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Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

„Takové množství hraček jsme 
ani nečekali, ale jsme moc rádi, 
že akce byla úspěšná. Rodiče i děti 
přinesli nejenom plyšáky, ale různé 
hry, puzzle, omalovánky nebo dět-
ské knihy. Nakonec jsme do nemoc-
nic odvezli dvě plná auta hraček, 
takže bych chtěla za celý kolektiv 
DDM poděkovat všem, kteří do 
sbírky přispěli,“ uvedla ředitelka 
DDM v Bílině Krista Sýkorová.

Hračky nejprve putovaly do tep-
lické nemocnice přímo na dětské 
oddělení. Všichni byli překvapení 
z tak velkého množství hraček, ale 
nejvíce děti, které se začaly oka-
mžitě o nové věci živě zajímat.

Další cesta vedla do mostec-
ké nemocnice na oddělení krční 
a nosní. Radost sester nebrala kon-
ce, protože hraček bylo na tom-
to oddělení opravdu poskrovnu. 

Dům dětí a mládeže v Bílině uspořádal ke Dni dětí sbírku s názvem 
Hračky pro děti, které nemohou slavit s námi. Při té příležitosti 
nosily děti do Domu dětí a mládeže hračky, hry nebo knihy, se 
kterými si již nehrály. Ty se pak rozvezly do teplické a mostecké 
nemocnice na dětská oddělení.

DĚTI ROZDÁVALY RADOST DĚTEMDĚTI ROZDÁVALY RADOST DĚTEM

Téměř všechny děti odpočívaly na 
pokojích, protože byly právě po 
operaci. Po probuzení zde našly 
děti plno nových hraček a her, 

a tak doufejme, že jim vaše dárky 
alespoň trochu zpříjemní pobyt 
v nemocničním zařízení.

Lada Laiblová

Letos se chystá korunovat své 
výkony projetím České republiky, 
kdy během 21 etap a 2 dnů volna 
absolvuje cca 300  km s nabídkou: 
„Kdo bude mít zájem, může se 
přidat. Na pár dnů, celou etapu 
nebo jen několik kilometrů.“ Trasa 
povede křížem krážem naší vlastí, 

peloton pak zamíří do polské Osvě-
timi, německých Drážďan, rakous-
kého Mistelbachu či slovenské Bra-
tislavy.

Předpokládaný čas dojezdu do Bí-
liny 6. 7. 2008 mezi 19.00 a 20.00 
hod. Odjezd z Bíliny 7. 7. 2008 kolem 
8.00 hod. od fi rmy R1 OKNA.

Josef Zimovčák projede BílinouJosef Zimovčák projede Bílinou
V  červenci projede Bílinou peloton v čele s velocipedistou Josefem 
Zimovčákem. Dvaapadesátiletým desetinásobným mistrem světa 
v jízdě na vysokém kole, který mimo jiné projel za 28 dnů napříč 
severní Amerikou. V režimu profesionálů absolvoval nejslavnější 
cyklistické závody světa – Tour de France, Giro d‘Italia a La Vuel-
ta Espana a je držitelem několika světových rekordů.

Přejeme všem dětem krásné prožití prázdnin, hodně sluníčka a krásných zážitků.
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Souhlasíte s přijetím vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti?

Miroslava 
BROŽOVÁ, 
26 let, na mateřské:
„Ano. Myslím si, že by 
vyhláška měla jasně 
vymezovat prostranství,
kde by lidé neměli popí-
jet alkoholické nápoje. 
Určitě by se tak dít nemělo 
například v parcích nebo 
u dětských hřišť. Není 
pěkné ani když stojí opilci 
u některých večerek 
a popíjejí tam lahvové 
pivo. Na zahrádkách 
u restaurací je to o něčem 
jiném.“

Petra SOUKUPOVÁ,
21 let, studentka:
Jsem pro zákaz pití 
alkoholu na veřejnosti. 
Hlavně poblíž škol, 
dětských hřišť nebo 
v parcích. Vím, že 
některá města už 
vydala podobné vy-
hlášky a mají tam od 
opilců pokoj. Určitě 
bych ale nezakázala 
pití alkoholu striktně 
po celém městě.“

Ivan ŠROUBEK,
59 let, důchodce:
„I když si sám rád dám 
pivo venku, jsem pro 
to, aby se zakázalo 
požívání alkoholu na 
veřejných místech. 
Něco jiného je, když si 
v parném dni dáte pivo 
na lavičce a jiného, 
když hlouček opilců 
postává u obchodu 
a popíjí tam.“

Alena
KRAUTESTENGEROVÁ,
72 let, důchodkyně:
„Nemám na tuto 
problematiku vyhra-
něný názor. Zatím 
jsem žádného opilce 
postávat před večerkou 
neviděla. Přesto si 
myslím, že radnice by 
vyhlášku vydat měla.“

Stanislav BEČVÁŘ,
52 let, zedník:
„S nápadem zakázat 
pití na veřejnosti 
souhlasím, nemělo 
by se to ale přehánět. 
Proč by si ale někdo 
nemohl vzít pivo 
například na lavičku 
nebo na zahrádku 
před restauraci? Něco 
jiného je pochopitelně, 
když se opilci válejí 
v parcích na lavičkách 
nebo dělají nepořádek 
před večerkou.“ 

Miroslav
LÁZO-ERIK,
39 let, podnikatel:
„Popíjení alkoholu 
na veřejnosti není 
vhodné, zvláště u lidí, 
kteří se nekontrolují 
a nevědí, kdy mají dost. 
Určitě bych alkohol 
zakázal v blízkosti 
škol, dětských hřišť 
nebo na sídlištích. 
Naopak posezení na 
letní zahrádce před 
restaurací je celkem 
příjemné a nikoho by 
nemělo pohoršovat.“

Via Vitae o.p.s. bude v budoucnu 
jednat již pouze s o.p.s. Bílinské láz-
ně řízenou správní a dozorčí radou, 
která se skládá ze zastupitelů města 
Bílina. V červnu 2008 Via Vitae o.p.s. 
požádala o fi nanční dotaci z evrop-
ských fondů, ze které by měla začít 
lázně Kyselka rekonstruovat.

„Nejdůležitějším krokem bylo pode-
psání smlouvy zástupců obecně pro-
spěšně společnosti Via Vitae. Společ-
nosti byly předloženy dodatky k posou-
zení a následnému schválení. Via Vitae 

by do podzimu měla získat potřebné 
dotace na zahájení rekonstrukce lázní. 
Pokud dotaci neobdrží, odstoupíme 
od smlouvy,“ doplnil za Bílinské lázně 
o.p.s. Ing. František Poživil.

Během deseti let se vystřídalo v Bíli-
ně nespočet zájemců o lázně Kyselka. 
V posledním roce to byli Francouzi, 
Italové, Arabové, Němci, Izraelci, ale 
také české společnosti. Téměř všech-
ny odradily vysoké investiční náklady 
ve výši téměř 400 mil. korun. 

V úspěch projektu doufá i starosta 

Bílinské lázně v rukou českého investora
Po dlouhých a náročných jednáních podepsala  Via Vitae, o.p.s. nájem-
ní smlouvu s nově založenou obecně prospěšnou společností Bílinské 
lázně. Předmětem pronájmu jsou již téměř 15 let chátrající lázně 
Kyselka. Smlouva byla podepsána doslova za pět minut dvanáct, pro-
tože v příštím roce hrozilo Bílině odebrání statutu lázeňského města.

Josef Horáček, ačkoli nezastírá malé 
pochyby. „Dá se říct, že jedna etapa 
se povedla a lázně jsou v pronájmu. 
Musíme doufat, že naše volba byla 
správná a fi rma obdrží potřebnou 
dotaci, dostojí všem závazkům a láz-

ně opět začnou fungovat. Město stále 
kontaktuje ruský investor, a pokud 
by Via Vitae dotaci neobdržela, je 
tu možnost, že by město přistoupilo 
k prodeji lázní,“ dodal starosta Josef 
Horáček. (lal)

Vítání občánků Vítání občánků Dne 24. 6. 2008 přivítal do 
života, za asistence budoucí 
zdravotní sestřičky ze Zdravotní 
školy Teplice a dětí z Mateřské 
školy M.Švabinského v Bílině, 
pan starosta Josef Horáček nové 
občánky našeho města. 

Do života byly přivítány tyto 
děti: 

Antonín Bařtipán, Jakub 
Zavadil, Petr Seifert, Daniel 
Jirásek, Petr Pádivý, Vojtěch 
Coufal, Matěj Havíř, Kateřina 
Buřičová, Eliška Božková, Jan 
Hlaváček, Filip Kudera, Martin 
Jelínek, Tereza Králová a Anna 
Králová.

Andrea Buřičová s dcerou Kateřinou a babičkou Foto: V. Weber

Milé maminky a tatínkové. 
Chtěla bych vám všem popřát 

krásné léto, hodně sluníčka 
a chtěla bych touto cestou 
pozvat na další setkání, které 
se uskuteční  dne 23. 9. 2008 
jako vždy od 14.30h v obřad-
ní síni.  

Rodiče, kteří budou mít 
zájem, mohou přijít na matriku 
č. dveří 212, I. poschodí, kde 
předloží rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz nejpozději 
týden před konáním slavnostní 
akce. 

 Těší se na vás matrikářka 
Miloslava Uhrová

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Střípky
z BílinyUložilo:

Tajemníkovi městského úřadu při-
pravit systémové opatření podpory 
ledního hokeje pro rok 2009 a dále 
zajistit vypsání výběrového řízení 
na projektanta úvodní studie zástav-
by rodinných domků v lokalitě B11, 
Pražské Předměstí II „Pod Bořní“. 

Schválilo:
Návrh na pořízení Územního plánu 

sídelního útvaru Bílina.
Uzavření smlouvy mezi měs-

tem Bílina a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o. Bílina, jejímž 
předmětem je poskytnutí účelového 
fi nančního příspěvku v celkové výši 
450.000,- Kč s tím, že 300.000,- Kč je 
určeno na údržbu zeleně a 150.000,- 
Kč je určeno na ostrahu objektu, obojí 
pro rok 2008. 

Přijetí dotace na II. etapu Komunit-
ního plánování ve výši 621.121,- Kč.

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a HC Dra-
ci Bílina, o. s., ve výši 200.000,- Kč na 
pronájem ledové plochy v období září 
– prosinec 2008 .

Přijetí fi nančního příspěvku na čin-
nosti Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce, ve výši 35.000,- Kč. 

Přijetí dotace na příspěvky v hmot-
né nouzi a příspěvky pro zdravotně 
postižené, ve výši 4.000.000,- Kč, 
dále přijetí dotace na dávky sociál-
ní péče – příspěvek na péči, ve výši 
5.354.000,- Kč. 

Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a společností Jaroslav 
Třešňák – Horova, Teplice, jejímž 
předmětem je poskytnutí peněžitého 
daru ve výši 100.000,- Kč na kultur-
ní a sportovní akce pořádané městem 
Bílina. 

Závěrečný účet města v souladu se 
zněním § 17 zákona č. 250/2000 odst. 
7 písm. b) s výhradami a s opatřeními 
k odstranění nedostatků s tím, že nej-
později do 27. 8. 2008 budou členům 
fi nančního výboru předloženy dílčí 
zprávy k návrhu nápravných opatře-
ní. 

Čerpání dotací v celkové výši 
20.400.000,- Kč na akci „Lávka přes 
řeku Bílinu a silnici I/13“ před jejich 
přijetím, z rozpočtu města. 

Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 9. 4. do 30. 
5. 2008.

Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku č. 

01/2008, kterou se vydává Cenová 
mapa stavebních pozemků města 
Bíliny. 

Obecně závaznou vyhlášku města 
Bíliny č. 2/2008 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství, vyjmenovaném v příloze 

č. 1 této vyhlášky a to následovně: 
Ad 1.1 Část ulice Fügnerova v roz-

mezí od prodejny Večerka po dvoj-
garáž, včetně plochy parkoviště a zele-
ně před bloky čp. 254, 255 a 266.

Ad 1.2 Části ulice Aléská vymezené 
od objektu čp 255 po čp. 203, včetně 
přilehlých prostor smíšené prodej-
ny, samoobsluhy, prodejny autodílů 
a dílen, restaurace Pražanky.

Ad 1.3 V části ulice Síbova v roz-
mezí objektů čp. 308 až 338, včetně 
přilehlých prostor objektů čp. 314, 
315, 330 (prodejny) a čp 331.

Ad 1.4 V části ulice 5. května od 
objektu čp. 266 až 271 a dále části 
ulice Mírová od objektu čp. 85 po kři-
žovatku ulic Mírová a 5. května.

Ad 1.5 V části ulic Tyršova od 
objektu čp. 69 po křižovatku ul. 
Pražská a Tyršova včetně části ul. 
Pražská ohraničené spojovacím scho-
dištěm na Masarykovu výšinu.

Ad 1.6 V prostoru před plaveckou 
halou a část ul. Žižkovo údolí vyme-
zené plaveckou halou a oplocením 
MŠ.

Ad 1.7 V celé ploše parku mezi 
komunikací I/13, potokem Syčivka 
a oplocením R. D z ulice Komenské-
ho.

Ad 1.8 V celé ploše lokalit – Pivo-
var. Náměstí, Žižkovo Náměstí pro-
dejny Plus a části ulice Litoměřická.

Ad 1.9 V celé ploše lokality Mír. 
Náměstí včetně přilehlých ulic tzn. 
Seifertova, Želivského, Na zámku, 
Zámecká, Komenského, Wolkerova, 
Radniční, Břežánská.

Ad 1.10 V celé ploše ul. Břežán-
ské.

Ad 1.11 V celé ploše včetně zasta-
věných ploch tvořených prostory 
– Autobusového nádraží, vlakového 
nádraží, pošty až k řece Bílině.

Ad 1.12 Přilehlé prostory k objek-
tům čp. 681, 682 a 712, včetně parčí-
ku a přístupových komunikací.

Ad 1.13 Parkové a pěší prostory 
tvořené areálem ZŠ Chlum, KC Kas-
káda, restaurací Jiskra, prodejna Tes-
co, restaurací Pošta.

Ad 1.14 Ul. Ant. Sovy od objektu 
čp. 622 až 634 a ul. M. Švabinského 
od objektu čp. 604 až 615 včetně par-
ku a prostoru přilehlém k restauraci 
ASTRA.

Ad 1.15 V části ul. Teplická od Tuč-
kova mlýna po křižovatku Teplická, 
M. Švabinského a sídliště SHD.

Ad 1.16 V části ul. Teplická před 
restaurací u Johnyho čp. 424 až po 
vjezd do areálu T. S.

Ad 1.17 Přilehlé prostory objektu 
čp. 602, 603, 643 až 647 včetně ploch 
dětského hřiště a sportoviště.

Ad 1.18 Přístupové cesty k pohád-
kovému lesu včetně pohádkového 
lesa a přilehlých prostor.

Projednalo 
Zápis z jednání fi nančního výboru ze 

dne 11. června 2008, v bodech 1 – 17.  

Zrušilo:
Usnesení č. 85 ze dne 17. dubna 

2008, kterým bylo schváleno zajištění 
plynulého předfi nancování projektu 
„Rekonstrukce Mírového náměstí“, 
předkládaného v rámci programu 
ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní 
osy 1, oblast podpory 1.2 „Podpora 
revitalizace a regenerace středních 
a malých měst“, z rozpočtu města ve 
výši cca 60 mil. Kč.

Vzalo na vědomí:
Splnění usnesení, kterým bylo tajem-

níkovi městského úřadu uloženo:
• zajistit vypsání výběrového řízení 

 na realitní agenturu na „Zajištění 
 prodeje, pronájmu či návrhu na 
 využití areálu bývalého pivovaru 
 v Bílině, Pivovarské náměstí čp. 1“

• předložit členům zastupitelstva 
 města výzvu a zápis z výběrového 
 řízení, včetně zápisů z rady města, 
 na investiční akci „Rybníky Be-
 zovka“.

• předložit členům zastupitelstva 
 města seznam zájemců o rekon-
 strukci lázní, se kterými bylo jed-
 náno a kterým zájemcům byla 
 poskytnuta exkluzivita.

• předkládat členům zastupitelstva
 města přehled podaných žádostí 
 o dotační tituly a jejich úspěšnost.

Dotazy člena zastupitelstva města, 
pana Oldřicha Bubeníčka, s tím, že na 
jednotlivé dotazy byla podána ústní 
nebo písemná odpověď.

Informaci o hospodaření města, 
jeho zařízení a řízených organizací za 
I. čtvrtletí roku 2008.

Přehled čerpání neinvestiční dota-
ce na zajištění provozu Ambulantní 
pohotovostní péče za I. čtvrtletí 2008.

Informaci vedoucího stavebního 
úřadu ohledně pozemků určených 
k zástavbě rodinných domků v loka-
litě B11, Pražské Předměstí II „Pod 
Bořní“.

Informaci Ing. Františka Poživila – 
předsedy správní rady o. p. s. ohledně 
založení o. p. s. Bílinské lázně a uza-
vření Smlouvy o nájmu nemovitých 
věcí mezi o. p. s. Bílinské lázně a o. 
p. s. Via Vitae.

Zápis z kontrolního výboru ze dne 
21. 5. a 11. 6. 2008.

Zprávu o činnosti Městské policie 
Bílina za rok 2007, včetně doplnění. 

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)

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 5. veřejném
zasedání, které se uskutečnilo dne 19. 6. 2008 mimo jiné:

O informace ze zdravot-
nictví neprojevili
občané zájem

Zdravotní mítink, který se konal 
17. června v Městském divadle, 
by se mohl nazvat debaklem. Jed-
nu z nejdůležitějších otázek sou-
časnosti přešli občané Bíliny bez 
povšimnutí. Právě na podněty, 
dotazy nebo připomínky občanů 
byl připraven místostarosta Roman 
Šebek, MUDr. Josef Chudáček, 
Ing. Richard Hazdra a hosté z Kraj-
ské zdravotnické organizace a Vše-
obecné zdravotní pojišťovny.

V hledišti sedělo pouze několik 
zastupitelů města. Úvodem připo-
mněl místostarosta historii založení 
společnosti HNsP s.r.o., která vznik-
la 1.4. 1995. Padesátiprocentním 
vlastníkem je město Bílina a druhá 
polovina se dělí mezi 5 lékařů.

V současné době zajišťuje provoz 
Hornické nemocnice cca 140 pra-
covníků a denně projde ordinacemi 
kolem 500 pacientů.

Dotazy zastupitelů se týkaly hlav-
ně zajišťování následné péče nebo 
výstavby nového domu pro seniory. 
Podle Ing. Severy z Krajské zdravot-
nické organizace by se měla veřej-
nost orientovat na terénní pečovatel-
skou službu než na domy pro seniory. 
„Uzákonili jsme zvýšení příspěvku na 
následnou péči, aby se občané sami 
starali o své příbuzné a neodkládali 
je do Domů pro seniory, jejichž pro-
voz se stále prodražuje.“

Lokalita pod Bořněm by 
se měla rozrůst o nové 
rodinné domky

MěÚ Bílina bude v dohledné době 
vypisovat výběrové řízení na projekč-
ní kancelář, která zajistí studii I.etapy 
zástavby rodinných domků. Součástí 
studie bude výškopisné a polopisné 
uspořádaní terénu, vytyčení průběhu 
stávajících inženýrských sítí, připojo-
vací místa vody, kanalizace, elektro, 
plynu, telekomunikací a řešení příjez-
dových komunikací.

Změny cenové mapy
Zastupitelstvo schválilo obecně 

závaznou vyhlášku č. 01/2008, 
kterou se vydává cenová mapa sta-
vebních pozemků města Bíliny.

Cenová mapa je k nahlédnutí 
v úředních hodinách na Městském 
úřadu Bílina, a to na Informacích, Sta-
vebním úřadu a fi nančním odboru.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ4

Střípky
z Bíliny

Návrh na pořízení
územního plánu

Na Úřední desce MěÚ a na webo-
vých stránkách města se mohou 
občané seznámit s návrhem Zadání 
územního plánu města Bílina. Tento 
návrh bude vystaven k nahlédnutí do 
21.července 2008. V návrhu najdete 
například požadavky na rozvoj úze-
mí obce, kde je zapotřebí vymezit 
nové plochy pro bydlení s ohledem 
na terén a okolní zástavbu. V lokali-
tách je nutné navrhnout příslušnou 
dopravní a technickou infrastruktu-
ru včetně větších obchodních center. 
Důležitý je i návrh na výrobní zóny 
pro rozvoj malého a středního pod-
nikání. Případně se mohou navrh-
nout lokality na rekreaci s vodními 
plochami a výsadbou vhodných dře-
vin. V dokumentu lze připomínkovat 
dopravní napojení, ochranu a rozvoj 
hodnot území, veřejně prospěšné 
stavby, opatření a sanace.

Bílina se připojila
k městům s protialkohol-
ní vyhláškou

Zastupitelstvo města na svém 
posledním zasedání schválili Obecně 
závaznou vyhlášku č.2/2008 o záka-
zu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství.

Pro schválení vyhlášky hlasoval 
i starosta Josef Horáček. „My jsme 
se schválením této vyhlášky připo-
jili již k hodně městům. Není to jen 
o pití, ale i o nepořádku, kteří lidé 
pijící na veřejnosti alkohol dělají. 
Pokud se bude konat nějaká akce 
jako např. jarmark, není problém 

Bez pečovatelské služby se neobejdou
V domech, kde se provádí pečovatelská služba v Havířské ulici, bydlí v současné době 62 osob, o které se 
stará 6 pečovatelek. Ty se starají o dalších cca 60 seniorů ve městě Bílina. Pro některé seniory je pečova-
telská služba doslova záchranou. V domě s pečovatelskou službou se setkáte s lidmi, kteří mají za sebou 
pohnutý osud, a to že mohou využívat služeb pečovatelek, považují za velké štěstí.

3. července 2008

Božena Šmejkalová, které je 85 
let si nemůže služeb, které se jí 
dostávají vynachválit. „Myslím 

si, že se tady 
o nás starají 
velmi dobře 
i fi nančně se 
to dá zvlád-
nout. Dokonce 
když jsem byla 
v nemocnici, 

tak mě chodila paní vedoucí nav-
štěvovat,“ odpověděla a nešlo 
přehlédnout, že s velkým doje-
tím.

Paní Jonášová následně dodala, 
že vlastně paní Šmejkalové zachrá-
nili život rychlou první pomocí. 
Následně byla hospitalizována
8 měsíců v nemocnici.

Další návštěvu jsme podnikli 
u paní Heleny Šubrtové (77 let), 
která žije v domě s pečovatelskou 
službou rok. Od svého úrazu cho-
dí pouze o francouzských berlích, 
ale překvapila svým přehledem. 

„Pečova t e l -
ská služba tu 
je na vysoké 
úrovni, nic mi 
tu nechybí, jen 
vztahy mezi lid-
mi by tu mohly 

být lepší. Problém tu je například 
i s okny, do kterých zatýká, když 
prší a okapy jsou děravé. Město 
mluvilo o rekonstrukci a stále nic 
se neděje.“

Chvílemi není slyšet, protože se 
na chodbách opravují plynoměry. 

Přes chodbu neustále chodí pan 
Vratislav Tomšík, jeden z nej-
mladších obyvatel domu. Letos 
mu bude 63 let. Vyrušili jsme pana 
Tomšíka ze zádumčivého choze-
ní, aby nám sdělil své dojmy ze 
života v domě. „Jsem tu rád a líbí 

se mi tu. Služ-
by jsou také 
dobré.“ Roz-
loučil se vě-
tou: „Tak jde
život“ a víc si 
nás nevšímal. 
Pan Tomšík 

našel v domě s pečovatelskou 
službou svůj druhý domov. Přišel 
o bydlení a stal se z něj bezdomo-
vec, onemocněl a léčil se na LDN 
v Bílině, odkud ho pak převezli 
do domu v Havířské ulici.

Poslední návštěva směřovala 
k paní Ilze Petrové, optimistické 
dámě, které by nikdo nehádal 81 
let. „Přišla jsem do Bíliny z Krup-
ky a dlouho jsem si nemohla zvyk-

nout, ale už 
je to dobré. 
Zvykla jsem si 
a jsem ráda, že 
tu jsem. Všich-
ni jsou tu hodní 
a moc dobře se 
o nás starají.“

Město nechalo zpracovat za 
800 tis. korun projektovou doku-
mentaci na kompletní rekon-
strukci obou domů s pečovatel-
skou službou. V letošním roce 
proběhla výzva na dotace, ale 
rozvoji města se podařilo ales-
poň získat z programu Prevence 
kriminality fi nance na zamřížo-
vání oken v nižších patrech 
domů. „Peníze jsou již schvále-
ny, v nejbližší době bude vyhlá-
šeno výběrové řízení a je to tak 
otázka měsíce, kdy se tato akce 
bude realizovat,“ uvedl Karel 
Müller z oddělení rozvoje měs-
ta. „Jedním z řešení a možná pro 
město efektivnější je výstavba 
nového domu pro seniory s pečo-
vatelskou službou. V každém 
případě to nebude mít město ve 
svém rozhodování jednoduché,“ 
dodala manažerka Komunitního 
plánování Lucie Ječmenová.

Lada Laiblová

Soutěž  „Zlatá duha“  na Lidické
V rámci oslav 85. výročí založení ZŠ Lidická proběhlo v pátek 20. 6. v prosto-
rách tělocvičny zábavně vědomostní klání, jehož se zúčastnily týmy osmých 
a devátých ročníků  z bílinských základních škol.

Soutěž se skládala ze čtyř 
vědomostních kol, které byly 
zaměřeny na český jazyk, mate-
matiku, společenskovědní a pří-
rodovědnou oblast a dvou prak-
tických úkolů, které se týkaly 
zejména týmové spolupráce 
a zručnosti. Všechny týmy pro-
kázaly velmi dobré znalosti 
i dovednosti. Do hry byli zapo-
jováni i diváci, kteří se náhod-
ným losem stávali soutěžícími. 
Ačkoliv soutěž měla své vítě-
ze (potěšující je výhra našeho 
domácího týmu třídy 9.A) jsou 
vítězi všichni, kteří měli chuť 
si v hektickém závěru školního 
roku zasoutěžit, za což jim moc 
děkujeme.

 Jsme rádi, že se soutěž všem 
líbila a těšíme se na setkání 
v příštím roce. Děkuji touto ces-
tou ředitelkám škol ZŠ Aléská, 

ZŠ Za Chlumem i ZŠ Lidická za 
jejich vstřícnost, městu Bílina za 
fi nanční podporu soutěže a všem 
zúčastněným žákům za jejich 

výkony i příjemnou atmosféru. 
Přeji všem krásné a pohodové 
prázdniny.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

 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)

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

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

*pozor změna z 15. 11. 2008 na 1. 11. 2008
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udělit výjimku. Vyhlášek stále při-
bývá a další města je připravují. My 
připravujeme další vyhlášku, která 
se týká vymezení sexuálních služeb. 
To také na ulici nepatří.“

Zákaz pití alkoholu na veřejnos-
ti se týká část ulice Fügnerova od 
Večerky (dvojgaráž), ulice Aléská 
u smíšené prodejny, samoobsluhy, 
prodejny autodílů a dílen, restaura-
ce Pražanky, ul. Síbova, 5. května, 
Mírová, Tyršova, Pražská, Žižkovo 
údolí, Komenského, Pivovarské 
náměstí, Žižkovo náměstí, prodejny 
Plus, Litoměřická nebo Břežánská. 
Podrobný popis naleznete na Úřední 
desce MěÚ nebo na webových strán-
kách města.

Bílina zatím daň z nemo-
vitosti zvyšovat nebude

Města a obce se v letošním roce 
chystají zvýšit daň z nemovitosti. 
Daň se může zvednout až pětiná-
sobně, ale to záleží na jednotlivých 
městech. Bíliny letošní rok zvedat 
daň z nemovitosti nebude. Staros-
ta Josef Horáček předpokládá, že 
k navyšování dojde pravděpodobně 
příští rok.

„Jelikož jsme v letošním roce zvý-
šili koefi cient nájemného pro jednot-
livé lokality, dohodli jsme se, že letos 
daň z nemovitosti zvyšovat nebude-
me. O navýšení bude rozhodovat 
zastupitelstvo někdy v příštím roce.“ 

Obec Hrobčice také neuvažuje 
o zvýšení daně z nemovitosti letoš-
ní rok. „Pro nás jako obec je tato 
otázka důležitá z hlediska dotací, 
protože pokud budeme mít nízké 
daně z nemovitostí, snižuje se nám 
příjem dotací. Jestliže přistoupíme 
na navýšení daně, tak minimálně,“ 
sdělila starostka Hrobčic Božena 
Zemanová.

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

3. července 2008

Hlavním cílem projektu  byla 
vzájemná spolupráce, tolerance, 
kamarádství a soudržnost žáků 
jedné školy (prevence sociálně 
patologických jevů).

Jednotlivé dny proběhly pod-
le předem připravených plánů. 
Během těchto dnů bylo u žáků 
sledováno: projevy šikany, vzá-
jemná komunikace, spolupráce, 
odpovědnost. Bylo zjištěno, že 
žáci umí mezi sebou komunikovat 
celkem dobře. Spolužáci z vyšších 
a nižších ročníků vzájemně spolu-
pracovali. Projevy šikany nebyly 
nikde zaznamenány. Jen v případě 
odpovědnosti jsme zjistili, že tato 
charakterová vlastnost, ještě není 
u dětí rozvinuta.

Na závěr týdne byl pořádán Den 
dětí. Přípravu a organizaci tohoto 
dne si vzal na starost školní par-
lament. 

Jsem kamarád a pomáhám
Od 26. 5. 2008 do 30. 5. 2008 
proběhl na Základní škole prak-
tické v Bílině projektový týden. 
V těchto dnech šlo hlavně o vzá-
jemnou spolupráci žáků nižších 
a vyšších ročníků. 

Do této akce se zapojili žáci 
z celé školy. Žáci vyšších roční-
ků si připravili stanoviště, kde si 
děti plnily různé úkoly. Jednalo se 
např. o skákání v pytli, kroužení 
obručí, kuželky, malování obráz-
ku poslepu, skákání přes švihadlo, 
hod na cíl apod. 

Při splnění každého úkolu dostal 
žák na kartičku razítko. Jakmi-
le byla kartička plná, přinesl ji 

ke kontrolnímu stanovišti. Zde 
obdržel překvapení, které si sám 
vytáhl z “kouzelné“ krabice.

Lístek mu současně posloužil 
jako stvrzenka k vyzvednutí malé-
ho občerstvení. (buřt, chléb, hoř-
čice, kečup, pití).

Počasí se nám vydařilo. Slu-
níčko nás nezklamalo. A dětský 
smích a veselá nálada byly krás-
ným závěrem projektu.

Na tento den se žáci pilně připra-
vovali několik měsíců. Skupiny 
žáků si nacvičily krátký program. 
Country i moderní tance si při-
pravily starší žákyně. Vystoupil 
i pěvecký sbor naší školy s pohád-
kovými, romskými i moderními 
písněmi. Mladší žáci předvedli 
dramatizaci pohádek O chytrém 
Honzovi,  Ježci, Perníková cha-
loupka.

Na tento den byli pozváni rodiče 
a příbuzní našich žáků. Když tento 
vytoužený den nadešel, byli jsme 

plni očekávání, ale i obav. V 16 
hodin bylo zpřístupněno divadlo 
pro veřejnost. Během krátké chví-
le bylo hlediště plné rodičů, dětí 
a dalších příbuzných, známých, ale 
i ostatních občanů města, kteří se 
přišli jen tak podívat. 

V hale divadla byly vystaveny 
výrobky našich žáků, které vyro-
bili v keramické dílně. Programem 
provázeli dva chlapci z deváté třídy. 
Vtipně uváděli každé vystoupení.  
Hostem akademie byla  zpěvačka 
Stefanie Ruso, která zpestřila náš 
program. Podle potlesku a úsměvů 
byla tato akce úspěšná. 

Děkujeme za fi nanční podporu Měs-
tu Bílina a KC Kaskáda  za pronájem 
divadelních prostor a vstřícnost.

1. školní akademie ZŠ praktická v Bílině
Dne 10.6.2008 se v Městském 
divadle v Bílině uskutečnila 
1.školní akademie ZŠ praktické 
v Bílině – v rámci projektu za 
fi nanční podpory Města Bíliny.
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z Bíliny Pátého ročníku O pohár starostky Měrunic v požárním útoku se 

zúčastnilo družstvo mužů, žen i dětí. Na soutěž přijela družstva 
z Modlan, Světce, Dřemčic, Rané a Štrbic.

Otevírací doba: PO-PÁ 8:00-17:00, SO 8.00-11:00

Prodejna papírnictví přestěhovánaProdejna papírnictví přestěhována
do nových prostor na adrese:do nových prostor na adrese:

Seifertova 5/9Seifertova 5/9
BílinaBílina

Tešíme se na Vás!Otevíráme 1. 7. 2008

KOH-I-NOOR HARDTMUTHKOH-I-NOOR HARDTMUTH
v Bíliněv Bílině

Podniková prodejnaPodniková prodejna

KOH-I-NOOR HARDTMUTHKOH-I-NOOR HARDTMUTH
v Bíliněv Bílině

INZERCE 050/BZ

Další socha odvezena
Restaurátoři z pražské umělecké 

školy si odvezli další sochu, tento-
kráte přímo z Mírového náměstí. 
O svou ozdobu tak nachvíli přišel 
Morový sloup. Na žalostný stav 
sochy upozornilo Sdružení pro zá-
chranu bílinských památek. Socha 
sv. Marie z roku 1741 se na své 
původní místo vrátí co nejdříve.

Bezdružice 
hurááááááááááááá…

Zaznělo v červnu po krajině. To 
děti z MŠ M. Švabinského byly 
v rekreačním středisku na „dětské 
dovolené“ bez rodičů a bylo jim fajn. 
Užívaly si krásného počasí, sezna-
movaly se s okolím, hrály si své hry, 
hledaly zakopaný poklad, měly si 
karneval s diskotékou, no zkrátka si 
užívaly.

Děti děkují Městskému úřadu 
za fi nanční podporu. Již se těší na 
prázdniny, tak ať jim neproprší.

E. Růžičková

Baráčníci oslavili 135 let
Bílinští baráčníci se zúčastnili 7. 

června 2008 oslav 135 let založení 
všeho baráčnictva v Čechách, které se 
konalo v zakládající obci Staré Čičo-
vice – Kolín. Heřmánek V. Ponocný 

Měrunické družstvo se sou-
těže letos nezúčastnilo. „Měrunice 
bohužel nesoutěží, protože většina 
z nich chodí do práce a v poslední 
době nemohli tak často trénovat, jak 

by bylo zapotřebí před soutěží. Pátý 
ročník je i slabší v počtu zúčastně-
ných družstev, protože spousta jich je 
na celorepublikové soutěži,“ uvedla 
starostka Měrunic Jitka Nová.

3. července 2008

V Měrunicích se soutěžilo
O pohár starostky v požárním útoku
V Měrunicích se soutěžilo
O pohár starostky v požárním útoku

Akce 112 s Městskou policií
Dne 13. 6. 2008 se uskutečnila 
první část akce s názvem „Akce 
112“, kterou v rámci projektu 
prevence kriminality pořádala 
pro žáky třetích až pátých roč-
níků základních škol Městská 
policie Bílina.

Žáci uvedených ročníků se vyda-
li do areálu lázeňského parku na 
Kyselce, kde se na čtyřech stano-
vištích seznámili s činností složek 
integrovaného záchranného systé-
mu, tedy Policie ČR, hasičského 
záchranného sboru, zdravotnické 

služby a městské policie. Dětem 
bylo prezentováno množství zají-
mavých a užitečných informací 
a zodpovězeno mnoho otázek. Žáci 
se dále seznámili s technikou jed-
notlivých složek, přičemž největší 
zájem byl o činnost zdravotníků 
a techniku hasičů. Pedagogickému 

dohledu pak byly předány testové 
otázky, které si žáci sami ve ško-
le vypracovali. Ti nejlepší pak po 
prázdninách budou v druhé části 
akce pozváni na služebnu MP Bíli-
na, kde jim po krátké exkurzi budou 
předány diplomy, věcné ceny a pro-
pagační předměty. (jfk)

foto: V. Weber

Oproti loňskému roku se změnily 
terče, do kterých se soutěžící museli 
nejenom trefi t, ale i naplnit vodou. 
Prvenství získal jak je již v Měru-
nicích zvykem, sbor dobrovolných 
hasičů ze Štrbic, následováno těs-
ně Světcem a jako třetí se umístilo 
družstvo z Dřemčic.

Po družstvech mužů si zasoutěžily 
ženy a měrunická družstva dětí. Jak 
poznamenala starostka, tak snad 
všechny děti z Měrunic chodí do 
hasičského kroužku. (lal)

foto: V. Weber

Vítězné družstvo ze Štrbic se starostkou Jitkou Novou
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Příběhem o síle lásky, který se na 
hudbu P.I.Čajkovského desítky let 
hraje na všech baletních scénách, se 
nechala inspirovat učitelka tanečního 
oboru Petra Běláčová. Výběr něko-
lika čísel z rozsáhlé hudební kom-
pozice se stal základem pro vlastní 
choreografi i, jejímž výsledkem bylo 
hodinové baletní představení. V něm 
účinkovali žákyně i žáci všech tříd 
tanečního oboru, tedy od příprav-
ky až po studentky druhého stupně. 
Půlroční přípravy a desítky hodin 
nácviků daly vzniknout – dle mého 
názoru – velmi dobrému představení. 
V baletu, tak jako na divadle obecně, 

je každá role důležitá, přesto bych 
alespoň zmínil jména dvou hlavních 
dějových protagonistů: Kláry Lipper-
tové v roli Odety a Martina Pavlíčka 
jako prince. V prvém případě proto, 
že Klára převzala narychlo roli v prů-
běhu nácviků po Tereze Chlapcové, 
která byla uprostřed školního roku 
přijata na pražskou taneční konzerva-
toř a ve druhém případě proto, že pro 
Martina Pavlíčka bylo toto vystou-
pení rozloučením s naší školou. Od 
září nastupuje také na pražskou kon-
zervatoř. 

K divadelnímu představení patří 
neodmyslitelně kulisy. Ty připravi-

la učitelka výtvarného oboru MgA. 
Eva Pírová. Nasvícení scény má pří-
mo magickou moc podpořit a umoc-
nit náladu probíhajícího děje, což 
v případě baletu, tedy představení 
beze slov, je pro diváka velmi pod-
statné. Děkuji tedy touto cestou za 
vstřícnost a trpělivost mistrům zvu-
ku a světel pánům Kačírkovi a Kra-
tochvílovi z KC Kaskáda.

„Labutí jezero“ bylo posled-
ním vystoupením tanečního oboru 
v tomto školním roce. Ovšem již se 
připravujeme na rok nový. Věřím, že 
pro stále se rozrůstající taneční obor 
to bude rok zajímavý a také úspěšný. 
Mimo jiné budeme mít příležitost 
k porovnání sil účastí v celostátní 
soutěži tanečních oborů ZUŠ.

Jiří Kopa, ředitel ZUŠ Bílina

Labutí jezero na jevišti Městského divadla
Snad nejznámější klasický balet se stal předlohou pro závěrečné červ-
nové vystoupení tanečního oboru bílinské základní umělecké školy.

Skupina Cipísek soutěžila 
v kategorii 4 – 6 let, kde skončila na 
nepopulárním bramborovém místě, 
ale v konkurenci deseti týmů z celé 
republiky je to nepochybně úspěch. 
Skupina Caviky statečně bojovala, 
předvedla skvěle svojí sestavu Viva 
Espaňa, ale na pohárové umístění 
nedosáhla. V konkurenci jedna-
dvaceti týmů skončila na 4. místě. 
Posledním vystoupením dlouhého 
dne byl Rockovej nářez. Skupi-
na Cik – Cak naposledy v letošní 
sezóně předvedla svojí sestavu a, 
jak říkají děti, byl to opravdu nářez. 
Vybojovala své další  1. místo 
v kategorii Profi  týmů. 

Tato soutěžní sezóna se oprav-
du povedla. Děti z DDM Bílina na 
soutěžích celkem získaly jedno 3. 

místo, pět 2. míst a třináct 1. míst. 
Skupiny Cipísek, Caviky i Cik 
– Cak skvěle reprezentovaly a dou-
fáme, že to tak bude i další rok. 

Děti čekají prázdniny a na kon-
ci srpna soustředění aerobicu, kde 
budou pilně trénovat a připravovat 
se na novou sezónu.

Děkuji dětem, rodičům i spon-
zorům a těším se na další, doufám, 
skvělý rok. Věra Ryjáčková

ŽÁCI V DOBĚ LEDOVÉ
Na pár dní se žáci ze ZŠ Aléská dostali ze školních lavic do příro-
dy, kde měli možnost se blíže seznámit se svými spolužáky a spo-
lečně prožít krásný týden v RS Jordán.

Na každý den byl pro ně připra-
ven bohatý a zajímavý program. 
Vypravili se do dávného pravěku - 

přesněji do čtvrtohor, kdy dlouhou 
dobu ledovou střídá teplejší klima. 
Od chvíle, kdy si každá třída zvolila 
název a pokřik svého kmene, začali 
všude místo žáků pobíhat Bumté-
kové, Hlavotékové, Hiphoptékové 
nebo Bojtékové. Jednotlivé kme-
ny mezi sebou nejen soutěžily, ale 
společně probádaly oblast Opárna, 
nedaleký Lovoš, navštívily zámek 
Ploskovice nebo přívoz v Žernose-
kách.

Týden uběhl jako voda a věřte,  
dětem domů nechtělo. 

Jana Kouřilová

Máme zlato z republiky
Celorepublikové fi nále soutěže Děti fi tness aneb sportem proti 
drogám, které se konalo 14. května  v Praze,  postoupila všechna 
naše aerobicová družstva Cipísek, Caviky a Cik – Cak.

foto: V. Weber

INZERCE 049/BZ

měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta,

domu, či plotu
reklamní plochu!

Až 5000 Kč

Tel: 411 411 455
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

LETNÍ KINO KYSELKA
• Sobota 5 .července od 21.30 hod.

JÁ LEGENDA
USA/Sci-fi .

Poslední člověk na Zemi není sám…

Hrají: W. Smith, A. Braga a další.

Vstupné: 75,- Kč

• Středa 9. července od 21.30 hod

INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ

KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA. Akční. Dobrodružný.

Příběh se odehrává symbolicky

přesně 19 let po Poslední

křížové výpravě, v době rodící se 

studené války…

Hrají: H. Ford, C. Blanchett a další.

Vstupné: 75,- Kč

• Středa 16. července od 21.30 hod.

IRON MAN
USA. Akční sci-fi  comics.

Hrdinové se sami nenarodí…

Hrají: J. Bridges, G. Paltrow

Vstupné: 70,- Kč

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• Sobota 12. července od 16.00 hod

BLUES NA KYSELCE
Čtvrtý mezinárodní bluesový festival

Vstupné: 150,- Kč

LESNÍ KAVÁRNA
• Sobota 5. července od 17. 00 hod.

PAVEL HOUFEK BAND
NA KAFÁČI

Teplická folková kapela, známá pod 

názvem Smíšené pocity.

GALERIE POD VĚŽÍ
•  Do 24. 8. 2008 se koná výstava

KRAJ PROMĚN
Fotografi e Pavla Záhorce z Bíliny

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•   Do 24. 8. 2008 se koná

prodejní výstava digitálních

fotografi í manželů

Ziegeheimových s názvem

JAPONSKO…
OD HOKAIDA
PO OKINAWU

TIP KC KASKÁDA
Little G.Weevil

(Velká Británie/Maďarsko) 

Little G. Weevil, vlastním jmé-

nem Szűcs Gábor je bluesman 

maďarského původu žijící a půso-

bící v Anglii. Původně hrál na 

bicí a ke kytaře se dostal ve svých 

sedmnácti letech. Nejvíce ho 

ovlivnil Johny Lee Hooker a dal-

ší bluesoví velikáni. V roce 2004 

dostal angažmá na jihu USA 

a více než půl roku pravidelně 

vystupoval ve známé Beale Street 

v Memphisu. Zahrál si s několika 

osobnostmi jako například Anson 

Funderburgh, Sam Myers, Lary 

Garner, Calvin Jones, Mark Hum-

mel, Lonnie Shields, Shemekia 

Copeland, Th e Imperial Crows,... 

a jeho první sólové album vyšlo 

právě v Memphisu. V současné 

době žije na jihu Londýna. Nejčas-

těji vystupuje sám, ale příležitost-

ně ho doprovází i kapela. V Bílině 

vystoupí v rámci turné po východ-

ní Evropě.

LETNÍ KINO KYSELKA UVÁDÍ
Americký akční sci-fi  comics  

IRON MAN
ve středu 16.července

od 21.30 hod.

Tony Stark se živí jako VIP 

výrobce a dodavatel technologic-

ky vyspělých zbraní pro americ-

kou armádu a jeho životní fi lozofi i 

vystihuje věta: Nejlepší zbraní je 

ta, ze které stačí vystřelit jen jed-

nou. Na cestě z povedené prezen-

tace nejnovější zbraně hromadné-

ho ničení pro armádní špičky ho 

na horké afgánské půdě unese jistá 

teroristická skupina. Muž, které-

mu ležela Amerika u nohou, se tak 

rázem ocitá v držení lidí, kteří po 

něm chtějí jediné - aby začal vyrá-

bět zbraně pro ně. Díky své vyna-

lézavosti, výjimečnému intelektu 

a schopnosti improvizovat si Tony 

v zajetí vyrobí „brnění“, které mu 

pomůže utéct. Tehdy také dosta-

ne nápad tenhle improvizovaný 

kovový oblek ještě výrazně vylep-

šit. A tak se zrodí Iron Man.

Zdroj Palace Cinemas

28. září 2008 - neděle

Ester Vilarová

Ž Á R L I V O S T
Umělecká agentura J. Svobodová Praha

Příběh tří žen, které se nikdy osobně nesetkají a přes-

to jsou vzájemně velice blízko spojeny. Osudovou sho-

dou milují všechny tři jednoho muže a každá z nich se 

s tímto vztahem vyrovnává po svém a je na celý život 

poznamenána. Tak, jak člověka dokáže proměnit, 

povznést, ale i zničit velká láska.

Hrají: Hana Maciuchová, Jana Hlaváčová, Lucie 

Matoušková/ Jitka Moučková, režie: Luděk Munzar

Vstupné: 220,- 180,- 160,- Kč

Říjen 2008

Gérald Sibleyras

PŮLDRUHÉ  HODINY ZPOŽDĚNÍ
Studio DVA Praha

Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí 

zásadně změnit. Manželé Sansieuovi se jednoho dne 

během devadesáti minut pokusí o sexuální renesan-

ci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům 

a vymetení nudy ze svého života. Podaří se jim to?

Hrají: Daniela Kolářová a Milan Lasica, režie: Patrik 

Hartl.Vstupné: 220,- 180,- 160,- Kč

25. listopadu 2008 - úterý

Geraldine Aron

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Filmová a divadelní agentura a Divadlo Viola Praha

Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou 

irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou 

zůstali sami. Všechny postavy vytváří Eliška Balzero-

vá. Když Geraldine Aron navštívila premiéru ve Viole, 

nešetřila na adresu české protagonistky slovy chvály.

Hraje: Eliška Balzerová, režie: Jana Kališová. Vstup-

né: 220,- 180,- 160,- Kč

18. prosince 2008 - čtvrtek

A. Jirásek, P. Fiala, J. Dvořák

L U C E R N A aneb BOJ O LÍPU
Divadelní společnost J. Dvořáka Praha

Komediální variace na motivy Aloise Jiráska.

Odehrává se po skončení slavné pohádkové hry na 

zvláštní žádost a riziko všech diváků.

Hrají: Josef Dvořák, Pavlína Filipovská, Dagmar 

Schlehrová, Milan Duchek, Radka Stupková, Jiří Veit, 

Karel Gult, režie: Jiří Adamec. Vstupné: 220,- 180,- 

160,- Kč

Abonentky na divadelní
představení podzim 2008 v prodeji!

Připravujeme

Little G.Weevil - akustická

kytara, zpěv, perkuse

3. července 2008

A nebe se otevřelo...
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Osoby, které trpí alergií na pyly a roz-
toče, trpí alergiemi na potraviny častěji 
než běžná populace. Často se jedná o tzv. 
zkřížené alergie. O zkříženout alergii se 
jedná, pokud se u pacienta objeví klinic-
ké projevy alergie po kontaktu s jiným 
alergenem než tím, proti kterému si už 
vytvořil protilátky, pokud jsou si tyto 
alergeny svým složením podobné. 

K nejčastějším potravinovým aler-
giím,  která může zkazit pobyt u moře 
pacientům alergickým na roztoče a švá-
by , patří alergie na korýše. Ta může 
způsobovat reakce ohrožující život. 
„Je-li  jedinec alergický na jeden druh 
korýšů, je 75 procentní pravděpodob-
nost, že se objeví reakce i na jejich další 
druhy. Hlavním alergenem korýšů je 
bílkovina tropomyosin, který je odolný 
vůči teplotě, nízkému pH a trávicím 
enzymům,“ vysvětluje MUDr. Iva-
na Šetinová z imunologického centra 
společnosti SYNLAB.CZ, provozující 
největší síť humánních laboratoří u nás. 
Tropomyosiny v různých korýších 
vykazují vzájemnou podobnost, což 
vede ke značné zkřížené reakci v rámci 
korýšů. Existují zkřížené reakce také 
mezi korýši a sépiemi, dále mezi korý-
ši a hlemýždi a roztoči a šváby zřetelně 
způsobené tropomyosinem (uvedený 
alergen se nachází v řadě živočišných 
druhů). Není známa zkřížená reakce 
tropomyosinu mezi korýši a obratlovci, 
protože tropomyosin obratlovců není 
alergenní. „Korýši patří mezi potraviny, 
které vyvolávají velmi těžké alergické 
reakce, „ dodává MUDr.Šetinová.

 Pokud jste tedy alergičtí na rozto-
če a šváby a chystáte se na dovolenou 
k moři, vyhněte se raději lahůdkám 
z „mořských potvor“, aby se vaše dny 
odpočinku neproměnily v noční můru.

Alergici, pozor
na mořské plody!

PRAHA – Pobyt u moře je všeo-
becně považován za zdraví pro-
spěšný, zvláště pro lidi, kteří trpí 
alergiemi a astmatem. Lékaři ale 
varují před nečekanými alergický-
mi reakcemi na některá jídla, kte-
rá se u nás běžně nekonzumují.

Kni�ní novinky na mìsíc èervenec 2008
Airnet

Airnet, sci-fi  román, který čtenáře zavá-

dí do blízké budoucnos-

ti, ve které  přestává být 

Internet nejdůležitějším 

komunikačním pro-

středkem. Hrdinka kni-

hy Geoff a Rymana žije 

v roce 2020 v Kizuldě, 

v poslední zapadlé vesnici na světě, kam 

mohl dorazit Internet. Teď je tu však něco 

nového, něco, co nepotřebuje ani kabely, 

ani počítače – Airnet. Nová komunikační 

technologie, která umožňuje těžit z Inter-

netu každému a kdekoli na světě – ať 

chce, nebo ne… 

Vydává nakl. Triton Praha.
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Himalájský deník
Himálajský deník, pří-

běh první Češky, které 

se podařilo zdolat nej-

vyšší horu světa Mount 

Everest, Kláry Poláč-

kové. Kniha čtenáře provází s nadhle-

dem a ženskou grácií od krkonošských 

kopečků z dětství až na samotný vrchol 

planety Země. Dá se říci, že nabízí recept 

na to, jak zdolat i takto náročný cíl. Je 

na každém, aby si ten svůj Everest našel 

a dobyl sám…

Vydává nakl. Gutenberg Praha.
Prázdninová kniha nápadů

Prázdninová kniha nápadů, prázdniny 

už jsou tady a tahle užitečná knížka Jane 

Bullové vám je určitě zpříjemní. Ať už 

jedete k moři, nebo do 

hor, nebo na chalupu 

k babičce, nemusíte ces-

tou pořád říkat  „Mě to 

nebaví“. S prázdninovou 

knihou plnou nápadů 

bude cestování zábavné jako samotné 

prázdniny. Kniha přináší činnosti, při 

kterých děti nemusí jen pomáhat, ale 

samy se do nich s nadšením pouštějí. 

Vydává nakl. Slovart Praha. 

Krásné prázdninové zážitky nad kni-
hami přeje za celý kolektiv knihovny 
všem čtenářům M.Šímová. 

Další tipy najdete na nových webových 

stránkách knihovny www.knihovnabili-

na.cz ( od 1. července mají naše webové 

stránky nejen vlastní doménu, ale hlav-

ně „nový kabát“). Své názory a dotazy 

můžete uplatnit v rubrice Zeptejte se…

Půjčovní doba o prázdninách
12. června 2008

Upozorňujeme všechny čtenáře bílin-

ské knihovny, že centrální knihovna 

bude v měsíci červenci a srpnu v sobo-

tu uzavřena. V úterý a ve čtvrtek bude 

půjčovní doba v tomto období zkrácena 

do 17 hodin, stejně tak na pobočkách 

Za Chlumem a v Panelovém sídlišti. Na 

pobočkách bude zavřeno také v úterý.

V oddělení pro děti centrální knihovny 

bude naopak otevřeno i dopoledne od 9 

do 12 hodin. Přejeme všem našim čtená-

řům krásné léto.

�
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Náměty, připomínky, k zamyšlení...

V těchto dnech jsme si připomně-
li v celé naší vlasti obětí fašistické 
zvůle, kterými se stali občané těchto 

obcí. Výzva Lidice varují, se stala 
výzvou nejen našeho lidu, ale též za 
hranicemi naší vlasti.

Všichni jsme sdíleli svou účast 
nad oběťmi fašismu. V těchto 
významných dnech byly památníky 
posety květinami. Účast na těchto 
shromážděných opakovaně zazní-
valo jako tehdy NE, neofašistickým 
silám, zárodkům oživení ideologie 
fašismu.

Nedávný 59. národní sněm Sude-
toněmeckého landsmanšaftu opako-
vaně naznačil, že příslušníci tohoto 
hnutí usilují o to, aby se vrátila doba 
jejich nadvlády, avšak Postupimská 
konference vítězných mocností jasně 
řekla, že se to již nikdy nesmí stát.

Pravdou také je, že za celá ta dlou-
há léta od konce fašismu se nikdo za 
oběti 2. Světové války z řad Němců 
za umučení 350 000 našich lidí neo-
mluvil!

Miluše Hojdová, Členka ČSBS

OHLÉDNUTÍ SE ZA LIKVIDACÍ OBCÍ
LIDICE A LEŽÁKŮ, JEJICH OBČANŮ

Sekání trávy
Chtěl bych se tímto vyjádřit 

k množícím se stížnostem na nepo-
sekanou vzrostlou trávu v katas-
tru města Bíliny. Každý z nás jistě 
pochopí, že do určité výšky travního 
porostu je sekání velice nerentabil-
ní. Proto se sekání zahajuje v tzv. 
den „D“. Žádné město určitě nemá 
potřebnou kapacitu lidí a techniky, 
aby k posekání trávy mohlo dojít 
během několika málo dní. Každé 
město má rovněž určitě zpracovanou 
tzv. „mapu“, tedy místo nebo místa, 
kde je potřeba začít, kam následně 
postupovat a kde skončit. Smůla 
je, když se poseká a na to konto 
začne v dalších dnech pršet. Porost 
se zazelená a začne opět bujně růst. 
Domnívám se však, že několik let 
zpátky, odvádějí MTSB na „poli“ 
údržby veřejné zeleně velmi kvalitní 
práci. Stěžovat si dle mého názoru 
mohou jen lidé – říkejme jim „zcela 
nezasvěcení“ – nebo tzv. „škodiči“, 
kteří se budou vyjadřovat negativně 
ke všemu. Nechci říkat, že není co 
zlepšovat, ale pokud MTSB budou 
svoji práci v údržbě zeleně v našem 
městě odvádět alespoň takto, může 
být všichni spokojeni. 

 Ing. Jan Záhoř - Bílina 

Štafeta v čele se slavnou běžkyní Jarmilou Kratochvílovou (uprostřed), dorazila 
z Lidic do někdejší osady Ležáky na Chrudimsku, kde si lidé připomněli 66. výročí 
vypálení obce nacisty

Na zasedání Zastupitelstva 
města dne 19. června byla přija-
ta nová obecně závazná vyhláš-
ka č. 2/2008 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství, která vstoupí 
v platnost již v průběhu měsíce 
července. Cílem této vyhlášky 
je v rámci zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku 
vymezit některá místa veřejného 
prostranství, na kterých se zaka-
zuje konzumovat alkoholické 
nápoje a tím vytvořit opatření 
směřující k ochraně před ško-
dami na zdraví způsobenými 
alkoholem zejména u dětí a mla-
distvých. Týden před Zastupitel-
stvem projednávala tento návrh 
Rada města a nezaujala stano-
visko. Zaznívaly hlasy pro i pro-
ti a já jsem byl jeden z těch, kteří 
s touto vyhláškou nesouhlasili 
a rád bych touto cestou vysvětlil 
proč. 

Za prvé: lidé by se měli sami 
naučit, co se smí a co se nes-
mí, jaké chování na veřejnosti 
je vhodné a jaké nikoliv.  Naři-
zovat lidem chování městskou 
vyhláškou působí od zastupitelů 
trochu povrchně či nadřazeně 
a může vyzývat přesně k tomu, 
aby se tato vyhláška bojkotova-
la. Za druhé: jedním z cílů této 
vyhlášky je zachování veřejné-
ho pořádku. Pokud někdo dělá 
výtržnosti či se chová takovým 

způsobem, že ohrožuje ostatní, 
existují od toho zákony a měst-
ská či státní policie má možnost 
záležitost vyřešit i bez naší nové 
vyhlášky. Za třetí: vyhláška by 
měla ochránit zdraví zejmé-
na u dětí a mladistvých. Jest-
liže děti požívají alkohol, je to 
záležitost jejich rodičů. Pokud 
rodiče nedokážou zamezit svým 
dětem v požívání alkoholických 
nápojů, existují zde od toho 
např. sociální pracovníci či jiné 
orgány s oprávněním toto řešit. 
Zde opět nemusí existovat měst-
ská vyhláška.   

Jsem velice zvědavý na to, jak 
městská policie bude požadovat 
od člověka, který si sedne na 
náměstí u kašny a otevře si pivo 
v plechovce, třísetkorunovou 
pokutu za to, že má žízeň. Takto 
postižený občan, bude-li to náv-
štěvník z jiného města, pomyslí 
si, že jsme idioti a do města už 
nikdy nepřijede. Také jsem zvě-
davý na to, jak městská policie 
bude rozhánět bezdomovce, kte-
ří postávají a konzumují lahvá-
če a bude jim udělovat pokuty. 
Městu se tak budou hromadit 
dluhy, které stejně nikdo neza-
platí, a které se nakonec odepí-
šou jako nevymahatelné.    

Osobně mi nejvíce na této 
vyhlášce vadí fakt, že město 
zasahuje lidem do jejich běžné-
ho života a chování a vůbec se 

za to nestydí. Po schválení této 
vyhlášky věřím tomu, že jsou 
někteří zastupitelé schopni jít 
ještě dál a navrhnout např. zákaz 
kouření na ulicích, dále pak pře-
depsat uniformy, ve kterých je 
vhodné se vyskytovat a k tomu 
ještě určit účes, a to z důvo-
du, aby se někdo nemohl cítit 
pohoršen, anebo aby někdo neo-
hrožoval mravní výchovu dětí. 
Dále bychom mohli městskou 
vyhláškou přikázat lidem, aby 
si své sexuální choutky prakti-
kovali při zavřeném okně od 22. 
do 04. hodin a v případě potře-
by bychom ještě mohli vyme-
zit k tomu místa určená, např. 
sklepy a kanály. Můžeme ještě 
k tomu všemu vymyslet deseti-
stránkový formulář, který by si 
každý zájemce vyplnil a pokor-
ně požádal Zastupitelstvo o svo-
lení k sexu. A nejprospěšnější 
vyhláška pro město by jistě byla 
taková, která by nařizovala lidem 
v případě potkání zastupitele na 
ulici povinnost usmívat se na něj 
jako na svatý obrázek a uctívat 
ho jako svou modlu.      

Tuto iniciativu vnímám jako 
zbytečný a nepotřebný, pro měs-
to nic nepřinášející, exhibicio-
nismus. Jestliže někdo neumí 
vymyslet nic lepšího, bude pro-
spěšnější, když nebude dělat nic.

Michal Mlej
člen Rady Města Bílina

Na posledním zastupitelstvu jsme 
přijali jednu z moderních vyhlášek 
dnešní doby a to, že nebude možné 
popíjet alkoholické nápoje na veřej-
ných prostranstvích, které jsou ve 
vyhlášce vymezena. Nejsme první 
a určitě v Ústeckém kraji ani posled-
ní, kdo podobnou vyhlášku přijal. 
Názory  na ní se budou mezi obča-
ny města určitě lišit. Ale věřím, že 
většina jich záměr podpoří. Bohužel 
ne všichni berou veřejná místa jako 
místo pro veřejnost. Máme řadu 
zákoutí, kde se popíjí slabá desít-
ka po celý den. Když jedu ráno do 
práce, tak již vidím první borce, jak 
posedávají  na zídce a konzumují 
první část denní dávky. Největší 
problém je v tom, že tato oblíbená 
místa nemají žádné sociální zaříze-
ní a tak se močí, kde je zrovna pří-
ležitost.  A s přibývajícím množství 
prázdných láhví se také méně berou 
servítky, zda jdou kolem maminky 
s kočárky, pobíhají tam děti či jen 
lidé procházejí. Oblíbeným místem 
je i schodiště naši jediné střední ško-
ly,  a to jsme  doslova v centru měs-
ta. Vůbec si nemyslím, že by se měli 
strážníci hned chovat jak těžkooděn-
ci v akci. Určitě si řada lidí dá říci 
domluvou a upozorněním. Ale tam, 
kde slušné slovo nepomůže, mají 
strážníci alespoň nějaký „papír“,  
o který se mohou opřít.

Oldřich Bubeníček

NOVÁ VYHLÁŠKA JE PASKVIL
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Chtěli prodat zábradlí
do sběru

Na základě telefonického ozná-
mení byla hlídka MP Bílina vyslána 
do obce Světec, kde dle oznámení 
docházelo k rozkrádání obecního 
majetku v jedné z tamních budov. 
Strážníci na místě zjistili čtyři oso-
by, které do přistaveného osobního 
vozidla nakládaly ozdobné litinové 
součásti zábradlí, které pocházely 

z uvedeného domu. Osoby uvedly, 
že litinové sloupky chtěly zpeněžit 
prodejem do sběrných surovin. 
Jelikož zde vzniklo podezření ze 
spáchání trestného činu, byla na 
místo přivolána Policie ČR, která si 
případ převzala k dalšímu šetření.

Řídil pod vlivem
návykových látek

Při kontrole řidiče osobního 
motorového vozidla zjistila hlídka  

MP Bílina, že ve vozidle jsou pře-
váženy předměty, které jsou obvyk-
le používány při výrobě drog. Stráž-
níky bylo rovněž zjištěno, že se ve 
vozidle nacházelo větší množství 
léků, ze kterých se návykové látky 
získávají. Dále zde vzniklo pode-
zření, že řidič vozidla toto řídil pod 
vlivem návykových látek, byla pro-
to na místo přivolána hlídka PČR, 
které byla celá záležitost předána 
k dalšímu opatření.

Vloupačku překazil alarm
Na základě signálu PCO, byla 

hlídka MP Bílina vyslána do jedno-
ho ze střežených objektů v prosto-
ru Panelového sídliště v Bílině. Při 
příjezdu na místo strážníci spatřili 
dva muže, kteří běželi od objektu 
a snažili se ukrýt v sídlišti. Stráž-
níci jednoho z podezřelých mužů 
dostihli, druhému se bohužel poda-
řilo ukrýt v některém z panelových 
domů. Zloději však díky rychlému 
zásahu strážníků nestihli z objektu 
nic odcizit. Muž podezřelý z trest-
ného činu byl na místě předán při-
volané hlídce OO PČR Bílina.

Neměl na vývoz septiku
Při kontrolní činnosti bylo stráž-

níky MP Bílina zjištěno, že z jed-
noho domu v ul. Důlní v Bílině je 
vytažena požární hadice, ze které 
na ulici vytéká silně zapáchající 
tekutina. Hlídka provedla na mís-
tě šetření, přičemž bylo zjištěno, 
že osoba vlastnící uvedený dům 
tímto způsobem vypouští odpad 
ze svého septiku. Bylo zjištěno, 

že toto činí opakovaně, jelikož prý 
nemá prostředky na vývoz fekálií. 
Fekálie i nyní chtěla osoba vypustit 
do veřejné kanalizační sítě, avšak 
došlo k samovolnému uvolnění 
hadice a fekálie tak volně vytékaly 
do ulice. Osoba byla na místě obvi-
něna ze spáchání přestupku. Pokud 
bude ve správním řízení osoba 
uznána vinnou, hrozí této pokuta 
až do výše 50.000 Kč. (jfk)

POLICIE ČR V AKCI
Vloupání do fi rmy
Dva muži z Bíliny kradli v blízkos-
ti místa bydliště. 

Na konci května došlo k vloupání 
do fi rmy v Bílině. Odcizena tehdy 
byla z kanceláře a skladu elektrická 
svářečka, dvě brusky, pila, mobilní 
telefon a další drobnosti. Vše v cel-
kové hodnotě 14 500,-Kč. Z této 
krádeže bylo sděleno obvinění 
dvěma místním mužům ve věku 22 
a 51 let.  

 
Dealer pervitinu je ve vazbě
V Bílině prodával a vyráběl per-
vitin. 

Z nedovolené výroby a držení 
omamných a psychotropních látek 
a jedů byl obviněn 28letý muž 
z Bíliny. Ten nejprve v místě svého 
bydliště prodával v několika přípa-
dech pervitin, 1 gram za 600,-Kč. 
Dále pak pervitin vyráběl v bytě 
svého známého a v garážové kolo-
nii. Několik předmětů na výro-
bu drog u něj bylo zajištěno. Po 

zadržení a obvi-
nění byl podán 
návrh na vzetí do 
vazby, kterému bylo 
vyhověno a dealer byl pře-
vezen do věznice.

nprap.Bc.Ilona Novotná

Odhalena a realizována 
pěstírna marihuany
na Teplicku
Jedná se o druhou velkou pěstír-
nu marihuany v letošním roce na 
Teplicku po Duchcově. Za prv-
ní čtyři měsíce letošního roku je 
řešeno v souvislosti s drogami 41 
případů. Ve srovnatelném období 
loňského roku to bylo 29 případů. 

Drogový team teplických krimi-
nalistů dnešního dne, v časných 
ranních hodinách, přikročil k rea-
lizaci pěstírny marihuany v Hosto-
micích na Bílinsku. Na místě bylo 
nalezeno a zajištěno cca 300 kusů 
rostlin o průměrné výšce jeden metr 
v době, asi týden před sklizní. V té-
to souvislosti kriminalisté zadrželi 
několik osob - cizinců. Rostliny 
byly pěstovány hydroponicky, v pří-
zemí domu, na ploše 10x15 metrů. 
Toto je prvotní informace, v případu 
probíhá dokumentace a výslechy 
osob.  Václav Woska

Z deníku Městské policie Bílina

Druhý ročník se konal 22.- 23. 5. Na atletic-
kém stadionu se opět bojovalo v této netradiční 
švédské pálkovací hře podobné baseballu, ovšem 
s jedním rozdílem. Turnaj byl dvoudenní, což mu 
dávalo jiný, a to společensko - kulturní rozměr. 
Po odehrání zápasů prvního dne se družstva 
vydala na pochod po městě a na Bořeň, kde 
jim byly poskytnuty základní informace o Bíli-
ně a jejím regionu. První den jsme pak ukončili 
táborákem.

Stejně jako při minulém ročníku se i letos bojo-
valo s největším nasazením o každý bod. Turnaj 
byl velmi vyrovnaný. Nicméně to nezabránilo 
ZŠ Pionýrů Sokolov porazit všechny soupeře 
a obhájit prvenství, pořádající ZŠ Za Chlumem 

skončila na druhém místě a v těsném závěsu pak 
Gymnázium Jeronýmova Liberec. Na smolném 
čtvrtém místě skončila ZŠ Slovanka Česká Lípa. 
Tabulku uzavírala ZŠ a MŠ Masarykova z Krup-
ky, která zaplatila nováčkovskou daň, ovšem 
zlepšující se výsledky zápas od zápasu jasně 
naznačily, že s nimi musíme počítat jako s váž-
nými uchazeči o prvenství.

Bílinský turnaj byl krásný a úspěšný, ale nemo-
hl by se uskutečnit za fi nanční podpory měs-
ta Bíliny, společnosti STRIX Chomutov a.s., 
společnosti ATREA s.r.o z Jablonce nad Nisou 
a Pohřební služby H. Zvolánkové.  Chtěl bych 
jim touto cestou poděkovat, že se své peníze 
nebojí investovat do radosti dětí a že jim záleží 

na udržení zájmu mládeže o sport.
Chtěl bych také poděkovat zástupcům města 

včetně pana starosty za osobní návštěvu. V očích 
žáků určitě zvedla důležitost a vážnost turnaje 
a mj. jim pomohla poznat město Bílina vcelku. 
Nesmím také zapomenout na Václava Šottu, kte-
rý nás v lesní kavárně Kafáč pohostil velmi chut-
ným gulášem. Všem, kteří pomohli uskutečnit II. 
ročník Bílinského Brännball Cupu děkuji a těším 
se na další ročník.

V Bílině se opět sportovalo netradičně

Doběh na metu domácí Daniely Pekové

Jak jste se mohli dozvědět z článků minulých nebo z internetových stránek, Základní škola Za Chlu-
mem se rozhodla začlenit netradiční hry do výuky tělesné výchovy. Jednak aby žáky ještě více zaujala, 
jednak pro jejich přínos. Vyústěním těchto snah bylo říjnové uspořádání Bílinského brännball Cupu. 
Na základě zkušeností jsme se rozhodli uspořádat ročník další, neboť odezva od dětí byla neskutečná, 
a termín jsem přesunuli na letošní léto.

� SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT �
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Atletika není jen individuální 
sport, jak by si mnozí mysleli, 
nýbrž atleti bojují na oválu po 
celý rok také jako družstva. Muži 
bojují v první lize, což je druhá 
nejvyšší soutěž, ženy a mladí 

atleti v krajských přeborech.
Mladší žáci vstoupili do sezóny 

úspěšně a již první kolo ukázalo, 
že letošní sezóna bude mnohem 
úspěšnější než ta minulá. Žáci 
bojují o celkové třetí místo, kte-
ré by neměli ztratit. Plná soupis-
ka jasně ukazuje, jak je družstvo 
silné. Žákyně jsou na tom pod-
statně hůř, malý počet je před-
určil k bojům o poslední místa, 
nicméně přišly nové závodnice, 
které naznačily, že příští sezóna 
bude mnohem lepší. De facto 
stejně jsou na tom i další mlá-
dežnické kategorie, starší žáci 
a žákyně, junioři, dorostenci, 
juniorky a dorostenky bojují ve 
svých soutěžích na hranici tře-
tího a čtvrtého místa. Uvidíme 
tedy jak dopadnou poslední kola, 

která jsou v očekávání po prázd-
ninách.

Avšak výsledky již teď nazna-
čují, že se prvoligové družstvo 
mužů nemusí obávat. Nástupců 
se líhne v Bílině dostatek, a jak 
dokazují výsledky v individuál-
ních přeborech kraje, nástupců 
kvalitních. Vždyť Tomáš Johan-
na, Jaroslav Satýnek, David 
Kumsta, Jiří Perkner, Ondřej 

Hlaváč, Martin Mach a Martin 
Kozel dokázali vyhrát. Z děvčat 
to pak byla Veronika Hroudová. 
To jen jména vítězů, řada dru-
hých a třetích míst nebyla zmí-
něna. Pamatujte si ta jména, kdo 
ví, třeba se někdo z nich stane 
českým reprezentantem jako 
řada bílinských atletů let minu-
lých. 

Text a foto: K. Žofková

Atletická sezóna je v polovině sezóny a je třeba zhodnotit její dosa-
vadní průběh a seznámit vás s výsledky našich mladých atletů.

Martin Mach při skoku dalekém

Mladí atleti v polovině sezóny

3. července 2008
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NOVÁ p�j�ovna MOTOKÁRNOVÁ p�j�ovna MOTOKÁRNOVÁ p�j�ovna MOTOKÁRNOVÁ p�j�ovna MOTOKÁR
• na diváckém svahu Autrodromu Most
• cena od 100 K za 1 jízdu
• 5 motokár+m��ení as�
• více informací na

INZERCE 051/BZ

Mladší žáci při tréninku skoku o tyči

Svou úspěšnou sezonu zakončili 
starší žáci SIAD Bílina v morav-
ském Přerově, kde se zúčastnili fi ná-
le o pohár předsedy ČMFS. Mezi 
osmi účastníky fi nále obsadili bílinští 
sedmé místo. Hrálo se ve dvou sku-
pinách po čtyřech mužstvech. Bílin-
ští v prvním zápase podlehli vítězi 
žákovské divize SK Kladno 1:4, ve 
druhém utkání podlehli Havířovu 2:3 
a mužstvu ze Svitav 1:3. V utkání 
o sedmé místo remizovali s morav-
ským mužstvem z Třebeče 2:2 a na 
penalty pak zvítězili 3:0. Branky na 
tomto turnaji stříleli Lukeš tři a Fer-

ko, Hubáček a Záhradský po jedné. 
Trenéři Záhradský, Kindl, Čermák 
a Veselý tajně doufali v lepší výsled-
ky, ale po úspěšné sezoně už síly 
docházely a v tak silné konkurenci si 
hráči skutečně sáhli až na dno svých 
sil. Na prvním místě v tomto turnaji 
se umístilo SK Kladno, druhé místo 
obsadila Sparta Brno, třetí skonči-
ly Svitavy, čtvrtý Uničov, na pátém 
místě se umístila Doubravka, šestý 
skončil Havířov, sedmá Bílina a na 
posledním osmém místě se umístilo 
družstvo z Třebeče.

Text a foto: Petra Slivoňová

Mladá Boleslav - Mladí rybáři z Bíliny na národním kole Zlaté 
udice 2008 opět obstáli. Zlatá udice je soutěž, která je z hlediska 
rybářských dovedností jednou z nejnáročnějších, poněvadž soutěží-
cí musí prokázat dovednosti v lovu ryb udicí, v rybolovné technice, 
a zároveň vědomosti z přírodovědy, biologie a rybářské legislativy. 
Denisa Králová dokázala, že rybáři z Bíliny patří oprávněně již řadu 
let mezi ty nejlepší v České republice a v žákovské kategorii porazi-
la i současnou juniorskou reprezentaci v rybolovné technice. (biv)

Denisa Králová mistr ČR

Vítězné družstvo Bíliny - územní kolo ( Marcelka Dokulilová, 
Luděk Svoboda, Denisa Králová, Dana Králová, Marek Vršata)

Úspěšní hráči Bíliny: Horní řada zleva: Bruna, Tichánek, Ruda, Baran, Lukeš, 
Kustod, Drapák, Fork a Proch.  Dolní řada zleva: Ferko, Křehla, Hubáček, 
Čermák, Petrželka, Záhradský, Čechák, Veselý, Toman

Starší žáci SK SIAD Bílina 
zakončili sezónu 


