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 Studenty vystřídalo setkání se 
starostou Josefem Horáčkem, se 
kterým diskutoval o navázání spo-
lupráce bílinských škol se školami 
v Chorvatsku. Jednání se zúčastni-
la také ředitelka bílinského gymná-
zia Ing. Jaroslava Mrázová.

Podle Karla Kühnla by bylo nej-
lepší navázat spolupráci s menším 
městem. „Menší města mají i spo-
lečné problémy a téměř totožný 
pohled na všední život. Vůbec nej-
lepší by bylo spojit se s městem, 
které je stejně jako Bílina postiženo 
buď důlní činností nebo průmys-
lem vůbec. Výměna takových zku-
šeností mezi studenty může být vel-

mi zajímavá. Tuto myšlenku, která 
přišla z Bíliny, považuji za velmi 
šťastnou,“ podotkl.

Město by mělo vypracovat návrh, 
jak si spolupráci s chorvatskými 
školami představuje a následně ho 
předat Karlu Kühnlovi, který se 
pokusí přímo v Chorvatsku navá-
zat kontakt s vybranou školou.

„Požádali jsme o pomoc při 
navázání kontaktu s některým 
z chorvatských měst. Spolupráci 
z počátku plánujeme na úrovni 
školství. Mám takovou představu, 
že by gymnázium a základní školy 
mohly jednou ročně vyjet do Chor-
vatska na nějaký pobyt a naopak 

Bývalý ministr obrany, v současnosti český velvyslanec v Chorvatsku 
přijal pozvání radního Michala Mleje a navštívil Bílinu. Jeho první 
kroky vedly mezi studenty bílinského gymnázia, se kterými pohovořil 
o tom, v čem spočívá práce diplomata.

Český velvyslanec v Chorvatsku Karel Kühnl navštívil BílinuČeský velvyslanec v Chorvatsku Karel Kühnl navštívil Bílinu

Pan velvyslanec, prošedivělý 
elegantní padesátník, přichází 
sice s mírným zpožděním, ale 

Gymnazisti diskutovali s diplomatemGymnazisti diskutovali s diplomatem

chorvatské školy navštěvovat Bíli-
nu. 

Pokud se panu velvyslanci poda-
ří tuto spolupráci zprostředkovat 
a spolupráce bude efektivní, mám 

v úmyslu dále požádat o spoluprá-
ci velvyslance ČR ve Španělsku, 
a to se stejným záměrem,“ sdělil 
svou představu o spolupráci radní 
Michal Mlej. Lada Laiblová

V pondělí 2. června se rtuť teploměru šplhala až k 30 stupňům. 
V budově bílinského gymnázia čekalo několik desítek studentů na pří-
jezd vzácného hosta, kterým byl současný velvyslanec v Chorvatsku 
a bývalý ministr obrany Karel Kühnl. Studenti tak dostali možnost 
rozšířit své znalosti v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů.

s úsměvem na rtech. Ruch ve třídě 
se uklidní a hlavní příčinou této 
změny je sám exministr. Se svým 
mladým publikem rychle navazu-
je kontakt a po chvilce upustí od 
suchopárných přednášek a živě 
vypráví o svém životě. A tak se 
studenti dozvědí, že pan Kühnl 
vystudoval Právnickou fakultu 
UK a po roce 1990 prošel něko-
lika funkcemi ve vládě a diploma-
tických službách. Za svůj první 
životní úspěch považuje útěk za 
hranice v 70. letech.

Svým projevem a vynikající-
mi komunikačními schopnostmi 
přesvědčil studenty o výhodách  
povolání diplomata, jehož hlav-
ním kladem je poznávání nových 
kultur, zemí a lidí. Každá země 

má charakteristické zvyklosti 
a ceremonie. Při této příležitosti 
vzpomenul na setkání s anglickou 
královnou. Na všechny dotazy, 
které byly vzneseny, odpověděl až 
s nediplomatickou přímostí.

A tak tohle horké odpoledne pro-
žili studenti ve společnosti nejen 
vtipného a vstřícného diplomata, 
ale i člověka.

Lenka Martínková,
Pavel Bárta, septima

Starosta Josef Horáček předal Karlu Kühnelovi knihu a DVD o Bílině
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Jak a kde budeš trávit letošní letní prázdniny?

Marek KOKY,
11 let, žák:
„Letos se o prázd-
ninách chystám na 
Slovensko k babičce, 
kterou jsem už dlouho 
neviděl. Pak budu také 
navštěvovat příměstský 
tábor tady v Bílině, kde 
budu trávit dost času 
s kamarády.“

Jan TOMÁŠ,
11 let, žák:
„Na prázdniny pojedu 
k babičce do Krupky. 
Jinak budu tady v Bíli-
ně, ale chystám se 
navštěvovat tábor na 
Prážské, kde nás čeká 
spousta zábavy a her. 
Tak to bude moc pěkné 
a už se na to těším.“

Nikola NAGYOVÁ, 
12 let, žákyně:
„Chystám se také letos 
na tábor. Letos ale do 
ciziny nepojedeme. 
Zůstaneme asi tady 
v Čechách. Druhou 
polovinu prázdnin 
budu trávit v Bílině 
s kamarády.“

Ludvík BOTOŠ,
13 let, žák:
„Chystám se o letních 
prázdninách k tetě 
na zahradu. Trávím 
u ní každý rok celé 
prázdniny a je to tam 
moc prima. Proto se 
na prázdniny už moc 
těším. Hlavně na své 
kamarády.“

Denisa SKEŘILOVÁ,
8 let, žákyně:
„Pojedu s babičkou 
do kempu v Sloupu 
v Čechách. Jezdíme 
tam pravidelně v létě 
a je to tam moc pěkné. 
Možná bych se ráda 
podívala i k moři, ale 
zatím jezdíme jen tady 
po Čechách.“

Mirka FARKAŠOVÁ
5 let, předškolačka:
„Já asi budu s rodiči 
doma. Nevím ani jest-
li někam pojedeme. 
Těším se hlavně na 
výlety a také na kolo-
toč a houpačky. Budu 
si taky každý den hrát 
s dětmi venku.“

„Počátkem jarních měsíců vydat-
ně pršelo, a to má velký vliv na 
růst trávy. Městské technické služby 
začaly sekat od 7. dubna. Do 4.červ-
na letošního roku jsme do střediska 
kompostárny odvezli 186,56 t vypro-
dukovaného biologicky rozložitelné-
ho odpadu (větve, listí a tráva). Za 
to samé období v loňském roce, to 
bylo 107,62  t. Za sledované období 
(dva měsíce) jsme posekali a odvez-
li o 78,94  t více zeleně než v roce 
2007. Další překážkou jsou stroje, 
se kterými sekáme. V horkém poča-
sí se rychle zahřívají. Pokud někdo 
vidí zaměstnance technických služeb 
sedět, neznamená to, že nic nedělají, 
ale čekají až vystydnou sekačky. Teď 
se nám zrovna dvě „uvařily“. Použí-
váme profi  sekačky, které pracují 
v určitém režimu a pokud se zahřejí 
tak se sami vypnou. Chtěla bych pro-
to požádat občany o tolerantnost,“ 
vysvětlila situaci ředitelka MTSB 
Ing. Olga Roučková.

Podle ředitelky technických služeb 
je výraznějším problémem personál-
ní obsazení.

„Z Úřadu práce jsme zaměstnali 
12 lidí, ale již 6 nám práci položilo. 
Důvody mají takové, že tak těžkou 
práci jako je nakládání trávy, sekání 
a odvoz, dělat nebudou. V současné 
době zaměstnanci určení na čištění 
města nebo svoz odpadu, jsou nasa-
zení na svoz trávy. Přerušili jsme 
i opravu výtluků na komunikacích, 

Městské technické služby nestačí sekat vzrostlou trávu
Množí se stížnosti na MTSB, že nesekají nebo nestačí posekat 
vzrostlou trávu. Nestojí za tím  liknavost pracovníků technických 
služeb, ale počasí a nedostatečný počet pracovních sil.

Pro přehled uvádíme, kde již tech-
nické službě sekaly trávu v období 
od 7. 4. do 4. 6. 2008.
� 3x Bašta, London � 2x Lidická 
(park) � 3x Plus, SuNN 8 � 3x Pivo-
varské nám., Žižkovo nám., kap. 
Jaroše � 1x Pomníky � 2x Kysel-
ská – B. Němcové – Mostecká
� 2x Kyselka park � 3x Teplická
� 3x Dětská hřiště, Chlum, Pro-
luka � 2x Mateřské školy � 2x 
Pečovatelský dům � 2x Hradiště, 

fara, podchod kyselka � 2x Kysel-
ka – kurty, atletický  stadion � 2x 
SuNN sídliště, autobus. nádraží, 
Břežánská � 1x M. Švabinského 
– Sovova – Železniční � 2x Zele-
ný dům – Pražská � 2x Garáže 
Jenišovská – Fügnerova � 1x PP 
I., PP II., 5.květen, SHD sídl. + 
Studenstká, Chlum sídl., Kysel-
ská, Nábřežní, Skleničkova, 1/13, 
Mládežnická

Doplňková činnost MTSB
� 1x ZŠ PP � 1x ZŠ Teplické před-
městí � 1x SHD – Havířská (pro 
dětský den) � 1x Bývalé zahrádky 
1/13, pod pasovkou � 1x Škvá-
rové hřiště (okolí pro jarmark) � 
1x Sportoviště před otevřením � 
1x Stř. komunikace � 1x Kasárna 
vstup � 1x Hřbitov � 2x Lidl � 
Korálkárna, KC Kaskáda, dvorky 
náměstí 88

abychom pomohli středisku veřejné 
zeleně.“

Pozn.: Není problém objednat 
cizí fi rmu na sekání trávy, ale kaž-
dý si musí uvědomit, že jsou to další 
fi nance nad rámec rozpočtu MTSB 
(tedy i Města).

Sekání obstarávají
čtyři party

Městské technické služby mimo 
svou hlavní činnost, mají ještě 
doplňkovou. Praxe je taková, že 
sekání se neprovádí pouze na veřej-
ných místech, ale i na místech jako 
jsou školy, sportoviště, pohádkový 
les, obchodní dům Lidl nebo garáže 
pod pasovkou, aj. 

„Tráva je potřeba posekat také 
před různými akcemi jako jsou Dny 
dětí, jarmark a jiné slavnostní udá-
losti“ uvedla ředitelka MTSB.
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Střípky
z BílinyUložila:

Tajemníkovi městského úřadu pro-
věřit možnost umístění veřejného 
osvětlení ve spojovací ulici Kmochova 
a Aléská, podél plotu ZŠ praktická.

Schválila:
Uzavření smluv o poskytnutí dotace 

z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací mezi měs-
tem Bílina a Mysliveckým sdružením 
Bořeň Bílina ve výši 10.000,- Kč, 
s Gymnáziem Bílina ve výši 8.000,- 
Kč a dále navýšení rozpočtu DDM 
Bílina o 15.000,- Kč, KC Kaskáda 
– šachový klub o 10.000,- Kč, ZŠ 
Lidická o 20.000,- Kč, odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví pro Klub 
důchodců II. o 10.000,- Kč. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z  rezervy rady města mezi 
městem Bílina a Tělocvičnou jedno-
tou Bílina na oblastní přebor ČOS ve 
fl orbalu v Praze, na pořízení jednot-
ných dresů a dále na jízdné a ubyto-
vání, ve výši 16.000,- Kč.  

Navýšení rozpočtu KC Kaskáda 
z Programu podpory kultury a lite-
rárního fondu v celkové výši 30.000,- 
Kč, na „Letní taneční setkání“, dle 
návrhu komise pro školství, kulturu 
a sport. 

Navýšení rozpočtu fi nančního 
odboru na vložení peněžitého vkla-
du do o. p. s. Bílinské lázně, ve výši 
20.000,- Kč. 

Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 
o pronájmu pozemkových parcel č. 
12/4, 12/5, 12/12 v k. ú. Bílina, její-
mž předmětem je provoz prodejny 
potravin. Dodatkem se mění původ-
ní nájemce Plus Discount s. r. o., na 
nového nájemce Plus Nemovitosti s. 
r. o. s tím, že všechna práva a povin-
nosti přecházejí na nového nájemce. 

Uzavření smlouvy o nájmu nemo-
vitostí na pronájem parcely č. 581/2  
o výměře 716 m2 a parcely č. 581/6 
o výměře 1.012 m2 oddělené GP č. 
2224-982/2008 z parcely č. 581/1 vše k. 
ú. Bílina. Smlouva se uzavírá mezi Měs-
tem Bílinou jako nájemcem a SK SIAD 
Bílina se sídlem v Bílině, ul. Komenské-
ho 41/6, PSČ 418 01 jako pronajímate-
lem. Zároveň souhlasí s podmínkami 
v této smlouvě stanovenými.

Rozhodla:
Vypsat výběrová řízení na zakáz-

ku malého rozsahu dle Směrnice č. 
04/2007 pro akce:

a) «Vybavení dvou klasických 
  učeben a dvou učeben výpočetní
  techniky školním nábytkem» 
  v ZŠ Za Chlumem

b) «Vybavení dvou tříd interaktivním
  systémem» v ZŠ Za Chlumem 

c) «Oprava fasády štítu
  Wolkerova 73, Bílina» 

d) «Oprava částí komunikací
  v k. ú. Bílina» 
e) «Provádění čištění, prohlídky 

  a opravy kanalizace dle pokynů» 
  pro objekty ve správě města Bílina.

f) «Provádění zámečnických prací 
  dle pokynů» pro objekty ve správě
  města Bílina.

g) «Vnitřní vybavení
  MŠ M. Švabinského 668» 
h) «Provádění plynoinstalačních prací

  vč. revizí odběrného plynového 
  zařízení dle pokynů» pro objekty 
  ve správě města Bílina 

i) «Provádění vodoinstalačních prací
  dle pokynů» pro objekty ve správě
  města Bílina

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci «Rozšíření osvětle-
ní přechodu pro chodce – Pražská 
– Bořeňská»,  fi rmě Tejček Stanislav 
- ELEKTROSERVIS Bílina, jako 
specializovanou zakázku.

Přidělit zakázku malého rozsahu 
na akci 

• «Rekonstrukce komunikace a od-
 vodnění v ulici Tyršova, Bílina»  
 jedinému uchazeči a to fi rmě SSŽ 
 a.s. závod Ústí nad Labem. 

• «Oprava části komunikace v areálu
 HNsP, Bílina»  jedinému uchazeči
 a to fi rmě SSŽ a.s. závod Ústí nad 
 Labem. 

• «Služby útulku pro psy a kočky» 
 jedinému uchazeči a to fi rmě 
 Kubalík David – Útulek pro opuš-
 těná zvířata Louny - Jimlín. 

Nejvýhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu akci

•  «Malování prostor ZŠ Aléská» je 
 nabídka fi rmy Kunšta Miroslav 
 Bílina. 

• «Oprava chodníku v ulici 5. května,
 Bílina» je nabídka fi rmy Žejdlík 
 Josef Bílina. 

• «Oprava chodníku v ulici Jakoub-
 kova, Bílina» je nabídka fi rmy 
 Žejdlík Josef Bílina. 

• «Oprava přístupového chodníku 
 v ulici Kpt. Jaroše, Bílina» je na-
 bídka fi rmy Žejdlík Josef Bílina. 

• «Oprava cesty na hřbitově
 v Bílině» je nabídka fi rmy
 Žejdlík Josef  Bílina. 

•  «Oprava spojovacího chodníku 
 v ulici Aléská – Kmochova, Bílina»
 je nabídka fi rmy Bezold Bílina.  

• «Oprava chodníku v ulici Mírová, 
 Bílina» je nabídka fi rmy Bezold 
 Petr Bílina. 

• «Výměna oken v objektu knihovny
 v ulici M. Švabinského, Bílina» je 
 nabídka fi rmy Idealfenster a.s.  
 Chudeřice. 

• «Provádění klempířských a pokrý-
 vačských prací dle pokynů» je 
 nabídka fi rmy H.P.M. Servis s.r.o. 
 Most. 

• «Provádění elektroinstalačních 
 prací a revizí elektroinstalačních 
 zařízení dle pokynů» je nabídka 
 fi rmy Tejček Stanislav ELEKTRO-
 SERVIS Bílina. 

• «Provádění truhlářských prací dle
 pokynů» je nabídka fi rmy Gröschel
 Josef Bílina. Druhou v pořadí je 
 nabídka fi rmy TRUNN s.r.o. Bílina. 

• «Provádění zednických a obkla-
 dačských prací dle pokynů» je 
 nabídka fi rmy Žejdlík Josef Bílina.  

Projednala a doporučuje 
ZM schválit:

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

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

Uzavření smlouvy o přijetí daru 
mezi městem Bílina a společností 
Jaroslav Třešňák – Horova, Teplice, 
ve výši 100.000,- Kč. 

Projednala a doporučila
ZM vydat

Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 01/2008, kterou se vydává Ceno-
vá mapa stavebních pozemků města 
Bíliny. 

Projednala a doporučila
ZM uložit:

Tajemníkovi městského úřadu 
zajistit vypsání výběrového řízení 
na projektanta úvodní studie zástav-
by rodinných domků v lokalitě B11, 
Pražské Předměstí II „Pod Bořní“. 

Nezaujala stanovisko
K vydání Obecně závazné vyhláš-

ky města Bíliny č. 2/2008 o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství.  

Vzala  na vědomí 
Splnění usnesení, kterým bylo ředi-

telce Městských technických služeb 
Bílina uloženo umístit kontejner na 
odpad k nástupní turistické cestě na 
Bořeň, a to každoročně v období 
od měsíce dubna, do měsíce října, 
na náklady města s tím, že zde byly 
umístěny dvě popelnice o objemu 
120 l. 

Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předložit radě města rozpoč-
tované a skutečné příjmy a výdaje za 
provoz tělocvičny Teplická za rok 
2007 a 2008. 

Ing. Ladislav Kvěch – tajem. MěÚ Bílina
S úplným zněním usnesení se lze 

seznámit na úřední desce MěÚ Bíli-
na nebo v sekretariátu starosty města  
a dále i na webových stránkách města  

(www.bilina.cz)

Rada města Bíliny na své 12. schůzi 
konané dne 11. 6.2008 mimo jiné

Jak jste ohodnotili
webové stránky Bíliny

V měsíci květnu mohli náv-
štěvníci webových stránek Bíliny 
hodnotit jejich vzhled nebo infor-
movanost. Výsledky byly podle 
vedoucího informatiky na MěÚ 
Miloslava Dvořáka spíše pozitiv-
ní. „U jednotlivých organizací by 
mohlo být více informací. Problém 
však je tyto informace nejen zís-
kat, ale hlavně pravidelně udržo-
vat aktuální. Oddělení informatiky 
pouze zajišťuje provoz webu měs-
ta po technické stránce. Získávání 
informací náleží někomu jinému. 
Dle mého názoru by bylo potřeba, 
aby vedení města a vedoucí odbo-
rů zvýšili svoji iniciativu směrem 
k www stránkám města, aby od 
nich chodily návrhy, požadavky 
aj,“ uvedl Miloslav Dvořák.

Některé organizace své webo-
vé stránky pravidelně aktualizují 
a jejich vzhledu věnují patřičnou 
pozornost. Do této skupiny pat-
ří především základní školy, KC 
Kaskáda, Dům dětí a mládeže 
nebo městská knihovna. Naopak 
některé webové stránky se neaktu-
alizují vůbec. Především se jedná 
o městskou policii, kde by občané 
určitě přivítali různé informace, 
například ohledně bezpečnosti. 
Dalším hříšníkem je Hornická 
nemocnice s poliklinikou, kde 
je průběžná aktualizace důležitá 
nejen pro pacienty, ale i lékaře. 
Po rozkliknutí odkazu na městské 

 28. červen Drážďany
 12. červenec  Liberec (ZOO, 

Ještěd)
 26. červenec  Hluboká n/V., 

Třeboň
   9. srpen  Karlštejn,

Koněprusy
 23. srpen  Mariánské 

Lázně, Lázně 
Kynžvart

  6. září Praha
 20. září  Litoměřice 

(zahrada 
Čech)

 říjen  3x houby
(Kralovice)

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

Zájezdy 2008Zájezdy 2008
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technické služby, se dozvíme pou-
ze tel. čísla kam v případě potřeby 
volat. Přitom informace o sběrném 
dvoru, místa sekání trávy, úpravy 
zeleně nebo čištění chodníků by 
občané jistě uvítali.

Otázka zněla: Oznámkujte strán-
ky města v porovnání s jinými 
městy ( jako ve škole 1 = nejlepší, 
5 = nejhorší).

1. Známka 1: 75 x 
2. Známka 2: 44 x 
3. Známka 3: 36 x 
4. Známka 4: 31 x 
5. Známka 5: 22 x

Nová učebna informatiky 
Od nového školního roku za-

čne na ZŠ Za Chlumem fungovat 
zcela nová učebna informatiky 
s operačním systémem Vista. Na 
základní škole mají již dvě učeb-
ny informatiky, ale v jedné pracují 
žáci s repasovanými počítači a ve 
druhé jsou počítače novější z celo-
republikového projektu INDOŠ.

„Technika jde rychle dopředu, 
a tak jsme se rozhodli učeb-
nu informatiky zmodernizovat. 
V nové učebně bude nainstalo-
váno 14 PC plus jeden učitelský. 
Chybět nebude keramická interak-
tivní tabule, internetová učebnice, 
což je novinka na trhu. Vyučovat 
se bude Český jazyk, Matematika 
a cizí jazyky. Hlavně bych chtěla 
velmi poděkovat starostovi Josefu 
Horáčkovi, který vyjednal spon-
zorský dar 380 tis. korun od Seve-
ročeských dolů a.s.,“ uvedla ředi-
telka ZŠ Za Chlumem Mgr. Jana 
Flenderová.

Otevírací hodiny na kou-
pališti v Žižkově údolí

Krytý bazén bude uzavřen 19. 
června a 20. června bude zahájen 
provoz venkovního plaveckého 
bazénu. Provoz sauny bude ukon-
čen 20.června.V Žižkově údolí 
bude bazén zpřístupněn každý den  
od 10.00 hod. do 19.00 hod.

Prázdninové investiční 
akce města

Na základě revize, kterou 
město provedlo, se bude opra-
vovat odběrné plynové zaříze-
ní. Oprava se bude provádět na 
sídlišti Za Chlumem č.p. 752 
– 756. Stejně tak u dvou bytových 
domů v majetku města č.p. 751. 

O lázně Kyselka projevila zájem 
před dvěma roky pražská obecně 
prospěšná společnost VIA VITAE, 
o.p.s., která jako jediná s městem 
stále jedná o podmínkách proná-
jmu lázní.

Poslední mimořádné jednání se 
konalo ve středu 4. června 2008, 
kde zastupitelé po bouřlivé dis-
kusi schválili konečnou podobu 
nájemní smlouvy, jejímž předmě-
tem je pronájem budov a pozemků 
v areálu lázní Kyselka, dle návrhu 
lázeňské komise s připomínkami 
města a společnosti VIA VITAE 
o.p.s.  Zastupitelstvo vzalo na 
vědomí odstoupení Ing. Karla 
Matušky z funkce předsedy lázeň-
ské komise na vlastní žádost. Jako 
předsedu lázeňské komise schvá-
lila rada města Pavla Košťála. 

Členy správní rady jsou:  před-
seda Ing. František Poživil, 
Naděžda Mauerová, Roman 
Šebek,  Zdeněk Rendl ml., Josef 
Horáček a  Milan Pecháček

Členy dozorčí rady jsou: před-
sedkyně Mgr. Zdena Hanzlíko-
vá, Oldřich Bubeníček a  Michal 
Mlej   

Otázka lázní nabývá v poslední 
době na aktuálnosti.

Získá bílinské lázně Via Vitae 
o.p.s. nebo bude město pokračo-
vat v jednáních s dalšími potenci-
onálními zájemci?

Jaký předpokládáte 
další vývoj v jednání 

o lázních?

Pokusím se 
na tuto otáz-
ku odpovědět, 
i když mi to 
půjde velice 
těžko. Jako 
většina zastu-
pitelů jsem i já 

rád, že se kolem lázní něco děje 
a že jednání došla už tak daleko, 
jako nikdy před tím. Na druhou 
stranu nezakrývám o budoucnost 
lázní obavy, a to z toho důvodu, 
že o investorovi nic nevím. Spo-
lečnost Via Vitae nám nepřed-
ložila žádný záměr a tak nezbývá 
nic jiného,  než - li se pořádně 
smluvně pojistit. Ovšem i v tomto 
případě hrozí městu velké potíže. 
Investor totiž využívá situace, kdy 
tu není žádný jiný zájemce a je 

si vědom, že s ním jednat musí-
me, chceme-li lázeňství ve městě 
obnovit. 

Toto číslo Bílinského zpravo-
daje vyjde ve čtvrtek 19. června 
a nejpozději do následujícího dne, 
tj. do 20. června, musí společnost 
Via Vitae odevzdat žádost o dota-
ci, tudíž předpokládám, že v tuto 
chvíli je již rozhodnuto (právě ale 
teď, když píšu tyto řádky, výsle-
dek rozhodnutí neznám). Nyní vše 
už závisí pouze na šesti členech 
správní rady Lázně Bílina o.p.s.,  
zda - li se rozhodnou smlouvu 
s investorem podepsat či nikoliv. 
Já osobně, byl-li bych členem 
tohoto orgánu, a nebyl mi před-
ložen investiční záměr, smlouvu 
bych s čistým svědomím nepo-
depsal. Již jednou jsme tu měli 
jednoho pána, který vlastnil lázně, 
a já bych byl velmi nerad, kdyby 
se historie opakovala. Odrazuje 
mě i způsob jednání společnosti 
s městem, obzvláště pak nátlak 
na našeho kolegu Radka Johannu, 
což se dokonce podobá krimi-
nálním praktikám. Vadí mi také 
vystupování některých zastupite-
lů, kteří zapomínají, koho že to 
vlastně zastupují,  zda - li město 
či společnost Via Vitae - někte-
ré argumenty jsou zcela scestné 
a neuvážlivé.

Michal Mlej (LiRA)

Mým osob-
ním přáním 
je, aby lázně 
opět fungo-
valy, protože 
patří k městu. 
Můj názor je 
takový, že ces-

ta k zprovoznění lázní je dlouhá, 
protože po několika jednáních 
s možnými investory vždy vyšu-
měly do ztracena. V současné době 
jednáme s jistým podnikatelem, 
který má už řadu let zájem o zno-
vu zprovoznění lázní. Vzhledem 
k tomu, že investice jsou v řádu 
sta milionů, není opravdu jedno-
duché sehnat seriozního inves-
tora a sestavit takovou smlouvu, 
aby vyhovovala oběma stranám. 
V tomto směru si myslím, že jsou 
velkou zárukou pro ochranu měst-
ských investic členové lázeňské 
komise Ing. Matuška a Mgr. Joha-
na, bez kterých si nedokážu další 
jednání o lázních představit. Chtěl 
bych věřit, že podnikatel se kte-

rým jednáme to myslí upřímně a, 
že to s ním dotáhneme do zdárné-
ho konce.

Pavel Prchal (KSČM)

Lázně jsou 
opravdu velké 
sousto a s roz-
počtem staveb-
ních úprav dle 
stáv. projektu 
přes 350 mil. 
Kč se velmi 

těžko hledá investor, který by 
byl schopen zainvestovat první 
fáze staveb ze svého a poté by 
mohl čerpat fi nance z EU. Spo-
lečnost VIA VITAE o.p.s., která 
začala vážně na projektu praco-
vat a aktivně připravovat, časem 
narazila na již detailní problémy 
a s tím začala její akceschopnost 
slábnout. Úprava smlouvy s členy 
lázeňské komise probíhala na hra-
nici únosnosti, kdy se společnost 
snažila vsouvat neustále dokola 
do smlouvy neakceptovatelné 
výhody stejného typu, které byly 
zase dokola komisí odmítány. 
Tento investor se ani nezajímal 
o studii proveditelnosti, která byla 
zadána za cca 1mil. Kč (takto se 
vydělává), která řeší ekonomiku 
provozu a návratnosti investice, 
kde se uvádí, že je třeba zvednout 
kapacitu lůžek, změnit koncepci 
a zmodernizovat projekt dle stáva-
jících moderních trendů atd. Tedy 
mám dojem, že této fi rmě a mno-
hým dalším půjde jen na zákla-
dě podpory města dopracovat se 
k penězům z EU, kdy pomocí pře-
dražených stavebních prací, které 
lze velmi jednoduše převést na 
papír, jako je tomu u mnoha zaká-
zek státu či města a vyčerpat tyto 
peníze ve svůj prospěch. Investor 
ovšem může také fi nance proin-
vestovat, a pak se pokusit o pro-
investovanou částku soudit. To se 
snaží lázeňská komise s právní-
kem města podchytit a případné 
závazky a pohledávky ponechat 
jen na o.p.s. mimo majetek města 
a budoucí smlouvu připravit i na 
tuto špatnou alternativu.  Naštěstí 
máme možnost tyto položky sta-
vebních prací kontrolovat a v pří-
padě nejasností zasáhnout, aby 
nedošlo k postavení nafouknuté 
bubliny, jakou třeba je upečení 
rohlíku za 500,-Kč. No zastupitel-
stvo smlouvu schválilo v uprave-

Město Bílina založilo obecně prospěšnou společnost
Zastupitelé města na svém druhém veřejném zasedání 28. února letošního roku, které se uskutečnilo 
v mimořádném termínu, odsouhlasilo založení obecně prospěšné společnosti Bílinské lázně o.p.s. Stejně 
tak byli zvoleni členové správní a dozorčí rady za město Bílina. 

dokončení na str. 5
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V Havířské ulici, čekají na opravu 
plynového zařízení oba dva domy 
s pečovatelskou službou.

Významnou akcí bude rekon-
strukce a odvodnění Tyršovy uli-
ce, kde byly dlouhodobé problémy 
s vodou při větším přívalu deště. 
„Tento problém se táhne opravdu 
dlouho, čekali jsme na dotaci, ale 
ta nám bohužel nevyšla. Rekon-
strukci zafi nancujeme z rezervy 
na komunikace,“ sdělil vedoucí 
investičního odboru Ing. Jaroslav 
Bureš.

Opravy se dočká i silnice v are-
álu Hornické nemocnice s poli-
klinikou, chodník v ul. 5.května, 
Mírová, Jakoubkova, Kpt. Jaroše 
a v Kmochově ulici za ZŠ praktic-
ká. Nový povrch dostane i hlavní 
cesta na hřbitově.

Městské perličky
Zajímavost mají chodci v Čapko-

vě ulici. Na křižovatce s Litomě-
řickou se zúžila vozovka a vznikl 
nový chodník. Dopravní značka 
v něm ukazuje, kde dříve vozovka 
byla. Ještě chybí návod, kudy mají 
jezdit maminky s kočárky.

Text a foto: O. Bubeníček

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

né formě a tímto tedy dalo pokyn 
k rozjetí akce. Doufám, že fi nance 
z EU budou, orgány města uhlída-
jí předražování stavby o přijatel-
nou mez a lázně se do tří let podaří 
zrekonstruovat a zprovoznit.

Ing. František Poživil (SNK-ED)

Město Bílina 
koncem 90-
tých let vel-
mi usilovalo 
o získání lázní 
Kyselka do 

svého majetku. To bylo jediné, 
co se za více než 10 let podaři-
lo. Nespočet zájemců, nespočet 
jednání, která nikam nevedla, se 
stala výsledkem 10-ti leté práce. 
4. června 2008 mimořádně zase-
dalo městské zastupitelstvo, kte-
ré projednávalo nájemní smlouvu 
se společností VIA VITAE o.p.s. 
Smlouva o nájmu k dnešnímu dni 
( 13.6. 2008 ) není podepsaná 
a město si klade nepochopitelné 
požadavky. Jaký přepokládám 
další vývoj v této záležitosti? 
Obávám se, že se opět nestane 

nic, jako už mnohokrát v minu-
lých letech. Máme přece další 
dva zájemce, zaznělo na mimo-
řádném zasedání MZ, tak proč 
nezhatit všechna ta jednání 
a dohadování? A kolikrát ještě? 
Lázně chátrají a místo prestiže 
a rozvoje zůstane městu jen ruina. 
I přesto bych chtěla touto cestou 
poděkovat některým zastupite-
lům za jejich konstruktivní pří-
stup při zasedání  4.června a těmi 
jsou  V.Šlambora,  Z.Hanzlíková,  
P.Prchal a   Z.Svoboda.

M. Aubrechtová Havlová (ČSSD)

Město Bílina založilo obecně prospěšnou společnost
pokračování ze str. 4

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad
v I. pololetí 2008 je 30. 6. 2008.

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině,
přízemí (vpravo) - č. 101 v těchto hodinách:

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

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

Město Bílina provozuje pečovatelskou službu pro potřeby senio-
rů a zdravotně postižených občanů. Je to služba terénní, což zna-
mená, že pečovatelky navštěvují své klienty přímo u nich doma. 
V současné době tuto službu provádí 6 pečovatelek u 105 klientů 
po celém městě Bílina.

Znáte pečovatelskou službu?

Péči obstarávají v pracovní 
dny od pondělí do pátku od 7.00 
do 15.30 hodin.

Co pečovatelská
služba nabízí?

• pomoc při osobní hygieně 
• běžné nákupy a pochůzky • 
poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy • běžný 
úklid a údržba domácnosti • 
praní a žehlení prádla • zajiště-
ní velkého úklidu domácnos-
ti – úklid po malování, mytí 
oken, úklid společných prostor
• doprovázení k lékaři
Jaká je cena za služby? 
Cena je určena ze zákona 

a ceník úhrad vám předloží paní 
Jonášová-pověřená vedením 
pečovatelské služby před pode-
psáním smlouvy o poskytování 
pečovatelské služby. 

Kde si pečovatelskou 
službu objednáte? 

Adresa: Domy se soustředěnou 

PS, Havířská 582/27, 418 01 
Bílina, vedoucí paní Libuše 
Jonášová tel: 417 821 009 nebo 
odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví při MěÚ v Bílině, 
paní Helena Marinčáková: tel 
417 810 925

Co jsou Domy se sou-
středěnou pečovatel-

skou službou?
Jedná se o byty města, které 

se přidělují na základě žádos-
ti, kterou přezkoumá sociálně-
zdravotní komise a doporučí ke 
schválení Radě města. Podmín-
kou je, že každý žadatel musí 
mít zavedenu pečovatelskou 
službu. Proto se pečovatelská 
služba „soustřeďuje“ do obou 
domů v SHD.

Pečovatelská služba
je tu pro ty,

kteří potřebují pomoci.
Helena Marinčáková

Daňové a poplatkové 
povinnosti občanů 
Bíliny v roce 2008

31. 3. 2008
 splatnost místního poplatku

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

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

31. 5. 2008
 splatnost daně z nemovitosti

 (daň lze zaplatit bezhotovostním 
převodem na účet FÚ, prostřednictvím 

složenky zaslané FÚ nebo na pokladně FÚ)

30. 6. 2008
 splatnost místního poplatku

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

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

30. 9. 2008
 splatnost místního poplatku

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

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

300,- Kč/rok)

30. 12. 2008
 splatnost místního poplatku

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

se uhradí II. pololetí)

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

zastupitelstvem města. Příjemcem 
daně z nemovitosti je obec, avšak 

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

výše je stanovena zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou vydanou obcí. 

Všechny vydané OZV jsou občanům 
k dispozici na webových stránkách 

obce, případně na finančním odboru. 

Vyznačené datum splatnosti
je vždy poslední den,

kdy lze poplatek nebo daň
zaplatit bez sankcí.
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Střípky
z Bíliny

V pátek 30. května 2008 se 
uskutečnil 6. ročník sportovního 
klání mezi žáky 2. stupně s již 
tradičním podtitulem zaměře-
ným  na problematiku kouření. 
Cílem projektového dne je upo-
zornit na nesmyslnost a nebez-
pečnost tohoto zlozvyku, ukázat 
význam života bez tabáku a dal-
ších závislostí nebo nalézt cestu 
jak se kouření zbavit.

Projektový den „ Žijeme bez kouření „ aneb „ 
Chlumiáda „ na Základní škole Za Chlumem
Projektový den „ Žijeme bez kouření „ aneb „ 
Chlumiáda „ na Základní škole Za Chlumem

 www.skolasmyku.cz

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

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

Cesta za poznáním

Čechy krásné, Čechy mé….“ 
Děti z MŠ M. Švabinského 
v Bílině se zúčastnily výletu do 
minulosti. Navštívily skanzen 
v Zubnicích, kde se seznámily se 
stavbami a životem na vesnici. 
Počasí nám přálo a dětem se moc 
domů nechtělo.

Cesta do pravěku

Další výlet byl tentokráte do 
Plzně, kde jsme s dětmi navštívili 
DINOPARK. Děti se zaujetím sle-
dovaly velké ještěry, jejich zvuky. 
Každý by si chtěl zkusit žít v té 
době. Počasí se opět vydařilo a už 
se všichni těšíme na výlet do Jizer-
ských hor, kde si děti vyzkouší jíz-
du plážovým vláčkem a výstup na 
rozhlednu Černá studnice. Rostou 
z nich malí cestovatelé…

E. Růžičková

V tento den se žáci i učitelé 
sešli již v 8 hod. na školním hřišti 
a zahájili sportovní dopoledne pře-

hlídkou prezentací, které se právě 
tabákové závislosti týkaly. Někteří 
zvolili tradiční prostředek – pla-
kát, jiní nacvičili scénku a někte-
ří dokonce recitovali básně.  Pak 
následovalo soutěžení,  v již tra-
dičních disciplínách – běh, skok, 
medvěd brtník, a nebo v nových 
ještě neokoukaných – skok v pytli, 
otáčení obručí, přetahování se la-
nem. Nedílnou součástí byla i zdra-
vověda, kde žáci transportovali 
zraněného, zpevňovali zlomeninu 
končetiny, poskytovali pomoc při 
zástavě dechu nebo odstraňovali 
klíště. Tradičním završením celé-

ho dopoledne se stal vytrvalostní 
běh. Právě účastníci tohoto závo-
du zaslouží největší obdiv, vždyť 
komu by se chtělo při horkém slu-
nečném počasí běhat.

Na závěr můžeme zhodnotit ten-
to den jako vydařený. Počasí bylo 
nádherné, přímo vybízející k poby-
tu v přírodě, všichni si odpočali od 
každodenní  školní práce a načer-
pali nové síly do závěrečného 
fi niše. V otázce kouření je jasné, 
že tento problém nás bude prová-
zet i nadále každodenním životem 
a nezbývá, než v boji s ním pokra-
čovat.  Mgr. Ivana Kulinová

Už se zubaře nebojíme

Naši prvňáci se nejprve zúčastnili 
hodiny dentální hygieny, kde se nau-
čili, jak se správně starat o zoubky. 
Součástí byl i nácvik správné tech-
niky čištění zubů. Každý prvňák pak 
navštívil pojízdnou zubní ambulan-
ci, kde mu dětská stomatoložka pro-
vedla preventivní prohlídku zubů,
zapsala výsledky vyšetření do for-
muláře. Rodiče tak byli bezprostřed-
ně informováni o stavu chrupu svého 

V pátek 30. května  navštívila 
Základní školu Za Chlumem 
pojízdná zubní ambulance. Naše 
škola byla jako jediná z Bíli-
ny vybrána, aby se zapojila do 
preventivního programu Signal 
Dentibus, který nese pečeť České 
stomatologické komory.

dítěte. Součástí této bezvadné akce 
byly také soutěže, malování „vese-
lých zoubků“ a malé dárečky (zubní 
pasty, kartáčky). 

Děti byly velmi nadšené a po této 
zkušenosti jistě snadněji překonají 
strach z návštěvy svého zubaře.

Mgr. Ivana Aulická

foto: V. Weber
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Srde
n� jim blahop�ejeme,
d�kujeme jim za všechno, co pro 
nás ud�lali a p�ejeme ješt� hodn�

spole
ných let ve zdraví mezi námi.

Dcera Ludmila,
vnu�ka Jana s rodinnou

ZLATOU SVATBU

Dne 21. 6. 2008 oslaví manželé

Lidmila a Herbert Tillovi 
z Bíliny své krásné životní výro
í

ZLATOU SVATBU
ejeemmeee

INZERCE 045/BZ

Děti slavily svůj den - fotoreportáž V. WeberDěti slavily svůj den - fotoreportáž V. Weber

Den dětí v DDM
Děti si zasoutěžily, 

např. v pirátském hodu 
na plechovky, skákaní 
v pytli, lovení lodiček, 
obřím dominu, háze-

ly na prohazovadla, vyzkoušely si 
kuličkový stůl, kroket aj. 

Z atrakcí byl pro děti připraven 
vláček, řetízkový kolotoč, velké 
oblibě se těšila velká skákací sklu-
zavka i na jízdu v bugginách se stá-
la fronta. Při odchodu z dopolední 
části dětského dne dostaly všechny 
děti kousek z pirátského pokladu - 
přívěšek na krk.

Odpolední blok začal od 15.00 
hod. Děti si mohly zakoupit star-
tovní  kartičku v recepci DDM a do 
ní dostávaly razítka za splnění jed-
notlivých disciplín. Každá disciplí-
na byla bodována a za získané body 

si děti mohly ve stánku „U piráta“ 
vybrat odměnu, která nebyla jen 
sladká, ale děti si mohly vybrat 
i autíčka, propisky, …… Všechny 
atrakce byly k dispozici i odpoled-
ne, jen odpoledne chyběla velká 
skluzavka, ale přibyli nám poníci ze 
Selského dvora Braňanech, o které 
byl také velký zájem.

Děti si kromě soutěžních disciplín 
mohly vyrobit rybičku z bužírky 
nebo z korálků náušnice.

Dále si mohly zdarma vybarvit 
omalovánky, ustřihnout bonbón 
nebo shlédnout ukázku pletení 
copánku. Na dětském dnu vystou-
pily děti z kroužků píšťalka, břišní 

tanečnice a balet. Počasí nám tento 
rok přálo a tak na odbyt šla i zmrzli-
na nebo ledová tříšť. Ke koupi byly 
i tradiční pouťové pochoutky, pop-
corn, balónky, ale i plyšáci. Dopo-
ledne i odpoledne běžela souběžně 
i Klokánkova zahrada. 

Dopolední i odpolední část dět-
ského dne moderoval Vlasta Vébr.

Během Dětského dne jsme zaháji-
ly sbírku hraček pro dětské oddělení 
nemocnice v Mostě a v Teplicích. 
Hračky z této sbírky jsme předali 
do nemocnic 13. 6. 2008. Děkuje-
me touto cestou všem, kteří nám 
do této sbírky přispěli. (Bližší infor-
mace z předávání najdete v příštím 
čísle BZ). Lada Zámostná

Dne 30. 05. 2008 se konal v areálu a okolí  DDM Bílina Den dětí 
u pirátů. Dopoledne jsme přivítali mateřské školky a ZŠ sladkou 
pozorností.

Hrobčice

INZERCE 043/BZ

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

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

domu, či plotu
reklamní plochu! 

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

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

Lukov
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

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

27 ŠATŮ
USA. Romantická komedie

Vstupné: 60,- Kč

LETNÍ KINO KYSELKA
• sobota 21. června od 21.30 h.

HORTON
USA/Dobrodružný animovaný fi lm.

Vstupné: 70,- Kč

• sobota 28. června od 21.30 h.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ

RODINKA
ČR. Komedie.

Vstupné: 70,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO
• středa 25. června od 18.00 h.

TAJEMSTVÍ PRSTENU
Válečný koprodukční fi lm

Vstupné: 60,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
• čtvrtek 19. června od 17.30 h.

AKADEMIE ZUŠ BÍLINA
Vystoupení tanečního oboru

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

ZŠ LIDICKÁ
V programu mimo jiné vystoupí žáci

9. třídy v muzikálu Hrabě Monte Christo

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• sobota 21. června od 14.00 h.

AHOJ LÉTO 2008
Vstupné: 90,- Kč (dospělí), 60,- Kč (děti)

LESNÍ KAVÁRNA
• sobota 28. června od 16.00 h.

BOHEMIA JAZZ BAND
Zahrají kapely z Teplic

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

OZVĚNY ORFEOVY
Prodejní výstava barevných

linoritů Pavla Piekara

• od 2. 7. do 24. 8. 2008
se koná výstava

KRAJ PROMĚN
Fotografi e Pavla Záhorce z Bíliny

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

výstava s názvem
VÝSTAVA DĚTSKÝCH
VÝTVARNÝCH PRACÍ

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

čarodějnice 2008

• od 1.7. do 24. 8. 2008 se koná 
prodejní výstava digitálních

fotografi í manželů
Ziegeheimových s názvem

JAPONSKO… OD HOKAIDA 
PO OKINAWU

TIP KC KASKÁDA
Přijďte s námi oslavit první letní 

den na akci s názvem
AHOJ LÉTO 2008

Děti se mohou těšit od 14.00 hod. 
na řádění s divadélkem Uličník
a zahrát si různé hry, soutěže 
nebo se podívat na pohádky
a zkusit si různé dětské atrakce. 
V 16.30 vystoupí dětský sbor 
Koťata z Chlumce u Ústí nad 
Labem a v 17.00 začne koncert 
skupiny LAURA A JEJÍ TYGŘI.

V programu se představí bílinská 
skupina EXIT a GENIUS LOCI
z Litvínova.

Ve 21.30 promítne letní kino 
rodinný animovaný fi lm HOR-
TON.

DIGITÁLNÍ  KINO 
TAJEMSTVÍ PRSTENU

• středa 25. června od 18.00 h.
Tajemství prstenu nás zavádí do 

doby Druhé světové války, kdy se 
tři mladí Američané - Jeff, Teddy
a Chuck - rozhodnou dobrovolně 
narukovat do války. Spojuje je 
blízké přátelství a také dívka jmé-

nem Ethel, do které jsou všichni 
tři zamilovaní a střídavě se uchá-
zejí o její přízeň. Své srdce tenkrát 
dala Teddymu, ten se ale z války 
už nevrátil, a Ethel se uzavírá před 
světem a později i před svým no-
vým manželem Chuckem i dcerou 
Marií a Jackem, posledním žijícím 
„členem“ staré party.

Mezitím se v irském Belfastu mla-
dík Jimmy seznámí se starým hasi-
čem Michaelem, který se pokouší 
najít trosky letadla, jehož havárie 
byl za války svědkem. Začátkem 
devadesátých let je Severní Irsko 
ještě pekelně neklidné místo a hle-
dání zavede Jimmyho s Michaelem 
přímo na místo, odkud IRA organi-
zuje své teroristické útoky. Jimmy 

zde nalezne lidské tělo, ale ještě něco 

daleko zajímavějšího - zlatý prsten, 
na kterém je vyryté dívčí jméno 
Ethel.

LETNÍ KINO KYSELKA UVÁDÍ
Českou fi lmovou komedii
TAKOVÁ NORMÁLNÍ

RODINKA
V hájence na samotě žijí na hro-

mádce už čtyři generace rodiny 

Hanákových. Babička překypu-
je životním elánem a její vášní 
je psaní detektivek. Její dcera, 
paní Hanáková, rázná žena s vel-
kým srdcem, miluje zpěv, ale 
protože nemá talent, celý život 
dělala kuchařku. Pan Hanák je 
výpravčí, jeho celoživotními lás-
kami jsou zvířata všech druhů 
a velikostí, která pěstuje v domě 
i okolí. Starší dcera Pavla má 
s mužem Petrem, příležitostným 
kutilem, který většinou spí nebo 
jí, dva hyperaktivní syny, jimž 
nikdo neřekne jinak než Raubíři. 
Neformálním členem rodiny je 
pak pan Poštolka, který v domě 
za městečkem tráví podezřele 
mnoho času! Jedno úplně běžné 
rodinné odpoledne oznámí mlad-
ší dcera Káča rodině, že čeká 
dítě. Zdeněk, se chce zachovat 
jako čestný muž a s Kateřinou se 
oženit. Jeho matka však pro toto 
řešení nemá pochopení, a tak se 
Zdeněk stává dalším obyvatelem 
rodinného domu Hanákových. 
Ti si hodlají nového člena peč-
livě prověřit. Zdeňka čeká řada 
nástrah a zkoušek.

Zdroj Palace Cinemas

V sobotu 5. července SMÍŠENÉ POCITY na 
Kafáči s teplickou kapelou od 17.00 hod.

N á s l e d u j í c í 
sobotu rozezní 
letní amfi teátr 
blues. Milovníci 
tohoto hudeb-
ního žánru se 
mohou mimo 
jiné těšit na St. 

Johny & Southern Two (CZ), Petra Börnerová 
band & Miloš Železňák nebo Murphy band & 
Juwana Jenkins (USA, CZ).

David Murphy band hraje moderní americké rhytm 
& blues, stejně tak jako funk a soul. Navazuje na již 
známou formaci David Murphy Band. Lídři kapely 
jsou Američané David Murphy a půvabná dračice 
černošského původu - „JJ“ Juwana Jenkins, která 
za mikrofonem nahradila dřívější Kateřinu Vonráč-
kovou. MB se vyznačuje především svojí pódiovou 
show, při které se posluchač uvolní, pobaví a rozpo-
hybuje. Repertoár je vytvořen z úspěšné vlastní tvor-
by, až po zdařilé předělávky známých skladeb např. 
od Led Zeppelin, Maceo Parkera, J. Browna... Kape-
la je složena z ostřílených hudebníků pohybujících se 
u nás i ve světě na pódiu i ve studiu po boku známých 
jmen, např. Žlutý pes, Lucie Bílá, Los Reyes Dell KO, 
Guitar Crusher... MB slibuje jedinečnou a neotřelou 
show, doplněnou dechovou sekcí. DM se vymyká 
dnes nabízeným a všude preferovaným interpretům, 
navíc s gejzírem perfektně odvedené muziky. V sou-
časné době kapela vystupuje s americkou černošskou 
zpěvačkou Juwanou Jenkins, která obohacuje kapelu 
svérázným, energickým projevem.

(text www.bluesnakyselce.cz)

Připravujeme



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 919. června 2008

Ten si vybral provozovate-
le, který od února 2008 začal 
oblíbenou restauraci kompletně 
opravovat. „Restaurace je roz-
dělena na tři části z toho je jed-
na místnost nekuřácká. Značnou 
pozornost jsme věnovali interié-
ru, na kterém se podílel Ing. Petr 
Žižkovský jeden z nejlepších 
historiků pivovarnictví v České 
republice a bývalý ředitel pivo-
varského muzea v Plzni,“ uvedl 
stávající nájemce Václav Šotta.

Slavnostního otevření se 
zúčastnil i zástupce Drinks 
Unionu a.s. Ing. Ondřej Šimů-
nek, starosta města Bíliny Josef 
Horáček, místostarosta Roman 
Šebek, radní a zastupitelé. 

„Věřím, že se zrenovovaná 
restaurace u Kádi stane více 
navštěvovaným místem a hosté 
se sem budou rádi vracet. Mys-
lím, že náš záměr rekonstrukce 

se povedl a měli jsme i šťastnou 
ruku při výběru provozovatele, 
který má s pohostinstvím dlou-
hodobé zkušenosti,“ vyjádřil 
svou spokojenost Ondřej Šimů-
nek.

Stálí hosté „svůj“ oblíbený 
hostinec nepoznají. Hodně se 
změnilo, ale určitě k lepšímu. 
Každého návštěvníka určitě pře-
kvapí vkusně vybavený interiér. 
Při vstupu do restaurace narazí-
te na nekuřáckou jídelnu, která 
je zasvěcena historii pivovar-
nictví. Hlavní sál patří historii 
města Bílina. Provozovatelé se 
i připravili na fotbalové klání 
EURO 2008 a vybavili hlavní 
sál velkoplošnou obrazovkou. 
Nedílnou součástí je i výborná 
kuchyně, kde nebudou chybět 
hotová jídla, minutky připravo-
vané přímo na grilu a pivo Zla-
topramen.

Jedná se o ženy podezřelé z odci-
zení a následně z neoprávněného 
výběru  platební karty. K výběru 
došlo dne 11. 3. 2008 v době od 
19:19 hod do 19:41 hod z banko-
matu Komerční banky v Bílině na 
Mírovém náměstí a z bankomatu 
ČSOB u nádraží ČD v Bílině.

V případě jakékoliv informace 
o uvedených ženách se mohou 
občané obrátit na tel. 417 823 333 
nebo na linku 158.

Bílinská restaurace U Kádi otevřena
V Bílině byl otevřen nově zrestaurovaný hostinec U Kádi na Kyselce. 
Stále více chátrající budovu převzal do své správy od města ústecký 
Drinks Union a.s., který je zárukou dobré kvality a služeb.

Zahájení 16. 8. 2008 v 10.00 hod.

 � historické tržiště v areálu kláštera, pouliční
  a loutková divadla, výstava historické hasičské
  techniky, výstava lidových krojů
 � kulturní program na  Klášterním náměstí,
  v 19.30 hod. koncert kapely QUEEN revival
 � na horním nádraží ČD jízdy parních lokomotiv mezi  
  Mostem, Litvínovem, Lomem, Osekem a Hroby
 � lunapark (sobota 22.00 hod. ohňostroj) 
 � pouťová zábava v domě kultury od 21.00 hod.,
  k tanci bude hrát kapela ALIANCE ROCK
 � výstava domácího a hospodářského zvířectva

MĚSTO OSEK
VÁS SRDEČNĚ ZVE na

OSECKÉ
slavnosti 2008

ve dnech 16. a 17. 8. 2008

Projekt je podporován
Ústeckým krajem Hlavní sponzor Mediální partner

POLICIE ČR HLEDÁ

INFORMACE O PRODUKTU MÍSTNÍ INFOSTRÁNKY

Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vydavatel Zlatých stránek a provozovatel 
jejich internetové podoby, připravuje novou publikaci - Místní infostránky.
Ty budou obsahovat kromě kontaktů na fi rmy a domácnosti v daném kraji

také regionální informace kulturního a místopisného charakteru.

Místní infostránky budou rozděleny podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností. 
Každá daná obec bude v rámci knihy rozdělena do třech částí. V první části na-
jdou uživatelé všeobecné informace z dané lokality včetně důležitých informací a čí-
sel, dále lokální a městské mapy, krátký pohled do historie, turistického průvodce 
a v neposlední řadě přehled sportovních a kulturních akcí. Druhá část „Firmy“ bude 
určena pro prezentaci fi rem, jejich produktů a služeb. Poslední část bude tvořena 
adresným seznamem domácností, který bude řazen podle měst a obcí příslušné 
oblasti. Pro lepší přehlednost budou v rámci knihy barevně odlišeny jednotlivé obce 
s rozšířenou působností.
Místní infostránky budou obyvatelům regionu distribuovány zdarma do poštovních 

schránek. Zároveň budou k dispozici v městských informačních centrech. 

INFORMACE K SOUTĚŽI MÍSTNÍ HRDINA
Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vydavatel Místních infostránek vyhlašuje soutěž „Zla-
té stránky hledají Místního hrdinu“. Soutěž je určena všem podnikatelům a samostatně 
výdělečně činným osobám v České republice, jejichž podnik funguje na trhu minimál-
ně jeden rok a zaměstnává maximálně 500 osob. Podmínkou pro vstup do soutěže je 
podnikatelský příběh založený na překonávání překážek a těžkého období. Zúčastnit se 
mohou všichni podnikatelé, kteří v těžké situaci byli a dokázali ji překonat. 
Přihlásit se do soutěže je velmi jednoduché. Stačí napsat své kontaktní údaje (jméno, 
adresa, název fi rmy, obor podnikání a telefonický kontakt) na e-mailovou adresu hrdi-
na@mistnihrdina.cz nebo se přihlásit na webových stránkách www.mistnihrdina.cz.,
které budou spuštěny v průběhu měsíce února.  
Cenou pro vítěze je:

1. místo: 100 000 Kč a inzertní program v hodnotě 100 000 Kč
2. místo: 50 000 Kč a inzertní program v hodnotě 50 000 Kč
3. místo: 20 000 Kč a inzertní program v hodnotě 50 000 Kč

 Vítězové budou vyhlášeni na gala večeru v Praze v měsíci listopad 2008. Slavnostního 
večera se zúčastní i porota složená ze zástupců zastupitelských úřadů, hospodářských 
sdružení, doplněná o známé osobnosti a zástupce společnosti Mediatel. Soutěž probíhá 
v celé České republice v časovém období 1. března až 30. září 2008.
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Dne 8. 6. 2008 se uskutečnil již 4. ročník RC RALLY SHOW  BÍLI-
NA - závod modelů automobilů řízených rádiem v měřítku 1:10.

RC Rally show v měřítku 1:10 se zúčastnilo 
20 jezdců z celé ČR

Lad. Koželuh, L. Koželuh, P. Tušínský, M. Koželuh, V. Boháč

I přes nepřízeň počasí, která nás 
doprovázela při sobotní přípravě 
trati, závod proběhl v pohodě a za 
slunečného počasí. 

Trať byla po sobotní průtrži 
zpočátku mokrá a závodníci měli 
plnou hlavu myšlenek, jaké pneu 
použijí. Bílinský team si kladl 
cíle nejvyšší, tak nezbývalo, než 
se s tím poprat. Bílinským se 
nepodařilo obhájit loňské vítěz-
ství a skončili až za stupni vítězů. 
Důležité je, že se závod vydařil 
a nezbývá než poděkovat sponzo-

rům, oddílu bikrosu za zapůjčení 
trati a těšit se na další ročník RC 
RALLY SHOW BÍLINA.

 Iveta Koželuhová

Celkové pořadí:
1. místo  Robert Škvor EARWIG Liberec
2.misto   Jan Petr TRIO TEAM Kolín
3. místo Martin Knespl 
 PATRIOT TEAM  Ml. Boleslav
5. místo Petr Tušinský
 SIK Racing Bílina
10. místo Michal Koželuh 
 SIK Racing Bílina
11. místo Ladislav Koželuh  wRC Bílina

Na světové závody byla nomino-
vána na základě výsledků z Českého 
poháru a Mistrovství ČR v rybolov-
né technice. Svým postupem v silné 
domácí konkurenci juniorek opět 
potvrdila několikaletou nadvládu 
v mládežnických kategoriích, čímž 
navazuje na úspěchy dalších závod-
níků rybolovné techniky v Bílině. 

Před zmíněným Mistrovstvím 
světa juniorů, které se koná 4. - 6. 7. 
2008 v Augsburgu, zbývá  Králové 
přidat ke svým mimořádným úspě-
chům pouze titul světové šampión-
ky. Účast Dany na tomto mistrovství 
je vyvrcholením její dosavadní spor-
tovní kariéry, a proto jí popřejme 
v boji o světové zlato mnoho zdaru. 

(bil) 

Závodníci MO ČRS Bílina jako každý rok bodovali na územním kole rybářské soutěže Zlatá udice. Ta se 
tentokrát konala v České Lípě. Jedná se o setkání mladých rybářů z celého Ústeckého kraje, kteří  mezi sebou 
soupeří v rybářských znalostech, v lovu ryb udicí a v rybolovné technice.

Luděk Svoboda a Marcela Dokulilová zazářili
na územním kole rybářské soutěže 

Bílinské družstvo se skládalo 
z Marka Vršaty, Denisy Králo-
vé, Ivo Handla, Luďka Svobody, 
Dany Králové a Marcelky Dokuli-
lové, která se poprvé stala platným 
členem družstva a i jako nováček 
se stala vítězkou Ústeckého kraje 
v přírodovědných znalostech. 

Dana Králová v závodech opět 

potvrdila svou již několikaletou 
nadvládu a  dokázala, že ve své 
kategorii je bez konkurence. Dal-
ší úspěch slavila v kategorii dívek 
právě Marcelka Dokulilová, která 
získala krásné třetí místo. Ale to 
stále není všechno. Denisa Králová 
a Marek Vršata ukázali, že v rám-
ci Ústeckého kraje jsou nejlepšími 

závodníky ve svých kategoriích. 
Dalším nováčkem, který příjem-
ně překvapil, byl Luděk Svoboda, 
který svými  výsledky bude v násle-
dujících letech určitě patřit mezi 
základní kameny družstva Bíliny. 

 V soutěži družstev se stejně jako 
v předchozích letech ani letos neko-
nalo žádné překvapení,   družstvo 

MO ČRS Bílina zvítězilo a postou-
pilo na Národní kolo, které se bude 
konat  20. – 22.6. 2008 v Mladé 
Boleslavi.  Ivan Bílý

Luděk Svoboda s uloveným jeseterem

Dana Králová bude reprezentovat 
ČR na Mistrovství světa v Německu 
Dana Králová z bílinského druž-
stva rybolovné techniky bude 
reprezentovat Českou republiku 
na Mistrovství světa 2008. 

V minulém roce jsme poprvé na těchto stránkách psali o začínající spo-
lupráci mezi tradičním bílinským sportem, volejbalem a dosud v Bílině 
málo frekventovaným nohejbalem. Že si vyznavači těchto dvou míčo-
vých her k sobě našli cestu, se dalo očekávat a je to naprosto logické. Oba 
tyto v naší zemi velice populární a i mezinárodně úspěšné sporty se hrají 
na hřištích stejných rozměrů a navíc volejbalisti i nohejbalisti jsou vyzna-
vači kvalitního antukového povrchu. A právě stánek bílinských volejba-
listů v Tyršově  zahradě nabízí dva antukové kurty, skvěle připravené 
a celoročně pečlivě udržované bývalými i současnými bílinskými volej-
balisty, které při údržbě kurtů i hře na hřišti celoročně koučuje vedoucí 
a hráč družstva DOLY Milan Loužil.

V našem okrese je snad jediné družstvo, které hraje v nohejbale pravi-
delnou mistrovskou soutěž. Je jím družstvo Autodopravy SD, které musí 
pro svou činnost využívat pohostinství několika málo antukových kurtů, 
které ještě v teplickém okrese fungují. Vedení oddílu volejbalu SK SIAD 
Bílina s nohejbalisty Autodopravy SD rádo spolupracuje. Oceňuje nejen 
sportovní výkonnost tohoto družstva, ale především dobrý vztah nohejba-
listů k pronajímanému zařízení Tyršovy zahrady. Volejbalisti by se určitě 
nebránili navázání trvalejších a pevnějších vztahů s tímto družstvem.

Závěrem ještě pozvánka na další akci nohejbalistů Autodopravy SD. 
Bude jí turnaj „O pohár ředitele Autodopravy SD“, který se koná na Tyr-
šově zahradě v sobotu 21. června od 9 hodin.

Po celou dobu turnaje bude na terase Tyršovy zahrady hrát a zpívat 
country skupina Světecké střepy. Pořadatelé zajistí občerstvení.

Jaromír Jirásek

Výborná spolupráce s nohejbalisty
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Stalo se tak v neděli 1.června. Spor-
tovně střelecký klub MTs Bílina se 
pořádání zhostil jak se patří a účast 
21 střelců byla příjemným překvape-
ním. Přijeli i závodníci i z jiných krajů, 
kteří se ovšem nemohli stát přeborní-
ky kraje našeho.  Dvě směny proběh-
ly bez závad a protestů za slunného 
počasí. Vítězem se stal, podruhé za 
sebou, známý fotograf a letitý střelec 
pan Petr Packan z SSK 069 Duel Pra-

ha  výborným nástřelem 542 kruhů. 
Druhé místo obsadil a Přeborníkem 
Ústeckého kraje se stal (také podruhé 
za sebou) Ing. Ctibor Arnold z SKP 
Teplice  s 532 kruhy. Třetí skončil Jan 
Dočkal (SSK 0294 Meziboří) s 529 
kruhy.   Nejlepším domácím střelcem 
byl na pátém místě Jiří Filipovský ml. 
s 525 kruhy.

Text a foto: Milan Zábranský 
(dopisovatel SSL MTs Bílina)           

Staronový přeborník v libovolce
Již po několikáté hostila bílinská střelnice v Nemocniční ulici Pře-
bor Ústeckého kraje v disciplíně Libovolná pistole 60 ran na 50 m.

Úspěšná sezóna sokolských fl orbalistů
Oddíl fl orbalu TJ Sokol Bílina se v uplynulém období rozrostl o nové 

mladé členy, jejichž úspěchy se chceme pochlubit naší veřejnosti. S obdivu-
hodným elánem se pustili do krajské soutěže, ze které vyšli jako vítězové. 
Tak se našim juniorům otevřela cesta do přeboru pro oblast západ, který se 
konal pod hlavičkou ČOS ve dnech 24. – 25. Května 2008 v Praze. Tam 
opět dokázali porazit všechny ostatní týmy a kvalifi kovat se na další turnaj 
o vítěze republiky, který se konal 31. 5. – 1. 6. 2008. Radujeme se z jejich 
úspěchu a věříme, že v příštím Zpravodaji přineseme další dobrou zprávu.

Naši junioři tak přebrali štafetu od svých starších členů, kteří mají z minu-
losti na svém štítě také řadu úspěchů. Naposledy se zúčastnili soutěže 
v Krupské fl orbalové lize, kde podlehli týmu Fénixe Krupka a obsadili čtvr-
té místo bez nároku na postup.

Věříme, že to neznamená konec jejich chuti do dalších bojů. Radost 
z pohybu je stále motivuje k dalším soutěžím a jistě přinese i úspěchy.

Oddíl se pravidelně schází k tréninkům ve sportovní hale na Teplickém 
předměstí od 19 hod. (junioři) a od 19.30 hod. muži. Oddíl vede bratr Milan 
Chaloupka. Za TJ Sokol Jana Flašková

Za suverénním vítězem základ-
ní části BVL, družstvem DETO, 
skončili další tři účastníci PLAY 
OFF, druhé TGS, třetí WC SRPŠ 
a čtvrtý obhájce loňského prvenství 
HASPOL  DUO. Tato čtyři družstva 
budou ve fi nálové části bojovat 
systémem K.O. o prvé čtyři příčky 
letošního ročníku BVL.

Pátí, šestí a sedmí v základní 
části , sehrají miniturnaj o páté až 
sedmé místo. Budou to družstva 
SCT, DOLY a SOKOL. Poslední 

tři družstva HASU, METAL a ELE 
určí ve druhém miniturnaji pořadí na 
osmém až desátém místě.

Celý program nadstavbové čás-
ti BVL 2008 přinese nepochybně 
velice zajímavá a vyrovnaná utkání, 
neboť se budou střetávat družstva, 
jež spolu těsně sousedí v konečné 
tabulce základní části BVL.

Nadstavbová část se koná formou 
jednodenního turnaje v sobotu 6. září 
od 9 hodin.

Jaromír Jirásek

Po základní části přesvědčivě první DETO
Družstva Bílinské volejbalové ligy stihla sehrát 45 zápasů v prv-
ních třech turnajích základní části soutěže. Deset družstev se 
srovnalo do tabulky, která určila účastníky jednotlivých stupňů 
nadstavbové části – FINÁLE BVL.

Lovosice/Klub Shotokan karate do Maso-
pust Bílina vycestoval 7.6.2008 do Lovosic na 
Májový pohár nadějí, který byl pro mládež do 
14 let a nižších technických stupňů a to do 6. 
kyu (zelený pás).

Na tyto závody se naši svěřenci připravovali 

velmi zodpovědně, někteří své umění doved-
li velice dobře „prodat“ a vybojovali si cenné 
kovy. Pro většinu to byly úplně první medaile 
a o to měli větší radost. Z úspěchů svých dětí 
měli radost i rodiče, kteří je podporují a dopro-
vodili je i na závody.  

Náš klub zastupovalo celkem 27 závodníků. 
Celkem si vybojovali v jednotlivcích (kata, 
kumite) i týmech 6 zlatých, 5 stříbrných a 6 
bronzových medailí a vybojovali pro náš klub 
prvenství mezi zúčastněnými kluby.

Závěrem bylo vyhlášení Naděje karate, které 
získala Kupková Alexandra pro své výsledky 
a předvedený výkon.

Zlaté medaile: Pecháček Dan, Emingrová 
Kamila, Kupková Alexandra, team žákyně 

Májový pohár nadějí karate
„A“ (Kupková Alexandra, Emingrová Kamila 
a Piskáčková Anna), 2x Skýva Bedřich a Dlou-
há Eliška

Stříbrné medaile: team žákyně „B“ (Šimková 
Michaela, Horčicová Tereze a Dlouhá Eliška), 
team žáci „A“ (Coufal Ondřej, Skýva Bedřich 
a Pecháček Dan) Ježková Tereza, Šimková 
Michaela, Piskáčková Anna, Emingr Patrik, 
Božková Helena a Fóbl Štěpán

Bronzové medaile: team žáci „B“ (Vodička 
Václav, Vokurka Jakub a Dlouhý Jan), team 
žáci „C“ (Blažek Lukáš, Wertheim Martin 
a Procházka Jan), Prieložný Jan, Šoltys Mar-
tin, Skýva Bedřich, Šimková Michaela, Blažek 
Lukáš a Dlouhá Eliška.

Všem gratulujeme a přejeme příjemné 
prázdniny, příští týden nás ještě čeká v Nera-
tovicích 2. kolo ligy JKA  a v Ústí n. Labem 
Krajský přebor. Masopustová Lenka
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Ve vyrovnaném zápase, který 
skončil remízou 2:2, bílinští dva-
krát vedli, ale nakonec v penalto-
vém rozstřelu podlehli teplickým 
8:9 a obsadili tak druhé místo. 
Tři dni poté nastoupili k dalšímu 
mistrovskému utkání na půdě 
druhých Blšan. Po velmi dobrém 
výkonu porazili domácí tým pře-
svědčivě 4:1 a upevnili si tím prv-
ní místo v tabulce. K postupu do 
divize potřebují získat tři body ze 
dvou utkání. Trenéři Záhradský, 
Kindl, Čermák a Veselý se svými 
svěřenci nadmíru spokojeni. Ten-
to tým tvoří hráči Toman, Fork, 
Proch, Tichánek, Bruna, Hubáček, 
Záhradský, Baran, Ruda, Petržel-
ka, Ferko, Lukeš, Křehla, Čechák, 
Veselý, Čermák a Drapák.

Bílina má fotbalovou divizi 
v kategorii fotbalových nadějí
Poprvé v historii se podařilo 

bílinským žákům už v předpo-
sledním kole zajistit postup do 
divize, když potřebné tři body 
získali na domácím hřišti vítěz-
stvím 5:0 nad FK Roudnice. Tři 
góly v tomto zápase střelil Lukeš 
a po jednom přidali Čechák 
a Hubáček. Postup do divize 
byl v tomto týdnu druhý úspěch 
bílinských žáků, když ve středu 
na hřišti mužstva Buldoci Karlo-
vy Vary, podstoupili kvalifi kační 
utkání o postup na turnaj předse-
dy ČMFS, který se koná od 20. 
- do 22. 6. 08 v Přerově. V prv-
ním poločase prohrávali bílinští 
v Karlových Varech 0:3, ale po 
výborném výkonu ve druhém 
poločase výsledek otočili ve svůj 
prospěch a zvítězili tak 4:3.

Je to další z velkých úspěchů 
trenérské čtveřice Zákutného, 
Kindla, Čermáka a Veselého.

 Petra Slivoňová

O další úspěch se postarali starší žáci Bíliny, když se střetli ve fi nále 
severočeského poháru v Lovosicích s ligovými žáky FK Teplice.

Starší žáci po vítězství nad Spartakem Roudnice nad Labem v dresech 
s nápisem vítězů kraje.  Foto: O. Bubeníček

Fotbalové mládeži se dařídaří

Bílinská atletika se
v I. lize neztratila

Minulý víkend se v Plzni konalo 1. kolo I. ligy, již tradičně za účasti bílin-
ských atletů a atletek, které stejně jako loni hostují v družstvu Mostu. Oproti 
loňsku mužská část soutěže výrazně posílila a ani my jsme nezaspali mož-
nost rozšířit své řady o kvalitní závodníky. Na výborné podmínky se nám 
podařilo získat talentované 
borce z Chomutova a Poče-
rad, což se ukázalo pro vývoj 
letošního ročníku klíčové. 
Ostatní týmy zlákaly nemalé 
množství reprezentantů nejen 
z Čech, ale i ze Slovenska 
a Ukrajiny. Po dramatické 
bitvě jsme obsadili solidní 6. 
místo, které nám dává do dal-
ších klání důležitou jistotu. Za 
předvedené výkony je třeba 
pochválit především Marti-
na Lecjakse, Honzu Kidoru, 
Libora Bařtipána, Michala 
Bečváře, Honzu Malíka a pře-
devším Martina Sýkoru, který 
předvedl úctyhodný trojskok 
i s bolestivým výronem kotní-
ku, čímž jasně ukázal odhod-
lání bílinské atletiky bojovat 
ve druhé nejvyšší české atle-
tické soutěži.

Text a foto: Katka Žofková Libor Bařtipán

Bílina - Pokud Bílina naznačovala 
na jaře vzestup formy, tak poslední 
dva zápasy tomu neodpovídaly. Po 
jasné porážce 3:0 v Souši, kde od větší 
ji zachránil brankař Pohl, pokračovalo 
trápení i v okresním derby. Stále platí, 
že obrana v čele s Pohlem hraje solidně, 
záloha se trápí a útok neexistuje. Tomu 
odpovídá i nejmenší počet vstřelených 
branek ze všech mužstev. Začátek 
zápasu domácí nezvládli, po úniku po 
levé straně přišel centr hostů a Vlk jen 
nastavil kopačku a Oldřichov vedl. 
Domácí mohli brzy vyrovnat, Karfík se 
na velkém čtverci uvolnil, dostal se sám 
před Kuklu a kamarádsky mu poslal 
malou domů do náruče. V 15.min. byl 

v úniku opět Karfík, ale místo střely 
přihrával. Po půl hodině přišly šance 
na obou stranách, Bůžkova hlavička šla 
těsně vedle.  Před odchodem do šaten 
hlavičkoval vedle Vaník. 

Do druhého poločasu přišel na hřiš-
tě útočník Hošek a Bílina si vytvořila 
mírný tlak. Hošek po rohu hlavičkoval 
vedle. Hosté si hlídali vedení a spolé-
hali na rychlé protiútoky.  Postupně se 
hra zrychlila a šance byly na obou stra-
nách. Po Karfíkově přihrávce střílel 
vedle Hošek a na druhé straně se ocitl 
sám před Pohlem Vlk, ale také netre-
fi l branku. Hosté korunovali snahu 
v 64.minutě. Neplodná snaha domácí 
pokračovala. Střely Mergla i hlavič-
ky Hoška šly vedle. Tomu odpovídá 

i pokřik kapitána Pohla přes celé hřiš-
tě. „Tak už se trefte aspoň na branku.“ 
Ale trápení ještě nebyl konec. Fleiš-
man si srazil střílený centr do vlastní 
branky. Potom Pohl chytil tutovku 
hostů a čestný úspěch vstřelil lobem 
z 18 metrů Kornalík.

„Snad jsme zachráněni, ale celou 
sezónu byl problém v útoku. Dá se říci, 
že obrana funguje na úrovni oblast-
ního přeboru, ale hrajeme bez útoku 
a když se nedávají góly, nemůžeme 
vyhrávat. Každopádně musíme kádr 
pro podzim posílit. Měl by se vrátil 
Hasal, Honza Novák, hlásí se Siro-
vátka, že by chtěl u nás pokračovat. 
Ale vše bude záležet na závěru divi-

ze jestli se udržíme,“ snaží se dívat 
s optimismem do dalšího ročníku 
prezident bílinských Petr Arpáš.  Po 
postupu z 1.A třídy Bílině odešlo pět 
hráčů základní sestavy a noví hráči je 
nedokázali nahradit. Jen Hasala nahra-
dil v obraně Stiller, ale chyběl hlavně 
Novák v záloze a Sirovátka v útoku. 
Ten dokázal v loňské ročníku nastřílet 
sám tolik branek, kolik jich nyní dala 
Bílina za celou soutěž.

Branky: 88.Kornalík – 2.Vlk, 
64.Obrtlík, 84.Fleišman vlastní

Bílina: Pohl – Bečvařík, Fleišman, 
Bůžek (81.Franěk), Mergl – Čula (46.
Hošek), Kornalík, Tichý, Pavlíček, 
Vaník – Karfík (67.Karel)

Oldřich BUBENÍČEK

SK SIAD Bílina  -  TJ Oldřichov  1:3 (0:1)

Jedna z dramatických situací před brankou hostí


