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„Paralympiáda v Sydney udě-
lala Romana Musila v roce 2000 
jednoho z nejznámějších sportov-
ců v Česku, a svými úspěchy se 
stal vzorem pro mnoho zdravých 
i postižených sportovců, dospě-
lých i dětí. V roce 2004, po para-
lympiádě v Aténách, byl vyhlášen 
organizací Spastic Handicap 
nejlepším sportovcem, na letošní 
paralympiádě v Pekingu získal 
bronzovou medaili v hodu diskem, 
a významně se umístil v hodu oště-
pem a vrhu koulí.

 Jsem velmi rád, že se naše 
město může pyšnit tak vynikajícím 
sportovcem, neboť Vašimi spor-
tovními úspěchy se stává známým 
i město Bílina.

Jménem rady města Vám předá-
vám toto ocenění a zároveň bych 
Vám chtěl poblahopřát k medai-
lovému umístění na paralympiádě 
v Pekingu a do dalších let pevné 
zdraví a mnoho úspěchů nejen ve 
sportu,“ promluvil starosta Josef 
Horáček k Romanu Musilovi na 
slavnostním předávání.

Účast na olympiádě je vždy 
prestižní záležitostí. Jaký byl 

nejlepší zážitek z paralympiá-
dy v Pekingu Romana Musila? 
„Samozřejmě, když jsem přebíral 
bronzovou medaili z hodu diskem. 
To byl určitě ten nejemociálnější 
zážitek a vlastně nejvíce vybojova-
ná medaile v mé kariéře ve velké 
konkurenci. Jinak jsem moc rád, 
že jsem zpátky v Bílině. V Pekingu 
bylo moc lidí a stress. Jsem zvyklý 
na klid a pohodu, takže v Bílině 
jsem moc spokojený.“

Romanu Musilovi se podařilo 
překonat paralympijský rekord, 
přesto skončil na čtvrtém místě. 
„Bohužel ani hozený rekord neza-
ručuje medailové umístění a nebyl 
jsem sám. Favoritů, kteří vypad-
li těsně před bednou vítězů, bylo 
více. Stále se nemůžu smířit s tím, 
že jsem nezískal medaili v hodu 
oštěpem, ale je to sport a musím 
se s tím vyrovnat. Za čtyři roky 
v Londýně se budu snažit překo-
nat svoje maxima a doufám, že to 
vyjde.“

Celosvětový trend slučování 
kategorií a tříd připravil naše-

Rada města Bíliny ocenila za účast na paralympiádě v Pekingu 
Romana Musila. Cenu Rady města obdržel v obřadní síni Měst-
ského úřadu Bílina 15. října 2008. Na slavnostním předávání 
zazpívala Schola Viva Bilinensis.

Roman Musil převzal Cenu Rady města

ho sportovce o zlato, ale podle 
Romana Musila je to pro dobro 
sportu.

„Byl to hodně srdceryvný boj 
a trenér málem zešedivěl, protože 
jsem postupoval ze sedmého mís-
ta a právě díky přepočtům jsem 
nakonec skončil na místě čtvrtém. 
V každém případě si své účast-
ni na paralympiádě velmi cením 
a myslím, že jsme se zapsali velmi 
dobře. Ze zúčastněných zemí jsme 

skončili na celkovém 16. místě, 
a to těch zemí bylo 135. Hlavně 
musím poděkovat své ženě a dětem 
za toleranci, zaměstnavateli 
a trpělivost všech, kterých se moje 
účast na paryalympijských hrách 
nějakým způsobem dotkla.“

Trenér Václav Janouch slíbil, 
že jeho svěřenec se může těšit na 
ještě větší tréninkou zátěž před 
parylympiádou v Londýně. 

Lada Laiblová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
www.ddmbilina.cz

PŘÍPRAVNÉ AKCE: 
23. 10. – Hallowenská přání
27. 10. – Strašidelná výzdoba (nejen do oken)
30. 10. – Výroba lampionů 

Program začíná po ukončení průvodu,
pokračuje do 19:00 hod. 
Akce navazuje na minulé úspěšné Hallowenské 
průvody, je určena všem dětem i dospělým.

HALLOWEEN
PÁTEK 31. 10.2008
od 16:00 – Strašidelný salón krásy (malování na obličej)
od 17:00 – PRŮVOD: Vychází se od budovy DDM   
 směrem k Mírovému náměstí za zvuků   
 pokliček, vařeček,  píšťalek…

PROGRAM NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ:
- Hallowenská diskotéka s Vlastou Vébrem, prohlídka strašidelného domu
- soutěž o nejhezčí strašidelnou masku, soutěže pro děti o ceny
- strašidelný salón krásy (malování na obličej), malování strašidel, občerstvení
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Jak se vám líbila volební kampaň a jste spokojeni s výsledky voleb?

Jaroslava
KUKLÍKOVÁ,
55 let, dělnice: 
„Předvolební kampaň 
se mi celkem líbila. 
Jsem spokojená, že 
volby vyhrála ČSSD. 
Teď ještě, aby Paroubek 
splnil předvolební 
slib, který dal voličům. 
Hlavně aby padly 
poplatky u lékaře.“

Emil
KRYSTAL,
72 let, důchodce: 
Jsem z letošních voleb 
spokojený. U voleb jsem 
byl i s celou rodinou 
a jsem moc rád, že 
skončila vláda ODS. 
Snad nyní ČSSD nastolí 
pořádek a slušnost 
v politice. Myslím, že 
jedna strana ukázala, co 
umí, a teď je čas zase na 
změnu.“

Pavlína
HAŠKOVÁ,
21 let, studentka: 
„Předvolební kampaň 
se myslím si celkem 
povedla. Líbila se 
mi. Byla jsem u voleb 
a dokonce jsem seděla 
i ve volební komisi. 
Výsledky volem mě 
nepřekvapily.“

Miroslav
Chladný,
21 let, student:
„Osobně se mi 
předvolební kampaň ani 
trochu nelíbila. Už jen 
ty plakáty a reklamy, ze 
kterých na každém kroku 
koukaly tváře politiků, 
to mi už začínalo vadit. 
Bylo to takové vtírání 
voličům. Že vyhraje 
ČSSD, jsem tak trochu 
čekal.“

Olga
Kostelyová,
27 let, nezaměstnaná: 
„Předvolební kampaň 
jsem vnímala pozitivně. 
Docela se mi to líbilo. 
Ne volit jsem nebyla. 
Jsem totiž cizinka, 
která v Bílině žije 
a o politiku se tu moc 
ani nezajímám.“

Marcela
TOMÁŠOVÁ,
33 let, nezaměstnaná: 
„O politiku se moc 
nezajímám. Podle mého 
názoru je jedno, jestli 
vládne ta nebo jiná strana. 
Politici stejně koukají jen 
na své požitky a výhody. 
Normální lidé jsou jim 
ukradení. Předvolební 
kampaň jsem proto ani 
moc nevnímala. Je to 
takový kolotoč, jednou 
je v čele ODS a podruhé 
zase ČSSD, tak to chodí 
pořád do kola.“

K volebním urnám přišlo celkem 
32,29 procenta voličů. Nejvíce se 
volilo v DDM, kde k urnám při-
šlo 429 voličů. Naopak nejmenší 
účast zaznamenali v mateřské ško-
le M. Švabinského, kam dorazilo 
pouhých 172 voličů.

Do krajského zastupitelstva se 

jako jediný dostal bílinský zastu-
pitel za KSČM Oldřich Bubení-
ček. Jaký bude další postup vaší 
politické strany při vyjednávání 
a jakého výsledku byste chtěl Vy 
osobně dosáhnout?

„V minulém volebním obdo-
bí jsem byl jediným krajským 

Jak se volilo v Bílině
V Bílině se otevřelo celkem 15 volebních místností. S převahou 
vyhrála ČSSD před KSČM, ODS a Severočechy.cz. Jiná politická 
strana se v Bílině významně neumístila.

zastupitelem z Bílinska a situace 
se opakuje i po těchto volbách. 
Předně bych chtěl poděkovat všem 
voličům, kteří mě a KSČM dali 
v Bílině a na Bílinsku hlas. Těch 
hlasů bylo hodně a velmi si důvěry 
vážím. V tomto volebním období to 
bude mít větší význam než minule, 
kdy měla jedna strana v zastupi-
telstvu většinu.  A to myslím hlav-
ně z pohledu našich obcí. Bílinská 

radnice mě jako krajského zastu-
pitele decentně čtyři roky pře-
hlížela a nejméně ještě dva bude.   
V novém krajském zastupitelstvu 
máme 12 mandátů, a protože 
odpovídám v neděli, jednání tepr-
ve začnou. Ale volby v Ústeckém 
kraji jednoznačně vyhrála levice, 
a proto chceme jednat s ČSSD 
o dalším postupu.“

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 
Celkově v letošních krajských volbách získala nejvíce ČSSD 

35,85 procenta. Na druhém místě skončila ODS 23,57 procen-
ta. Třetí skončila KSČM s 15,03 procenta následována KDU-
ČSL s 6,56 procenta. Žádná další politická strana nepřesáhla 

pětiprocentní hranici. Volební účast byla rekordních 40,30 
procenta. V Ústeckém kraji vyhrála ČSSD před ODS a KSČM. 
Sociální demokracie získala 22 z 55 mandátů, ODS 13, KSČM 
12 a Severočeši. cz 8 mandátů.
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Střípky
z Bíliny

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu 
zajistit předložení výroční zprávy 
o činnosti a hospodaření bílinské 
pobočky společnosti Člověk v tís-
ni, o. p. s., za rok 2007.  
 Ředitelce Městských technických 
služeb Bílina vypsat nové výběrové 
řízení na restauraci na zimním stadi-
onu za minimální pronájem ve výši 
6.000 Kč/měsíc. Při více zájemcích 
bude rozhodovat výše nabídnutého 
nájemného.    
   Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Sho-
tokan karate Do Masopust Bílina na 
částku ve výši 10.000 Kč na uspo-
řádání Ústeckého regionálního pře-
boru, který se koná dne 1. listopadu 
2008 v Bílině. 
Žádosti společnosti Raffael-Art 
o použití městského znaku na 
komerční mapu Krušné hory – 
Sever 2009 a Fotbalové školy Bíli-
na na dresy dětí.

Souhlasila:
S pronájmem učebny a koupelny 
v ZŠ Aléská s platností od 1. října 
2008 následovně: cena za krátko-
dobý pronájem učebny činí 100 Kč/
hod, cena za pronájem koupelny 
činí 120 Kč za použití.
Se zapojením investičního fondu 
Městských technických služeb Bíli-
na ve výši 100.000 Kč na vyúčtová-
ní účelového zdroje z motivačního 
programu ELEKTROWIN, a. s. 

Odvolala:
Pana Pavla Ryjáčka a paní Radku 
Markowiczovou z funkce člena 
školské rady v ZŠ Bílina, Za Chlu-
mem 824 a paní Janu Šamonilo-
vou z funkce člena školské rady 
v Základní škole, Bílina, Lidická 
31/18.

Jmenovala:
• Ing. Jitku Koubkovou a pana 
Václava Mojžíše členy školské 

rady v ZŠ Bílina, Za Chlumem 
824 a pana René Štěpánka členem 
školské rady v ZŠ Bílina, Lidická 
31/18. 
•  p. Vlastimila Aubrechta ml. 
(ČSSD) členem bytové komise.  

Potvrdila:
Ing. Ladislava Kvěcha a pana Pav-
la Prchala ve funkci členy školské 
rady v ZŠ Bílina, Aléská 270 a pana 
Zdeňka Rendla ml. do funkce člena 
školské rady v ZŠ Bílina, Lidická 
31/18.

Rozhodla:
Zadat zakázku malého rozsahu na 
akci:
•  «Zástavba rodinných domků 
v lokalitě B 11, Pražské předměstí 
II„ Pod Bořní“ – I. etapa» společ-
nosti ABS s. r. o. Bílina, dle směrni-
ce č. 04/2007 – Pravidla pro přípra-
vu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, čl. 
VIII odst. 5, jako specializovanou 
zakázku.
• «Oprava chodníku v ul. Skle-
ničkova» dle směrnice č. 04/2007 , 
čl. VIII odst. 5, fi rmě VODOSTAV 
spol. s r. o., a to jako specializova-
nou zakázku.
•  „Generální oprava rozvodů 
veřejného osvětlení v ul. Sklenič-
kova a Kyselská“ dle směrnice č. 
04/2007 , čl. VIII odst. 5, fi rmě Sta-
nislav Tejček - ELEKTROSERVIS, 
Bílina, jako specializovanou zakáz-
ku. 
Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007:
• «Oprava komunikace v sídlišti 
SUNN – bl. 4 v k. ú. Bílina» jedi-
nému uchazeči a to fi rmě SSŽ a. s., 
závod Ústí nad Labem, Chlumec. 
• «Oprava komunikace v uli-
ci Bezručova v Bílině» jedinému 
uchazeči a to fi rmě SSŽ a. s., závod 
Ústí nad Labem, Chlumec. 
• Vybudování nových a rozšíření 
stávajících kontejnerových stání 

v Bílině» je nabídka fi rmy Žejdlík 
Josef, Bílina.  
•  «HNsP – výměna oken a vstup-
ních dveří – II. etapa» je nabídka 
fi rmy NOUEMONT s. r. o., Slaný
• «HNsP – automatické dveře 
(dva vstupy)» je nabídka fi rmy 
Marpo s. r. o. Teplice. 
• «Oprava chodníku v sídlišti 
SUNN – u bl. 4 v k. ú. Bílina»  je 
nabídka fi rmy Žejdlík Josef Bílina
O pořadí nejvýhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku:
* «Zateplení a výměna oken objek-
tu ZŠ Za Chlumem a ZŠ Aléská, 
Bílina» dle ustanovení § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách takto: 
1.pořadí HAVI s. r. o., Novosed-
lická 2888, Teplice
2.pořadí METALL QUATRO s. r. 
o., Na Vrátku 1245, 434 01 Most
 Projednala a doporučuje

ZM schválit 
Záměr prodeje podílů v čp. 752, 
753, 754, 755, 756, Za Chlumem, 
Teplické Předměstí, a parcely č. 
1638 k. ú. Bílina z majetku města 
Bíliny do podílového spoluvlastnic-
tví dle Občanského zákoníku:
a) při koupi podílu, jehož velikost 
bude odpovídat výměře bytu, bude 
pro výpočet ceny tohoto podílu 
použita částka 1.080 Kč/m2. 
Ostatní podmínky prodeje se nemě-
ní.  
Vzhledem ke snížení částky za m2 
nebude do této budovy městem 
Bílina dále investováno. 

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení, kterým bylo mís-
tostarostovi města uloženo svolat 
pracovní schůzku zástupců politic-
kých stran ohledně dalšího postupu 
oprav, případně rekonstrukce domu 
se soustředěnou pečovatelskou 
službou. 
Zápis ze sociálně zdravotní komise 
ze dne 24. 9. a zápis z komise pro 
školství, kultury a sport ze dne 22. 
9. 2008. 
Výpověď paní Hany Hrochové 
z pronájmu nebytových prostor na 
Mírovém náměstí č. 87 – kosmetic-
ké služby a manikúra. 
Informaci pana Pavla Košťála, 
stavebního dozoru, ohledně postu-
pu prací při výstavbě lávky přes 
řeku Bílinu a silnici I/13 s tím, že 
rada města bude o dalším průběhu 
výstavby průběžně informována.

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 20. schůzi konané dne 15. 10. 2008 mimo jiné:

Dotace na novou knihu 
nebo Olympiádu

Oddělení rozvoje města má ve 
své kompetenci získávání dotač-
ních titulů pro město. Jedná se 
nejen o státní dotace, ale i evrop-
ské. Z evropských dotací se napří-
klad fi nancovalo Komunitní plá-
nování nebo akce Bílina, rozvoj 
lázeňství a cestovního ruchu. Ze 
státních dotací se zafi nancovala 
regenerace sídlišť, která v sou-
časné době také probíhá na síd-
lišti Za Chlumem. Díky dotacím 
se dosáhlo i toho, že se objevila 
dětská hřiště nebo se kompletně 
zrekonstruoval povrch jednotli-
vých kurtů v Tyršově zahradě.

Nová posila oddělení rozvo-
je města Jan Boháč má v plánu 
zahájit činnost malými projek-
ty a postupně se dopracovat 
k těm velkým. „Určitě bychom 
chtěli dát do chodu některé 
věci, a pokud to půjde pracovat 
s dotačními tituly Intereg a Cíl 3, 
které se zaměřují na příhraniční 
spolupráci. Začínáme připravo-
vat materiál pro dotační tituly na 
10. ročník o Pohár ředitele Měst-
ské policie, konání dětské olympi-
ády, která se má uskutečnit příští 
rok ve spolupráci s partnerskými 
městy a vydání nové knihy o Bíli-
ně,“ uvedl.

Obchodní dům by se
měl otevřít příští rok

Na mimořádném zasedání 
zastupitelstva se projednával 
pouze jeden bod, a to stavba 
obchodního domu na bývalém 

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

Bílina jako malovaná v galerii Pod věží
Zajímavá zákoutí Bíliny si můžete přijít prohlédnout do galerie Pod věží. 

Známé i méně známé motivy, které najdete po městě, lákají svou přesností 
i výběrem. Své kresby zde tentokráte vystavuje Pavla Slezáková a Kateřina 
Langerová. Obě spojuje studium na bílinském gymnáziu a Základní umě-
lecké škole obor malba u Olgy Hrabákové.

„Výstava si klade za 
cíl provést návštěvníka 
nejzajímavějšími kouty 
v Bílině výtvarnou for-
mou. Výtvarná díla zob-
razují všechny domi-
nanty města a zabrousí 
i do historie, té faktic-
ky ověřené i pověstmi 
opředené,“ uvedla při 
vernisáži Pavla Slezá-
ková. (lal) Zleva Kateřina Langerová a Pavla SlezákováZleva Kateřina Langerová a Pavla Slezáková
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autobusovém nádraží. V návr-
hu na usnesení zaznělo posunutí 
termínu otevření a kolaudace. 
V původní kupní smlouvě byl 
stanoven datum otevření na 30. 
dubna 2008. Nynější schválená 
podoba smlouvy zaručuje datum 
otevření na 30. listopad 2009. 
Proč město přistoupilo k posunu-
tí termínu a neuplatnění pokuty 
za porušení smlouvy, vysvětlil 
starosta Josef Horáček.

„Objevila se zcela nečekané 
komplikace v podobě dalšího 
majitele části pozemku na býva-
lém nádraží. Situace byla o to 
absurdnější, že tento majitel nebyl 
zapsán v katastrální mapě, ale 
měl potřebné smlouvy. Investor 
se proto nejdříve musel dohod-
nout o odkoupení části pozem-
ku a celá stavba se tím zdržela. 
Vina nebyla na straně investora, 
a proto jsme neuplatnili nárok na 
pokutu. Věříme, že teď už nestojí 
nic v cestě k tomu, aby se stavba 
obchodního domu začala realizo-
vat.“

Krásy podzimní zahrady
V úterý 23. října. 2008 jsme si 

(žáci 6. a 8. ročníku) prodlouži-
li léto již pravidelnou návštěvou 
výstavy Zahrada Čech v Litomě-
řicích.

Ačkoli byly předcházející dny 
velmi studené a uplakané, v úte-
rý bylo neočekávaně teplo a před 
námi se tak otevřela velká pro-
sluněná a krásně rozkvetlá zahra-
da. Prohlédli jsme si vystavenou 
zemědělskou techniku a nářadí, 
barevné záhony jiřin a jiřinek, 
květinové koberce chryzantém, 
macešek, růží... Obdivovali 
jsme nádherně vybarvená jabl-
ka a hrušky. Na své si zde při-
šli i obdivovatelé zeleninových 
plodů, ale i výpěstků zvláštních 
tvarem nebo velikostí. Všude 
byla cítit vůně pečených klobás, 
halušek či palačinek, a tak jsme 
ani my neodolali a pořádně jsme 
se občerstvili. Na památku jsme 

23. října 2008

 1. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
  6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

Loupežná přepadení objasněna

„V současné době a to za 
poslední měsíc došlo v Bílině 
k 6 loupežím. Jedná se o velmi 
společensky sledovaný ukazatel 
výrazně zhoršující pocit bezpečí 
v dané lokalitě. Tepličtí krimi-
nalisté ve spolupráci se služeb-
nou Obvodního oddělení PČR 
v Bílině a strážníky MěP Bíli-
na, přijali opatření k objasnění 
těchto případů z poslední doby. 
Výsledkem je současné objas-
nění případů v Bílině a návazně 
jednoho v Teplicích, které skon-
čily sdělením obvinění vazby na 
pětadvacetiletého pachatele. 
Jeho objeťmi se stávaly přede-

vším ženy ve středním a starším 
věku. Pachateli hrozí až dvanáct 
let vězení.“

Místní lidé přisuzují vinu 
vysoké koncentraci a nárůstu 
počtu nepřizpůsobivých lidí ve 
městě. Podle Václava Vosky, 
ale nelze jednoznačně říci, že 
Bílina z hlediska demografi c-
kého složení by byla rizikovější 
než jiná oblast Teplicka.

V stálé pozornosti policistů 
jsou případy majetkové trest-
né činnosti, mezi které patří 
vloupání do domů nebo bytů. 
V letošním roce zazname-
nali kriminalisté 7 případů, 

Loupežné přepadení patří k velmi vážným trestným činům 
a bohužel fenoménu dneška. Z pohledu statistiky za poslední tři 
roky se v Bílině stalo 19, loni 24 a předloni 20 skutků trestného činu 
loupeže. Policii se daří stále častěji tyto případy objasňovat. V letoš-
ním roce je objasněno 13 případů, v loňském roce 10 a předloni 8. 
V Bílině se během krátké doby stalo několik loupežných přepadení. 
Podrobnosti sdělil tiskový mluvčí PČR Teplice Václav Voska.

Cesta ke schválení nebyla jedno-
duchá. Novelu zákona předkládali 
zástupci ČSSD a KSČM již v čer-
venci tohoto roku, ale neuspěli. 
S jakými změnami zákon počítá 
a jaké změny nastanou pro obyva-
tele měst a obcí vysvětlil poslanec 
Vlastimil Aubrecht, který byl jed-
ním z předkladatelů nového záko-
na.

„Jde v něm o to, aby zloději kovu 
již nemohli ve sběrnách zpeněžit 
nakradené kovy. Ne nadarmo se 
takovýmto lidem říká magneti. 
Někteří z nich mají takovou při-
tažlivost, že dokážou svou magne-
tickou silou například vytrhnout 
ze zdi okap, přimět víko od kanálu 
k levitaci směrem na vozík, strhnout 
kilometry kabelu, vyrvat z pražců 
kolejnice a podobně.“

Podle poslance Aubrechta má 
novela zákona vyloučit, aby zlo-
ději kovů mohli bez problémů 
vyinkasovat ve sběrně peníze za 
ukradený kovový materiál, aniž by 
se jich někdo zeptal, kde ho vzali. 
Praxe by měla být taková, že kovo-
vý odpad budou moci odevzdávat 
právnické osoby, které získávají 
kovy ze své hospodářské činnosti. 
Fyzické osoby budou mít možnost 
odevzdat odpad, který prokazatelně 
nastřádali ze svého, např. přestav-
bou svého bytu či domu. Vyhláška 
Ministerstva životního prostředí 
jasně upraví, jaký odpad bude mož-

né od fyzických osob vykupovat. 
Určitě už to nebudou kabely, kolej-
nice, poklopy od kanálů, památko-
vé předměty nebo sochy a hřbitovní 
urny. 

„Veškeré úhrady, za takto vykou-
pený nebo odebraný odpad bude 
probíhat výhradně bezhotovostně, 
zabrání se tak podezřelým výkupům 
z ručky do ručky a následným daňo-
vým únikům. Právo odevzdávat za 
úplatu kovový odpad bude napříště 
vyjma fi rem vyhrazen i obcím, které 
by takto mohly vždy jednou za čas 
udělat hromadný svoz kovového 
odpadu z ulic nebo sběrných dvorů 
a vylepšit tak obecní rozpočty.“

Nová úprava zákona o zákazu 
výkupu od fyzických osob, je běžná 
ve všech zemích západní Evropy. 

„Například v Německu opět 
v poslední době dochází ke krádežím 
kovů. Jenže nekradou tam magneti 
němečtí, ale čeští, kteří poté takto 
naloupené kovy prodávají v čes-

Zákon proti lidským magnetům schválen
Prezident ČR podepsal novou podobu zákona o odpadech, kterou 
v září schválila sněmovna.

kých sběrnách, takže máme zadělá-
no na docela pěknou přeshraniční 
ostudu,“ doplnil Aubrecht.

Novela také upravuje výkup 
autovraků. Zavádí i poplatky za 
registraci ojetého auta do regist-
ru silničních vozidel. Ty se budou 
pohybovat od tří do deseti tisíc 
korun, podle emisní normy, kterou 
vozidlo splňuje. Týká se to pře-
devším velmi starých vozů, kte-
ré nesplňují žádnou z norem EU. 
Poplatek zaplatí pouze ten, kdo 
první bude takový vůz přihlašo-
vat do registru. Další kupující již 
zaregistrovaného vozu tento popla-
tek neplatí. Smyslem je zabránit 
tomu, aby se náš stát nadále stával 
autovrakovištěm. Výjimkou budou 
veteráni.

V neposlední řadě je zákonem 
upravena kompetence obcí, které se 
na rozdíl od minulosti budou moci 
vyjadřovat k tomu, kolik výkupen 
sběrného odpadu na svém katastru 
chtějí.

Novela zákona by měla začít pla-
tit od února 2009.  (lal)

3. 10. 08 09:34 22letý muž z Teplic se rozhodl uskutečnit 
krádež v Bílině. V těžebních prostorách dolů pilkou odřezal 
z konstrukce stanice pásového dopravníku elektrický kabel 
v celkové délce 100 metrů. Odcizený kabel následně odtáhl 
do křoví, kde se snažil odstranit z něj izolaci. Přitom byl 
však přistižen pracovníky bezpečnostní agentury. Poté bylo 
zloději sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření 
z krádeže.

UKRADL KABEL ZA VÍCE JAK STO TISÍC

Takovéto zprávy bychom neměli v budoucnu v novinách již vídat

v loňském roce 4 a předloni
5. V letošním roce byly objas-
něny 2 případy vloupání.

„V posledních dnech byl 
zadržen dvacetiletý pachatel, 
který se vloupal do přízemního 
bytu na Pražském předměstí. 
Hrozí mu trest odnětí svobody 
až na dva roky. Svou úlohu urči-
tě sehrává prevence. Občané, 
pokud to lze ovlivnit, tak by se 
měli vyhýbat odlehlým místům 
a nechodit osamoceně po setmě-
ní. Snažit se být v blízkosti dal-
ších osob. Nepodceňovat vlast-
ní zajištění domu, kontrolovat 
zavřená okna v přízemí a suteré-
nu, pořídit si kvalitní zámky. Při 
odjezdu na delší dobu požádat 
důvěryhodnou osobu aby ales-
poň vybírala poštovní schrán-
ku. Nechat na balkoně viset kus 
prádla nebo u vstupních dveří 
nechat boty,“ shrnul důležitost 
prevence Václav Voska. (lal)
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si zakoupili kaktusy a masožravé 
rostliny.

Kdo ví? Možná, že i z nás jed-
nou budou zdatní zahrádkáři 
a pěstitelé.

Bc. Judita Žemličková
ZŠ Za Chlumem 824

V lokalitě Elektrárny
Ledvice probíhá
nyní výstavba nové
administrativní budovy 

Ledvice – V plném proudu je 
realizace nového zdroje o výko-
nu 660 MW v Elektrárně Ledvice 
Skupiny ČEZ. V současné době 
zde například probíhá výstavba 
nové administrativní budovy. Ta 
zabrala i část stávajícího parko-
viště. Proto na jeho zbytek navá-
zala nová asfaltová plocha urče-
ná k parkování osobních vozů. 
Zaměstnanců i návštěv elektrár-
ny. 

„Výstavba nové administrativ-
ní budovy začala koncem dubna, 
přičemž už jsou hotovy všechny 
zemní práce, včetně položení 
základové desky. V současné 
době probíhá realizace podzem-
ních a nadzemních pater. Podle 
plánů dodavatele stavby, jímž je 
fi rma Metrostav, by mělo být vše 
hotovo do června příštího roku. 
Nová šestipatrová budova bude 
mít nosnou konstrukci ze železo-
betonového skeletu opláštěným 
skleněnou fasádou v hliníkových 
rámech,“ říká Josef Zahradník, 

PROVOZ PLAVECKÉ HALY
A SAUNY V MĚSÍCI ŘÍJNU

Otevírací hodiny v plavecké hale

Po 13.00 – 20.00 hod.
Út 12.00 – 20.00 hod.
St 13.00 – 20.00 hod.
Čt 10.00 – 20.00 hod.
Pá 13.00 – 20.00 hod.
So 10.00 – 20.00 hod.
Ne 10.00 – 20.00 hod.

8. a 22. října bude plavecký bazén
od 13. 00 do 14.00 hod.
pro veřejnost uzavřen

PROVOZ SAUNY
Po 13.00 – 20.00 hod. (muži)
Út 13.00 – 20.00 hod. (ženy)

St 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)

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

Nízkoprahové centrum působí v Bílině již delší dobu, ale většina občanů o jeho dění 
nic neví. Vedení NC přišlo s nápadem vytvořit z docházejících dětí redakci, které by 
prostřednictví příspěvků informovaly čtenáře o zajímavých akcích. „V reportážích se 
zatím zaměříme na reportáže z akcí, jiné formy vyzkoušíme, až se nám ustálí členové 

redakce a navzájem se více poznáme,“ uvedla autorka nápadu Karolína Hrubá.
Článek je upraven po stránce gramatiky a slovosledu, ale některé krkolomné pasáže a formulace 
ve větách jsou ponechány. „Nechtěla jsem, aby text ztratil dětskou autenticitu. Doufám, že 
čtenáři nám to prominou,“ dodala Hrubá.

redakce encé
Nízkoprahové centrum Na Před-

městí (my mu říkáme encéčko) je 
otevřeno od roku 2006. Můžeme 
chodit do klubu, kde je spousta 
kamarádů anebo chodit na pravi-
delné dílny, což jsou různé kroužky 
(například naše redakce). NC pořá-
dá také různé nárazové akce, jako 
je pálení čarodějnic. NC je otevře-
no od úterý do pátku od 14:00 do 
18:00 a můžou sem chodit děti od 
8 do 26 let. O letních prázdninách 
je NC na krátkou dobu zavřené, 

ale navštěvovali jsme příměstský 
prázdninový tábor. Na táboře jsme 
byli třeba v planetáriu nebo v ZOO. 
Pracovníci NC jsou Světla, Lada, 
Petr a Karolína. Pomáhají nám 
s úkoly do školy nebo si s námi 
hrají. Pak je tu ještě Míša, ta učí 
dopoledne předškoláky a Monika, 
Maruška a Miloš, kteří pomáhají 
dospělým.  V NC máme klub, kde 
je stolní fotbal, který všichni rádi 
hrajeme. Dále máme v NC počí-
tačovou místnost, také je tu pro 

Redakce Encé vznikla v září 2008 proto, abychom psali do novin 
o tom, co se u nás v NC děje, nebo o čem se tady bavíme. Doufáme, 
že naše články vás budou bavit.

nás výtvarná dílna, zkušebna pro 
kapelu a taneční skupinu. V prvním 
patře je třída, kam chodí dopoledne 
malé děti do školky, tam my velké 
děti nesmíme. V NC jsou různé 
kroužky, holky chodí třeba na břiš-
ní tance kluci zase na fotbal, máme 
tu výtvarnou dílnu a hip hop. Občas 
jezdíme na výlety a o jednom z nich 
Vám napíšeme příště. 

Krásný podzim přeje redakce encé
Tonk poa, Adriana Pilná, Kevin, 

Lukáš Strnad, Týna, Veronika, 
Čuču, Karolína

NC Na Předměstí, Teplická 555, Bílina
karolina.hruba@clovekvtisni.cz

Noční dobrodružství s Baltíkem
Jedny z nejoblíbenějších programů našeho domečku bývají akce 
s přespáním. Letos proběhla Noc s technikou z 10. na 11. října 2008.

Zaměřili jsme se hlavně na výro-
bu lampionů a strašidelných masek. 
Kromě toho si děti na počítači 

vyrobily netradiční vizitky, mohly 
si také zahrát hry jak v herně tak na 
počítačích. 

Ondřej Adamec

Večer ještě čekalo jednotlivé sku-
pinky noční dobrodružné hledání 
pokladu na zahradě DDM, kam 
vyrazily s vyrobenými lampiony 
a maskami. Poklad našli všichni. 

Eva Klasová, DDM Bílina

Hanka Plavcová, Láďa Nádvorník

Tam už ty děti bezpečně nepoznám :-)

Lukáš Riedel, Jiří Novák, David Chýle
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vedoucí projektového týmu pro 
výstavbu nového zdroje v Elekt-
rárně Ledvice. 

Předpokládané náklady na rea-
lizaci nového zdroje se pohy-
bují řádově v desítkách miliard 
korun.

Záměr stavby nového zdroje 
v lokalitě Ledvice byl schválen 
v roce 2006. Následně se v roce 
2007 podařilo pro nový blok zís-
kat státní autorizaci na výstavbu 
výrobny elektřiny a bylo vydáno 
územní rozhodnutí pro výstavbu 
nové technologie spolu s demo-
ličními výměry pro objekty, které 
musely ustoupit novému zařízení. 
V roce 2008 bylo vydáno kladné 
stanovisko ministerstva životního 
prostředí v procesu posuzování 
vlivů stavby na životní prostředí 
(EIA) společnosti ČEPS ke stav-
bě nové linky 400 kV z rozvodny 
Chotějovice do rozvodny Vyš-
kov, kterou bude výkon z bloku 
660 MW z Ledvic vyváděn. 

Vlastní výstavba nového bloku 
je naplánována ve stávajícím are-
álu elektrárny, a to v její východ-
ní části. Proto mu bude muset 
ustoupit i část stávající admi-
nistrativní budovy. „Předběžné 
převzetí nového bloku o výkonu 
660 MW v Elektrárně Ledvice 
je naplánováno na konec roku 
2012, kdy bude zahájen i jeho 
zkušební provoz,“ uzavřel Josef 
Zahradník.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy 

Nová administrativní budova 
pro Elektrárnu Ledvice roste 
jako z vody

Střípky
z Bíliny

Ano, den to nebyl jako každý 
jiný, byl zasvěcen školnímu pro-
jektu u příležitosti oslav Evrop-
ského dne jazyků, který připadá na 
26. září. Jako téma projektu jsme 
zvolili ‘Ohlédnutí za olympiádou 
v Pekingu‘.

Přípravy na projekt trvaly skoro 
měsíc. Žákům byl přidělen stát či 
kontinent, o kterém měli nalézt 
pomocí literatury a internetu co 
nejvíce informací vztažených 
k olympiádě v Číně. Poté se vyrá-
běly vlaječky, informační tabule, 
kostýmy a jiné propriety. V den 

Projektový den na ZŠ Aléská, Bílina
Pokud někdo měl ve čtvrtek 9. 
10. 2008 možnost nahlédnout do 
vestibulu naší školy a nevěděl oč 
tu běží, musel být jistě překva-
pen, usmíval se a tleskal.

projektu následovala generální 
zkouška, kdy žáci během dopoled-
ne doladili detaily svého programu 
a všelijak se vyzdobili, aby pre-
zentovali nejen hlasem ale i vizáží. 
Práce to nebyla zbytečná, neboť si 
dovoluji tvrdit, že se jim to vskut-
ku povedlo…

Přesně v poledne zaznělo do 
zaplněného vestibulu úvodní slo-
vo, a to hned ve 4 jazycích – čes-
ky, německy, anglicky a rusky. 
Poté třídy postupně představily 
své státy a kontinenty – někdy za 
doprovodu příslušné státní hym-
ny, jindy v dobových kostýmech 
či s úvodní scénkou. Na začátku 
jsme měli možnost nahlédnout do 
historie olympijských her a do sta-

tistiky, jakými jazyky se na tomto 
sportovním svátku mluvilo. Ti 
nejstarší, tedy žáci devátých tříd, 
navíc své příspěvky tlumočili do 
cizích, světových jazyků – do ang-
ličtiny i němčiny. Následovala ple-
jáda prezentací států – např. Čína, 
Japonsko, USA, Česko a kontinen-
tů – Austrálie, Afrika, Jižní Ameri-
ka atd. Zcela na závěr zazněla naše 
státní hymna, samozřejmě všemi 
přítomnými zazpívaná.

Touto cestou bych chtěl poděko-
vat všem aktérům projektu, ať už 
z řad dětí či učitelů, obzvláště pak 
autorům myšlenky projektu v čele 
s paní učitelkou Petrou Valáško-
vou.

Švach Jan

Okresní fi nále atletického čtyřboje má své vítěze v ZŠ Lidická
V prvním říjnovém týdnu 
hostil bílinský atletický stadi-
on pětičlenná družstva žáků 
a žákyň z celého teplického 
okresu, která soutěžila v atle-
tickém čtyřboji.
Ten se skládá z běhu na 60 met-

rů, skoku vysokého nebo dalekého, 
hodu kriketovým míčkem nebo 
vrhu koulí a z vytrvalostního běhu 
na 1000 metrů resp. 800m. 

Pro Bílinu je jistě potěšující, 
že v kategorii starších žáků jsou 
v okrese nejlepšími čtyřbojaři žáci 
ze ZŠ Lidická. Vítězství se ale nero-
dilo lehce. Obstát totiž v konkurenci 
škol, kde se tělesná výchova vyučuje 
více než dvě hodiny týdně, nebo žá-
ci odpoledne navazují na výuku sys-
tematickým tréninkem svého spor-
tu, není jednoduché. Právě z těchto 
škol jako ZŠ Edisonova nebo ZŠ Na 
Stínadlech nakonec vzešli největší 
soupeři a zároveň kolegové na stup-
ních vítězů. Naše pětice nakonec 
uhájila své vedení obětavým výko-
nem v závěrečném běhu na 1000 

metrů, zaslouženě postoupila do 
krajského fi nále a mohla zvednout 
nad hlavu vítěznou trofej.

V krajském fi nále se nám už tolik 
nedařilo. Průběžně nám sice patřilo 
čtvrté místo, pak se však začala pro-
jevovat únava ze dva dny starého 

vítězství. Následoval pád výsledko-
vou listinou. Přesto je jistě i koneč-
né sedmé místo obrovským úspě-
chem. Věřme, že letos, ale i v příš-
tích letech nezůstane tento úspěch 
osamocen.

Mgr. Martin Sýkora , vyučující TV  

Vítězné družstvo čtyřbojařů ve složení: sedící zleva-Petr Procházka, David 
Zavadil, Milan Šťastný, stojící zleva-Karel Krejčí, Jakub Polomík a Martin 
Sýkora Foto: Marie Sechovcová.
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INZERCE 056/BZ

„BÍLINSKÉ REALITY“
pro vás uvádí na trh

Bílina, Seifertova 105, tel.737 070 497, e-mail: euroccom@seznam.cz

1. BÍLINSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ

Potřebujete prodat svojí nemovitost?
Potřebujete prodat byt nebo dům?

Potřebujete sepsat kupní smlouvu nebo znalecký odhad?
Potřebujete hypotéku?

TO VŠE VÁM ZDE V BÍLINĚ ZAJISTÍME!

TIPY REALIT PRO TOTO VYDÁNÍ:

Rekreační chata Kostomlaty, v perfektním stavu,
krásné prostředí, velký pozemek, možnost celoročního bydlení. 

Cena 1 250 000 Kč.

Prodej bytu na PP I, po komplexní rekonstrukci s vybavením, 
3+1, klimatizace. Cena 999 000 Kč.

Prodej domu v obci Mrzlice, klidné prostředí.
Cena 1 200 000 Kč.

POPTÁVKA:
Koupíme byt v Bílině,nejlépe na Pražském předměstí.

PŘIPRAVUJEME:
Byt na PP I 3+1, po rekonstrukci, OV.

Byt Za Chlumem 3+1, výhodná cena, OV.

KARIÉRA:
Přijmeme realitní makléře,

výhodné fi n. ohodnocení, práce na ŽL.

BONUSY:
Nabízíme provize (5tis kč a více)

za Vaše tipy při prodejích nemovitostí.

AKCE:
Podzim 2008 – při prodeji Vaší nemovitosti odhad ZDARMA.

Na ostrůvkovitě rozložených 
lokalitách v ostatní části republiky 
můžeme najít modráčka středoev-
ropského (Luscinia svecica cya-
necula). Ten je rozšířen ve střední 
a jižní Evropě. U nás je řazen k silně 
ohroženým druhům.

Tento ptáček, o něco menší než 
vrabec, je identifi kovatelný podle 
rudohnědých kořenů ocasních per. 
Sameček má ještě výraznější druho-
vý znak - blankytně modrou nápr-
senku, v níž většinou svítí bílá skvrn-
ka, nazývaná hvězda. Často se nám 
ale nepodaří vidět tohoto zpěváčka 
v plné kráse. Žije poměrně skrytě 
v porostech rákosu, orobince, někdy 
i jiných mokřadních rostlin. Nejspíše 
jej zastihneme za jarního toku, kdy 
samec zpívá na vyvýšeném mís-
tě, ať již je to nějaký vysoký stvol, 
vrbička, nebo i vyvýšená hrouda. 
Zpěv je pomalu startující řada tónů, 
zrychlující se až v překotnou strofu. 
V jejím závěru pak pták často povy-
letí a hned zase usedne zpátky na 
původní místo. Jen zkušenější pozo-
rovatel přírody občas zaslechne jeho 
krátký varovný hlas při procházce 
kolem nějakého mokřadu.  

Slavíka modráčka u nás můžeme 
zastihnout od března do září, na 
zimu odlétá do jižní Evropy nebo 
severní Afriky. Hnízdo si staví na 
zemi v úkrytu bylin, hnízdí až dva-
krát ročně. Hlavní podmínkou je pro 
něj typ biotopu. Musí jít o porost 
mokřadních rostlin, místy hustý 
a nepřehledný, přecházející v řidší 
a sušší plošky. Velmi hojný byl i na 
popílkovišti ledvické elektrárny – 
ovšem pouze do doby, než tam byla 
provedena terénní úprava. Bohužel 
při dnešním pojetí rekultivace kra-
jiny jsou zcela ignorovány nepatr-
né vodní plošky a bažinky, ubývají 
místa pro spontánní růst vegetace, 
vznikají pouze velkoplošné trávníky, 
lesní porosty nebo uhlazené vodní 
nádrže.

I když jako tažný druh je znám 
modráček z našeho území už hod-
ně dlouho, hnízdícího se jej dařilo 
prokazovat častěji teprve v druhé 
polovině minulého století. Z jižních 
Čech se pak začal rozšiřovat do 
jiných částí republiky. Na Bílinsku 
jsme jej poprvé zachytili až na začát-
ku devadesátých let, konkrétně na 
Radovesické výsypce. Byla to takřka 
senzace. Dnes už je daleko hojnější, 
vyskytuje se prakticky v celém před-
polí dolu Bílina i v jeho okrajových 
částech. M. Horák

Žijí tady s námi: Slavík modráček
Slavík modráček je pták z řádu pěvců a patří k drobným drozdovitým 
druhům, jako jeho blízký příbuzný slavík obecný, známá červenka či 
rehek. Žije u nás sice ve dvou poddruzích, ale jeden z nich - modráček 
tundrový je domovem pouze v drsných podmínkách horských mokřadů.

Slavík modráček  Foto: M. Hanzlíková

BLAHOPŘEJEME
V těchto dnech oslaví

Leopoldina Kroftová
své 85. narozeniny.

Hodně zdraví přejí dcery Jaruš,
Květuš, Bětuš, Růža a synové Láďa,

Kamil, Alois a Pepča Kroftovi.

Dne 28. 10. 2008 oslaví manželé

Jarmila a Antonín Wolfovi
z Bíliny své krásné životní výročí

Srdečně jim blahopřejeme,
děkujeme za všechno, co pro

nás udělali a přejeme jim ještě hodně
společných let strávených ve zdraví

a spokojenosti mezi námi.

Dcery Alena a Jarmila s rodinami 
a pravnouček Adámek

ZLATOU SVATBUZLATOU SVATBU
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Úterý 28. října od 19.00 hod.

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Taneční kurz probíhá pod vedením 

manželů Dufk ových

Vstupné pro veřejnost: 20,- Kč

KINO HVĚZDA
• Čtvrtek 23. října od 19.00 hod.

• Pátek 24. října od 19.00 hod.

• Sobota 25. října od 19.00 hod.

BÁTHORY
Slovenský historický thriller.

Vstupné: 70,- Kč. Přístupno od 12 let

• Sobota 25. října od 15.00 hod

ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek pro předškoláky

Vstupné: 20,- Kč

• Středa 29. října od 19.00 hod.

• Čtvrtek 30. října od 19.00 hod.

ZAPOMENUTÝ OSTROV
USA. Dobrodružný fi lm.

Vstupné: 60,-Kč

• Pátek 31. října od 19.00 hod.

• Sobota 1. listopadu od 19.00 hod

VESMÍRNÍ OPIČÁCI
USA. Rodinná animovaná komedie.

Vstupné: 60,- Kč

• Středa 5. listopadu od 19.00 hod,

• Čtvrtek 6. listopadu od 19.00 hod.

TOBRUK
Vstupné:

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Úterý 4. listopadu od 19.00 hod.

PŮL DRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Studio pro dva. S Danielou Kolářovou 

a Milanem Lasicou.

Vstupné: 220,-, 180,-, 160,- Kč 

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 28. října od 19.00 hod.

EDITH PIAF
ČR. Francie. Životopisné drama.

Vstupné: 50,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
•  Od 27. října 2008 se koná výstava 

DŘEVOŘEZBY PANOVNÍKŮ JAR-
MILY HALDOVÉ

Po – Pá: 7.00 – 17. 00 hod.

So 9.00 – 12.00 hod.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•  Od 27. října 2008 se koná výstava

s názvem S ČESKOSLOVENSKÝMI 
LEGIONÁŘI PRO TRANSIBIŘSKÉ 

MAGISTRÁLE
Výstava unikátních 3D předmětů

z doby první světové války. Výstava 

medailí, vydané beletrie prezidenta 

T.G. Masaryka. Po – Ne: 10.00 – 16. 00 h.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
• Sobota 25. října od 17.30 hod.

ALIKVÓTNÍ SBOR SPEKTRUM
Koncert Schola Viva Bilinensis

s podporou Skupiny ČEZ.

NÁŠ TIP
5. – 9. listopadu 2008

OUTDOOR FILM

 V Digitálním kině v Bílině se 

uskuteční přehlídka fi lmů pořá-

daných v rámci 6. Mezinárodního 

fi lmového festivalu outdoorových 

fi lmů. Součástí bude autorská 

výstava fotografi í Jiřího Kráčalíka 

- DOTKNOUT SE HORY.

 

Festival je soutěžní putovní pře-

hlídkou dobrodružství, adrenali-

nu, extrémů a cestopisů. Jen tato 

krátká charakteristika slibuje divá-

kům netradiční podívanou, na své 

si přijdou jak aktivní outdooroví 

sportovci, tak i fanoušci a příznivci 

outdoorových sportů. Termín pře-

hlídky festivalu je také vzhledem 

k aktivitám všech outdoorových 

příznivců umístěn do klidnější-

ho období, na sklonku roku 2008 

ho budou moci shlédnout diváci 

v celé České republice, celkem ve 

24 městech. 

KINO HVĚZDA
Středa 29. října a čtvrtek 30. října

od 19.00 hodin 

ZAPOMENUTÝ OSTROV

Malá Nim žije sama se svým 

otcem Jackem na ostrově kdesi 

uprostřed Pacifi ku. On zkoumá 

pobřežní plankton, ona se baví 

vymýšlením dobrodružných výprav 

po ostrově v doprovodu svých zví-

řecích kamarádů lachtana, ještěrky 

a papouška. Mezi její další záliby 

patří čtení knížek o Alexi Roverovi, 

největším dobrodruhovi všech dob, 

které jen podporují jejího dobro-

družného ducha. Jednoho dne se 

Jack rozhodne odjet na pozorování 

na druhý ostrov a Nim si vyvzdo-

ruje, že může doma zůstat sama. 

Jenže vzápětí udeří bouře a po Jac-

kovi jakoby se slehla zem. Nim se 

tedy rozhodne napsat Alexovi, aby 

jí přijel zachránit. Jenže Alex je ve 

skutečnosti osamělá čtyřicátnice, 

která sice prodala milióny svých 

dobrodružných knížek, ale nikdy 

neopustila svůj dům. Odmítnout 

pomoc malé dívce a svojí oddané 

čtenářce se Alex ale nechce. Vypra-

ví se tedy přes půl světa na osamělý 

ostrov, kde jí čeká největší dobro-

družství jejího života. 

Hrají: Abigail Breslin, Gerard 

Butler, Jodie Foster

Středa 5. listopadu

a čtvrtek 6. listopadu od 19.00 hodin 

TOBRUK

Druhá světová válka, podzim 

roku 1941. Do Němci a Italy 

obleženého města Tobruku v seve-

roafrické Libyi jsou odveleni vojáci 

11. východního československé-

ho praporu. Mezi nimi je i mladý 

voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní 

a idealistické představy o hrdinství 

a válce jsou syrově konfrontovány 

s nesnesitelným peklem africké 

pouště, dennodenním ohrožením 

života a všudypřítomnou smrtí. To 

vše si u něj vybírá svojí krutou daň, 

kterou umí vyměřit jen válka.

Hrají: Jan Meduna, Petr Vaněk, 

Robert Nebřenský

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 28. října od 19.00 hodin

EDITH PIAF

Narodila se na chodníku, vyrůs-

tala v nevěstinci, vydělávala si pou-

ličním zpěvem... Přesto se z ní stala 

světoznámá hvězda první velikosti. 

Život Edith Piaf (vlastním jmé-

nem Edith Giovanna Gassion) byl 

bojem o hudbu, přežití a lásku. 

Její magický hlas, vášeň a přátel-

ství s hvězdami její doby (Marlene 

Dietrich, Jean Cocteau, Yves Mon-

tand aj.) jí od dětství v chudobě 

přivedlo k obdivu celého světa. Žila 

vždy naplno a „ničeho nelitovala...“ 

. Díky své neuvěřitelně silné vůli 

a neobyčejnému nadání se vypo-

řádala s tragickým osudem a její 

sen z dětství se stal skutečností. 

„Jednou budu bohatá, budu samé 

prachy. Budu mít bílý auťák ... 

Hrají: Marion Cotillard, Sylvie 

Testud, Clotilde Courau, Jean-Paul 

Rouve, Pascal Greggory

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Cesta do středu Země

Máj
Nestyda

Star Wars: Klonové války

Oko dravce

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ

bude zahájen 14. ledna 2009 

v 19.00 hodin v KD Fontána Za 

Chlumem v Bílině. Cena: 1 700,- Kč 

/pár. Přihlásit do kurzů se můžete 

v Infocentru na Mírovém náměstí 

v Bílině, tel: 417 810 985.

23. října 2008
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Středa 5. listopadu, 18.00 hodin Zahájení s vernisáží výstavy fotografi i Dotknout se hory
    
Středa 5. listopadu, 19.00 hodin Cesta 626 - Zdolání cesty 626 – Ganek ve Vysokých Tatrách z roku 1957. (7 min.)
 Knocking on Heavenś Door - Krásy a úskalí nového adrenalinového sportu. (26 min.)
 Eiger rychlá jízda - Snowkitting z Eigeru. (3 min.)
 Závod - Závod paraglidisty a lezce. (12 min.)
 Viva freediving - Světový rekord ve freedivingu v Ostravě – 120 km za 24 hodin. (13 min.)
 Planeta lidí – výpravy za domorodci Nové Guinee(Kombajové) 
 Nebezpečný kmen Kombajů. (24 min.)
 Josef Juzek Psotka – Radosť zo života - Dokument o slavném slovenském   
 horolezci Psotkovia a tragedii na Everestu. (26 min.)

Čtvrtek 6. listopadu, 19.00 hodin Češi v Estorilu - Závod Adveture Race s českým týmem. (30 min.)
 Jamamacijahu - Netradiční dokument o velké cestě vlakem do Ruska a Číny. (33 min.)
 Bikini - Nynější život a podmořský svět po nukleárních explozích na ostrově Bikini. (43 min.)

Pátek 7. listopadu, 19.00 hodin Planeta lidí – výpravy za domorodci Nové Guinee (Výstup na Mandalu) 
 Nebezpečný kmen Kombajů na Nové Guinei. (47 min.)
 Cesta za prašanem – ACG NIKE  Perfect Powder
 Snowboarding v Severní Americe. (30 min.)
 Omo 2 proměny - Změny na řece Omo. (31 min.)

Sobota 8. listopadu, 17.00 hodin Po stopách sněžného levharta – 3.díl 
 Okolo Dhaulagiri: exp. Z liduprázdné oblasti v Nepálu. (28 min.)
 3 vrcholy 3 týdny 
 Charitativní výstupy na vrcholy Afriky. (52 min.)
 Západní Kavkaz - Krásy Kavkazu natočené
 podle čínské teorie Feng – Shuy. (25 min.)

Sobota 8. listopadu, 19.30 hodin Mandarinkový výlet 
 Lezení v cestě Tangerine trip v Yosemitech. (21 min.)
 Nový Zéland rychlá jízda 
 Snowkiting na Novém Zélandu. (8 min.)
 Překročení limitů - Kombinace cestování,
 lezení a paraglidingu v USA. (40 min.)
 Acopan 
 Expedice na náhorní plošinu Acopan Tepui. (43 min.)

Neděle 9. listopadu, 17.00 hodin Neznámá Antarktida 
 Pěšky od hranic antarktického kontinentu až na nejvyšší bod. (40 min.)
 Od nuly do osmi tisíc metrů 
 Expedice na osmitisícovku Dhaulagiri. (50 min.)
 Portrét skokana - Nor André Bach – průkopník
 mezinárodní base jump scény. (10 min.)
 Nový Zéland rychlá jízda 
 Snowkiting na Novém Zélandu. (8 min.)

Neděle 9. listopadu, 19.30 hodin Maledivy – velké divy!
 Jak to bylo se souostrovím Maledivy. (17 min.)
 Surf na divoké vodě
 Surfi ng na divoké vodě. (3 min.)
 Aconcagua rychlé létání 
 Snowkitign z Aconcaguy. (6 min.)
 G II – nejrychleji na vrcholu 
 Sky running – moderním stylem horolezectví na Gasherbrum II. (30 min.)
 Hra přitažlivosti 
 Freeride a akrobatický paragliding na Aljašce. (52 min.)

DIGITÁLNÍ KINO 5. - 9. listopadu 2008
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Přijeli bílinští rodáci, po 63 letech na pozvání města
Sdružení Heimatkreis Bilin má v zahraničí přes 500 členů. Čtrnáct 
z nich zavítalo na počátku října do Bíliny na ofi ciální pozvání zdej-
ší radnice, o.s. Bílina 2006 a o.s. Za záchranu kostela sv. Prokopa 
v Mukově. Čtyřdenní návštěva probíhala ve znamení otázek, disku-
sí, objevování vlastní minulosti a hlavně díků a poct. 

 Část delegace rodáků, většinou uni-
verzitních profesorů, zavítala v pátek 
3. října dopoledne na bílinské gym-
názium. Po krátké prohlídce budovy 
následovala beseda se studenty, kteří 
se ptali na pocity, které rodáci zažíva-
li jako malé děti, při odsunu z Čech. 
V jedenáct hodin pak celou delegaci 
rodáků přijal přímo na radnici staros-
ta města Josef Horáček. Ve svém pro-
jevu utvrdil rodáky v tom, že město 
chce se spolkem spolupracovat a že 
jsou, a vždy budou v Bílině vítáni. 
Doslova řekl: „Od teď je Bílina opět 

i Vaším městem a já jsem Váš sta-
rosta“. Tato moudrá slova starosty 
doslova odstartovala projevy díků, 
poct a dojetí ze stran Domovského 
sdružení Bilin. 

 Po společném obědě v hotelu 
U Lva se rodáci za doprovodu rad-
ního Michala Mleje a dalších členů 
o.s. Bílina 2006 odebrali do zdejšího 
kostela sv. Petra a Pavla, prohlédli 
si město a zavítali na hřbitov. Mezi 
členy delegace byly také potomci 
starosty Dobrowolského a jiných 
významných historických osobností 
města. Na hřbitově se rodáci dočkali 
nemilého překvapení. Některé histo-
ricky cenné hroby našli zcela zdevas-
tované, jiné neudržované. Rada města 
se ale v současnosti zavázala k tomu, 
že na hroby významných postav 
veřejného života v Bílině dohlédne, 
a zajistí, aby dále nechátraly. 

V pátek večer se pak konala v Lesní 
kavárně na Kyselce společná konfe-
rence sdružení Bílina 2006 a Hei-
matkreis Bilin. Předsedové sdružení 
Jan Beneš a Wolfgang Wodraschke 
představili hostům z řad vedení měs-

ta a veřejnosti svá sdružení, plány 
a projekty, které by chtěli společně 
realizovat. Výsledkem jednání je 
společný projekt obou sdružení, který 
se začne realizovat už koncem tohoto 
roku a potrvá po celý rok 2009. Jeho 
cílem je zaznamenat pozitiva česko-
německého soužití v pohraničí počát-
kem minulého století. Výsledkem by 
pak měla být multimediální putovní 
výstava, která by ukazovala život 
obyčejných lidí, běžné sousedské 
vztahy a soužití mezi Čechy a Němci 
na Bílinsku. 

V sobotu se delegace rodáků rozje-
la do Českého středohoří, konkrétně 
do Třebívlic a Libochovic. Rodáci 
navštívili také Hrobčice, kde byli 
ofi ciálně přijati starostkou Boženou 
Zemanovou a jejich sobotní pouť 
končila v Mukově, v kostele sv. 
Prokopa. Slavnostní mši pro rodáky 
celebroval biskup Koukl. Zajímavos-
tí je, že biskup nesloužil v tomto kos-
tele mši 96 let. Po mši, v rámci které 
dostal slovo syn mukovských rodáků 
Heinz Wanie, došlo k překvapení, 
o kterém delegace rodáků neměla 
tušení. Zasazena byla před kostelem 
lípa „Strom společných kořenů“, 
požehnal ji biskup Koukl a symbo-
licky zaházeli starosta Bíliny Josef 
Horáček, starostka Hrobčic Božena 
Zemanová, předseda spolku rodáků 
Wolfgang Wodraschke a Heinz Wa-
nie, pro kterého tato symbolika mno-
ho znamenala. Vždyť jeho rodiče byli 
v mukovském kostele pokřtěni a on 
sám byl vychováván k uvědomování 
si svých kořenů. 

Spolek rodáků přivezl do Bíliny čet-
né dary. Unikátní knihy o Bílině, se 

stovkami historických fotografi í měs-
ta, zdejších spolků, zaniklých obcí, 
dopodrobna vyvedených statistik 
o životě na Bílinsku od jeho založení 
až po rok 1945, knihu získalo bílinské 
gymnázium, radnice i sdružení Bílina 
2006. Dále byly přivezeny notové 
zápisy historických bílinských pís-
ní, knihy „O žertovných povídkách 
bílinských“ v bílinském německém 
slangu i další knihy. 

Rodáci Bílinska odjížděli nadšeni, 
dojati a šťastni. Připraveni jakkoli 
spolupracovat s městem, zdejšími 
školami a sdruženími, Nepřijeli pro-
to, aby se domáhali zrušení Benešo-
vých dekretů, ale proto, že si i přes 
pokročilý věk stále uvědomují, kde 
mají kořeny a kde vyrůstali. A hlavně 
proto, že v srdci stále považují Bílin-

sko za svůj domov. Starosta Bíliny 
Josef Horáček řekl: „Je to setkání 
starých známých, sousedů, přátel. 
Kdo by chtěl za tím vidět cokoliv jiné-
ho, není normální.“ K těmto slovům 
se rád připojuji a zároveň děkuji měs-
tu Bílina a zvlášť starostovi Josefu 
Horáčkovi. Město, které po více jak 
šedesáti letech přijalo své rodáky, 
totiž velmi důstojně reprezentoval 
a zanechal ve svých „znovuobjeve-
ných občanech“ pocit, že je skuteč-
ně jejich starosta. A rád bych ještě 
poděkoval paní Brigittě Janovské, 
projektové manažerce z Mostu, která 
po celé čtyři dny neúnavně tlumočila 
a bez jejíhož přičinění by se návštěva 
rodáků v Bílině jen stěží uskutečnila. 

Honza Beneš, Bílina 2006
bilina2006@gmail.com

Starosta Bíliny Josef Horáček při zasazení Stromu společných kořenů. 
V pozadí členové delegace spolku Heimatkreis Bilin

Diskuse na bílinskémm gymnáziu – hovoří bílinský rodák Dr. Karl Heinz 
Plattig, světově uznávaným odborníkem v oblasti fyziologie, mj. působil 
jako profesor na univerzitě v Erlangenu. V pozadí radní Michal Mlej, 
Mgr. Magdalena Závodská a Georg Wodraschke, místopředseda sdružení 
rodáků

Předseda sdružené rodáků Wolfgang Wodraschke předává dar městu Bíli-
na do rukou starosty Josefa Horáčka. Jde o starý znak města
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Šestnáct nastoupených družstev při 
zahájení turnaje dávalo tušit pěkně 
dlouhý maratón zápasů na všech kur-
tech a snad i určité potíže při tolika 
účastnících. Žádné potíže se však 
nekonaly.

Pánové Karel Bažant a Jirka Sluka 
prokázali velkou zkušenost a organi-
zační schopnosti a již během několi-
ka minut po nástupu všech družstev 
na centrkurtu se na všech dvorcích 
rozeběhly zápasy nejprve ve čtyřech 
základních skupinách, aby pak po 
jejich odehrání pokračoval turnaj 
systémem PLAY OFF ve čtvrtfi nále, 
semifi nále až do fi nálového utkání. 
Díky promyšlenému nasazení a zna-
losti výkonnosti družstev celý turnaj 
celý turnaj výkonnostně gradoval až 

do fi nále, kde se střetl obhájce loňské-
ho prvenství Žatec s Citadelou Praha. 
Finále přineslo opravdové vyvrchole-
ní turnaje. Po velmi vyrovnaném boji 
zvítězila Citadela Praha poměrem 
setů 2 : 1, v rozhodujícím setu 10 : 8. 
Druhému pražskému celku Loděnici 
se už tak nedařilo. Skončilo na devá-
tém místě, těsně za bílinskými nohej-
balisty a před desátým Berounem.

V patnáct hodin bylo dohráno, přes-
ně podle odhadů Jirky Sluky a Karla 
Bažanta, vyhlášeny výsledky, předá-
ny ceny a pamětní listy účastníků, 
které stihl přijít na Tyršovu zahradu 
při svém víkendovém vytížení pode-
psat starosta Josef Horáček.

Nikomu se příliš nechtělo domů. 
Po celou dobu turnaje hrála na terase 

Pražský oddíl si odvezl hlavní cenu
Agilní nohejbalisté Autodopravy Severočeských dolů uspořáda-
li uplynulou sobotu již 4. ročník turnaje O pohár starosty Bíliny. 
Na volejbalové kurty v Tyršově zahradě přijelo neočekávaně hodně 
družstev, jež zřejmě přilákala dobrá pověst akcí pořádaných Auto-
dopravou SD. 

country kapela Střepy, voněly grilo-
vané klobásy a točilo se dobré pivo. 
V sedmnáct hodin jsme se teprve 
rozcházeli. Všichni hosté z blízka 
i z daleka vyjadřovali spokojení 

s pěknou sportovní akcí v hezkém 
prostředí. Pořadatelé i jejich jménem 
touto cestou děkují za podporu městu 
a Dolům Bílina.

Jaromír Jirásek

Vlevo Jiří Sluka, vpravo Karel Bažant při předávání cen
Foto: J. Sluka ml.

Závod v disciplíně Velkorážní 
standardní pistole a revolver 5+30 
výstřelů na mezinárodní terč ve 
vzdálenosti 25 metrů se střílel záro-
veň jako soutěž jednotlivců o Pohár 
ředitele Vodohospodářských staveb 
Teplice. 

Pohár starosty získalo družstvo 
domácích, ve složení Filipovský 
J. ml., Filipovský J. st., Hubáček 
P., Kočí J. a Zábranský M., napro-
sto stejným nástřelem jako loni tj. 
1305 bodů. Druhé skončilo smíšené 
družstvo ve složení Hofman, Paichl, 
Bašta (všichni SSK Lesy Teplice) 
a otec a syn Šimkové z pořádajícího 
klubu, nástřelem 1299 kruhů. Bronz 
vystřílelo družstvo ve složení Budil, 
Kuncl, Choutka, Liška a Bauer 

(všichni domácí), nástřelem 1239 
kruhů. 

Pohár ředitele VHS Teplice zís-
kal pěkným nástřelem 280 kruhů 
Jan Hofman, druhý skončil s 278 
kruhy Karel Paichl (oba SSK Lesy 
Teplice). Nejlepším domácím byl 
na třetím místě Jiří Filipovský ml. 
nástřelem 273 kruhů. V kategorii 
junioři a dorost zvítězil Jan Kočí 
nástřelem 242 kruhů, před Tomášem 
Veselým s 240 kruhy a Adamem 
Bauerem s 232 kruhy (všichni SSK 
MTs Bílina).

Tímto kláním byla uzavřena letní 
sezóna na venkovní střelnici. Poma-
lu se již rozbíhá sezóna vzduchových 
zbraní, tréninky jsou každou středu 
odpoledne na ZŠ PPI v Bílině.

POHÁR BÍLINSKÉHO
starosty zůstal doma

Čtrnáctý ročník střelecké soutěže družstev ,pořádané SSK MTs Bíli-
na, O putovní pohár starosty města Bíliny svedl dohromady jedena-
dvacet závodníků na střelnici v Nemocniční ulici v sobotu 11. října.

Text a foto: Milan Zábranský

INZERCE 058/BZ

NOVÁ PRODEJNA SPORTOVNÍCH POHÁRŮ A TROFEJÍ
PRAŽSKÁ 358/69A, BÍLINA

Sadu tří pohárů již od 300,- Kč, medaile již za 17,- Kč,
trofeje a sošky k vašim sportům již od 40,- Kč.

Emblémy do medailí či pohárů vyrobíme na vaše přání přímo
na místě. Vybrat si můžete z více jak 180-ti sad pohárů. 

 Co Vám dále nabízíme? � Rychlé vyřízení objednávek
 � Při odběru nad 2000,- Kč poštovné zdarma
 � Při větších objednávkách dovoz zboží
 � Velkoobchod, maloobchod
 � Pohodlné nakupování z domova přes náš e-shop
 � Nové zboží, které ještě nebylo v ČR !!! 

 www.vyberpohar.eu/eshop, tel.: 603 575 699

ZEMĚTŘESENÍ BYLO V SOBOTU
i na chebském zimním stadionu

 Mladší žáci: Cheb – Draci Bílina 5 : 6 ( 0:1, 3:0, 2:5) 

Žákovská liga přivedla lounské mladší (6. a 7.tř.) a starší (8. a 9.
tř.) žáky v sobotu 11.října až na západ republiky do Chebu. Mladší 
žáci po vítězné první třetině 1:0 v té druhé silně polevili. A tak při 
odchodu do šaten po druhém dějství svítilo na časomíře zaslouženě 
3:1. Trenéři v šatně důrazně pohovořili ke svým svěřencům, ovšem 
výsledek se nedostavil. V úvodu třetí části přidali domácí další dvě 
branky a za stavu 1:5 nečekal ani ten největší optimista, že nějaké 
body z Chebu chlapci přivezou. Přišlo však zázračné probuzení 
a během necelých 15 minut nasázeli pět branek do domácí sítě a zví-
tězili 6:5 především zásluhou ostrostřelce Živného. 

Branky: Živný 3, Križan, Jirka, Marek 

Starší žáci: Cheb –Draci Bílina 3 : 12  ( 0:4, 2:4, 1:4) 

Starší žáci neponechali nic náhodě a domácím dovolili poprvé skó-
rovat až za stavu 0:5. Vytoužená desítka přišla již v úvodu třetí tře-
tiny a tak přidali ještě další dvě branky navíc. Střelecky se prosadil 
především Hrnčíř, který se radoval dokonce šestkrát. 

Branky: Hrnčíř 6, Stehlík 3, Rudolf, Veselý, Hrneček   
(BaRa)
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Foto: V. Weber

23. října 2008

Český pohár BMX 2008 má své vítěze

Protože se jednalo o závěrečný 
pohárový závod, nebyla o urputné 
boje žádná nouze.

V mnoha kategoriích nebylo vůbec 
rozhodnuto. Domácí jezdci obsadili 
tato medailová umístění:

V sobotu 4. října 2008 uspořádal oddíl bikrosu BMX tradiční 
závod Český pohár BMX 2008. Na zcela zrekonstruovaném 
bikrosovém polygonu se sjelo na 103 jezdců všech věkových 
kategorií.

Kategorie 11 – 12 let
3.místo   Schuran Michal

Kategorie 13 – 14 let
1.místo   Chalupný Matěj

Kategorie Elite
1.místo   Minařík Michal

Dlužno dodat, že Michal Mina-
řík obsadil celkově za rok 2008
2. místo a čtrnáctiletý Matěj Cha-

lupný již počtvrté vyhrál celý 
pohárový seriál.

Oddíl bikrosu BMX Bílina tímto 
děkuje sponzorům, bez kterých by 
celá rekonstrukce polygonu nebyla 
možná.

Severočeské doly a.s. Chomutov
Městský úřad Bílina

AVZO TSČ ČR
ÚAMK ČR

Chalupný Zdeněk

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

Černá série Bíliny tak pokra-
čovala. V úvodu drželi hosté 
míč déle na kopačkách. Potom 
se dostali ke slovu i domácí. 
Nejdříve střílel z úhlu Novák, 
Račuk míč vyrazil a z násled-
ného rohu hlavičkoval Hasal 
do břevna a další roh již hos-
té odvrátili. Hra se postupně 
vyrovnala a hrálo se v rych-
lém tempu na obě strany. Ve 
32.minutě vstřelil branku z hra-

nice šestnáctky Kornalík, ale 
byl odmáván ofsajd Hoškovi. Ve 
36.min. kopali hosté tři rohy za 
sebou. O dvě minuty později po 
nevybíravých výrazech na adre-
su pomezního dostal červenou 
Sedlák. Do druhého poločasu 
obě mužstva nastoupila s čerst-
vými hráči. Ale na hřišti neby-
lo vidět, že hosté jsou v deseti.  
V 64.min.dostal míč dopředu 
Mika, ale brankař Račuk včas 

Bílina - Obrovská radost na straně jedné a obrovské zklamání 
na straně druhé, to byl závěr okresního derby krajského přebo-
ru mezi Bílinou a Proboštovem. Přitom domácí chtěli tři body 
a hosté by se spokojili s jedním.

zareagoval. Proboštov měl stále 
mírnou převahu a v 67.min. se 
dožadoval penalty. Nervozita na 
hřišti stoupala, domácí přece jen 
zaveleli k závěrečnému náporu. 
Kornalík střílel nad, a stejně šla 
hlavička Hasala. Osud Bíliny se 
naplnil v 88.min. Dlouhý výkop 
Račuka, nedorozumění středu 
obrany s brankařem a Gerboc 
trestal. V nastavení si vypili 
domácí kalich hořkosti až do 
dna, střelou z dálky k tyči zvý-
šil Záveský. „Bylo to vyrovna-

né utkání, hosté měli výškovou 
převahu. Po vyloučení jsme se 
snažili zápas rozhodnout, ale 
obě branky padly v závěru do 
otevřené obrany,“ těžko hledal 
slova asistent trenéra Jaroslav 
Kovačka. 

Branky: 88. Gerboc, 90+3 
Záveský

Bílina: Pohl – Bečvařík, Fleiš-
man, Hasal, Mergl – Hošek (46.
Hakl), Kornalík, Stiller (64.
Junek), Pavlíček – Novák, Mika

 (ob)

Jedna ze šancí Proboštova v prvním poločase. Zleva Hošek, hlavič-
kující proboštovský Kočí, rozhodčí Zaňka, Stiller, za ním skrytý

brankař Pohl, Mergl, proboštovský střelec Gerboc, Hasal a Bečvařík


