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Slavnostní zahájení proběhlo 
24. září 2008, kterého se zúčastnil 
hejtman Jiří Šulc, starosta Josef 
Horáček, místostarosta Roman 
Šebek a další významní hosté.

„Situace začala být kritická 
a míst v mateřských školách ubý-
valo. Stávalo se, že rodiče zača-

V Bílině se podařilo rozšířit a nově zrekonstruovat bývalé jesle 
a ordinaci v objektu mateřské školy Maxe Švabinského. Nově zre-
konstruované prostory pojmou až padesát dětí.

Bílinské sojky opět nejlepší 

Nová školka má kapacitu padesát míst

li dávat děti do mateřských škol 
mimo Bílinu. Podařilo se nám 
vytvořit na 50 nových míst pro děti 
a zajistit nové vybavení. Chtěl bych 
poděkovat Společnosti ČEZ jme-
novitě Ing. Františku Strachovi, 
Severočeským dolům a.s., p. Budín-
skému a Rudolfu Kozákovi, že nám 

Obě družiny – mladší hoši M. 
Mach a J. Procházka a dorostenky 
L.Musilová a A. Krupková  s pře-
hledem v národním kole této sou-
těže porazily ostatní účastníky ve 
svých kategoriích. Obě dvojice 
postoupily do národního kola jako 
vítězové regionálního kola. Národ-
ní kolo proběhlo v okolí Haluzické 
hájovny v oblasti Ždánického lesa 
na jižní Moravě. Indiánská stezka 
je soutěž, která účastníky důklad-
ně vyzkouší ze znalostí přírody, 
památek, orientace, tábornických 
dovedností, obratnosti, střeleckých 
schopností a z vytrvalosti. 

Bohužel naši zdatní přeborníci 

se pomalu přesouvají do vyšších 
věkových kategorií a oddílu schá-
zí noví členové mladších ročníků. 
Všichni se těší na nové kamarády 
a kamarádky, kteří rádi zkoumají 
a poznávají přírodu, rádi by pro ni 
i sebe něco udělali a mají rádi pobyt 
v přírodě a cestování. Nejstarší čle-
nové jsou již v oddíle pátý rok. Do 
oddílu mohou být přijaty děti, které 
již umějí číst a psát, tedy zhruba od 
třetí třídy ZŠ, ale je možno přihlá-
sit se i ve vyšším věku. Kontakt na 
vedoucího oddílu včetně informací 
o náplni činnosti oddílu naleznete 
na http://priroda.sdas.cz. Schůz-
ky oddílu se konají v klubovně 

vyhověli a věnovali částku 3 mil. na 
vybavení interiéru mateřské školy,“ 
uvedl starosta Josef Horáček.

Kromě mateřské školy vznikla 
i nová ordinace, kam se přestě-
huje dětská lékařka MUDr. W. 
Janurová. „Mateřská škola Maxe 
Švabinského je také z velké části 
navštěvována dětmi z Chlumského 
sídliště, takže jsme chtěli posílit 
kapacitu v místě, kam chodí nejvíce 

dětí. Vila, kde sídlí dětská lékařka, 
má již nevyhovující prostory. Nová 
ordinace v těsné blízkosti mateř-
ské školy bude mít jistě své výhody 
a pacienti určitě novou ordinaci 
ocení. Vila bude nabídnuta k pro-
deji,“ dodal místostarosta Roman 
Šebek.

Náročná rekonstrukce vyšla na 
cca 17 miliónů korun. (lal)

Opět se po roce ukázalo, že přírodovědně turistický oddíl Bílinské sojky patří k nejlepším dětským 
skupinám, které se zúčastňují neobyčejně všestranné soutěže Indiánská stezka, organizované Čes-
kým svazem ochránců přírody.

Vítězové zleva J. Procházka,
L. Musilová, M. Mach, A. Krupková

na gymnáziu v Bílině v pondělí 
a v pátek od 15.00 hod.

Text a foto Karel Mach

Hejtman Jiří Šulc a starostaHejtman Jiří Šulc a starosta
Josef Horáček přestřihli pásku Foto V. WeberJosef Horáček přestřihli pásku Foto V. Weber

Děti z MŠ Švabinského zarecitovalyDěti z MŠ Švabinského zarecitovaly
několik básniček na uvítanouněkolik básniček na uvítanou
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Líbí se vám reklama v Bílinském zpravodaji nebo denících?

Michaela
SURÁ,
13 let, žákyně: 
„Reklama v tisku mi ani 
moc nevadí. Naopak 
si ji někdy i pravidelně 
čtu. Hlavně pokud jde 
například o reklamu na 
slevy oblečení nebo na 
potraviny. Myslím si, že 
reklama v tisku má své 
místo.“

Daniela 
CHUDÍKOVÁ,
13 let, žákyně:
„Reklamu v Bílinském 
zpravodaji i v novinách 
si pravidelně čtu. Někdy 
se podle ní i řídím, 
a pak jdu na nákupy. 
Často si prohlížím také 
reklamní letáky, kde 
jsou nejrůznější slevy na 
oblečení.“

Tomáš
JAKAB,
26 let, operátor:
„Reklama mi nevadí, nic 
proti ní nemám. Osobně 
ji v tisku, ale nečtu, 
přehlížím ji. Podle mého 
názoru, ale reklama má 
v tisku své opodstatnění. 
Někteří lidé ji v denících 
vyhledávají.“

Eva
ŠLECHTOVÁ,
24 let, na mateřské:
„Reklama v tisku se mi 
nelíbí. Myslím si, že by 
v listech být neměla. 
Zabírá zbytečně místo 
kvalitním informacím 
a zprávám. Nečtu ji ani 
v letácích. V nich je, 
ale reklama na svém 
místě.“

Jan
HODA,
30 let, analytik:
„Reklamu v tisku nečtu, 
ale nevadí mi. Kdo 
chce, tak si ji prohlédne. 
Myslím si, ale že 
opodstatnění má reklama 
hlavně v letácích, které 
jsou k tomu určené. 
Reklamou se, ale příliš 
neřídím.“

Gerta
BUCHTOVÁ,
66 let, důchodkyně:
„Ano reklama v Bílin-
ském deníku i v dalším 
tisku se mi líbí. Ráda si 
v nich reklamy pročítám. 
Je to přínosné. Mnozí 
lidé reklamní letáky 
zahazují nebo se válejí 
po chodbách bez 
povšimnutí. V tisku se 
reklama alespoň dostane 
ke čtenářům.“

Lávka by měla být podle před-
pokladů města dokončena na jaře 
2009. Na fi nancování stavby se 
15 milióny podílí Ústecký kraj, 
který tuto částku poskytl z fon-
du hejtmana a 5 miliónů korun 
poskytlo Ředitelství silnic a dálnic 
ČR.

Město přistoupilo ke stavbě 
lávky hlavně z bezpečnostních 
důvodů. „Vybudování lávky přes
frekventovanou silnici I/13 a řeku 
Bílinu je jedním z mnoha cílů 
města Bílina. Přechod pro chodce 
u nádraží využívají obyvatelé naše-

ho města, zejména ti, kteří dojíždě-
jí za prací a do škol. Přestože je 
přechod opatřen světelnou signa-
lizací, jedná se o nejnebezpečněj-
ší přechod v Bílině. V minulosti 
zde již došlo k mnoha dopravním 
nehodám, bohužel i s následkem 
smrti chodce,“ uvedl při zahájení 
starosta Josef Horáček.

Především z důvodu zajištění 
bezpečnosti chodců zadalo měs-
to Bílina zpracování projektové 
dokumentace na bezpečnou a bez-
bariérovou lávku pro pěší a cyk-
listy. V listopadu roku 2006 byla 

Nad nebezpečnou křižovatkou vyroste lávka
V Bílině u hlavního vlakového nádraží se začne stavět bezpeč-
nostní lávka pro chodce. Stavbu slavnostně zahájil hejtman Jiří 
Šulc, Petr Fiala a starosta Bíliny Josef Horáček. Prvního výkopu 
se zúčastnil i zástupce fi rmy Hexaplan International, s.r.o., která 
přemostění bude stavět.

fi rmou Hexaplan International 
spol. s r.o. vypracována projekto-
vá dokumentace a v březnu roku 
2007 bylo na tuto stavbu vydáno 
stavební povolení.

„Lávka přes řeku a silnici I/13, 
po které denně projede cca 25 000 
vozidel, není jedinou snahou před-
stavitelů města o zajištění bezpeč-
nosti silničního provozu v Bílině. 
Město Bílina nechalo zpracovat 
audit k zajištění bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu ve měs-
tě. Výsledkem tohoto auditu byl 
návrh na zrušení stykových křižo-
vatek řízených světelnou signali-
zací a jejich nahrazení okružními 
křižovatkami. Již třetím rokem 
intenzivně jednáme a spolupracu-
jeme jak s Ministerstvem dopravy, 

tak s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR o vybudování okružních křižo-
vatek na této páteřní komunikaci. 
Cesta od zadání projektu k samot-
né realizaci je velice zdlouhavá, ale 
věříme, že se nám podaří postupně 
zrušit veškeré světelně řízené kři-
žovatky a nahradit je okružním,“ 
dodal vedoucí odboru dopravy 
v Bílině Miroslav Jedlička.

První okružní křižovatka 
u nákupního střediska Lidl by 
měla být realizována v příštím 
roce. I nadále však probíhají růz-
ná jednání a zpracovávání pro-
jektové dokumentace k obchvatu 
města Bíliny, který by v budouc-
nosti celkově vyřešil problemati-
ku nadměrného provozu v našem 
městě.  (lal)

Takhle bude vypadat nové přemostění
nad nebezpečným úsekem

 ...a stavba může začít..a stavba může začít Foto: V. Weber
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Střípky
z Bíliny

Uložila:
Odboru nemovitostí a investic ve 
spolupráci s městskými technickými 
službami připravit návrh na řešení 
(rekonstrukci) veřejného osvětlení 
ve městě.  

Schválila:
Přijetí státní dotace na činnost les-

ního hospodáře ve výši 5 931 Kč za 
II. čtvrtletí roku 2008 pro Lesy ČR, 
s. p. Velemín.

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace s Klubem rybolovné tech-
niky Bílina ve výši 5 000,- Kč na 
Severočeský pohár v rybolovné 
technice, který se koná dne 10. - 11. 
9. 2008 v Bílině.   

Přijetí dotace z Krajského úřadu 
Ústeckého kraje ve výši 50 000,- Kč 
na kulturní projekt BELINENSIS, 
který se koná ve dnech 12. 11. 2008 
v Bílině.

Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací Domu dětí a mlá-
deže Bílina ve výši 20 000,- Kč, 
MŠ Švabinského Bílina ve výši 
20 000,- Kč a dále uzavření smlou-
vy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací se ZŠ Praktická 
Bílina ve výši 10 000,- Kč.

Navýšení rozpočtu města 
o 100 000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí reklamy s Mosteckou 
uhelnou společností, a.s. a o 8 000,- 
Kč od fi rmy MAYA PRODUCTI-
ON.

Prodloužení termínu plnění usne-
sení, kterým bylo uloženo tajem-
níkovi městského úřadu předložit 

vedení městského hřbitova seznam 
historicky důležitých osob pro měs-
to Bílina s tím, že o případném ruše-
ní hrobu na městském hřbitově něk-
teré z těchto osob, bude rada města 
informována.   

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci:
• « Oprava chodníků v ul. Jirásko-

va, Síbova, Tylova » dle Směrnice 
č.04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu městem Bílina, č. VIII 
odst. 5, fi rmě Speciální stavby Most 
spol. s r.o., IČ 41327225, a to jako 
specializovanou zakázku.

• « Oprava komunikace v ul. Skle-
ničkova » dle Směrnice č.04/2007 , 
č. VIII odst. 5, fi rmě VODOSTAV 
spol. s r.o., IČ 14865793, a to jako 
specializovanou zakázku.

V souladu s usnesením rady měs-
ta č. 289/2008 ze dne 18.4.2007, 
vyplatit fi nanční příspěvek na opra-
vu fasády domu č.p. 17/6 v Seiferto-
vě ulici v Bílině v částce 20 000,- Kč 
panu Františku Pospíšilovi (po před-
ložení dokladu potvrzujícího prove-
dení práce, případně nákup materiá-
lu a uzavření smlouvy o poskytnutí 
fi nančního příspěvku).

Souhlasí:
S bezplatným zapůjčením sálu 

Základní umělecké školy organizaci 
Schola Viva Belinensis na akci Bí-
al-Wor 2008 dne 25. 10. 2008.

Udělila:
Panu Romanu Musilovi Cenu 

Rady města Bíliny, za medailové 
umístění na paralympiádě v roce 

2008. Cena bude předána panu 
Romanu Musilovi radou města dne 
15. října 2008.

Odvolala:
Pana Václava Hejdu z komise pro 

životní prostředí, dopravu a výstavbu.
Vzala na vědomí:

Informaci ředitelky městských 
technických služeb k usnesení č. 
895/2008 a uložila městským tech-
nickým službám připravit podkla-
dy pro výběrové řízení na pořízení 
spořičů elektrické energie veřejného 
osvětlení na jeden vybraný úsek 
dle výběru městských technických 
služeb.

Ústní informaci starosty města 
o nabídce realizace aktivit na poli pre-
vence sociálně patologických jevů.

Informaci vedoucího odboru 
dopravy o provizorním řešení auto-
busového nádraží po dobu výstavby 
obchodního centra Interspar Bílina. 

Informaci místostarosty o nedo-
statečném množství kontejnerů na 
separovaný odpad a uložila ředitelce 
MTSB projednat s ředitelkou ZŠ Za 
Chlumem vyřešení této problematiky.

Neprojednala:
Snížení nájemného v restauračním 

zařízení na zimním stadionu s tím, 
že bude vypsáno nové výběrové 
řízení na pronájem restauračního 
zařízení.

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 19. schůzi konané dne 1. 10. 2008 mimo jiné:

Trávník III. generace 
místo škváry

Škvárové fotbalové hřiště u sil-
nice I/13 čeká kompletní reno-
vace. Škvára bude nahrazena 
umělým trávníkem III. generace. 
Hřiště dostane nové branky a stří-
dačky. Změnou projde i nejbližší 
okolí. Přibude oplocení, osvětlení 
a přístupové cesty.

Celá akce vyjde na cca 15 mili-
ónů korun, na které se 5 milióny 
podílí město a částku 10 milió-
nů poskytlo ministerstvo fi nancí 
z dotačního titulu. 

Zrenovované hřiště budou 
využívat především dětské fotba-
lové kluby.

Cvičení pro zdraví
a radost

TJ SOKOL Bílina zahájil pra-
videlné cvičení dětí a žen v tělo-
cvičně místního gymnázia.

CVIČÍME VŽDY V ÚTERÝ:
15.45 děti od 5 do 8 let

16.45 – 17.45 starší ženy
17.45 – 18.45 mladší ženy

Cvičení vedou kvalifi kované 
cvičitelky Soňa Junková a Jarka 
Šoralová. Každá hodina přináší 
něco nového, cvičení není nikdy 
jednotvárné a bere ohled na věk 
cvičenek a cvičenců. Zejména 
u dětí je důležitý respekt k indivi-
duálním schopnostem a důraz na 
ohled k ostatním. 

Srdečně zveme všechny, kdo 
mají zájem o své zdraví i o nová 
přátelství.

Za TJ Sokol Bílina
Jana Flašková

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

Vítání občánků 
Dne 23.09.2008 přivítal v obřadní síni Městského 

úřadu v Bílině pan místostarosta Roman Šebek nové 
občánky našeho města. 

Tentokráte nám vystoupily děti z Mateřské školy 
Žižkovo údolí a přednesly nám pár básniček, které si 
pro tuto slavnostní akci připravily. Budoucí zdravotní 
sestry ze Zdravotní školy v Teplicích nám pochovaly 
miminka, než se nám do naší pamětní kroniky měs-
ta Bíliny podepsali rodiče a někdy i ostatní příbuzní. 
Rodičům pak byly předány pamětní listiny, kytičky 
a upomínkové dárečky, které připomenou tuto slav-
nostní chvilku. 

 
Do života byly přivítány tyto děti : 

 Milan Mucha, Vojtěch Mikulanda, Marie Kováčo-
vá, Viktor Pavlíček, Anna Ponížilová, Tomáš Špadr-
na, Matyáš Tétauer, Jakub Halmich, Anna Podhráz-
ská, Šimon Nováček, Radka Schuranová, Barbora 
Schubertová, Bára Hejdová, Lucie Šulcová, Nikola 
Hanáková, Nikola Rabasová, Lukáš Voňka, Nikola 
Vochomůrková, Marek Schönherr, Nela Šilingová 
a Veronika Zábranská.   

Milé maminky a tatínkové. 
Příští slavnostní akce – Vítání nových občánků 

našeho města se koná dne 16. prosince 2008 od 
14.30 hod. v obřadní síni Městského úřadu v Bílině. 

Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou přijít na mat-
riku 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: V. WeberFoto: V. Weber
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Střípky
z Bíliny

Léto skončilo,
ale koupání moc nepřálo

V letošním roce bylo letních 
dnů poskrovnu a to se odrazilo 
v nízkých tržbách na koupališti. 
„Z plánovaných 600 tis. máme 
zisk pouze 334 tis. Tržby se spl-
nily na kempu a tenisových dvor-
cích. S plaveckou halou to vypadá 
dobře. Tam sice děláme uzávěrku 
na konci roku, ale vypadá to, že 
budeme v plusových číslech. Zim-
ní stadion naopak ztrácí díky čet-
ným poruchám. Tam jsme zatím na 
45 % v tržbách,“ uvedla ředitelka 
MTSB Olga Roučková

Koupaliště na Kyselce je již 
kompletně zazimované, ale opra-
vy ho ještě čekají. Z investičního 
fondu, který mají technické služby 
k dispozici, se budou hradit také 
opravy na plavecké hale. Město 
uvolnilo cca 700 tis. na opravu 
vzniklé havárie ve strojovně na 
zimním stadionu.

Městským technickým službám 
stále chybí pracovní síly. Ačkoli 
se již přihlásilo studené počasí, 
stále se ještě na území města musí 
sekat tráva. „V současné době 
disponujeme 8 pracovníky. Všich-
ni vedlejší pracovníci, které nám 
poskytl Úřad práce, jsou „těžce“ 
nemocní,“ dodala ředitelka.

Poděkování
Na koupališti Kyselka proběh-

la akce Babí léto, chtěla bych 
poděkovat touto cestou pořadateli 
festivalu Jindřichu Luňákovi, za 
perfektní úklid po skončení celé 
akce. 

9. října 2008

 říjen  3x houby
(Kralovice)

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

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

Na vaši otáz-
ku odpovím 
stejně jako 
před komunál-
ními volbami. 
Největší pri-
oritou místní 

ČSSD zůstává v programu opě-
tovné zprovoznění lázní Kyselka. 
Jako člen lázeňské komise jsem 
prosazoval, aby lázně zůsta-

li majetkem města a hledala se 
cesta jak získat fi nance na jejich 
opravu. Město si lázně ponechalo 
v majetku a vytvořilo obecně pro-
spěšnou společnost. Nyní jsme ve 
fázi čekání, jestli bude nájemní-
kovi poskytnuta dotace z fi nan-
cí evropských fondů. Přál bych 
nejen sobě, ale především městu, 
aby bylo vše zdárně dotaženo 
a lázně mohly navázat na svou 

tradici. Všichni, kdo žijeme 
v Bílině, bychom získali cenou 
devizu potřebnou ke svému dal-
šímu rozvoji. Určitě není potřeba 
nikomu vysvětlovat, že funkč-
ní lázně přitáhnou nejen hosty, 
ale rozvinou také služby, drobné 
a střední podnikání. Oblast živ-
nosti a podnikání v našem městě 
má ztížené podmínky díky stále 
vysoké nezaměstnanosti.

OTÁZKA PRO...
Lídra MO ČSSD v roce 2006 Vlastimila Aubrechta.

„Jste spokojen s vývojem politické situace v Bílině
po dvou letech a jak váš klub plní předvolební sliby?“ 

Kostel sv. Petra a Pavla odhalil 
další historickou zajímavost

Poškozeny byly dvě barokní 
sochy z roku 1727, které záslu-
hou Rady města Bíliny, byly pře-
vezeny k restaurování. Nejvíce 
ohrožen byl původní kostel Pet-
ra a Pavla, který byl postaven r. 
1061 kastelánem Mstišem. Hro-
zilo zřícení kostela poškozením 
opukového zdiva, vlivem odci-
zení nárožních kamenů a cihel. 

Bílina patří k historickým městům, má řadu kulturních památek, z nich 
některé jsou unikátní. Bylo by vhodné zařadit naše město do zóny 
památkově chráněných měst. Stavební kulturní památky jsou poškoze-
ny negativními klimatickými vlivy a působením vandalů.

Zásluhou Národního památkové-
ho ústavu v Ústí nad Labem za 
fi nančního příspěvku Krajského 
úřadu ÚK je kostel opravován 
a již zajištěn, aby nedošlo ke 
zřícení kostela. Restaurátor ak. 
sochař Rak se zasloužil o to, že se 
v kostele odkryl mimořádně cen-
ný gotický portál.

Ze sakrálních staveb v Bílině by 
ještě potřeboval opravu Špitál-
ní kostel na Újezdě. Jednolodní, 
renesanční stavba z období kolem 
roku 1600. Chybí především oka-
py, které nevyžadují tak vysoké 
náklady. Zabránilo by se dalšímu 
podmáčení základů kostela a opa-
dávání omítky. Je nutné odvodnit 
základy, které jsou tak podmáče-
né, že hrozí nebezpečí zhroucení.

Věříme. Že stavební odbor lito-

měřického biskupství ve spolu-
práci s arciděkanským úřadem 
v Bílině a městem, provede ales-
poň základní práce a zabrání zří-
cení kostela.

MUDr. Miroslav Panocha

Občanské sdružení na ochranu 
a podporu historických, kultur-
ních památek a ochranu městské 
zeleně v Bílině a okolí

V Bílině bude zřízeno 15 voleb-
ních místností (na stejných adresách 
jako v minulých letech). V komisích 
zasedne celkem 106 členů delegova-
ných politickými stranami, nebo sta-
rostou města. Politické strany budou 
mít zastoupení KSČM, ČSSD, Zelení 
a ODS. 

Na výlepových plochách města 
bude oznámením zveřejněna adresa 
volební místnosti voliče podle místa 
trvalého pobytu a další pokyny pro 
voliče. Hlasovací lístky obdrží voli-
či na adresu svého bydliště v době 
od 10. do 14. října 2008. Hlasovací 

Volby do krajského zastupitelstva 17. a 18. 10. 2008 v Bílině 
Volby se uskuteční v souladu se 
zákonem 130/2000 Sb. v pátek 
17. října od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 18. října od 
8.00 do 14.00 hodin. 

lístky budou doručeny roznosem 
do poštovních schránek. Součástí 
dodávky budou i informace, kde má 
volič svoji volební místnost a co musí 

splnit, aby mohl hlasovat. Výsledky 
hlasování budou za Bílinu zveřejně-
ny na úřední desce MěÚ v pondělí 
20. října 2008.  Odbor SaVV 

V Městském divadle proběhlo losování o předsedy komisí
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Střípky
z Bíliny
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Nové kroužky v DDM

Upozornění
Dne 15. října 2008 od 11.00 do 

14.00 hod. bude přerušena dodáv-
ka elektrické energie na MěÚ 
v Seifertově ulici.

Na záchranu
je zřejmě pozdě

Z rady města vzešel návrh na 
zachování hřbitovních náhrob-
ků významných osobností města 
Bíliny. Jedná se hlavně o starosty, 
kteří byli pohřbeni koncem 19. 
stol. na stávajícím městském hřbi-
tově. Bohužel tato iniciativa při-
šla zřejmě již pozdě. V současné 
době je zachována hrobka staros-
ty C.A. Schmidta (1874 – 1886), 
Huga a Václava Tropschuhových, 
Rudolfa Eichhorna (1943 – 1945) 
a Gabriela Vodičky, který byl 
i ředitelem bílinského pivovaru. 
Podle nápisu na náhrobku staros-
toval v Bílině kolem roku 1900, 
ale v matričním záznamu chy-
bí. Náhrobky ostatních starostů 
zřejmě nenávratně zmizely. Mezi 
nimi i významná hrobka starosty 
Josefa Schmettany nebo Eduarda 
Dobrowolského. Celkem v dob-
rém stavu je hrobka Josefa Rei-
chela, který měl podle dochova-
ných záznamů v Bílině starostovat 
v letech 1861 – 1874, ale letopočet 
na této hrobce nesouhlasí.

Kam a jakým způsobem zmizely 
náhrobky jejích původních maji-
telů, vysvětlila ředitelka Správy 
hřbitova v Bílině Herta Zvolán-
ková. „Každý majitel náhrobku 

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)

Víte, že mezi nejlépe placené 
profese patří programátoři? 
Bílinští programátoři velmi čas-
to „startovali“ u nás v domeč-
ku. 

Proto pro zájemce z druhého 
stupně základních škol o ten-
to obor otvíráme letos dva nové 
kroužky. Programování v Baltie 
4 C# (čti: baltie sí šarp) a Infor-
matiku se zaměřením na progra-
mování v Delphi. 

Baltie 4 C# je dlouho vyvíjená 
verze Baltíka s 3D grafi kou. Je 
to moderní programovací nástroj 
vyvinutý nejen pro děti - s pestrou 
škálou možností. Od jednoduché-
ho stavění domečků až po mož-
nost vytvořit téměř profesionální 
hry s 3D grafi kou. Jsme zapojeni 
do projektu Young Developers, 
díky tom se můžeme zúčastnit 
i zajímavých mezinárodních sou-
těží. Kroužek se schází v pondělí 

od 15 hodin. Cena je 1000,- včet-
ně roční licence programu. 

Programování v Delphi je 
zaměřeno více na matematické 
operace, vyzkoušet si to můžete 
v úterý od 16:30. Cena 800,- Kč.

Pro mladší děti se zájmem o pro-
gramování nabízíme ještě několik 
volných míst v kroužcích Tvořivé 
informatiky s Baltíkem. I ony se 
mohou úspěšně zapojit do zajíma-
vých soutěží.  (ek)

V letošním roce jsme pro zájemce o přírodu otevřeli nový kroužek Kaktusáři. Děti si zde vypěstují své vlastní 
kaktusy, dozvědí se něco o jejich pěstování, o tom s jakými druhy kaktusů se mohou setkat a spoustu dalších 
zajímavých věcí. Kroužek se schází v pátek od 15 hodin.

Den ochrany člověka za mimořádných událostí na Lidické

V parku na Kyselce a v přilehlém 
okolí plnilo úkoly z oblasti zdra-
vovědy, požární a civilní ochrany 
20 devíti až desetičlenných družs-
tev. Byli v nich rozlosováni žáci 3. 
– 9. tříd. Každá skupinka měla svého 
určeného velitele z 8. - 9. třídy, kte-
rý odpovídal za svůj tým a splnění 
všech úkolů. Všichni žáci tak prošli 
na jednotlivých stanovištích praktic-
kým výcvikem v oblasti poskytování 
první pomoci, seznámili se s činností 
zástupců integrovaného záchranného 
systému – hasičský záchranný sbor 
a policie a sami si pak v orientačním 
závodě v terénu vyzkoušeli své teore-

V závěru září se na naší škole 
konal Den ochrany člověka za 
mimořádných situací. 

tické i praktické znalosti na 23 úko-
lech. Na ukázky práce hasičů a měst-
ské policie se přišly podívat i děti 
z přípravných tříd a 1. - 2. ročníků. 

Tento den, který pořádá naše škola 
pravidelně, má již svou tradici a je 
přijímán žáky i pedagogy pozitivně. 

K úspěšné realizaci nám napomohla 
svou aktivní účastí Městská policie 
a Hasičský záchranný sbor z Bíliny. 

Tato rozsáhlá akce, které se celkově 
zúčastnilo více než 300 žáků, naplni-
la beze zbytku své poslání a to nejen 
v oblasti ochrany člověka za mimo-
řádných situací, ale zejména v oblasti 
osobnostní a sociální výchovy žáků. 

Chtěla bych tímto všem zúčast-
něným složkám, žákům i pedago-
gům poděkovat za jejich obětavost 
a vstřícnost. Věřím, že tento den byl 
pro všechny přínosný a obohatil nás 
o poznatky, které určitě v budoucnu 
využijeme.

Marie Sechovcová,
ZŠ Bílina, Lidická

Pondělí 16.30 - 18.00 hod.
Úterý 13.00 - 14.54 hod.

Středa 13.30 - 15.30 hod.
Čtvrtek 13.00 - 15.30 hod.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 529/10, 418 01 Bílina, tel. 417 821 577 * www.ddmbilina.cz

Nudíte se doma? Baví Vás hrát si? Chcete poznat nové kamarády? 
Přijďte se pobavit a podívat do DDM Bílina.

Čekají tu na Vás nejrůznější aktivity. Budeme hrát různé hry,
vyrábět drobné výrobky, navštěvovat budeme i počítačové učebny. 

Uspořádáme turnaje v jednotlivých hrách. VSTUP ZDARMA.

(aneb Kdo si hraje nezlobí!)

Připravujeme: Krajské kolo Mistrovství ČR ve skládání puzzlí a ve hře Blokus,
které se bude konat v DDM Bílina ve dnech 8. – 9. 11. 08. 

Přijďte si vyzkoušet a natrénovat do DDM soutěžní sady puzzlí a hru Blokus.
Každý týden ve dnech: pondělí: 16.30 – 18.00, úterý: 13.00 – 14.45 hod.
 středa: 13.30 – 17.30, čtvrtek: 13.00 – 15.30 hod.
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Dům dětí a mládeže otevřel školní rok
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si začátkem roku zaplatí místo, 
pokud se delší dobu pozůstalí neo-
zvou a poplatek neuhradí, dáme 
na pomník cedulku „Neplaceno“. 
Pokud někdo projeví zájem o kou-
pi neplaceného místa, dohledáme 
pozůstalé a zájemce již s nimi 
dojednává prodej. U každého 
prodeje by měl být soudní znalec, 
který odhadne cenu náhrobku. 
Nový majitel po uhrazení přísluš-
né částky pozůstalým, musí ze 
zákona provést exhumaci ostatků 
na své náklady. Jedna exhumace 
vyjde na cca 10 tis. korun.“

Některé náhrobky jsou již zce-
la zničené a nedá se určit, komu 
patřily. Jiné 
zmizely úpl-
ně a některé 
jsou již pro-
dané. Kromě 
již uvede-
ných staros-
tů lze nalézt 
hrob Gus-
tava Lau-
beho, malí-
ře a fotografa, který je autorem 
mnoha dochovaných pohlednic 
Bíliny z počátku 20. stol. Zakla-
datele bílinské lékárny Hermanna 
Müllera nebo rodinu Krausů, kte-
ří vlastnili síť tehdejších kaváren 
v Bílině.
Auto není trezor

S tímto heslem zahájila Městská 
policie v Bílině projekt z dotační-
ho programu prevence kriminali-
ty. Městská policie chce touto akcí 
upozornit řidiče, aby si zbytečně 
nenechávali cenné nebo jiné osob-
ní věci ve vozidle v době jejich 
nepřítomnosti. Volně položené 
předměty pak zbytečně lákají 
zloděje. Nejkritičtějším místem 
je parkoviště pro osobní vozidla 
u Lidlu.

Tato akce nebude ojedinělá. Po 
vzoru brněnských kolegů připra-
vuje městská policie registr jízd-
ních kol. Kdo bude mít zájem, 
může si své kolo nechat zaregis-
trovat. V případě krádeže se pak 
snadněji a rychleji vypátrá.

Střípky
z Bíliny

Dům dětí a mládeže připravil na 
letošní školní rok téměř 100 zájmo-
vých kroužků, klubů a kurzů, nespo-
čet soutěží, turnajů, výstav, výtvar-
ných dílen, zájezdů, táborů a soustře-
dění.

V tento den jsme chtěli ukázat 
bílinské veřejnosti alespoň část z naší 
bohaté činnosti. 

Na ukázku zde byly kroužky, kte-
ré v DDM úspěšně pracují několik 
let, jako např. Korálky, Klokánek, 
Keramika nebo Pedik. Představily 
se i nové kroužky, které v letošním 
školním roce v DDM Bílina teprve 
začínají, jako např. kroužek Kaktu-
sy, kde si zájemci mohli vyzkoušet 
přesazování malých kaktusů. Dalším 
novým kroužkem je Barbie klub, kde 
si hlavně milovnice panenek mohli 
pohrát v Barbii pokojíčku. Novinkou 
je i kroužek Herna v domečku, kde 
si mohou děti zahrát stolní hry nebo 
řešit řadu hlavolamů. Nováčkem 
je také kroužek MAGIC, jedná se 

Dům dětí a mládeže otevřel školní rok
Ve středu 17. září se od 13.00 
hod. do 17.00 hod. uskutečnilo na 
Mírovém náměstí v Bílině Oteví-
rání školního roku v DDM. 

o strategickou karetní hru, která také 
byla na Mírovém náměstí k vyzkou-
šení. Na pódiu se představil další 
nový kroužek Kendó, který vychází 
z japonského bojového umění.

Vyrobit jste si mohli házedlo, papí-
rový kaktus, anebo ozdobit perníček 
ve tvaru klíče. 

Prvních 150 návštěvníků, kteří se 
prokázali platnou průkazkou člena 
zájmového kroužku DDM na letošní 
školní rok, nebo zde tuto průkazku 
získali, obdrželi malý dárek v podobě 
přívěsku na klíč.

Celé odpoledne moderoval Vlasta 

Vébr, který měl připraveny soutěže 
a sladké ceny. 

Na Mírovém náměstí nechyběly 
zajímavé atrakce. Největší zájem byl 
o dětskou autoškolu, která objížděla 
kolem kašny na náměstí celé 4 hodi-
ny bez přestávky. Další atrakcí, kde 
se čekalo, byla horolezecká stěna. 
Prázdno nebylo ani na velké sklu-
zavce. 

K dispozici byl stánek s občerstve-
ním a sladkostmi.

Těšíme se na setkání s vámi v Domě 
dětí a mládeže v Bílině.

Lada Zámostná

Tomáš Dvořák zvládl vražednou trať nejlépe
Chladné počasí a náročná trať 
symbolizovaly 9. ročník policej-
ního parkuru o putovní pohár 
ředitele Městské policie v Bílině.

Na střelnici v Hrobčicích se v sobo-
tu 20. září prezentovalo devět tříčlen-
ných družstev, z tradičních účastníků 
chybělo družstvo MP Postoloprty, 
kde dva členové v pátek onemocně-
li. Závody zahájil ředitel MP Bílina 
Marcel Špička, který přivítal všech-
ny účastníky včetně zastupitelky Jit-
ky Brejníkové a hlavního rozhodčí-
ho Vlastimila Kouly. Nechyběl zná-
mý bílinský fotograf Václav Weber, 
zdravotní službu zajišťovala HNsP 
Bílina a Jaroslava Šoralová, vynika-
jící guláš a další pochoutky připravili 
Václav Mojžíš a Pavel Ryjáček. 

Závody měly tradičně mezinárod-
ní účast, když přijela dvě družstva 
BDMP z Drážďan. Dvě družstva 
postavila také MP Bílina a strážníci 
přijeli i z Litvínova. Ti byli nakonec 
dovezeni, protože u čerpací stanice 
v Bílině jim zkolabovala služeb-
ní octavie. Z Teplic bylo družstvo 
Policie ČR a Vězeňské služby a dále 
SKK Radovesice a Bodyguard Team. 
„Je to fyzicky maximálně náročný 
závod, po technické stránce potom 
záleží již na každém závodníkovi,“ 
uvedl hlavní rozhodčí a nestor bílin-
ských střelců Vlastimil Koula. Podle 

ředitele soutěže Karla Obracaníka 
trať měřila 950 metrů a měla velké 
převýšení. Proto se některým závod-
níkům zdála dvojnásobně dlou-
há. Vítězem se stali bodyguardi 
před MP Bílina I. a Policií ČR Tep-
lice, na čtvrtém místě skončilo druhé 
družstvo MP Bílina. V jednotlivcích 
dominoval bílinský Tomáš Dvořák 
před policistou Jindřichem Mothe-
jzíkem a bodyguardem Jindřichem 
Čmugrem, na čtvrtém místě skončil 
Jan Ševcovic z SSK Radovesice.  MP 
Bílina I startovala v sestavě Martin 
Obracaník, Tomáš Dvořák a Radim 
Bartoš. Druhé družstvo Miloslav 
Janoušek, Martin Kavka, který byl 
nejmladším startujícím a Richard 
Vágner. 

„Závody se vydařily a my již při-
pravujeme jubilejní ročník. Rádi by-

chom dosáhli na nějakou evropskou 
dotaci a závody rozšířili. Od prvního 
ročníku startují kolegové z Drážďan 
a tak to jsou opravdové mezinárod-
ní závody. Chtěli bychom pozvat 
kolegy z partnerského Stropkova, 
kde při nedávné návštěvě navázali 
naši strážníci Václav Mojžíš a Pavel 
Ryjáček velmi dobré kontakty, zájem 
mají například kolegové z Pardu-
bic a dalších měst. Ale to nejsme 
bez dotace schopni ufi nancovat. 
Muselo by se zajistit ubytování a řa-
da dalších věcí,“ řekl nám ředitel 
bílinských strážníků Marcel Špička.  
Sponzory 9.ročníku byly Speciál-
ní stavby Most, SOFIS p.Seifert, 
TOPAV- Takáč, Sever Plus, Ekoden-
dra p.Hora, p.Šámal, WAMP p.Musil 
a p.Wicht, HNsP Bílina, Truhlárna 
Ledvice. (ob)

Foto: V. Weber

Foto: V. Weber

Verunka s Terezkou si zahrályVerunka s Terezkou si zahrály
jednu z mnoha herjednu z mnoha her
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Vodáci uzamkli řeku Bílinu

INZERCE 057/BZ
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INZERCE 056/BZ

„BÍLINSKÉ REALITY“

REALITNÍ KANCELÁŘ
PAVEL CHALOUPKA – EUROCOM 
Bílina, Seifertova 105, tel.737 070 497, e-mail: euroccom@seznam.cz

zřizuje

Potřebujete prodat byt, dům,
zahradu, chatu nebo pozemek?

Nevíte komu svěřit prodej Vaší nemovitosti a cizím fi rmám nedů-
věřujete? Ano, obraťte se na nás. Eurocom  působí v Bílině

od roku 1998 a díky své dosavadní činnosti pro O2 Telefonica 
má dostatek zkušenosti a kontaktů,které ji při realitní činnosti 

dávají jednoznačný náskok pro konkurencí u nás v Bílině.

Bez problémů zajistíme všechny formality spojené
s prodejem Vaší nemovitosti. Naším hlavním cílem

je Vaše spokojenost a bezproblémový prodej Vaší nemovitosti.

Důležité informace pro Vás:
Za naše služby neúčtujeme žádné poplatky!

Máme dokonalou znalost nemovitostí v tomto městě a okolí!
Naše kancelář je zde pro Vás každý den!

NABIDKA REALIT PRO TOTO VYDÁNÍ:
� Prodej kompletně vybaveného a zrekonstruovaného bytu 3+1 OV, Bílina,
 PP I, cena 899 000 Kč
� Pronájem malé prodejny (možno jako kanceláře pojišťovny apod.)
 centrum Bílina, výloha do ulice, cena 3000 Kč bez energií
� Pronájem prodejny centrum Bílina, vlastní výloha do ulice, cena 6000 Kč bez energií
� Prodej historického domu v Bílině, centrum, cena 2 590 000 Kč
� Prodej komplexu restaurace a fi ttnesu v Bílině, cena 3 990 000 Kč
� Prodej garáže v Bílině, u kasáren, cena 79 000 Kč
� Prodej rodinného domu v Bílině, PP I, pod okály, 8+1,
 garáž pro šest vozidel, cena 2 299 000 Kč
� Prodej bytu 3+1 OV, Bílina, PP I, standardní vybavení, cena 499 000 Kč
� Prodej bytu 2+1 OV, Bílina, M. Švabinského, cena 339 000 Kč
� Prodej rodinného domu v Bílině, PP I, po rekonstrukci cena 2 399 000 Kč
� Prodej zrekonstruovaného autocentra s dvorem v obci Hrobčice,
 vhodné i pro další aktivity, cena 1 200 000 Kč
� Prodej zavedeného Pneuservisu v Bílině, cena 2 700 000 Kč
� Prodej zrekonstruovaného bytu 3+1 DR, v Bílině, PPI, cena 629 000 Kč

POPTÁVKA:
� Koupíme byt v OV, v Bílině, rychlé jednání, platba ihned
� Koupíme zahrádku s chatkou, nejlépe na PP pod Bořněm, rychlé jednání,
 platba ihned, tel. 724 321 782

AKCE PODZIM 2008
– ODHAD PŘI PRODEJI VAŠÍ NEMOVITOSTI ZDARMA !!!

Vodáci uzamkli řeku Bílinu
V netradičním termínu se na řece Bílině jela vodácká soutěž Bíli-
na plná lodí. Řeku sjíždělo 26 posádek, na které čekaly záludné 
překážky.

Největší hrozbou pro vodáky je 
peřej u městské radnice, kde se 
stejně jako každý rok sešlo nej-
více přihlížejících. Před samot-
nými účastníky závodu projeli 
řeku Bílinu nestoři vodáků a tím 
ji uzamkli do další sezóny.

Přihlížející se těšili na to, jak 
se vodáci budou opět koupat při 
projíždění nejtěžší branky. Jenže 
se přepočítali. Letos se koupala 
pouze jedna posádka a to hned 
devětkrát a cena vodníka byla 
tedy jasná.

„Letos jsme zaznamenali nižší 
účast, ale závod jsme pořáda-
li v netradičním termínu. Na 
jednu stranu je to samozřejmě 
sportovní akce, ale na druhou 
stranu závod pořádá naše místní 
sdružení ODS. Takže jsme vyho-
věli přání oblastní kanceláři 
a posunuli termín o měsíc dříve. 
Rozšířili jsme kategorie a oceni-
li čtyři účastníky, kteří odjezdili 
všech 7. ročníků a samozřejmě 
nejstarší posádku. Jako naprostý 
propadák a ostudu bych označil 
výkon trojnásobných vítězů té-

to soutěže Vondráčka – Beneše, 
kteří letos skončili na místě jede-
náctém,“ sdělil místostarosta 
Roman Šebek.

Řada přihlížejících si určitě 
kladla otázku, z jakého důvodu 
se cvakla pouze jedna posádka? 
„Letošní trať připravoval opět 
Vladimír Rubeš zkušený vodák, 
stejně jako v minulých ročnících, 
ale pravda je, že letos byla o ně-
co málo lehčí. Řeka tedy byla 
prakticky sjízdná pro všechny 
posádky. Dalším důvodem byl 
i nedostatek vody. Povodí Ohře 
nám sice připustilo dostatečné 
množství vody, ale nebylo to tolik 
jako v uplynulých letech,“ dodal 
místostarosta.

V cíli čekalo na soutěžící 
občerstvení, hudba a pro vítě-
ze zajímavé ceny, které předal 
náměstek hejtmana Petr Fia-
la a teplický primátor Jaroslav 
Kubera.

První místo si odnesla posád-
ka Říha - Tykal, druhé Říha 
– Vosáhlová a třetí místo dvoji-
ce Tykal – Tykalová. Nejstarší 

posádku tvořila dvojice Liška 
– Rubeš a nové ocenění za odje-
tí všech ročníků získaly dvojice 

Vondráček – Beneš, opět Liška 
– Rubeš a Kubáč – Kubáč ml.

(lal)

Foto: V. WeberFoto: V. Weber
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Úterý 7., 14., 21., 28. října od 19.00 h.

KURZ TANCE A SPOL. CHOVÁNÍ
Taneční kurz probíhá pod vedením 

manželů Dufk ových

Vstupné pro veřejnost: 20,- Kč

• Sobota 11. října od 15.00 hod.

SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ
Přátelské posezení obyvatel

obcí Radovesice, Hetov, Dřínek,

Lýskovice a Chotovenka

KINO HVĚZDA
• Pátek 10. října od 19.00 hod.

• Sobota 11. října od 19.00 hod.

MAMMA MIA!
USA. Muzikál Vstupné: 70,- Kč

• Středa 15. října od 19.00 hod.

• Čtvrtek 16. října od 19.00 hod.

PAŘÍŽ Francie. Drama.

Vstupné: 65,- Kč. Přístupno od 12 let

• Pátek 17. října od 19.00 hod.

• Sobota 18. října od 19.00 hod.

ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
USA. Akční komedie.

Vstupné: 70,- Kč. Přístupno od 12 let

• Středa 22. října od 19.00 hod.

• 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

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Neděle 12.října od 15.00 hod.

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Divadlo Věž z Brna. Vstupné: 50,-Kč

• Neděle 19. října od 20.00 hod.

MILOŠ ŽELEZŇÁK TRIO
Miloš Železňák – kytara, Robo Ragan 

– kontrabas, Martin Janočko – bicí.

Vstupné: 50,- Kč (10,- Kč abonenti)

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Sobota 11. říjen od 15.00 hod.

BOB A BOBEK NA CESTÁCH
Pásmo pohádek se známými postavič-

kami z večerníčku. Vstupné: 20,- Kč

• Úterý 14. října od 19.00 hod.

OBYČEJNÍ HRDINOVÉ
Kanadské drama.

Strasti a slasti rodiny Travisových.

Vstupné: 50,- Kč. Přístupno od 15 let

• Úterý 21. října od 19.00 hod.

MARCELA
ČR. Dokument. Vstupné: 60,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
• Do 19. října 2008 se koná výstava 

obrazů Pavly Slezákové a Kateřiny 

Langerové s názvem

BÍLINA JAKO MALOVANÁ
Vernisáž výstavy: sobota 4. Října

od 14.30 hod. Po – Pá: 7.00 – 17. 00 h. 

So 9.00 – 12.00 hod.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Do 19. října 2008 se koná výstava

ROMANTICKÉ ZASTAVENÍ
Výstava historického oblečení, klobou-

ků a doplňků z období 1910 – 1960.

Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP
Neděle 19. října od 20.00 hod.

MILOŠ ŽELEZŇÁK TRIO

Trio špičkového slovenského 

multi instrumentalisty Miloše 

Železňáka, který od roku 2008 také 

spolupracuje s bílinskou rodač-

kou Petrou Börnerovou. V Bílině 

vystoupí v rámci Dnů Česko – Slo-

venské kultury se svým jazzovým 

triem. Skupina hraje výhradně 

vlastní moderní jazzové kompozi-

ce.

KINO HVĚZDA
Pátek 10. října a v sobotu 11. října 

od 19.00 hodin 

MAMA MIA!

Idylický řecký ostrov, holka na 

vdávání, jedna potrhlá matka, tři 

potenciální otcové a nesmrtelná 

ABBA. Jak se to rýmuje? Náram-

ně. Divadelní muzikálovou show 

Mamma Mia! obsahující všech-

ny zmíněné ingredience vidělo 

v osmi různých jazykových ver-

zích přes 30 miliónů lidí. Jejich 

řady teď geometricky naros-

tou, protože tvůrci původního 

muzikálu se „své dítě“ rozhodli 

pojmout jako celovečerní fi lm. 

Příběh křišťálově čistý jako voda 

v každé lepší řecké zátoce dějo-

vě posouvají dopředu písničky 

od skupiny ABBA neodolatelně 

nazpívané hvězdami fi lmu. Když 

Donna popisuje svou špatnou 

fi nanční situaci, zazní Money, 

Money, Money, ve chvíli, kdy 

narazí na bývalé milence, spustí 

Mamma Mia!, a tak je to od začát-

ku do konce, žádný hit z produk-

ce ABBA nezůstane ležet ladem.

Hrají: Amanda Seyfried, Colin 

Firth, Meryl Streep, Pierce Bros-

nan

Středa 22. října, čtvrtek 23. Října, 

Pátek 24. října a sobota 25. října

od 19.00 hodin 

BÁTHORY

Historický velkofi lm přivádí 

k životu krvavou legendu Čach-

tické paní. Ta se podle pověstí 

koupala v krvi panen a na svých 

panstvích po léta vraždila a mučila 

své poddané. Kruté skutky dovedly 

hraběnku Erzsébet Báthory (1560 

– 1614) až do Guinnessovy kni-

hy rekordů, v níž je vedena jako 

největší vražedkyně všech dob. 

Ústřední postavou fi lmu je Erzsébet 

Báthory, u nás známá jako Alžběta 

Báthory. Kým ve skutečnosti byla? 

„Krvavou hraběnkou“, sadistickou 

vražedkyní, nebo obětí temných 

intrik, pomluv a bezpráví? Krutou, 

nemilosrdnou vladařkou, či zrani-

telnou, osamělou vdovou, jejíž kru-

tost nepřesáhla zvyky doby? Nebo 

obojím?

Pohledy historiků na životní pří-

běh této kontroverzní šlechtičny se 

rozcházejí. Pojetí její osoby coby 

vraždícího monstra zpochybňují 

nové důkazy ukazující na hraběn-

ku, která se díky svému bohatství 

a nezávislosti stala terčem spik-

nutí lidí, usilujících o její rozsáhlé 

majetky. Svědecké výpovědi o je-

jích krutostech jsou konfrontovány 

s faktem, že ve svém čachtickém 

sídle byla uvězněna bez procesu 

a soudu. 

Hrají: Anna Friel, Hans Mathe-

son, Jiří Mádl, Karel Roden, Lucie 

Vondráčková, Marek Vašut

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 14. října od 19.00 hodin

OBYČEJNÍ HRDINOVÉ

 Komediální drama debutujícího 

režiséra Dana Harrise zobrazuje 

jeden rok ze života typické rodiny 

z americké vyšší střední třídy. Scé-

nář fi lmu Imaginární hrdinové zau-

jal režiséra Bryana Singera natolik, 

že Harrisovi nabídl napsat scénář 

k pokračování úspěšné blockbuste-

rové série X-Men. Snímek Imagi-

nární hrdinové podobně jako fi lmy 

Ledová bouře (r. Ang Lee) nebo 

Obyčejní lidé (r. Robert Redford) 

zobrazuje prostředí vyšší střední 

třídy s mnoha jeho pokryteckými 

nároky, přetvářkou a pozlátkem, 

jehož obětí se stávají především 

děti. 

Hrají: Sigourney Weaver, Emile 

Hirsch, Jeff  Daniels a další.

Úterý 21.října od 19.00 hodin

MARCELA
 Cyklus časosběrných dokumentů 

Manželské etudy proběhl obrazov-

kou České televize v lednu a úno-

ru 2006 a vyvolal nebývalý ohlas. 

Zejména pátý příběh v pořadí, kdy 

na konci natáčení tragicky zemře-

la dcera hlavní hrdinky. Diváci se 

vzbouřili proti nešťastnému osudu 

a aktivně vstoupili do děje. Zoufalé 

matce Marcele začali posílat pení-

ze, volali jí, psali, pomáhali. To je 

pro režiséra velká výzva. Doku-

mentaristka Helena Třeštíková 

pohlíží na Marcelu v nově zpraco-

vaném dokumentu. Snímek získal 

cenu za nejlepší evropský doku-

ment na mezinárodním festivalu 

v Sevile a cenu za nejlepší doku-

ment na přehlídce českých fi lmů 

Finále Plzeň.

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Vesmírní opičáci

Tobruk, Nestyda
Cesta do středu Země

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.

9. října 2008
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Kni�ní novinky na mìsíc øíjen 2008�
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ

Návrat do 
Crow Lake,

vyzrálá prvotina 
k a n a d s k é 
autorky Mary 
Lawsonové líčí 
obdivuhodnou 
a tragickou sílu 
sourozenecké 
lásky. Rodiče hlavní hrdinky knihy 
Kate Morrisonové snili o tom, že 
jejich děti budou studovat, a po 
generacích se konečně vymaní 
z farmářského života v odlehlé 
osadě Crow Lake na severu 
Kanady. Když oba zahynou při 
autonehodě, dva téměř dospělí 
bratři se rozhodnou udržet rodinu 
pohromadě a postarat se jak 
o sedmiletou Kate, tak o roční 
Elizabeth. Vydává nakl. Knižní 
klub Praha.

Lepší pozdě 
než nikdy,

další román 
o b l í b e n é 
současné české 
sp i sova t e lky 
Ivy Hlaváčkové 

(nar. 1962), která do roku 1998 
pracovala jako nezávislá novinářka 
a publikovala své články, povídky, 
rozhovory a profi ly fi lmových 
osobností pro Kinorevue, Týdeník 
Televize, Cinemu, Signálu aj., je 
strhujícím příběhem o pomíjivosti 
života na výsluní. Filmová 
herečka Tereza Tichá se díky 
chvilkové nepozornosti při řízení 
auta, ocitne na kolečkovém křesle 
a náhle je všechno v jejím dosud 
velmi hektickém a úspěšném 
životě jinak. Vydává nakl. Ikar 
Praha.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Paraceslus.

Jeho život a doba, fascinující 
portrét muže, který neomylně 
lpěl na svobodě ducha a naznačil 
nové cesty myšlení, napsal 
rakouský novinář a spisovatel 
Franziskus Kerssenbrock. Autor 
čtenářům přibližuje Evropu 
16. století, období renesance, 
reformace a selských válek, 
období radikálních změn, kdy 
nezůstal kámen na kameni. 
Všechno, co dnes tvoří Evropu, 
její umění a kulturu, duchovní 

život, ale i společenské zřízení, 
bylo založeno v těchto letech. 
Odvíjely se v nich neuvěřitelné 
kariéry, mezi nimi i životní dráha 
muže, který se narodil jako syn 
švábského rytíře a stal se mýtem, 
postavou obestřenou ságami. 
Vydává nakl. Ikar Praha.

Peking 2008, 
XXIX

olympijské 
hry,

reprezentativní 
p u b l i k a c e 
m a p u j í c í 
dění poslední 
olympiády v Pekingu je určena 
milovníkům sportu. Stejně jako 
v předcházejících publikacích 
věnovaných olympiádám, 
také zde naleznete přehledy 
jednotlivých sportovních disciplín, 
portréty těch nejúspěšnějších 
i autentické fotografi e. Naši zemi 
reprezentovalo 134 závodníků 
a těch šest medailí, které jsme 
zde získali, bylo určitě velkým 
úspěchem. Peking se na tuto 
mimořádnou sportovní událost 
dlouho připravoval a Číňané chtěli 
ukázat světu, co všechno dovedou 

a celkem se jim to podařilo. 
Vydává nakl.Olympia Praha. 

PRO MLÁDEŽ

Velký objev 
Huga

Cabreta,
o j e d i n ě l á 
k n í ž k a 
a m e r i c k é h o 
autora Briana 
S e l z n i c k a 
kombinuje prvky obrázkové 
knížky, grafi ckého románu 
a fi lmu. Jeho kniha je průlomem 
k nové románové formě, kterou 
autor vytváří zcela nový čtenářský 
zážitek. Příběh sirotka, údržbáře 
nádražních hodin a zlodějíčka 
Huga, který žije ve zdech rušného 
pařížského nádraží, kde se musí 
skrývat a zůstat v anonymitě, je 
určený dětem, které mají bujnou 
fantazii a rády rozplétají záhadné 
a tajemné okolnosti. Vydává nakl. 
Fragment Praha. 

Pěkné podzimní počtení přeje 
za kolektiv knihovny M.Šímová

Další tipy najdete na webových 
stránkách knihovny www.

knihovnabilina.cz

Pozvánka na autorské čtení
Městská knihovna v Bílině 

zve všechny příznivce klu-

bových pořadů na setkání se 

spisovatelkou Lenkou Pro-

cházkovou (nar. 1951), které 

proběhne ve středu 22.října 

od 18 hodin v klubovně cen-

trální knihovny na Mírovém 

náměstí. Lenka Procházková 

je dcera spisovatele a scéná-

risty Jana Procházky, signa-

tářka Charty 77. Její knihy 

vycházely před sametovou 

revolucí pouze v zahraničí

(Růžová dáma, Přijeď ochut-

nat, Hlídač holubů, Oční 

kapky a Smolná kniha). Po 

r. 1989 publikovala oficiál-

ně a kromě reedice výše uvedených titulů, vydala novelu o Janu 

Masarykovi Pan Ministr, historický román Beránek a napsala 

také několik televizních a rozhlasových her. Od r. 2002 působila 

několik let v diplomatických službách, jako kulturní tajemnice 

na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. V letošním roce 

vydala román „Slunce v úplňku“ o Janu Palachovi, který předsta-

ví také v Bílině. Akce je pořádána v rámci česko-slovenských dnů 

a „významných osmiček“ v našich dějinách, při příležitosti 90. 

výročí založení republiky. A bude jako obvykle zakončena auto-

gramiádou. Lenka Procházková navštíví Bílinu podruhé, poprvé 

zde byla v roce 1996. 

Za knihovnu srdečně zve M. Šímová

BÍLINSKÝ ALIKVÓTNÍ 
WORKSHOP 2008

Zaměření: ALIKVÓTNÍ ZPĚV ve sborové praxi

Datum:  25. října 2008 (sobota)

Místo: ZUŠ v Bílině, Mírové náměstí,  
 Bílina, Kraj Ústecký

Propagace:  stránky UCPS, plakáty, pozvánky,  
 regionální denní tisk, rozhlas

Prezence: 12:00 – 12:45 hod
 ve 2. patře budovy ZUŠ

Účastnický poplatek: 50,- Kč/účastník 

Program workshopu:

13:00 – 16:00 hodin workshop
 Bc. Jana Staňka, CSc. 
 „Úvod do technik AS (minimum  
 teorie, maximum ukázek, cvičení,  
 techniky alikvótního zpěvu) 
16:30 – 17:15 hodin zkouška na podvečerní vystoupení
17:30 – 19:00 hodin koncert AS Spektrum v Kostele P+P

Za fi nančního přispění: Severočeské doly, Doly Bílina, a.s.
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Autem vyhlíželi lup
Na základě oznámení občanů 

byla hlídka MP Bílina vyslána 
k jedné z prodejen stavebnin, kde 
mělo docházet ke krádeži staveb-
ního materiálu. Strážníci na místě 
zastavili podezřelé vozidlo, které 
se pohybovalo v blízkosti místa. 
Posádka se nejprve vymlouvala, 
že s krádeží nemají nic společné-
ho, avšak svědci události jednoho 
z pasažérů vozidla označili za 
osobu, která přes plot stavebnin 
přehazovala role izolační lepen-
ky. Navíc si při tom tento muž 
počínal natolik neopatrně, že při 
následném útěku z místa málem 
skončil pod koly projíždějícího 
vozidla. Na místo byla přivolána 
Policie ČR k provedení násled-
ných úkonů.

Šel do školky, ale oknem
Objekt jedné z bílinských mateř-

ských škol té noci vyhlásil poplach 
v ložnici. Hlídka MP okamžitě na 
místo vyjela, přičemž při obhlídce 

objektu zjistila, že jedno z oken 
není zajištěné. Strážníci vstoupili 
do objektu, kde byl v umývárně 
nalezen pachatel vloupání. Objekt 
byl strážníky pečlivě zkontrolo-
ván, zda pachatel neměl komplice 
a poté byl zadržený muž předve-
den na místní oddělení PČR.

Hádali se na veřejnosti
Scénu z „italského fi lmu“ při-

pomínal případ, který se odehrál 
v panelovém sídlišti. Hlídka MP 
přijala oznámení, že v prostoru 
panelového sídliště se perou dva 
bezdomovci. Strážníci, kteří se 
na místo dostavili, zjistili, že se 
jednalo o roztržku mezi mužem 
a ženou, kteří spolu bydlí ve spo-
lečné domácnosti. Strážníkům je 
tato dvojice již svými „výstupy“ 
dobře známa, neboť obdobnou 
situaci již mezi nimi nejednou 
řešili. Tentokrát však k jejich 
„vyčítání“ došlo na veřejnosti, 
proto bude případ řešit přestup-
ková komise. Protože však byly 

incidentu přítomny i další nezú-
častněné osoby, je docela možné, 
že věc bude překvalifi kována jako 
trestný čin výtržnictví a oba aktéři 
nakonec skončí před soudem. Inu 
komu není rady…….

Nelíbila se mu dopravní značka
Poměrně kuriózní dopravní neho-

da se stala v prostoru panelového 
sídliště. Hlídka MP Bílina provádě-
la běžnou kontrolní činnost, když 
bylo v jedné z jednosměrných ulic 
zjištěno osobní motorové vozidlo, 
jehož řidič v protisměru narazil do 
dopravní značky. Škoda na doprav-
ní značce i na vozidle byla sice 
nepatrná, nicméně vozidlo značku 
vyvrátilo ze země a následně najelo 
na betonový nálitek, kterým byla 
značka v zemi zajištěna. Vozidlo 
tak zůstalo zaklíněno s předními 
koly nad zemí. Strážníci zjišťovali 
příčinu této na první pohled banál-
ní nehody, přičemž vyšlo najevo, 
že mladík, který vozidlo řídil, není 
jeho vlastníkem a půjčil si jej bez 

vědomí majite-
le. Navíc mla-
dík není držitelem 
řidičského průkazu. 
A aby toho nebylo snad 
málo, doznal se i k požití alkoholu 
před jízdou. Sice tvrdil, že vypil jen 
několik piv, avšak dechová zkouš-
ka, kterou provedla přivolaná Poli-
cie ČR, detekovala v mladíkově 
krvi hladinu alkoholu ve výši 2,88 
promile!! Mladík pro podezření ze 
spáchání několika trestných činů 
skončil v rukou PČR. 

Stavební materiál nalezen
Blesková akce se podařila hlíd-

ce MP Bílina, kdy byla strážní-
kům oznámena krádež většího 
množství stavebního materiálu. 
Strážníci díky místní znalosti vyti-
povali možné pachatele a zjistili 
místo kde je materiál ukryt. Ve 
spolupráci s Policií ČR byl poté 
materiál zajištěn a posléze předán 
původnímu majiteli.

(jfk)

Z deníku Městské policie Bílina

DIGITÁLNÍ FILMOVÁ RETRO NOC 
S JANEM HŘEBEJKEM

PRO ÚČASTNÍKY VEŘEJNÉ PROJEKCE 
PRAVÁ „PELÍŠKOVSKÁ RAJSKÁ“ ZDARMA!!!

DIGITÁLNÍ KINO V BÍLINĚ - PÁTEK 10. ŘÍJNA

18.00 hod. - ŠAKALÍ LÉTA
20.00 hod. - PELÍŠKY

22.00 hod. - PUPENDO

Vstupné: v přeprodeji 55,-kč, na místě 75,-kč
PŘEDPRODEJ V INFORMAČNÍM CENTRU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ

www.kckaskada.cz infocentrum@kckaskada.cz
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Studené počasí tak bylo svědkem 
posledního seriálového závodu 
o Českomoravský pohár BMX 2008, 
kterého se zúčastnilo 168 závodníků 
všech věkových kategorií. Mezi tři-
náctiletými obsadil pěkné třetí místo 
bílinský Matěj Chalupný. V závodě 
systémem start – cíl suverénně zví-
tězil bílinský Michal Minařík, jezdící 
v kategorii MTB – elite.

Naopak nádherného podzimního 
dne se dočkali účastníci motokro-
sového závodu, který uspořádal 
bílinský klub motokrosu AVZO. Na 
vzorně připravenou trať do Světce 

u Hostomic se sjelo na 90 závodníků 
různých kubatur a věkových kate-
gorií. Tradiční Hobby cross přilákal 
špičkové jezdce z mnoha crossových 
oddílů. 

V nejstarší kategorii veterán ČZ 
zvítězil domácí Petr Bártl, bronzovou 
příčku rovněž obsadil domácí Robert 
Mišejka a pěkné páté místo patřilo 
Honzovi Durdovičovi, také z Bíliny. 

Děkujeme za sponzorský dar Seve-
ročeským dolům a.s. Chomutov, bez 
jejichž fi nanční pomoci by celý pod-
nik nešlo realizovat.

Chalupný Zdeněk

Bílinský bikros dává o sobě stále vědět
Vítězné tažení bílinského bikrosového oddílu zahájily litoměřické 
závody, které hostily bikrosaře z celé republiky.

Bílinské házenkářky rozjely úspěšně sezónu
Po soustředění, které se konalo v srpnu v Jičíně, nastoupila družstva 
našich žákyň do soutěží Severočeské ligy s těmito výsledky:

Mladší žákyně: Mimoň – SIAD Bílina 13-8
 Lok. Liberec – SIAD Bílina 12-13
 DHK Most – SIAD Bílina 6-8
Naší nejlepší střelkyní byla Daniela Macková se 23 brankami, 
dále pak její sestra Kristýna se 3 brankami a Kateřina Kalašová se
2 brankami.

Mini „ 4+1“ sehrály turnaj v Bílině a dařilo se jim takto:
 SIAD Bílina – DHK Most 21-2
 SIAD Bílina – B. Most   15-7
 SIAD Bílina – Tygří Ústí     23-8
 SIAD Bílina – Lok. Louny   13-23
 SIAD Bílina – Lovosice      19-17
To znamená, že naše děvčata vstoupila do podzimní části soutěže 
velmi úspěšně. Oddíl házené pořádá také nábor děvčat narozených 
v letech 1999 a mladších každé úterý a čtvrtek od 15.30 – 17.00 
hodin v Tyršově zahradě.

Jiří Žlůva

Na zimním stadionu, který byl 
v závěru září uveden do provo-
zu, se bude dále hrát krajský 
přebor v ledním hokeji. V dre-
sech Draků se představí teplická 
juniorka doplněná několika hrá-
či z loňského bílinského áčka. 
Poprvé doma nastoupili Draci 
v neděli proti ILH Bon Art Lito-
měřice. Mužstvo s touto hlavič-
kou bude hrát své zápasy na 
zimním stadionu v Lovosicích. 
„Do soutěže je přihlášeno osm 
mužstev, je to stejný systém jako 
v minulé sezóně. V první části 
budou hrát dohromady mužstva 

z našeho a Karlovarského kra-
je a ve druhé části již odehrají 
oba kraje soutěž samostatně,“ 
uvedl sekretář Radislav Balín. 
Z Ústeckého kraje dále startuje 
HC Slovan Louny a SK Kadaň 
B, z Karlovarského HC Cheb 
2001, HC Mariánské Lázně, 
HC Mattoni a HC PK Vřesová.  
Doma se ještě Draci v první čás-
ti soutěže představí 19.10. od 
17.00 hod. s Kadaní B, 9.11. se 
Slovanem Louny, 15.11. s HC 
Mattoni, 29.11. s HC Cheb, 
14.12. s HC Mariánské Lázně 
a 20.12. s PK Vřesová.  (ob)

Krajský přebor
se vrátil do Bíliny

Překvapivou zprávu získala redakce Bílinského zpravodaje
od prezidenta HC Draci Bílina Ladislava Kvěcha. 

Foto: V. Weber

SK Roudnice n. L – SK SIAD Bílina  3:0 (1:0)

V sestavě chyběl Mika kvůli 
povinnostem na vysoké škole, 
pro nemoc Hošek a také stále 
zraněný Moravec. Naopak se 
na lavičce objevil nový masér 
Petr Zatloukal.  Hosté měli 
tradičně slabší první poločas 
a již ve 4.minutě po rohu inka-
sovali. Během deseti minut 
měli oba střední obránci žlutou 
kartu. Jedinou šanci si vypra-
coval Hasal, ale hlavičku bran-
kař chytil. Ve druhém poločase 
přišel na hřiště Stiller a hra se 

výrazně zlepšila. „Převzali 
jsme iniciativu. V 60. minutě 
viděl celý stadion ruku domá-
cího útočníka, nepískalo se, 
ten unikal a Fleišman fauloval 
a po druhé žluté byl vyloučen. 
Vzápětí jsme dostali druhou 
branku a bylo po zápase. A to 
si nechci stěžovat, za co jsme 
dostávali žluté karty,“ posteskl 
si prezident bílinského klubu 
Petr Arpáš. „Do vyloučení hrál 
dobře Fleišman, dobře hrál 
Kornalík a nejlepší zápas pod-

zimu odehrál Vaník,“ hodnotil 
člen výboru Martin Köhler. 
Zatím hráčem prvního poloča-
su je podzimní posila Pelikán, 
který přišel z Mostu. „Na tré-
ninku je nejlepší, ale zatím to 
neukázal v zápase,“ vidí svě-
řence asistent trenéra Jaroslav 
Kovačka.  

Sestava: Pohl – Mergl, Hasal, 
Fleišman, Jungmann – Bečva-
řík, Novák (60. Junek), Korna-
lík, Vaník – Pelikán (46. Stil-
ler), Hakl (88. Peschl) (ob)

Roudnice nad Labem - Po vynikajícím startu vrátily dvě porážky bílinské fotbalisty opět do rea-
lity a také do středu tabulky.  Ovšem pokud proti Chomutovu byl soupeř lepší, tentokrát si Bílina 
postěžovala na rozhodčího.  

HC DRACI Bílina – ILH Bon Art 
Litoměřice   3 : 14 ( 1:1, 1:3, 1:10). 
V neděli 5. října se na ZS v Bílině 
představili aktéři KP mužů v ledním 
hokeji. Za domácí nastoupili pře-
vážně hráči, kteří svým věkem patří 
do kategorie juniorů. Se zkušenými 
hráči z Litoměřic drželi vyrovnaný 
duel do začátku třetí třetiny. 

Po změně brankářů na začátku 
poslední třetiny na domácí straně 
se začalo hrát už pouze na jednu 
branku. Kocúr, Zícha 2  -,Gudera 3, 
Hubner 3, Veber 2, Beneš 2, Bartoň, 
Opluštil, Kuchta, Liegert. Diváků  
78. (lq)

Nečekaně 
vysoká porážka 

domácích 
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SK SIAD Bílina – SK Bezděkov  1:1 (1:1)

V sestavě domácích chyběl Pavlí-
ček, Pelikán a Hošek, ale na lavičce 
již byl po zranění připraven Mora-
vec. V základní sestavě se objevil 
Junek. Úvod patřil domácím, kte-
ří nic nedbali na to, že Bezděkov 
v minulém kole porazil vedoucí 
Vilémov a ztrácí na něj pouze dva 
body. Bílina po dvou porážkách 
musela bodovat. Dvacet minut byli 
domácí lepším mužstvem, zářil Beč-
vařík, který měl tři brankové šance, 
ale jen jednu proměnil. Ve 12.minu-
tě přihrál na hranici velkého čtverce 
Hakl Bečvaříkovi a ten falší střelou 
o tyč otevřel skoré. Ovšem v zápětí 

předvedl jeden ze svých čarovných 
zákroků Pohl, když nohou zabránil 
jisté brance. V 18.minutě se výbor-
ně uvolnil Novák, poslal dopředu 
Bečvaříka, ale ten nevystřelil. Po 
půl hodině již bylo jasné, že se sou-
peř v Bílině aklimatizoval a začal 
dokazovat proč má tolik bodů. Snad 
třicet metrů od branky dostal míč 
Job, zpracoval si ho a pouze sledo-
ván čtyřmi hráči domácích vystřelil 
přesně do horního růžku domácí 
branky. Vyrovnání hosty ještě více 
nabudilo. Přesto měli domácí ještě 
jednu šanci před koncem poločasu. 
Vaník poslal po křídle Nováka, ten 

Bílina - Kvalitní krajský fotbal, řadu šancí, dvě branky a něko-
lik „vaniakovských“ zákroků brankaře Pohla viděli v sobotu 
27. září diváci na Kyselce.

odcentroval před branku, ale Junek 
na míč nedosáhl. V úvodu druhého 
poločasu Bílina již tradičně stří-
dala a také si vytvořila krátký tlak. 
Ovšem po hodině hry opět dvakrát 
zachraňoval Pohl. Nejdříve nohou 
a potom vyboxoval střelu Pištory. 
V 67.minutě vystřídal zraněného 
Bečvaříka Moravec a Bílina měla na 
hřišti tři klasické útočníky. Po akci 
Mika – Moravec – Hakl zachra-
ňoval bezděkovský brankař Sailer 
a potom střílel vedle Hakl. Drama-
tický závěr držel diváky v napětí. 
V 85.minutě předvedl po rohu dva 
fantastické zákroky Pohl a potom 
doběhl u pomezní čáry míč Mika 
a po jeho centru hlavičkoval Mora-
vec přímo brankaři. Ještě v nastavení 
kopali hosté roh, ale opět se vyzna-
menal Pohl, který byl nejlepším 
hráčem domácích. U hostů to byl 

v záloze Čížek.  „Hráli jsme s man-
čaftem, který má vyšší ambice a po 
špatných výkonech jsme ze zápasu 
měli obavu. Ale měli jsme šance, 
během patnácti minut na začátku 
tři, ale Bečvařík to zbrkle zakončo-
val. Potom se soupeř trefí z třiceti 
metrů super ranou a strachujeme se 
o body. V závěru měl soupeř per-
fektní standardní situace a chybělo 
málo a prohráli jsme. Remíza je asi 
zasloužená. Nyní nemáme zálož-
níka, který by hře vtiskl myšlenku, 
přitom tam jsou zkušení hráči. Zde 
se nedá spoléhat na mladé,“ viděl 
nedostatky trenér Josef Tichý. 

Branky: 12.Bečvařík – 31.Job
Sestava: Pohl – Jungmann, Fleiš-

man, Hasal, Mergl – Vaník, Novák 
(51.Mika), Kornalík, Junek (48.
Stiller) – Bečvařík (67.Moravec), 
Hakl (ob)

Před brankou Bíliny zleva v modrých dresech Jungmann, Vaník, nejlepší 
hráč domácích brankař Pohl a Novák

Brankař Pohl zažehnal další nebezpečí. Zleva v modrých dresech sleduje 
Vaníka, Nováka a Fleišmana

STUDENTI BÍLINSKÉHO GYMNÁZIA
VYZKOUŠELI NOVÁ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ

Foto: J. Vraný


