rockový 
koncert na „Kafáči“, kde se představí skupiny BLUE 
POCKET a DĚČÍNSKÉ PANOPTIKUM. 12. červen-
ce je připraven v letním amfi teátru bluesový festival 
a  následovat bude oblíbený koncert pro kamerunské 
kozy,“ prozradila ředitelka KC Kaskáda Inka Skop-
cová.

Kino Hvězda a Digitální kino budou přes letní ob-
dobí mimo provoz.

Připravujeme
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Krásná pro dospělé
Rok kohouta, nový autobiogra-
fi cky laděný román Terezy Bouč-
kové je drsná, otevřeně upřímná 
zpověď ženy, které se rozpadne ro-
dinný život a ona hledá sílu, která 
by jí pomohla poskládat ho znovu 
dohromady. Uměle vytvořená ro-
dina, vyvzdorovaná na osudu se 
rozpadá vlivem různosti povah, 
genů i na následky citových depri-
vací. Adoptované děti se v období 
puberty změní tak, že se roztočí 
kolotoč akcí a reakcí, který všech-
ny zúčastněné zasáhne  takovou 
silou, že není úniku.  Kniha i přes 
drsné reálie nepostrádá vtip a hu-
mor, pro autorku typický, takže 
bude určitě čtenáři vyhledávaná.
Vydává nakl. Odeon Praha.

Láska v čase 
p ř í t o m n é m , 
strhující příběh 
o hledání lásky, 
osudových roz-
hodnutích a či-
nech, které nám 
často změní ži-
vot tak, že důsledky musí nést i ti, 
kteří jsou v tom nevinně, naše děti. 
Uznávaná americká spisovatelka 
Catherine Ryan Hyde (velký 
úspěch ji přinesl zfi lmovaný pří-
běh Pošli to dál) v tomto románu 
postupně rozkrývá složité tragic-
ké okolnosti příběhu Pearl, mladé 
ženy, kterou zkušenost naučila ni-
komu příliš nevěřit. Svého malého 
syna velmi miluje, ale přesto ho 

nedokáže ochránit před důsledky 
tragédie, která předcházela jeho 
narození. Poznání, že život je dar, 
který nesmíme promarnit, je posel-
stvím této mistrně napsané knihy.
Vydává nakl. BB art Praha. 

Naučná pro dospělé
Nejznámější fi lmová místa, kří-

žem krážem po Česku, užitečný 

a zajímavý průvodce po místech, 
kde se natáčely české fi lmy a po-
hádky, přináší tipy na výlety pro 
celou rodinu.

Zavede vás na místa, kde se to-
čily pohádky Popelka nebo Pyšná 
princezna, zavede vás tam, kde se 
kochal doktor ve fi lmu Vesničko 
má středisková, nebo se můžete 
vykoupat v rybníce pod skalou 
jako malý Vašek z fi lmu Jak do-
stat tatínka do polepšovny. Nech-
te se inspirovat 30 tipy na výle-
ty po nejznámějších fi lmových 

místech a určitě nebudete litovat.
Vydává nakl. Fragment Praha.

Ticho v květu violy, poetické 
texty Zuzany Maléřové doprová-
zené fotografi emi Vlada Bohdana 
jsou knižním uzavřením pozoru-
hodných večerů v pražské poetic-
ké kavárně Viola.

Osobní výpovědi o životě Sta-
nislava Zindulky, Jana Potměšila, 
Ladislava Freje, Pavla Nového, 
Aloise Švehlíka aj. jsou mimo jiné 
o dlouhodobých vztazích a o nadě-
ji, že muž a žena můžou spolu pro-
žívat čisté a pevné bytí – i přes pří-
tomnost chvil těžkých k neustání.

Pro Zuzanu Maléřovou je nej-
důležitější téma, v tomto pří-
padě téma lásky muže k jedné 
ženě, často první. V dlouholetém 
vztahu už ti dva vědí, že „láska 
a pochopení je totéž“ a že vzá-
jemně spolu mluvit znamená 
vzájemně se poznat a přijmout.
Vydává nakl. X-egem Praha.

Ingrid, ži-
votopis Ingrid 
B e r g m a n o -
vé, velké he-
rečky, která 
byla hvězdou 
již v rodném 
Švédsku a zá-
sluhou produ-
centa Davida Selznicka se stala 
i hvězdou Hollywoodu, napsala 
renomovaná americká novinářka 
Charlotte Chandlerová. Ingrid 
Bergmanová hrála ve fi lmech, 

které jsou dnes pokládány za fi l-
movou klasiku: v Casablance, 
Plynových lampách, Podzimní so-
nátě…Autorka  biografi e vychá-
zela z dlouhých rozhovorů, které 
s touto hereckou osobností vedla 
v rozmezí řady let, a líčí událos-
ti z jejího pohledu. Čtenáři se tak 
postupně vykresluje obraz složité 
a fascinující ženy, která svůj dra-
matický život žila vždy naplno.
Vydává nakl. BB art Praha.

Pro mládež
Dávné pro-

roctví, prázd-
ninový příběh 
z anglického 
venkova pro 
děti napsal 
Paul Stewart. 
S o u r o z e n c i 
Joe a Kerry 
odjíždějí z Londýna na prázdniny 
ke své pratetě a přestože nebyli 
s tímto výletem moc nadšeni, za-
číná se jim díky záhadným okol-
nostem na venkově čím dál více 
líbit. Záhadná minulost vesnice, 
která za vlády královny Alžběty 
unikla zkáze tím, že prostě zmi-
zela z povrchu zemského, v no-
vodobé historii znamená prokletí 
a záleží jen na dětech, zda bude 
čarodějnická kletba zrušena.
Vydává nakl. Mladá fronta Praha.

Krásné zážitky nad knihami pře-
je za celý kolektiv knihovny všem 
čtenářům M. Šímová.

Knižní novinky na mesíc cerven 2008

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

„… je to jubileum, které je hmatatelnou 
ukázkou statečnosti, odhodlání a vůle,“ 
uvedla předsedkyně ÚV ČSBS sestra 
Anděla Dvořáková v závěrečném pro-
jevu u pamětní desky bojovníkům Praž-
ského povstání na Staroměstské radnici, 
kde se konalo shromáždění, při němž si 
účastníci připomněli hrdinství těch, kteří 
v posledních dnech války v květnu 1945 
položili své životy v bojích proti fašistic-
kým okupantům.

Dále uvedla, že je pouze naší chybou, že 
se o hrdinech pražských barikád nemluví, 
je naší chybou, že se nehovoří dnes ani 
o jejich velitelích, ačkoli právě oni patří na 
vojenský Slavín. Raději stavíme pomníky 
Habsburků, Radeckému a ponecháváme 
čestné občanství Henlainovi.

I když má tato dnešní společnost sku-
tečně jiné, pro život země důležité pro-
blémy, neměla by odkaz druhého odboje 
zapomínat. Zapomínání je nebezpečné. 
Mohlo by se stát, že všechny ty hrůzy by 
mohla znovu prožít. 

Odbojáři toho snad tolik nechtějí, jen 
trochu pozornosti a porozumění. 

Také v našem městě Bílině bylo v tyto 
květnové dny připomenuto oslav výročí 
osvobození naší ČSR nad fašismem roku 
1945 položením květin těm, kteří nesli 
hlavní tíhu tohoto odboje.

Na bílinském hřbitově se přišli poklonit 
památce padlím zástupci MěÚ starosta 
Josef Horáček, místostarosta Roman 
Šebek a zástupci Českého svazu bojov-
níků za svobodu. Hlavní projev přednesl 
starosta , který připomněl těžkých bojů 
za osvobození naší vlasti. Zazněním čes-
koslovenské hymny bylo shromáždění 
zakončeno.

Zůstává otázka, zda jsme pro účast na 
tomto shromáždění udělali vše, aby účast 
na tak důležité akci byla zabezpečena tak, 
že bychom si nemuseli vyčítat, jak málo 
stačí pro vděk za oběti těm, kteří se osvo-
bození nedočkali.

Václav Vadlejch, předseda ZO ČSBS

Zapomínání je nebezpečné
Ohlédnutí za květnovými událostmi„STOP“

nadbytečným kilogramům
Uplynuly čtyři měsíce, kdy 

jsem se zařadila mezi seniory 
a zároveň se rozhodla změnit 
životní styl a shodit nějaké to 
kilčo. Chtěla jsem udělat nejen 
něco pro své zdraví, ale také si 
dokázat, že když se chce, tak to 
jde. Bohužel jsem ale nevěděla 
jak na to. 

Měla jsem štěstí, protože se ke 
mně dostala informace o exis-
tenci společnosti, která v Bíli-
ně pod vedením Mgr. Zdeňky 
Jílkové pořádá kurz pro lidič-
ky, kteří potřebují zvládnout 
nadbytečné kilogramy. Přihlá-
sila jsem se do kurzu, abych 
zvládla metody terapie obezity, 
naučila se zdravému životnímu 

stylu a nacvičila si společně 
ještě s dalšími deseti účastnice-
mi kurzu svoji pevnou vůli. 

Po absolvování tříměsíčního 
kurzu jsme byly všechny  s vá-
hovým úbytkem natolik spoko-
jeny, že jsme se rozhodly po-
kračovat v druhém kole. Dnes 
mohu zodpovědně říci, že  jsme 
ubyly tolik kilogramů, že by 
z toho byl jeden dobře stavěný 
muž. Kurz končí 19. června, 
tak nám držte palce, ať se nám 
podaří  toho muže ještě trochu 
vytvarovat. Díky kurzu pro sni-
žování nadváhy a zdravý život-
ní styl  se cítím nejen lépe, ale 
už vím „jak na to“.  H.J.
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Sobotní průvod večerním městem, 
státní hymna, přijetí starostou měs-
ta, potlesk všech zúčastněných. To 
vše se nesmazatelně zapsalo do 
paměti všech, kteří Bílinu v Itálii 
reprezentovali. 
V kategorii ml. žáků bylo přihláše-
no 16 týmů. Systém byl neúpros-
ný. Do bojů o medaile postupoval 
pouze vítěz každé ze čtyř skupin. 
V prvním utkání nás čekal tým 

Ve dnech 10. a 11. května se tým mladších žáků SK SIAD Bíli-
na zúčastnil fotbalového turnaje Coppa Clodia v Itálii. Místem 
konání bylo přímořské letovisko Chioggia nedaleko Benátek. Ve 
čtyřech kategoriích se turnaje účastnily týmy z osmi zemí. Z ČR 
byl tým Bíliny jediný.

Fotbalový turnaj Coppa Clodia v Itálii

Lukáš Bureš (vlevo) a Lukáš Katrenič čekají na úvodní hvizd rozhodčího.

Lavička: F. Čechák, Kozler, Kovačka, Vrajová, Bureš, Sanitek, Řeřicha, 
Grozík, Ouřada, Májovský, Kamenič, Podaný

ximum. Třemi brankami jsme 
soupeře přehráli a utkání dovedli 
ke zdárnému konci. Klíčovým se 
ukázalo poslední utkání ve skupi-
ně. Soupeřem byl domácí tým, kte-
rý ve svých předešlých soubojích 
nepoznal porážku. Museli jsme 
bezpodmínečně vyhrát. I v tomto 
utkání si všichni sáhli na dno svých 
sil. První poločas jsme odehráli 
bez branek a byli jsme to my, kdo 
měl první velkou příležitost skoro-
vat. Po rohovém kopu jsme však 
ze skrumáže míč za záda italského 
brankáře nedostali. Po přestávce 
to naopak byli domácí hráči, kteří 
se ze vstřelené branky mohli rado-
vat. Domácí poté skórovali opět 
po rohovém kopu a bez potíží naši 
skupinu vyhráli, stejně jako celý 
turnaj. Náš tým se utkal se sloven-
skou Dubnicí o možnost nastoupit 

v utkání o 5. místo. V řádném hra-
cím čase skončil zápas nerozhodně 
1:1. Při střelbě pokutových kopů 
měli více štěstí hráči Dubnice. 
Nastoupili jsme tedy k utkání o 7. 
místo. Soupeřem byli opět fot-
balisté z Rakouska. Naši hráči si 
již zvykli na hrací plochu, na níž 
se celý turnaj odehrál a soupeře 
jasně přehráli. Získali jsme tak 7. 
místo, které v mezinárodní konku-
renci lze označit za úspěch. Turnaj 
v Itálii se pro všechny účastníky 
stal nezapomenutelným zážitkem 
a velice příjemnou vzpomínkou. 
Touto cestou bychom rádi poděko-
vali i partnerům, díky kterým jsme 
mohli účast na turnaji realizovat, 
hlavním partnerem byla Skupina 
ČEZ, dalšími pak SD Bílina, město 
Bílina a agentura Sever Plus. 
 Petr Procházka

z Vídně. Naši hráči začali nervózně 
a nebyli jsme schopni nic vymys-
let. Naštěstí ani soupeř neoplýval 
fotbalovými nápady a utkání skon-
čilo bez branek. V dalším zápase 
ve skupině jsme narazili na tým 
z Německa. Všichni jsme si uvě-
domovali, že cesta k medaili vede 
jen přes vítězství. Na hřišti to bylo 
vidět, všichni naši hráči (a hráč-
ky) odevzdali v tomto utkání ma-

Jeho zakladateli byli Jiří Jerie, 
Josef Pašek, Vladimír Procházka 
a jim pomáhali junioři Pavel Ploc 
a David Orálek. První závody se 
jezdily na vodní nádrži Márinka 
u Světce. Později město Bílina 
obnovilo rybníky v Bezovce, na 
kterých nám umožnilo pořádat zá-
vody modelů lodí. Také musíme 
poděkovat Svazu rybářů v Bílině 
za propůjčení vodní plochy.

30 dětí – závodníků soutěžily 
o postup na Mistrovství republiky 
žáků v kategoriích: EX – 500; F4 
– A a F4 – B.

EX – 500 1. Vlach Jiří (Duchcov)
                2. Černý Jan (Bílina)
                3. Nekarda Petr (Bílina)

F4 – A    1. Vlach Jan (Duchcov)
               2.  Solfronk Martin 

(Jablonec)
               3. Otta Josef (Duchcov)

F4 – B    1. Otta Josef (Duchcov)
               2. Vlach Jan (Duchcov)
               3.  Steiclerová Tereza 

(Most)

Každý ze závodníků obdržel ju-
bilejní Bílinský hrneček. Všem 
děkujeme za účast, KLM Bílina 
za uspořádání těchto závodů a tě-
šíme se na podzim, a to 7. 9. 2008 
na Memoriál Jirky Jerie.

 Vladimír Procházka

20. ročník Bílinského hrnečku
Klub lodních modelářů v Bílině, pořadatel Krajského postupového kola 
žáků a zároveň oblíbený Bílinský hrneček, který pořádali po 20 let.

Nekarda Petr, Faitová Vlasta a Procházka Vladimír při předání ceny  
 foto:V. Weber
Děkujeme sponzorům: Sdružení sportovních svazů ČR Praha, Sdru-
žení technických sportů a činností, Z. Chalupný, A. Mejtský, Kovošrot 
Koželuh, J. Konárek, Doly Bílina, starosta města Bílina J. Horáček, 
Svaz rybářů Bílina, Dům dětí a mládeže J. Jeriová.
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PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍL
ZÁRU NÍ A POZÁRU NÍ SERVIS

opravy pra ek a my ek
STROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICE

AREÁL PERLA
Jaselská 427

TEPLICE - ETENICE

IGNIS
WHIRLPOOL
ARDO
ROMO
GORENJE
PHILCO
CROSLEY
EUROTECH
CANDY
INDESIT
ELEKTROLUX
BOSCH

TEL.: 417 538 617, 723 931 891

INZERCE 046/BZ

S hlubokou lítostí v srdci oznamujeme,
že ve čtvrtek 22. května,

ve věku 77 let,
nás navždy opustil náš milovaný tatínek,

dědeček, pradědeček, strýc a švagr, pan

Zdeněk Jirásko,
dlouholetý řidič ČSAD. 

Kromě seniorek pořádajícího 
oddílu volejbalu SK SIAD Bílina, 
startovala ještě nejlepší družstva 
okresů Děčín, Chomutov a Most. 
Překvapením byla neúčast druž-
stva okresu Ústí nad Labem, kde 
je dlouhodobě tradice dobrého 
volejbalu v kategorii žen. V ostat-
ních okresech kraje je úroveň vo-
lejbalu v kategorii žen nízká. Na 
skvěle připravených kurtech Tyr-
šovy zahrady bylo sehráno šest 
utkání velmi dobré kvality. Nej-
lepším zápasem celého turnaje byl 
bezesporu již úvodní duel mezi 
domácím družstvem a později 
celkovým vítězem Slávií Děčín. 
Zatímco na družstvu domácích 
seniorek byla patrná dlouhodobá 
absence pravidelné mistrovské 
soutěže v kategorii žen. Soupeř-

ky z Děčína se opíraly o velmi 
dobrou hru především vysokých 
hráček, které ještě nedávno oblé-
kali dres druholigového družstva 
děčínských žen. Velmi vyrovnané 
a bojovné utkání skončilo vítěz-
stvím děčínské Slavie a potom 
už toto družstvo šlo s jistotou za 
celkovým vítězstvím. Hráčky 
všech hostujících družstev po ce-
lou dobu turnaje nešetřily chválou 
nad vysokou úrovní sportovišť na 
Tyršově zahradě. Zvláště pak byly 
velice překvapeny a spokojeny 
s věcnými dary a suvenýry, kte-
ré pořádajícímu oddílu poskytly 
Severočeské doly a.s. Chomutov, 
kterým pořadatel této pěkné spor-
tovní akce touto cestou srdečně 
děkuje. Jaromír Jirásek,
 vedoucí soutěže

Seniorky vybojovaly třetí místo

Čiháková, Hudrlíková, Chalupová, Šiklová, Trunečková, Šifaldová,      
Hudáková, Montagová, Martinovská, Pýchová  

Volejbalové kurty v Tyršově zahradě, přivítaly minulou sobotu nejlep-
ší volejbalová družstva seniorek Ústeckého kraje, aby v jednodenním 
turnaji byl určen přeborník kraje a zároveň postupující do celostátního 
fi nále XII. ročníku mistrovství České republiky ve volejbalu seniorek.

V první polovině tabulky skonči-
ly volejbalistky reprezentující Bílinu 
v teplické volejbalové lize VOSA. 
Turnaje, který se hraje vždy od září do 
května a na který dojíždí kromě teplic-
kých družstev týmy z Duchcova, Litví-
nova a Kralup nad Vltavou se naše děv-
čata zúčastnila již třetím rokem. První 
polovina soutěže se děvčatům kvůli 

absenci a špatnému zdravotnímu sta-
vu některých hráček příliš nevyvedla.  
Zejména díky skvěle odehraným zápa-
sům ve druhé polovině turnaje, kdy se 
naše dívky udržely několik měsíců ve 
skupině „A“ patří našim dámám krásné 
páté místo z celkového počtu dvanácti 
startujících družstev. Děvčata sehrála 
celkem 45 zápasů. (ben)

Bílinským střelcům se daří
Střelecká sezóna 
je v plném prou-
du a členové SSK 
MTs Bílina začí-
nají sklízet první 
úspěchy, a to ne-
jen v perkusních 

zbraních, ale i v disciplínách 
malorážních.  Velké ceně v Le-
nešicích u Loun v disciplíně 
Sportovní pistole 30+30 domi-
noval výborným nástřelem 563 
kruhů Pavel Koman (na snímku 
druhý zleva). O týden pozdě-
ji v Teplicích na 2. kole OSL 
v téže disciplíně   dosáhl junior 
Tomáš Veselý druhé místo ve 

své kategorii s nástřelem 488 
kruhů. Družstvo bílinských (ve 
složení Koman, Hubáček, Zá-
branský) druhé kolo vyhrálo 
a v celkovém pořadí se vyhoup-
lo na druhé místo za vynikajícím 
družstvem SSK Boletice. Zatím 
posledním úspěchem je sobotní 
7. místo Milana Zábranského ve 
druhém kole Českého poháru 
v disciplíně Libovolná pistole 
60 ran konaného v Plzni, kde 
se pěkným nástřelem 531 kruhů 
(osobní rekord) dostal poprvé 
do fi nále. Těšíme se a přejeme 
dalších úspěchy všem bílinským 
střelcům. Milan Zábranský

Foto: Kirko

Sojící zleva: Mašková, Valášková, Pýchová, Michálková, Loukotová, sedící 
zleva: Trunečková, Chalupová, Bennová, Marišlerová

Kyselky v Teplicích páté 

Vzpomínka
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Z našeho klubu byli v mládežnické repre-
zentaci tito závodníci Schäfer Filip, Jež-
ková Tereza, Kápička Petr, Masopustová 
Jarmila (všichni z Duchcova), Kupková 
Alexandra (Lom u Mostu), Engler Michal 
(Světec), Jeřábek Jakub (Osek),Šindelá-
řová Barbora (Mirošovice). Za veterány 
bojoval o medaili náš hlavní trenér Roman 
Masopust (Duchcov).

Celého mistrovství se zúčastnilo na 600 
závodníků ze 14 států Evropy, kteří sou-
těžili v jednotlivých věkových kategoriích 
a v disciplínách kata a kumite jednotlivci, 
kata team a kumite team.

Výsledky reprezentace z našeho klubu:
Kategorie 10 let: Kupková Alexandra – 2. 

místo v kata a 3. místo v kumite
Kategorie 11 let: Schäfer Filip – bohužel 

se do semifi nálových bojů neprobojoval
Kategorie 12 let: Engler Michal – 3. mís-

to v kata
Kápička Petr – 2. místo v kata
Ježková Tereza – 5.- 8. místo v kumite
indelářová Barbora – 2. místo v kumite

Kategorie 15 let: Jeřábek Jakub – 3. místo 
v kumite team 

Kategorie 16 – 18 let: Masopustová Jarmila 
– 2. místo v kata a 3. místo v kumite team

Kategorie veteráni (+ 40 let) – Masopust 
Roman – 3. místo v kata

Každý z reprezentantů bojoval celým 
svým srdcem a udělal vše proto, aby si od-
vezl medaili a získal mistrovský titul pro 
ČR, klub, ale i pro sebe.

Všem úspěšným závodníkům gratuluje-
me, méně úspěšným přejeme medaili na 
dalším Mistrovství. Do dalších závodů pře-
jeme mnoho úspěchů, zdraví a elánu.

Děkujeme všem, kteří nás přijeli do Prahy 
podpořit a fandit, patří mezi ně i starosta 
města Bílina Josef Horáček, Zdeněk Svobo-
da – jednatel klubu s rodinou a MUDr. Ja-
romír Vitner sponzor našeho klubu.

Prožili jsme náročný víkend, ale všichni si 
to užili – závodili, fandili, setkali se s kama-
rády z jiných klubů, vyměnili si své zážit-
ky a užili si každé volné chvilky, ubytování 
bylo také skvělé. Masopustová Lenka

Bílinský klub karate byl na ME vidět
V Praze se o víkendu (24. – 25. 5. 2008) konalo 5. Mistrovství Evropy JKA mládeže do 
18 let a zároveň se uskutečnilo i 1. Mistrovství Evropy JKA veteránů (nad 40 let).

Bílina - Utkání mělo být jasnou zále-
žitostí domácích, kteří v boji o záchra-
nu v posledních třech zápasech získali 
pět bodů. Ale vítězství se rodilo těžce 
a bylo jen důkazem, proč Bílina vstře-
lila nejméně branek ze všech mužstev 
přeboru. Přitom obrana patří ke kraj-
skému průměru. Hosté již smířeni se 
sestupem hráli uvolněně a snažili se 
dosáhnout slušného výsledku. Vedro 
bylo stejným nepřítelem obou muž-
stev, obě mužstva měla na hřišti mla-
dé i starší hráče. A obě měla na hřišti 
hrající trenéry. Hosté zahrozili již ve 
2.min., ale potom převzala iniciativu 
Bílina. Po akci Tichý – Jungmann za-
sahoval hostující brankař Zeman, trest-
ný kop Moravce z úhlu proletěl podél 
branky, Mergl před brankou nedosáhl 
na míč. Ve 20.min. měl šanci Pavlíček 
a trestný kop Moravce vytěsnil nad 
branku Zeman. Potom vysunul Korna-
lík Bečvaříka, ale byl to jen roh. Ve 30. 

min. přihrál hezky před branku Pavlí-
ček Tichému, ale brankař Zeman byl 
na místě. Hosté mohli překvapit Bílinu 
v 37. min. Na polovině rychle rozehráli 
po faulu, Leibl běžel z levé strany sám, 
ale přehodil nejen domácího brankaře 
Pohla, ale i branku. 

Začátek druhého poločasu byl v re-
žii Seběchleb. Ohromnou šanci měli 
hosté v 51.min. Řehák střílel z pravé 
strany a Šanda u tyče netrefi l míč. 
O deset minut později zachraňoval 
Pohl, když vyboxoval Mrázovu střelu 
pod břevno. V té době domácí úplně 
vypadli z tempa a hosté si vytvořili 
převahu. Až posledních dvacet minut 
Bílina zapnula k zoufalému náporu, 
nic jiného ji nezbývalo. Nejdříve měl 
šanci Vaník, ale slabě vystřelil. V 68.
min. po faulu na Karfíka střílel trestný 
kop Stiller. Ze 30 metrů trefi l bom-
bou břevno. O tři minuty poslal Tichý 
z poloviny hřiště přesnou přihrávku 

na Vaníka, ten však místo přímého 
tahu na branku se ve velkém čtverci 
zastavil a přihrával. V 75.min. se Bí-
lina dočkala. Jungmann dostal míč na 
malém vápně a nezaváhal. Hosté již 
nestačili fyzicky a domácí opět před-
vedli festival zahozených šancí. Defi -
nitivní podobu dal výsledku v 86.min. 
Mergl, když z hranice velkého čtverce 
elegantní střelou k tyči skóroval. Za 
poslední čtyři zápasy vstřelila Bílina 
čtyři branky a všechny dali obránci… 
Nejlepším hráčem domácích byl ne-
únavný bojovník Stiller, který mohl 
okořenit výkon brankou, chybělo snad 
pět centimetrů, aby se míč neodrazil od 
břevna před branku. Soběchleby však 
zanechaly Bílině sympatický dojem.

„Máme tři body, ale hra tomu dlouho 
neodpovídala. Nechali jsme soupe-
ře držet balon, nehráli jsme dopředu 
a byli jsme moc zatažení. O přestávce 
jsme si trochu promluvili a byla vidět 

větší aktivita dopředu. Vytvořili jsme si 
gólové situace a zaplať pánbůh, že to 
tam padlo a druhý gól to potvrdil,“ byl 
nakonec spokojený domácí trenér Jo-
sef Tichý. Na otázku, jak vydřené jsou 
tři body, nám odpověděl kapitán Bíli-
ny Klaus Pohl: „Bylo to hrozně těžké, 
Soběchleby neměly co ztratit, přijely 
bodovat. Zavřely obranu a my jsme 
hráli staticky. Ve druhém poločase se 
hra zvedla a začali jsme se dostávat 
do šancí, věřím, že nám to bude stačit 
k záchraně.“

V sobotu 7.června hraje Bílina po-
slední domácí zápas v 17 hodin s FK 
SIAD Souš. Potom již hraje jen dva-
krát venku, v Oldřichově a v Roudnici 
nad Labem. 

Branky: 74.Jungmann, 86.Mergl
Bílina: Pohl – Jungmann, Fleišman, 

Stiller, Mergl – Pavlíček, Tichý (88.
Bůžek), Kornalík, Vaník – Moravec 
(52.Karfík), Bečvařík (46.Balín)  (ob)

SK SIAD Bílina – TJ Soběchleby 2:0 (0:0)

Obhájit loňské prvenství na OtavaCupu v Sušici se v mi-
nulých dnech vydali starší žáci FŠ Bílina. 16 mužstev bylo 
rozděleno do čtyř skupin. Turnaj zahájili bílinští skvěle, 
když porazili mužstvo z německého Oberdorfu 5:1. Ve 
druhém utkání s maďarským týmem N.C. Hid SC bohu-
žel soupeře podcenili a podlehli 0:1. To, že se nedostali do 
semifi nále, nezměnila ani výhra 3:0 nad týmem Svatobor 
Hrádek. Ve skupině o páté až osmé místo nejprve porazili 
německý TSV Unterpleichfeld 2:0, o páté místo podlehli 
německému Tuscelle FC 1:2 a obsadili tak konečné šesté 
místo.
Bílinští se z nezdaru v Sušici naštěstí rychle oklepali 
a v semifi nále Severočeského poháru rozdrtili na svém 
stadionu ligové starší žáky SIADU MOST vysoko 5:1. 
Postoupili tím do fi nále, ve kterém se střetnou v Lovo-
sicích s FK Teplicemi. V dalším kole krajského přeboru 
ještě zvítězili v sobotu v Rumburku 4:0 a vedou tabulku 
s náskokem čtyř bodů před Blšanami. Petra Slivoňová

Mladí fotbalisté se nevzdávají


