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INZERCE 441/TP

V kostele Na Újezdě si připomněli 

události 17. listopadu 1989
Bílina - Den boje za svobo-

du a demokracii si přišli připo-

menout do kostela Zvěstová-

ní Panny Marie nejen přízniv-

ci komorní hudby, ale hlavně ti, 

pro které tento den v roce 1989 

znamenal svobodu. O hudební 

doprovod se postarala Základní 

umělecká škola z Bíliny a úvod-

ního slova se ujal signatář Char-

ty 77 Mgr. Jan Ruml.

 „17. listopad 1989 mě za stihl 
v mých 37 letech a byl pro mě 
naprostým životním zlomem. 
Otevřel nejen mě, ale i celé spo-
lečnosti cestu k demokracii. To, 
čeho se nám desítky let vlastně 
nedostávalo, a já jsem to osob-
ně prožíval s obrovským pohnu-
tím a myslím si , že je to jeden 
z nejvýznamnějších dní v ději-
nách českého národa. Je 17 let 
od  17. listopadu a jakkoli se 

můžeme neshodnout na inter-
pretaci těch 17 let, tak jedno 
základní zůstává, výzva ke svo-
bodě a demokracii byla naplně-

na a  stali jsme se tak zemí, kde 
se dá volně dýchat. Záleží jen na 
nás, jak se bude ta země vyvíjet 
dál,“  řekl Jan Ruml.

Jan Ruml se v současné době 

zabývá právem a volný čas 

věnuje spolupráci s neziskový-

mi organizacemi. Je předsedou 

správní poradny pro uprchlí-

ky, prezidentem občanského 

sdružení Svobodné Bělorus-

ko a spolupracuje s Člověkem 

v tísni na tématice lidských práv 

na Kubě a v Barmě.               (lal)

Den 17. listopad se sla-
vil jako Mezinárodní den 
studentstva. 28. října 1939 
nacisté smrtelně zranili stu-
denta medicíny Jana Opleta-
la na protiněmecké demon-
straci. Jeho pohřeb se změ-
nil v protinacistický protest. 
V noci na 17. listopad zača-
li nacisté obsazovat vysoké 
školy. Devět studentů bylo 
bez soudu popraveno a dal-
ších 1 200 deportováno do 
koncentračního tábora.

17. listopadu 1989 se 
sešli studenti   na   povolený  
pochod, aby si připomněli 
události z roku 1939 na Alber-
tově v Praze. Na pochod se 
vydali přes Vyšehrad na Vác-
lavské náměstí. Na Národní 
třídě začali poklidný protest 
rozhánět příslušníci tehdejší 
Veřejné bezpečnosti.

Podzimní koncert ZUŠ Na Újezdě
Drobným připomenutím 

událostí spojených se 17.lis-
topadem se stal také koncert 
ZUŠky v kostele Na Újezdě 
konaný ke Dni boje za svobo-
du a demokracii.

Po úvodním slovu Mgr. Jana 

Rumla zahájily koncert svým 

premiérovým vystoupením 

děti z přípravky hudebního 

oboru. Následně zazněly sklad-

by A. Dvořáka a W.A. Mozarta. 

Předělem k mnohem rozsáhlej-

ší části sestavené z moderněj-

šího repertoáru byla závěreč-

ná skladba samostatného blo-

ku hosta koncertu – pěveckého 

sboru Schola Viva Bilinensis – 

Klobouk ve křoví. Opomenout 

zařadit do programu věnova-

nému boji za demokracii ales-

poň jednu písničku Karla Kry-

la, to by byla nenapravitelná 

dramaturgická chyba. S Krylo-

vou písní Smečka se představil 

dlouholetý žák školy kytarista 

a zpěvák Filip Holata společně 

s učitelem Tomášem Ernstem. 

(Pokračování na str. 2)
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Zlepšily se nebo zhoršily poměry v Bílině po 17.listopadu 1989?

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Josef Fiedler, 
79 let, důch.: 

„Poměry - co se 

týče mezilidských 

vztahů výrazně za 

posledních sedm-

náct let zlepši-

ly. K výraznému 

zkvalitnění došlo 

i v obchodních služ-

bách a sortimentu. 

Co je stále ale zhor-

šené, jsou nekva-

litní komunikace 

a chodníky.“

Z. Cibulková, 
75 let, důchodkyně: 

„Myslím si, že od 

revoluce v listopa-

du 1989 se v Bílině 

toho změnilo mno-

hé a většinou k lep-

šímu. Máme tu mno-

hem více obcho-

dů na výběr, došlo 

k zrekonstruování 

Mírového náměs-

tí. Jen mezilidské 

vztahy jsou pořád 

na nízké úrovni a to 

je špatné.“

J. Netrvalová, 
27 let, nezam.: 

„K určitému zlep-

šení v Bílině určitě 

došlo. Mohlo by to 

ale být ještě lepší. Za 

nákupy dojíždím do 

velkých center do 

Teplic. Příliš velké-

ho výběru tu totiž 

nemáme. Vadí mi 

také, jak se k sobě 

někteří lidé nepěk-

ně chovají. Poměry 

jsou tu často zhor-

šené.“

R. Mirga, 
57 let, důch.: 

„Po sametové revo-

luci došlo v Bílině 

k výraznému zlep-

šení. Máme opra-

vené náměstí, je 

tu hodně obchodů 

a služeb. Nic mi tu 

neschází. Jen možná 

lidé by na sebe moh-

li být mnohem hod-

nější, aby si nezávi-

děli a nepomlouvali 

se za rohem.“

F. Rubíček, 
58 let, důch.: 

„Myslím si, že se 

poměry v Bíli-

ně od listopadu 

1989 výrazně zlep-

šily a to všude. 

Jak v poskytování 

služeb, tak i chová-

ním lidí. Máme tu 

větší výběr obcho-

dů, podniků. Exis-

tuje už větší svobo-

da, která za komu-

nistů nebyla.“ 

Z. Sudová, 
69 let, důch.: 

„Zlepšení vidím 

hlavně ve službách. 

Máme v Bílině mno-

hem více prodejen, 

je tu konkurence. 

Co se ale zhoršilo, 

to jsou především 

mezilidské vztahy. 

Chování některých 

lidí tomu také napo-

vídá. Především pod-

nikatelé jdou jen za 

bohatstvím a pro-

spěchem.“      

INZERCE 910/TP

PIZZERIA
IL VULCANO

PŘIJME

SERVÍRKU 
A KUCHAŘE
(nevyučené zaučíme)

info na tel.

602 626 089

(Dokončení ze str. 1)
Vedle stále populárních skla-

deb Most přes rozbouřené vody 

v podání Komořinky, Kometa 

(J.Nohavica ) ve společném pro-

vedení pěveckého sboru a kyta-

rového tria, zazněla také pre-

miéra skladby Děti ulice bílin-

ského autora, kytaristy a zpě-

váka Petra Dragouna, který ji 

provedl společně s učitelem 

Adamem Šmejkalem. K dílu J. 

Ježka jsme se ještě jednou vrá-

tili ve zřejmě nejznámější sklad-

bě Život je jen náhoda. Jak při-

Podzimní koncert ZUŠ Na Újezdě
pomněla moderátorka hudeb-

ního setkání Veronika Ducho-

slavová, uplynulo právě v tom-

to roce 100 let od jeho narození. 

Hudební doprovod nemocemi 

značně početně oslabenému 

pěveckému sboru vedle kláves 

sbormistra Jiřího Bidrmana 

zajistila dechová sekce (že by 

již základ budoucího orches-

tru?) v obsazení příčná fl étna, 

trubka, alt a tenor saxofon. Kdo 

vydržel v přece jen chladnějším 

prostředí kostela až do fi nále, 

nemohl litovat. Skladbou z fi l-

INFORMAČNÍ  LETÁK
S platností od 1.1.2007 

vstupuje v platnost zákon č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmot-

né nouzi a zákon č. 110/2006 

Sb., o životním a existenčním 

minimu a zároveň ruší zákon č. 

482/1991 Sb., o sociální potřeb-

nosti, ve znění pozdějších před-

pisů a zákon č. 463/1991 Sb., 

o životním minimu, ve zně-

ní pozdějších předpisů. S při-

jetím výše uvedených zákonů 

nastane situace, kdy musí do-

jít k přechodu stávajících dávek 

sociální péče na dávky pomo-

k vyzvednutí žádostí o dávku 

pomoci v hmotné nouzi, a to 

příspěvek na živobytí a dopla-

tek na bydlení. 

Žádosti o tyto dávky budou 

na předepsaném tiskopise, 

který občan obdrží na zdej-

ším městském úřadě spo-

lu s potřebnými informacemi 

k vyplnění tiskopisu a k dalším 

dokladům, které bude muset 

k žádosti doložit.

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví  

Městského úřadu  Bílina

ci v hmotné nouzi. Období 

pro přechod dávek umožňu-

je postupně vyřídit všechny 

žádosti občanů o dávky pomo-

ci v hmotné nouzi do 30.4.2007. 

Do doby, než bude rozhodnuto 

o nové dávce pomoci v hmotné 

nouzi, bude poskytovaná dosa-

vadní dávka sociální péče.  Říze-

ní o odejmutí staré dávky bude 

zahájeno z podnětu správního 

orgánu a občanu bude tato sku-

tečnost písemně oznámena. 

Současně s tím budou obča-

né vyzváni, aby se dostavili 

Městského úřadu  Bílina, odboru sociálních věcí a zdravotnictví

mu Šakalí léta Jednou mi fotr 

povídá, nám hluboce nesvo-

bodná léta připomněla školní 

kapela Shock. 

Ovšem perfektně provede-

ný rokenrol dokonale rozehřál 

přítomné a snad přidal tro-

chu optimismu do hektického 

předvánočního času. Nastáva-

jící období bude pestré také pro 

ZUŠku, která v rámci advent-

ních koncertů vystoupí v Ústí 

nad Labem, Teplicích, Duchco-

vě, Lukově a samozřejmě také 

v Bílině.   

Více informací najdete na 

www.zus-bilina.cz. 

Jiří Kopa, ředitel školy
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MUDr. Miloslava Prejzová.

Opět zvolený starosta J. Horáček stvrzuje svým podpisem složenou 
přísahu pod dohledem tajemníka L. Kvěcha. 

Rada města Bíliny na své 22. schůzi konané dne 8. 11. 2006

Rada města Bíliny na své 23. schůzi konané dne 15.11. 2006

vydala:
• Jednací řád rady města ve 

znění předloženého návrhu, 

s účinností od 9. 11. 2006.

stanovila:
• Ve smyslu znění § 108 odst. 

1 a 2 zákona o obcích, v plat-

ném znění, mohou při občan-

ských obřadech v roce 2007 uží-

vat závěsný odznak se státním 

znakem České republiky sta-

rosta města pan Josef Horá-

ček, místostarosta pan Roman 

Šebek, člen rady města pan 

Milan Pecháček a člen zastu-

pitelstva města pan Oldřich 

Bubeníček. 

schválila:
• Termíny konání schůzí rady 

města do konce roku 2006 - 15. 

11.,  29. 11. a  13.12. 

 rozhodla:
• Do další schůze rady měs-

ta nahlásí zástupci jednotli-

vých politických stran, hnutí 

a sdružení, členy do hodnotí-

cí komise ve smyslu interních 

pravidel pro přípravu a zadá-

vání zakázek malého rozsahu 

města Bílina (čl. IV odst. 4 – kat. 

C), ze kterých starosta jmenu-

je  vždy jednoho zástupce pro 

následné posouzení a hodno-

cení nabídek dle Směrnice č. 

06/2004. 

odvolala:

• Z komise pro školství, kul-
turu a sport: 

Předsedu komise Mgr. Zd.

Svobodu, Ph.D., dále členy -  

p., pí: Šebka, Mgr.  Švagrovou,  

Tuháčkovou, Mgr. Hudáko-

vou,   Ryjáčka,  Řezníčka,  Brej-

níkovou,  Spurnou,  Vondrovou, 

Zd. Rendla ml., Bubeníčka,  Ště-

pánka a Kopu. 

• Z komise sociálně zdravot-
ní:

Předsedu komise Mudr. Jaro-

slava Čermáka, dále členy - p., 

pí: MUDr. Jelínka, MUDr. Prej-

zovou,  Maurerovou,  Vágnero-

vou,  Radila a Šlamboru. 

• Z komise pro životní pro-
středí, dopravu a výstavbu:

Předsedu komise pana Mila-

na Pecháčka, dále členy - p., 

pí: –  Pundu, Ing.  Louženské-

ho,  Nagyho, K. Přibyla, Prcha-

la, Ing. Roučkovou, Sentenské-

ho, Procházku, Jurašíka,  Jedlič-

ku a Šottu. 

• Z bytové komise:
Předsedu komise pan Oldři-

cha Bubeníčka, dále členy - p., 

pí: Chlada, Zd. Rendla ml.,  Ště-

pánka a  Strýčkovou.

• Z bezpečností komise:
Předsedu komise pana Radi-

ma Pecháčka, dále členy - p., pí  

Špičku,  Vadlejcha,  Pecháče,  

Pellera, J. Svobodu, Ing. Jaro-

slavu Mrázovou a Hájka st. 

• Z lázeňské komise:
Předsedu komise Ing. Kar-

la Matušku, dále členy -  p., 

pí: Mgr. Radomíra Johannu, 

Ing. Antonína Vincence, Milana 

Pecháčka, Ing. Pavla Vejlupka, 

Ing. Michala Beňáka, Ing. Jaro-

míra Seidla. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

mimo jiné
schválila:
• Ukončení nájemní smlou-

vy s Obcí baráčníků na proná-

jem nebytových prostor  v I. NP, 

ul. Aléská čp. 255 – společen-

ská místnost dohodou, k datu 

15.11. 2006. 

• Uzavření smlouvy o výpůjč-

ce nebytových prostor s Člově-

kem v tísni, společností při Čes-

ké televizi, na místnost č. 52 

v II. NP,  pavilonu č. 5, bývalé 

ZŠ Teplické Předměstí, s účin-

ností od 1. 12. 2006 na dobu do 

30. 11. 2007 za účelem využi-

tí místnosti jako nízkoprahové 

centrum. 

• Pronájem části pozemkové  

parcely o výměře cca 110 m2 

v k.ú. Bílina, za účelem zříze-

ní zahrady, na dobu neurčitou. 

Nájemcem je pan K. R., bytem 

v Bílině. Nájemné bude stano-

veno dle směrnice MěÚ Bílina.

projednala a doporuču-
je zastupitelstvu města  ke   
schválení: 

• Navýšení rozpočtu 

o 1 180 000,- Kč – přijetí dotace 

od Ministerstva pro místní roz-

voj ČR na rekonstrukci  Mírové-

ho náměstí.

• Záměr zúčastnit se v roce 

2007 programu „Terénní so-

ciální práce  2007“ a požádat 

o účelovou dotaci s 30 %  spo-

luúčastí města, tj. ve výši nejmé-

ně cca 51 000,- Kč.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední des-
ce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města  a dále 
i na webových stránkách měs-
ta  (www.bilina.cz)

Střípky 
z Bíliny

CO PŘINÁŠÍ ZÁKON                    
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Od 1.1.2007 bude účinný 

zákon č. 108/2006 Sb., o soci-

álních službách. Přínosem pro 

uživatele bude možnost volby 

mezi různými druhy sociálních 

služeb a jejich vzájemná kom-

binace. K tomuto účelu bude 

sloužit registr poskytovatelů 

sociálních služeb, kde si každý 

může vybrat poskytovatele služ-

by, kterou právě potřebuje. 

Příspěvek na péči a jak ho 
získat

Od 1.1.2007 bude možnost 

požádat si o příspěvek na péči. 

Jedná se o příspěvek pro oso-

by, které jsou závislé na fyzic-

ké pomoci jiné osoby. Pokud 

již je přiznaná bezmocnost, 

dojde k automatickému přeřa-

zení  ke stupni závislosti pod-

le stupně bezmocnosti a vznik-

ne nárok na příspěvek na péči. 

O tomto příspěvku rozhoduje 

obecní úřad obce s rozšířenou 

působností.  V případě, že žada-

teli nebyla vyplácena bezmoc-

nost, je nutné si o příspěvek na 

péči požádat na obecním úřadě 

obce s rozšířenou působností.

Jak bude řízení o příspěvku 
probíhat

Na základě podané žádosti 

pracovník MěÚ Bílina prove-

de sociální šetření a dále stu-

peň závislosti na péči jiné oso-

by posoudí lékař Úřadu prá-

ce v Teplicích. Po stanovení 

stupně závislosti bude žadate-

li vyplácen příspěvek na péči ve 

výši, která odpovídá přiznané-

mu stupni závislosti.

Kde lze získat informace 
Měú Bílina, Odbor sociál-

ních věcí a zdravotnictví Žižko-

vo nám. č. 58, 1. patro, kancelář 

č. 203 Tel: 417 810 916

Dále pak na internetu, napří-

klad na těchto stránkách

www.nrpzp.cz

www.mpsv.cz

www.ligavozic.cz

STROMY NA HŘBITOVĚ 
ČEKÁ OŘEZ

V době vegetačního období 

od listopadu do dubna se bude 

provádět ořez stromů na bílin-

ském hřbitově. Odbor životní-

ho prostředí v Bílině přistou-

pil k radikálnější změně a to 

k vykácení některých jírovců, 
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Střípky 
z Bíliny

Foto: Václav Weber

Chodník před dokončením.

Jírovcová alej na hřbitově.

Nově zvolený člen zastuputelstva Martin Liška.

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  BÍLINA 
na svém ustavujícím zasedání konaném dne 6. 11. 2006

vzalo na vědomí:
• Složení slibu 29 členů zastu-

pitelstva města podle § 69, odst. 

3 zákona o obcích. 

vydalo:.
• Jednací řád zastupitelstva 

města, v souladu s ustanovením 

§ 96 zákona o obcích,  s úprava-

mi v čl. 5, kde je doplněn bod 2 ve 

smyslu: za účast pro vyhodno-

cení docházky se považuje pří-

tomnost alespoň na 50 % jedna-

cího času zastupitelstva. 

odvolalo:
• Z funkce předsedy kontrol-

ního výboru Ing. Michala Beňá-

ka a další členy – pana Zdeň-

ka Jirásko, Pavla Takáče, Jose-

fa Svobodu, Dalibora Dudu, 

Mgr. Zdeňka Svobodu Ph.D. 

a paní Janu Drexlerovou. 

• Z funkce předsedy fi nanční-

ho výboru paní Marii Merbso-

vou, a další členy – pana Mila-

na Síbu, Libora Kubalu,  Pavla 

Řeháka, René Štěpánka, paní 

Irenu Lerachovou, Mgr. Evu 

Böhmovou. 

 stanovilo
• 1. Počet členů rady města na 

devět. 2. Jednoho místostaros-

tu města. 

 zvolilo
• V souladu s ustanovením 

§ 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích:

1.) Starostou města Bíliny 

pana Josefa Horáčka (HNHRM) 

Výkon funkce starosty města je 

výkonem dlouhodobě uvolně-

né funkce. 

2.) Místostarostou města Bíli-

ny pana Romana Šebka (ODS) 

a určuje ho zastupováním sta-

rosty města Bíliny v případě 

jeho nepřítomnosti (pracovní 

neschopnost, dovolená, služeb-

ní cesta, apod.).

Zastupitelstvo města  záro-

veň pověřuje místostarostu 

města řízením obecní policie. 

Výkon funkce místostarosty 

města je výkonem dlouhodobě 

uvolněné funkce.

3.) Další členy rady města:

Mgr. Vladimíru Hazdrovou 

(ODS) Mgr. Radomíra Johan-

nu (ODS) Václava  Šlamboru 

(ODS) Mgr. Zdeňku Hanzlíko-

vou (HNHRM) Ing. Jaroslavu 

Mrázovou (HNHRM) Milana 

Pecháčka (ČSSD) Michala Mle-

je (LiRA)

4.  Do funkce předsedy kon-

trolního výboru zastupitelstva 

města pana Oldřicha Bube-

níčka (KSČM) a další členy -   

Ing. Petra Montaga (HNHRM), 

Mgr. Zdeňka Svobodu Ph.D. 

(HNHRM), p. Zdeňka Jirás-

ko (HNHRM), p. Pavla Taká-

če (HNHRM), p. René Štěpán-

ka (ČSSD), p. Františka Krejčí-

ho (KSČM), Mgr. Jan Davigno-

na (ODS), Mgr. Evu Böhmo-

vou (ODS), p. Milana Pecháčka 

(ČSSD). 

Jedenáctý člen bude volen na 

dalším zasedání ZM.

5. Do funkce předsedy 

fi nančního výboru zastupitel-

stva města paní Marii Merb-

sovou (KSČM) a další členy – 

p. Milana Síbu (KSČM), p. Pav-

la Řeháka (HNHRM), pí Irenu 

Lerachovou (ODS), p. Martina 

Lišku (ODS), pí Janu Michálko-

vou (LiRA),  Mgr. Zdeňku Han-

zlíkovou (HNHRM).  

schválila
• Datum konání zasedá-

ní zastupitelstva města v roce 

2006 na 7. prosince. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední des-
ce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města  a dále 
i na webových stránkách měs-
ta  (www.bilina.cz)

které lemují hlavní cestu hřbi-

tova. Jírovce budou postup-

ně nahrazeny stromy novými, 

vhodnějšími pro tuto lokalitu. 

Jaké stromy se budou sázet, ale 

odbor životního prostředí ješ-

tě neví.

NEDOKONČENÉ                           
CHODNÍKY

Bláto, výmoly, poškozené 

obrubníky, těžká mechanizace 

a materiál připravený na nové 

chodníky. Tak nějak to vypa-

dá v sídlišti Za Chlumem, kde 

jeho obyvatele čekají na opra-

vený chodník. 

„Tato zakázka byla zadá-

na Stavbám silnic a železnic 

v rámci rekonstrukce příjez-

du k restauraci. Práce ovšem 

zastavilo špatné počasí a pro-

tože se k opravě používá těžké 

mechanizace je tam i nepořá-

dek. Zdržení také nastalo z toho 

důvodu, že pod chodníkem byl 

nezvykle tvrdý beton ještě z dob 

minulého režimu,“ vysvětlil 

vedoucí investičního odboru 

Jaroslav Bureš.

Firma, která chodník na síd-

lišti opravuje, by měla být s prací 

hotova do konce listopadu 2006. 

Opraveny by měly být i obrub-

níky, které poškodila těžká 

mechanizace.                         (lal)
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Jasan ztepilý  u stáčírny na Kyselce.

Královehradecký kraj.

Významné stromy 18: jasan ztepilý

V tomto díle učiníme malý 

skok, kterým ale o nic nepřijde-

me. 17. strom seznamu jsme již 

probrali. Byla to lípa velkolistá 

z lázeňského parku, kterou jsme 

popsali spolu s jiným exemplá-

řem lípy v 5. díle seriálu. 

Jasan je běžným stromem 

v okolí Bíliny, nejvýrazněj-

ší exemplář divokého jasa-

nu ztepilého se nachází mezi 

budovou stáčírny kysel-

ky a železniční tratí, vpravo 

od železničního přejezdu při 

pohledu směrem k lázním. Vel-

mi mohutné jasany můžeme 

nalézt rovněž v zámeckém par-

ku (v jeho zadní části za valem 

slovanského hradiště). V seriá-

lu jsme již zmínili smuteční kul-

tivar jasanu.

Zdravotní stav stromu u stá-

čírny je dobrý. stáří se pohybu-

je kolem  80 let. Jedná se o strom 

s jedním z nejobjemnějších 

kmenů v Bílině (obvod     cm) 

s velmi širokou korunou (   m) 

a výškou kolem       m. Naopak 

stromy v zámeckém parku vyni-

kají hlavně výškou a možná se 

spolu s několika duby jedná  o 

nejmohutnější stromy v Bílině.    

Jasan ztepilý   (Fraxinus excel-
sior)   je v naší oblasti domácí 

strom. Dorůstá výšky 40 m – 

je to jeden z nejvyšších domá-

cích listnáčů.  Koruna stromu 

je vysoko klenutá  a otevřená. 

Listy jsou složené, lichospeře-

né 20 až 25 cm dlouhé složené 

z 9 až 13 jemně zubatých špiča-

tých lístků. Jak již víme z popi-

su smutečního kultivaru, jasan 

je dvoudomý  a jeho původně 

hladká šedá kůra k stáru podél-

ně rozpraskává a černá. Má 

uhlově černé pupeny. Jasano-

vé dřevo naopak vyniká světlou 

barvou a značnou tvrdostí. 

Exemplář u stáčírny je 

významný svými rozměry, 

vzhledem a  polohou, které mu 

propůjčují velkou krajinotvor-

nou hodnotu.     

K. Mach   a   J. Boršiová

Projektový den  „Kraje ČR“  na ZŠ Lidické
Naše škola každoročně pořá-

dá  projektové dny, jejichž cílem 

je nejenom naplňování průře-

zových témat, formování klí-

čových kompetencí  žáků, ale 

zejména spolupráce mezi dět-

mi  různých ročníků a posilo-

vání pozitivního sociálního kli-

matu školy.

První projektový den tohoto 

školního roku byl věnován  kra-

jům  České republiky. Žáci 3. – 9. 

tříd  byli rozlosováni do 14 sku-

pin. Každá skupina  měla vylo-

sován kraj a vyučujícího, který 

jim byl při práci nápomocen. 

Při losování a organizaci pro-

jektového dne pomáhali čle-

nové žákovského parlamentu 

naší školy.

Žáci si mohli předem připra-

vit materiály ke svému kraji. Ve 

středu 15.11. se všichni vzájem-

ně seznámili v rozlosovaných 

skupinách a rozdělili si práci, 

která spočívala ve zpracování 

obecné charakteristiky  vyloso-

vaného kraje, jeho významných 

osobností  a událostí. Žáci si tak 

propojovali poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí  a  získáva-

li nové.  Jejich cílem byla písem-

ná a ústní prezentace kraje . Ta 

probíhala v závěru dne v tělo-

cvičně školy, kde postupně 

všechny skupiny prezentova-

ly svou práci. Všechny skupiny 

bez výjimky  podaly mimořád-

ný výkon. Jejich ústní prezenta-

ce byly často spojeny s dramati-

zací některých událostí, či osob-

ností daného kraje. Vznikly  také  

krásné materiály, které budou 

využity k další výuce .

Součástí těchto projektů je 

také jejich zhodnocování ze 

strany žáků, kteří se k téma-

tu i práci vyjadřují a přinášejí 

tak  cenné připomínky pro dal-

ší  činnost.

Z ohlasů bych ráda ocitovala 

to nejčastější:

„Moc se mi to líbilo, chtěla 
bych to ještě jednou.“ Roman-
ka ze 4.B

 „Děkuji za tento projekt“.  Jir-
ka Šubrt  5.A

 „Tato akce se mi moc  líbila, 
je to akce, která nás spolužáky 
sblíží a dozvíme se něco o našich 
krajích.“   Martin Kapek 8.A

„Děkuji Vám za tento den, byl 
moc hezký a i seznamovací, byla 
to zkušenost  do života.“             

 Dominika  Mrázová 9.A
„Nejvíc se mi na tom líbilo, že 

všechny děti společně pracova-
ly a pomáhaly si a to si myslím, 
že je nejdůležitější.“   Světlana 
Kučerová 8.A

 Nezbývá mi, než se závěrem 

Světlany  souhlasit a poděkovat 

nejen všem žákům, ale zejména 

svým kolegům  za jejich skvě-

lou práci, která přinesla všem 

nové zkušenosti a obohatila nás 

o krásné vzpomínky.

Těším se s Vámi brzy  na dal-

ší projektový den.

Mgr. Marie Sechovcová,
zást. ředitelky

PRODEJ VÁNOČNÍCH                              
KAPRŮ

21. 12. – 23. 12. 2006 od 8.00  

do 17.00 hodin na dvoře rybář-

ského svazu u autobusového 

nádraží.

Kapr z jižních Čech, cena jako 

v loňském roce 70,- Kč.

POJĎTE SE S NÁMI UČIT 
PLAVAT

Každou středu od 18.00 do 

19.00 hodin probíhá v bílinské 

plavecké hale plavecký kroužek 

pro děti od 4 let. Děti mohou 

být v hale bez doprovodu rodi-

čů. Je nutné děti předat čtvrt 

hodiny před začátkem plavá-

ní ve vstupní hale plavčici, kte-

rá je opět po plavání přivede ke 

vchodu. Plavecký výcvik pro-

bíhá pod vedením školených 

plavčíků formou her.

Cena za 10 lekcí je 450,- Kč. 

Přihlášky a platby v DDM Bíli-

na.                      Klára Palečková

MÍSTO SPANÍ PLAVÁNÍ

Děti z MŠ Švabinského se roz-

hodly, že půjdou místo odpo-

ledního spaní plavat. Domlu-

vily si to s paní ředitelkou Eliš-

kou Růžičkovou a hned po obě-

dě vyrazily do plavecké haly. 

Našlo se 13 odvážlivců, kte-

rým se ještě po hodině nechtě-

lo z vody ven. Po celou dobu 

pobytu v hale se jim plně věno-

val plavčík V.Šedivý a P. Vage-

lová. Děti s nadšením reagova-

ly na jejich pokyny. Po vykou-

pání a částečném uschnutí se 

děti s chutí pustily do svačiny 

a pití z automatu. Ještě než jsme 

opustili plaveckou halu, se pta-

ly,  kdy  zase  půjdu s nimi   pla-

vat.                        E. Růžičková
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Zleva Míša Bendová, Petra Elischerová, vedle Míša Ryjáčková, Míša 
Kernerová a v rozštěpu Pája Ryjáčková.

P

P

P

P

P

Děti z DDM 

v Bílině uspěly 

v Duchcově
V sobotu 11.11. se v Duch-

cově konala Miss aerobic 2006.

Děvčata soutěžila ve dvou kate-

go-riích a třech disciplínách  – 

vlastní sestava, sestava dle cvi-

čitelky, výdrž přes švihadlo.

V první kategorii od 7. – 10. 

let – se na 1. místě umísti-

la Míša Bendová a na 2. místě 

Pája Ryjáčková. V druhé katego-

rii od 11. – 16. let jsme byli také 

velice úspěšní. Na prvním mís-

tě skončila Míša Ryjáčková a na 

druhém místě Petra Elischero-

vá.Myslím, že děvčata  z DDM 

v Bílině, opět ukázala, že aero-

bic umí. Ještě jednou moc gra-

tuluji.                  Věra Ryjáčková
Odd. tělovýchovy

Master aerobic
Skončily prázdniny a Dům 

dětí a mládeže se rozjel naplno. 

V druhém listopadovém týd-

nu se utkalo 72 dívek a 1 chla-

pec v domácím Master aerobi-

cu. Soutěž byla rozdělena do 4 

kategorií z nichž prvních šest 

bylo oceněno.

Výkony jednotlivých soutěží-

cích byly hodně vyrovnané, ale 

záleželo na momentálním sou-

středění a předvedené sestavě.

Nehodnotilo se jen celkové 

provedení, ale rytmus, výraz 

a schopnost zapamatovat si 

předvedenou sestavu. Někteří 

se od poslední soutěže v Master 

aerobicu hodně zlepšili a dosta-

li se tak do nejlepší šestky ve své 

kategorii. 

V první kategorii se opro-

ti minulým soutěžím probojo-

val na třetí místo Roman Kou-

bek a na páté Daniela Bauero-

vá. Ve druhé kategorii se žádné 

překvapení nekonalo a prvních 

šest soutěžících mělo natolik 

vyrovnané výkony, že rozho-

dovaly opravdu maličkosti.

S konečným hodnocením 

poroty nemusí každý souhlasit 

a nikdy určitě souhlasit nebu-

de, ale aerobic je především 

cvičení, které by mělo přinášet 

ra dost.

                                                  (lal)

1. kat. – 5 – 7 let
1. Klárka Kabourková

2. Natálka Arpášová

3. Románek Koubek

4. Janička Váňová

5. Danielka Bauerová

6. Anička Tunková

2. kat. – 8 – 10. let
1. Míša Bendová

2. Tereza Černá

3. Míša Sedlmaierová

4. Pája Ryjáčková

5. Eliška Zemanová

6. Káťa Jelínková

3. kat. – 11 – 13 let
1. Káťa Chalupná

2. Petra Elischerová

3. Míša Ryjáčková

4. Káťa Bendová

5. Lucie Váňová

6. Romana Málková

4.kat. – 14 – 16 let

1.  Adéla Líšková

2. Nikola Samohýlová

3. Nikola Michálková

Členové poroty:  Milana Tun-

ková, Lada Laiblová, Martina 

Tuháčková, Petra Rosenkran-

zová a prof. Herzingerová.

Nově udělaná fasáda nevy-

držela ani jeden den.

NEJHEZČÍ PERNÍKOVÉ 
SRDÍČKO

Dům dětí a mládeže připra-

vil pro děti od 6 do 15 let již tra-

diční soutěž o „nejhezčí perní-

kové srdíčkové pro maminku“. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích 

6-9 a 10 – 13 let. V mladší kate-

gorii vyhrála Adélka Michalová 

a nejhezčí perníkové srdce ve 

starší kategorii vytvořila Niko-

la Poláčková.

Soutěžící si odnesli sladké 

ceny a krásně nazdobená per-

níková srdíčka, která jistě potě-

šila všechny maminky malých 

soutěžících.

V sobotu 11.11. byl otevřen 

domeček pro všechny starší 15 

VANDALOVÉ OPĚT                     
UDEŘILI

POZVÁNKA
Ekocentrum Terra Natura Vás 

srdečně zve na přednášku  Stro-

my – jejich význam a ochrana. 

Přednáška se koná 24.11.2006 

v přednáškovém sále pod měst-

skou radnicí, v bývalé restaura-

ci, v 10 hod. Přednáška s obráz-

ky.  Vstup zdarma. 



CESTA DO PRAVĚKU
Viděli jste mamuty? Že ne? My, žáci 6. ročníku ZŠ Za Chlumem, 

ano. A to jsme ani nemuseli cestovat v čase. Stačilo jen v sobotu 

11. listopadu vyrazit do Prahy a navštívit nově instalovanou výsta-

vu v Národním muzeu „ Lovci mamutů“. 

Už u vchodu jsme míjeli malého mamuta Samsona, jehož 

maminku jsme měli nalézt na výstavě. A pak už jsme vstoupili do 

pravěku. A hned nás přivítala samotná Věstonická Venuše (mimo-

chodem soška je velmi malá, ale to stáří a zpracování). Každý z nás 

ji zná z učebnic dějepisu, ale kdo si může říci: „ Já jsem  ji viděl 

na vlastní oči a ještě i zezadu!“ Asi jen málokdo. V dalších prosto-

rách se právě pravěký člověk chystal ulovit mamuta, opodál měl 

i připravenou past na další velká zvířata. Po lovu jsme se přesu-

nuli k pravěkému obydlí. V pravěkém přístřešku odpočívala jeho 

družka a další člen tlupy připravoval zbraně. A všude kolem ležela 

celá řada dochovaných pravěkých vykopávek – kosti, kly, sošky, 

ozdoby, zbraně a nástěnné malby. 

Byli jsme opravdu nadšeni. Zhlédnutí této výstavy přispělo 

k doplnění znalostí z dějepisu a rozšíření našich představ o živo-

tě v dávné minulosti. A na závěr ještě testík, na který naši žáci odpo-

vídali. Zkuste i vy najít odpovědi.

1. Co je to paleolit? 2. Kde se v ČR nachází největší důl na těž-

bu bronzu? 3. Kdo to byl skrčenec? 4. Uveďte tři nástroje z mladší 

a starší doby kamenné. 5. Uveďte tři nejstarší řemesla. 6. Z čeho 

si nejstarší lidé stavěli své první domy?

Pokud nevíte, zeptejte se svých dětí. Třeba vám pomohou. Hod-

ně úspěchů!                                                               Mgr. Ivana Kulinová
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Vítězky mladší kategorie.

P

P

P

P
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let. Pro dívky a ženy byl připra-

ven seminář „tiffany“- skleně-

ná mozaika. Jen je škoda, že se 

těchto zajímavých akcí účastní 

daleko méně dospěláků. Všich-

ni by si měli vzít příklad z našich 

dětí.        J. Jeriova, DDM Bílina

UZAVÍRKA MÍROVÉHO 
NÁMĚSTÍ

Od pátku 24.11.2006 do sobo-

ty večer 25.11.2006 bude uza-

vřené parkoviště na Mírovém 

náměstí z důvodu ohňostroje. 

Z bezpečnostních důvodů 

nebude možné parkovat ani 

po obvodu parkoviště (kolem 

řetězů) !

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V LEDVICKÉ ELEKTRÁRNĚ

Elektrárna Ledvice pořádá 

dne 25. 11. 2006 od 10.00 - 14.00 

hodin „Den otevřených dveřích 

s Mikulášem“. Všichni návštěv-

níci si mohou prohlédnoutpro-

voz elektrárny a pro ty malé 

bude připravena spousta pře-

kvapení. Autobusová dopra-

va je zajištěna v 9.45 a 11.45 

hod. z Bíliny (zastávka u vla-

kového nádraží), 10.30 a 12.30 

hod. z Teplic (parkoviště pod 

zimním stadionem - ul. Alejní) 

a 10.45 a 12.45 hod. z Duchco-

va (zastávka u kina).

Zpáteční odvoz od elektrárny 

je rovněž zajištěn. 

Všechny vás srdečně zveme. 

Recitační soutěž
Na ZŠ Za Chlumem proběh-

la  7. listopadu  recitační soutěž. 

Žáci 1. až 5. tříd se utkali ve dvou 

věkových kategoriích: 1. a 2. roč-

ník malých školáků a zkušenější 

recitátoři z 3. až 5. tříd.

Děti soutěžily v recitaci básní 

na téma „krásy podzimu“ a tře-

baže se některé verše tématu 

trochu vymykaly, věřím, že to 

neubralo na zážitku poslucha-

čů. Vzhledem k letošnímu pro-

sluněnému podzimu se atmo-

sféra v sále odvíjela v optimis-

tickém duchu.

Básně, které v této soutěži 

zazněly, vycházely jak z dětské 

poezie osvědčených autorů, tak 

třeba i z dílek zachycených na 

internetu. Hodnocení příspěv-

ků se ujala porota složená z žá-

ků 9. tříd pod odborným vede-

ním zástupce ředitelky naší 

školy Mgr. Pavla Pátka. Výko-

ny soutěžících posoudila takto: 

První se v mladší kategorii umís-

tila Veronika Bártlová,druhá 

byla Veronika Nováková a tře-

tí Michaela Špinková. V kate-

gorii starších žáků uspěl nej-

lépe Martin Pavlíček, druhá 

skončila Eva Poncerová a tře-

tí Petra Kubošková. Všem bla-

hopřejeme.Rodiče i spolužá-

ci v roli posluchačů odměni-

li každé vystoupení potleskem, 

a tak se lze domnívat, že všichni 

zúčastnění odcházeli s příjem-

nými zážitky a spokojeni.

Mgr. Martina Vondráčková,
ZŠ Za Chlumem

DEN V BARVÁCH PODZIMU
Jaký může být podzimní den? Mlhavý,deštivý,sychra

vý,smutný. Ale také pestrý, barevný a zábavný. A prá-

vě takový den prožily děti 1. st. ZŠ Za Chlumem se svý-

mi učitelkami 3. 11. - BAREVNÝ PODZIMNÍ DEN. Malíř 

jménem Podzimek by zaplesal,neboť ten den se všichni 

oblékli do barev z palety podzimních odstínů. Vyrábě-

ly se doplňky z darů podzimu,klobouky se zdobily lis-

tím. Vznikaly originální šperky z kaštanů,šípků,jeřabin. 

Také se soutěžilo, zpívalo. Skvělá nálada a radost z prá-

ce provázely celé vyučování. Rada na závěr: Na barev-

né listí se podívej  a vesele se usmívej, šípky a kaštany 

v dlani před podzimním chmurem tě chrání.   

      Mgr. Ivana Aulická
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Kulturní 
servis

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA 
LISTOPAD A PROSINEC  2006

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■ Pátek 1. prosince od 18.00 h.

DEN SPORTOVCŮ
Vyhlášení nejlepších sportov-

ců města Bíliny. Účinkují: M. 

Maxa, A.Panenka, J. Hrdina, 

kulturista M. Kasal, A. Terme-

rová, D. Genserová a další.

■ Sobota 2. prosince 20.00 h.

Bluesový vánoční koncert
Hraje: Lazaret band Dr. Šor-

fa (Ústí n/L), Bluesweiser (Slo-

vensko) a Hoochie Coochie 

(Brno)

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Čtvrtek 23.listopadu 19.00 h.

Oddací list - Repríza rodinné 

komedie. Vstupné: 39,-Kč
■ Neděle 10. prosince 18.00 h.

O mlsném Matesovi a princez-
ně Terezce - Hudební pohádka

Vstupné: 45,-Kč (děti do 3 let 
zdarma)

KINO HVĚZDA
■ Středa 22. listopadu 18.00 

a 20.00 h.

■ Čtvrtek 23. listopadu 18.00 

a 20.00 h.

Prachy dělaj člověka - ČR. Kri-

mikomedie. Vstupné: 65,-Kč
■ Pátek 24. listopadu18.00 h.

■ Sobota 25.listopadu 18.00 h.

Miami Vice - USA. - Vstupné: 
55,-Kč   Do 15 let nevhodné

■ Středa 29. listopadu 18.00 h.

■ Čtvrtek 30.listopadu 18.00 h.

Mravenčí polepšovna - USA. 

Animovaný. Vstupné: 65,-Kč
■ Pátek 1. prosince od 18.00 h.

■ Sobota 2. prosince 18.00 h.

Rozchod. - USA.Romantic-

ká ko medie. Vstupné: 55,-Kč 

Nevhodné do 15 let

Pravidelné promítání pro 
děti
■ Sobota 2. prosince 15.00 h.

Půlnoční příhoda
Vstupné: 20,-Kč
■ Úterý 5. prosince 18.00 h.

■ Středa 6. prosince 18.00 h.

Asterix a Vikingové
Vstupné: 60,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
■ ČESKÁ KRAJINA
Od bílinského výtvarníka 

a restaurátora Pavla Antoní-

na Říhy, člena Výtvarného 

sdružení ČR

Prodejní výstava potrvá do 

31.12.2006

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
■ Od 25.11.2006 se koná výsta-

va - Betlémy - Betlémy, vánoč-

ní pohledy, svatá rodinka od 

známého pražského betlemá-

ře a loutkaře Františka Valeny.

Den sportovců
Jako každý rok, budou nejlep-

ší sportovci města Bíliny veřej-

ně prezentováni a odměněni 

na akci s názvem „Den spor-

tovců“. Stejně jako v loňském 

roce se bude tento slavnostní 

akt pořádat v kulturním domě 

Fontána Za Chlumem. V pátek 

1. prosince 2006 od 18.00 hodin 

proběhne slavnostní galavečer 

sportovců za účasti mnoha hos-

tů. Mezi hlavními hosty budou 

slavní sportovci, kteří budou 

předávat ocenění. Jsou jimi: 

fotbalista a střelec legendární 

„zlaté“ penalty Antonín Panen-

ka a hokejista, držitel Stanleyo-

va poháru Jiří Hrdina. O pěvec-

kou vsuvku se postará zpěvák 

Martin Maxa.

V programu dále vystoupí Míša 

Ryjáčková z DDM s tanečním 

výstupem, dále dvě mladé zpě-

vačky z nedávno v Bílině před-

vedeného muzikálu  Kleopatra 

a domluven je i výstup bílinské-

ho bronzového kulturisty Marti-

na Kasala. Bronz získal na nedáv-

ném mistrovství světa. 

Po skončení slavnostního 

ceremoniálu bude pokračovat 

slavnostní večer se skupinou 

Electric band, která bude hrát 

k tanci až do půlnoci.

Celou akci programově 

zajišťuje KC Kaskáda Bílina.

Petr Mácha, KC Kaskáda

• Neděle 17. prosince 

od 14.00 hodin       

MĚSTSKÉ DIVADLO
HURÁ VÁNOCE – VÁNOČNÍ 
SHOW PRO DĚTI

INKA RYBÁŘOVÁ 

A MICHAL NESVADBA
Parádní hudební pořad s pís-

ničkami, soutěžemi a bezva 

zábavou se zpěvačkou Inkou 

Rybářovou a klaunem Rybič-

kou… Hostem bude kouzelník 

Endy Bonbóny a Kačka Žvejkač-

ka. Na každého čeká dáreček. 

Ke koupi budou i CD s písnič-

kami. Ve druhé polovině progra-

mu vystoupí Michal Nesvadba 

se svým programem.

Vstupné: 80,-Kč (děti do tří let 

zdarma). 

Permanentky na divadelní 
představení na jaro 2007 jsou 
již v předprodeji v Informač-
ním centru.

Cena na všech pět jarních 
představení činí 1000,-Kč, cena 
permanentky pouze 800,-Kč.

Vánoční soutěž o CD 

- GROCK ... co rok.
Fan Club 

Grock Vám 

přináší sou-

těž o cédéčko 

Grocku. 

Abyste měli 

šanci vyhrát, 

nemusíte zod-

povídat žádné 

otázky. Stačí, 

když si zahrajete na textaře. 

Napište vlastní písňový text, 

který by podle Vás neměl chy-

bět v repertoáru skupiny Grock. 

Váš text pošlete na náš e-mail. 

Jeden z „textařů“ jehož text 

bude vybrán samotnými členy 

Grocku vyhraje již zmíněné CD 

a kdo ví...

Možná bude vítězný text zhu-

debněn a dost možná i zvěčněn 

na příštím albu Grocku. Soutěž 

bude ukončena na Štědrý den, 

tedy 24.12.2006. 

Výherce nejenže bude zvěč-

něn na webu fanclubu, ale výh-

ra mu bude slavnostně předána 

na nejbližším koncertu Grocku.

Neváhejte!! Pište!! Sláva je na 

dosah!! 

E-MAIL : 
FanClubGrock@seznam.cz

• Mírové náměstí v Bílině a okol-

ní prostory 25. listopadu 2006

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 16,00 hodin - otevřena 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA a VÝSTA-
VA BETLÉMŮ pražského lout-

káře a betlémáře FRANTIŠKA 

VALENY. Vstupné: 30,-Kč (děti 

10,-Kč)     

• MĚSTSKÉ DIVADLO 17,30 
hodin - HODINA ČERTOPISU 
– pohádka pro děti s rodiči

Vyučovací hodina v čertí ško-

le pod učitelskou taktovkou 

profesora Belzebuba. Ten učí 

malá čerťata, co by měla znát 

a umět a na co si ve světě dávat 

pozor. 

Tipy na vánoce
Čerťaty se stanou všechny 

děti v bílinském divadle. Proto 

si nezapomeňte vzít na hlavič-

ky čertovské rohy! Hraje DIVA-

DLO MATÝSEK z České Lípy. 45 

minut. Vstupné: 45,- Kč (děti do 

tří let zdarma)

• KOSTEL SVATÉHO PETRA 
A PAVLA 17,30 hodin    - VÁNOČ-
NÍ KONCERT KOMORNÍ HUD-
BY

Smyčcové kvarteto Konzer-

vatoře Teplice. 40 minut. Vstup-

né: 30,- Kč (děti do šesti let zdar-

ma)

• MÍROVÉ NÁMĚSTÍ V BÍLINĚ    
program od 17,00 hodin            

- ŽIVÝ BETLÉM  u vánočního 

stromu v provedení DI VADLA 

V PYTLI z Hrobu . Řezbáč 

a vypravěč zjistí, že se jim 

během roku poztrácela spous-

ta postaviček z Betlému.   Chy-

bějící postavy     proto vyberou 

z publika. Každou fi gurku naučí 

jednoduchý pohyb a pak za zvu-

ku koledy celý Betlém spustí.

- PĚVECKÝ SBOR ZUŚ Bílina 

Vánoční koledy a písně dětské-

ho sboru  pod taktovkou sbor-

mistra Jiřího Bidrmana. 

- SOUTĚŽ VE ZDOBENÍ 

VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ 

dětmi ze škol

- KOMOŘINKA   Zpěv pěvec-

kého tělesa ZUŠ Bílina pod 

vedením Veroniky Duchosla-

vové.

- VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

SOUTĚŽE 

     

• ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH 
STROMEČKŮ

-  SCHOLA VIVA BILINENSIS 

Vánoční koledy a písně v prove-

dení pěveckého sboru dospě-

lých pod vedením Mgr. Jana 

Maryšky.

• v 18.30 hodin              
ROZSVÍCENÍ 
 VÁNOČNÍHO STROMU
OHŇOSTROJ

Součástí celého 
 programu bude:
• VÁNOČNÍ DÍLNA v podloubí 

náměstí – připravuje Dům dětí 

a mládeže Bílina

• prodej VÁNOČNÍCH VÝROB-

KŮ DĚTÍ ze škol ve stáncích

• stánky s občerstvením a vánoč-

ním zbožím



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 923. LISTOPADU 2006

Knižní novinky na měsíc listopad 2006
Krásná pro dospělé….

Občanský prů-
kaz, další ze vzpo-

mínkových próz 

oblíbeného sou-

časného spiso-

vatele a scénáris-

ty Petra Šabacha nás opět vra-

cí do doby, kdy bezútěšná poli-

tická situace formovala, nebo 

spíše deformovala charaktery 

mladých lidí. Šabachův svéráz-

ný smysl pro humor, velmi dob-

rá znalost reálií té doby i neo-

třelý jazyk, určitě čtenáře nejen 

pobaví, ale i přiměje k zamyšle-

ní nad tím, co je opravdu v živo-

tě důležité i nad smyslem přátel-

ství, které člověka podrží v kaž-

dé době. Vydává nakl. Paseka 

Praha.

Hadi a náušni-
ce, tragický příběh 

bizarního milost-

ného trojúhelní-

ku-dívky a dvou 

mladíků ze sou-

časné generace, 

která neúspěšně 

hledá své místo v dnešní japon-

ské konzumní společnosti. 

Mladá japonská autorka Hito-

mi Kanehara (nar. 1983) získa-

la za tuto knihu nejprestižnější 

japonskou literární cenu. Kniha 

vzbudila doslova senzaci a jen 

v samotném Japonsku se jí pro-

dalo přes milion výtisků. Vydá-

vá nakl. Argo Praha.

Naučná pro dospělé, 

pro  poučení…

Všechno je sáz-
ka, scénické roz-

hovory Davi-

da Hrbka, kte-

rý se svých hos-

tů ptá nejen na 

jejich profesi, ale 

nezřídka zavede řeč i na osob-

ní život. Americká písničkářka 

Suzanne Vega, reklamní foto-

graf Robert Vano, operní režisér 

David Radok, herec, spisova-

tel a scénárista Zdeněk Svěrák, 

americký spisovatel Robert 

Fulfhum nebo textař a hráč 

Michal Horáček, to všechno 

jsou osobnosti, které se setká-

vají na stránkách knihy, která je 

přepisem rozhovorů tak, jak se 

odehrávaly v průběhu tří sezón 

(2003-2006) ve Švandově diva-

dle na Smíchově v pravidelné 

talk show. Knihu vydává nakl. 

Dokořán Praha.

Šťastné blues, aneb Z deníku 

Jaroslava Ježka, objevná kniha 

literárního historika a publicis-

ty Františka Cingera (nar. 1956) 

vychází při příležitosti 100. výro-

čí tohoto geniálního hudeb-

ního skladatele. Ježek byl vše-

stranný hudební tvůrce, diri-

gent a interpret, kterému osud 

nadělil pouhých 35 let života. 

Narodil se 25. září 1906 v Pra-

ze na Žižkově a zemřel v průbě-

hu druhé světové války, 1. led-

na 1942 v Americe, v New Yor-

ku. Nejznámější jsou jeho pís-

ně napsané na texty Voskovce 

a Wericha pro Osvobozenecké 

divadlo, které doslova zlidově-

ly. Knihu, která se snaží uvést 

některé mýty spojené s jeho 

jménem, na pravou míru, vydá-

vá nakl. BVD Praha.

52 nápadů na každý týden 
v roce, kniha výtvarných tech-

nik sedmi osvědčených autorek 

seznamuje čtenáře s tím nejlep-

ším ze svých nápadů pro každou 

roční dobu a pří-

ležitost. Díky zku-

šenostem z kurzů, 

které samy vedou, 

dokáží jednodu-

še a srozumitel-

ně vysvětlit i složitější postu-

py a provést čtenáře obvyklý-

mi úskalími při tvorbě. Kniha 

je návodem pro vlastní výro-

bu originálních dárků, dekora-

cí i drobných doplňků do šat-

níku. Vydává Computer Press 

Praha.

Pro mládež…
Město her, hádanek a hlavo-

lamů-Medvídkov, to je půvab-

ná knížka určená těm nejmen-

ším čtenářům. Německá autor-

ka Christiane Rettlová vyprá-

ví dětem příběh plný napína-

vých dobrodružství a dává jim 

hádanky k rozlousknutí. Zvěda-

ví medvídci zvou děti k vyzved-

nutí pokladu, které nebude tak 

snadné, protože je třeba nej-

prve překonat labyrint bludiš-

tě. Knihu doprovázejí veselé 

obrázky a vydává ji Knižní klub 

Praha.

Nový bodový systém
PRAVOMOCI POLICIE ČR
§ 118a, ZABRÁNĚNÍ V JÍZDĚ
Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu 

na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozi-

dla jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti pro-

vozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení 

vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku 

k zabránění odjezdu vozidla (dále jen „technický prostředek“) 

nebo odtažením vozidla, jestliže řidič:

a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní 

nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostřed-

ně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii po § 47 

odst. 3 písm. b)

c) řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návy-

kové látky,

d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke 

zjištění, není – li ovlivněn alkoholem,

e) se odmítl na výzvu policisty v případě, že dechová zkouška 

podle písmene d) byla pozitivní, podrobit lékařskému vyšetře-

ní ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem, ačkoli toto vyšetření 

nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

f) se odmítl na výzvu policisty podrobit lékařskému vyšetření 

ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli toto 

vyšetření nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,

g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského 

oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny,

h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest 

nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočí-

vající v zákazu řízení motorových vozidel,

i) je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a ply-

nulosti provozu na pozemních komunikacích a je důvodné pode-

zření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kau-

ci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projedná-

ní přestupku.

§ 118b, zadržení řidičského průkazu
Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118 odst. 1 písm. 

a) až h) zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průka-

zu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičské-

ho průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidič-

ského průkazu o důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá 

držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o zadržení řidič-

ského průkazu.

Policisté mohou zamezit, aby řidič pokračoval v jízdě, a to 

odtažením vozu nebo technickým prostředkem (botičkou), a to 

na náklady řidiče nebo provozovatele vozu.

Musí k tomu mít odpovídající důvod (např. alkohol, drogy, 

léky, odmítnutí dechové zkoušky a následného lékařského vyšet-

ření, podezření na předchozí zavinění nehody, zadržení řidiče 

podezřelého, že ujel z místa nehody, podezření na odcizení vozu, 

řízení vozu bez řidičského průkazu).

Pokud se důvody odstavení vozu týkají jen řidiče, může 

s vozem pokračovat jiný oprávněný účastník provozu.

Důležitým ustanovením je však to, že ten, kdo takto nařídil 

odstavení vozu, musí se postarat o to, aby nedoznal újmy, tedy 

nebyl odcizen, vykraden nebo poškozen.

Policista je povinen oznámit zadržení řidičského průkazu bez 

zbytečného odkladu registru řidičů.

Obce mají zase povinnost do pěti pracovních dnů ode dne 

doručení zahájit řízení, na jehož základě lze řidičský průkaz buď 

odebrat, nebo jej vrátit.
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  Z dopisů našich čtenářů...

OPRAVDU SE AUBRECHT 
JENOM VEZE?

Pan Luňák nám v minulém 

čísle bílinského zpravodaje 

barvitě vylíčil, jak je poslanec 

V.Aubrecht neschopný, líný 

a v Bílině se jen veze. Nevím 

z jaké pozice pan Luňák mluvil, 

zda z pozice podnikatele nebo 

z pozice rádoby politika, roz-

hodně mě však přiměl k reakci 

na jeho článek.

Pan Luňák je členem Hos-

podářské a sociální rady Tep-

licka (dále jen HSRT), ale sku-

tečnost je taková, že jeho účast  

a případná aktivita na pravidel-

ných  zasedáních HSRT je téměř 

nulová. Pokud by na zasedání 

chodil, pak by měl jistě dostatek 

informací o práci p. Aubrechta 

a nemusel by psát tak, jak psal, 

pokud tedy nechtěl poslan-

ce Aubrechta očernit záměr-

ně.  Osvětlím celou záležitost 

domnělé Aubrechtovy pasivity 

na konkrétních případech.

Obec Hrobčice požádala 

Státní fond životního prostředí ( 

dále jen SFŽP )o dotaci na vybu-

dování kanalizace v Mirošovi-

cích. Osobně se v tomto pro-

jektu angažoval již zmiňova-

ný p.Luňák. Vzhledem k tomu, 

že p. Aubrecht byl členem rady 

SFŽP v minulém volebním 

období, podařilo se mu ten-

to projekt prosadit. SFŽP mělo 

však jednu zásadní podmínku. 

Ceny v předloženém projektu 

byly 3x vyšší než je celorepub-

likový průměr a tudíž ze strany 

SFŽP byl požadavek cenu snížit. 

A protože tak p.Luňák neučinil, 

byl projekt zamítnut. Je zřejmě 

zvyklý ceny v zakázkách neú-

měrně navyšovat a bohužel mu 

na to státní rozpočet neskáče.

Z vládního příslibu 15 mld, 

který se podařilo prosadit  právě 

poslanci Aubrechtovi, a kterým  

náš kraj dosáhne alespoň čás-

tečné satisfakce za těžbu hně-

dého uhlí a napáchané škody 

v minulosti, se nyní vyhlašují 

Ministerstvem fi nancí zakázky 

na Radovesické výsypce. Před 

2 lety jsme na HSRT slyšeli vel-

kolepé plány p. Luňáka, co vše  

chtějí realizovat na místech, 

kde dříve byla jen hlušina, jak 

připraví projekty na návrat kra-

ji po těžbě zpět k životu. Skutek 

utekl! Do dnešního dne nebyl 

předložen jediný realizovatel-

ný projekt. V.Aubrecht ve spo-

lupráci se Severočeskými doly 

a.s. jich prosadil hned něko-

lik, včetně .komunikace smě-

rem na Kostomlaty, čímž dojde 

například ke zkrácení cesty pro 

bílinské občany na D8.

Poslanec Aubrecht nemá  

v povaze chodit a chlubit se, co 

pro Bílinu a nejen pro ni udělal, 

protože to považuje za samo-

zřejmost. Pokud bude staros-

ta Bíliny jen trochu fér, měl 

by potvrdit, že Aubrecht vždy 

spolupracoval s vedením rad-

nice i když měl odlišné názo-

ry. A zase budu konkrétní. Pan 

Aubrecht pomáhal Bílině při 

převodu nemocnice s polikli-

nikou ze státu na město, pomo-

hl při získání dotace na Zelený 

dům, pomohl vyjednat výraz-

né snížení ceny při zakoupení 

městem 3 věžáků na Pražském 

předměstí od společnosti ČEZ 

s.p. v likvidaci, vymyslel a zre-

alizoval dotační titul č. 4 při 

Ministerstvu pro místní roz-

voj, z které i Bílina čerpá fi nan-

ce na projekt na rekonstrukci 

náměstí, pomohl získat dota-

ci na částečnou rekonstruk-

ci Zátiší v bílinských lázních, 

pomohl vyjednat odpuštění 

sankcí v souvislosti se skládkou 

Chotovenka a zároveň dotaci 

na tuto skládku.

Mohla bych jmenovat dal-

ší aktivity p. Aubrechta, ale 

zmínila jsem pouze ty nejdů-

ležitější a fi nančně nejobjem-

nější akce. Už tak se pohybu-

jeme v řádu desítek milionů 

korun pro Bílinu a Bílinsko. 

Aubrecht  nikdy nechtěl, aby 

mu  za práci, která mu připadá 

samozřejmá, bylo děkováno. Je 

ostudou pana Luňáka, že kan-

didoval do městského zastupi-

telstva, pokud o dění ve městě 

nic neví, anebo – a to by bylo 

horší – záměrně překrucuje fak-

ta. Naštěstí pan Aubrecht příliš 

obhajovat nepotřebuje, dělá to 

za něj jeho práce a Bíliňané to 

vědí. A myslím si, že to vlastně 

ví i pan Luňák.  S. Vršatová

ODPOVĚĎ NA „OPRAVDU SE 
AUBRECHT JENOM VEZE?“

Je  smutné, že  v reakci na 

mnou uveřejněný článek 

z předchozího čísla BZ  dochá-

zí k osobním útokům nejpr-

ve na společnosti, které řídím, 

a poté na mou osobu zcela kon-

krétními, ale velmi překrouce-

nými informacemi. Tato hyste-

rie jistě není na místě. Nechtěl 

jsem v článku hodnotit práci 

pana poslance, to mi nepříslu-

ší, nakonec ji zhodnotili voliči 

sami, ale na tomto příkladu je 

vidět, že říkat nahlas svůj názor 

se stále nevyplácí.  

Pokusím se pár skutečnos-
tí osvětlit.

Ony vznosné plány, které 
autor v článku popisuje a snaží 
se je zesměšnit, jsou výsled-
kem práce obecně prospěš-
né společnosti, kterou zřídi-
ly okolní obce a SD a. s. Jde 
o revitalizační generel Rado-
vesické výsypky odsouhlasený 
krajem a tím pádem samozřej-
mě běh na dlouhou trať. Pro-
středky na provoz společnos-
ti jsou omezené, přesto v sou-
časné době leží sedm žádostí 
na realizace jednotlivých etap 
z různých částí celého projektu 
v agendě ministerstva průmys-
lu a obchodu. Toto je konkrétní 
výsledek práce lidí, kteří nejsou 
honorováni za své úsilí. Na roz-
díl od někoho, kdo by takovéto 
plány měl podporovat a mohl  
posouvat daleko rychleji.

Když zasvěceně píšete o pře-
dražení zakázky, paní Vršato-
vá , tak to budí dojem, že jste 
seděla ve výběrové komisi. 
Tato zakázka byla předmětem 
veřejné obchodní soutěže, kte-
ré se účastnilo osm jiných sta-
vebních společností z celého 
Ústeckého kraje. To se na mne 
nezlobte, ale vítěze tendru vybí-
rala hodnotící komise a všem 
účastníkům poslala písem-
né vyrozumění o  konečném 
pořadí. Naše společnost vyhrá-
la právě díky nízké ceně. Navíc 
jsou to čtyři roky a zakázka se 
pro nepřidělení dotace nerea-
lizovala. To jen spolupracovni-
ce pana poslance na mne křiče-
la do telefonu ,,proč vy hlupáci 
(příliš jemné slovo) ještě nepra-
cujete, všechno je už přece vyří-
zený“. Tak jsem odpověděl, že 
až dostanu pokyn od zadavate-
le zakázky, tak práce zahájím. 
Pokyn nemohl přijít, protože 
žádosti nebylo vyhověno pro 
nízký počet obyvatel v dotčené 
obci. Investorovi bylo doporu-
čeno žádat o dotaci ze struktu-
rálních fondů EU. 

Tou výše zmíněnou spolupra-
covnicí je zároveň pravý autor 
článku ,,Opravdu se Aubrecht 
jenom veze“. Když totiž pošle-
te elektronickou poštou sou-
bor, můžete tam podepsat koho 
chcete a celý článek stylizovat 
tak, aby budil dojem, že ho psal 
někdo jiný. Systém však auto-
maticky zaznamená původní-
ho autora a tím je v tomto pří-
padě Martina Havlová, součas-
ná manželka pana Aubrechta. Je 
smutné, že se schováváte za cizí 
jméno, myslím, že je to nesluš-
né, ale připouštím, jistě o mno-
ho jednodušší.               J. Luňák
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Rocková kapela Grock.

Rocková kapela Df. T.

Slovan Louny – Draci Bílina  5:7 (2:4, 2:2, 1:1)

ROCKOVÁ FONTÁNA

  Zprávy ze sportu v Bílině

Louny -  Úvod vyšel Drakům perfektně. 

Již ve druhé minutě zaváhali domácí obrán-

ci na útočné modré, ujel Kousek a hosté 

vedli. Neuplynuly ani dvě minuty a Miko-

lášek přihrál přesně Závadovi a bylo to 0:2.  

Ale to ještě nebyl pro domácí konec. Draci 

sehráli výbornou přesilovku a na její závěr 

Růžek zvýšil již na rozdíl tří branek.  

Ovšem přišla 15.min., nejdříve vstřeli-

li domácí první branku a po 12 vteřinách 

od modré druhou. Ale Draci se rychle okle-

pali, rychlým střídáním drželi vysoké tem-

po a po šesti vteřinách využili přesilovku, 

když se od modré trefi l Boháček. V závěru 

se vyznamenal Jurczak a Draci šli do kabi-

ny s dvoubrankovým vedením. Vyšel jim 

i úvod druhé třetiny a Král hned po vha-

zování zvýšil po přihrávce Mikoláška na 

rozdíl tří branek. Potom se začalo již více 

vylučovat a v 27.min. domácí snížili na 4:5.  

Ale vzápětí vybojoval puk výborně hrající 

Růžek, našel přesně před brankou Kous-

ka a ten lehce přehodil brankaře. Ale ve  

31.min. seděli na trestné lavici čtyři Dra-

ci.  Šest minut odehráli ve třech a další více 

než minutu ve čtyřech. Hráči se překoná-

vali v obětavosti, překonával se Jurczak 

v brance, který korunoval výkon ve druhé 

třetině likvidací nájezdu v posledních vte-

řinách. 

Draci ani v oslabení branku nedostali 

a opět odcházeli do kabin s dvoubranko-

vým náskokem.  Ve 49.min. domácí využili 

přesilovku  a drama pokračovalo.  V 54.min. 

po rychle akci našel Růžek před brankou 

Mikoláška a Draci opět vedli o dvě bran-

ky. Domácí dostali poslední šanci v závěru. 

V čase 55.37 byl na pět minut vyloučen Pro-

cházka. Ovšem Louny si v této přesilovce 

nedokázaly nejen vytvořit  možnost power 

play, ale za celou dobu ani nevystřelili na 

branku.  Kdo navštěvuje zápasy Draků pra-

videlně, takovou radost jako v Lounech po 

skončení ještě neviděl. „Byl to kolektivní 

výkon, kluci hráli na čem jsme se domlu-

vili. V deseti dokázali, že se dá vyhrát díky 

ohromné bojovnosti a obětavosti. Podržel 

nás v brance Jurczak. Mám ohromnou 

radost a klukům jsem v šatně poděkoval,“ 

netajil spokojenost trenér Jiří Hájek. 

Branky Bíliny: 2., 28.Kousek, 4.Závada, 

9.Růžek, 18.Boháček, 21.Král, 54.Mikolá-

šek.

Sestava: Jurczak – Boháček, Kučera, 

Gonsiorovský,  Procházka – Závada, Král, 

Mikolášek – Srbek, Růžek, Kousek.

 Oldřich BUBENÍČEK

 Je pátek 10. listopadu a sál  KD 

Fontána zažívá další „zatěžká-

vací zkoušku“ ve formě „bigbe-

atového dýchánku“. „Podzimní 

rockový koncert“, začíná krát-

ce po 19 hodině. Na pódium se 

přiřítila bílinská formace D.F.T. 

Reprobedny burácejí, zvukař se 

potichu modlí za přežití apara-

tury a z pódia se ozývají překva-

pivě dobře provedené „pecky“ 

od Lucie, Ready Kirken, Wana-

stovek, atd.  Rocková smršť D. F. 

T. nenechává nikoho na pochy-

bách, že ač hrají dnes jako prv-

ní, nejsou tu ani náhodou za 

nějaké předskokany! 

     Po krátké pauze to 

v „chlumské“ Fontáně rozbalí 

další bílinská  kapela, dnes již 

prakticky legendární GROCK. 

Už první tóny dávají tušit, že 

kapela nezůstane nic dlužna své 

pověsti,a že se příchozí mohou 

těšit na pořádný bigbeatový 

nářez. GROCK do diváků neú-

navně pere jednu svojí „pecku“ 

za druhou. Zazní i zbrusu nový 

song, přičemž letmý pohled na 

zvukaře prozrazuje, že mu opět 

přibylo několik šedivých vlasů. 

A je tu zase pauza a stavě-

jí se jiná „fi dlátka“. Po kapá-

nek delší přestávce zapříčině-

né stavěním jiné nástrojové 

aparatury a jejím nezbytným 

nazvučením, se na pódiu obje-

vuje litoměřická kapela HAR-

PYE. Přiznám, že jsem  zvědavý 

na jejich „živák“, protože jsem 

HARPYI slyšel jen ze studio-

vé nahrávky. Musím uznat, že 

chlapci nezklamali moji důvě-

ru v ně kladenou. Bílinské pub-

likum má možnost slyšet kvalit-

ní melodický rock a zdá se, že si 

to patřičně užívá. Sound kape-

ly mi připomíná slavnou éru 

anglosaského rocku osmdesá-

tých let. 

Škoda, že nemůžu zůstat až do 

konce koncertu. Baterky ve foťá-

ku mám už dávno vybité díky 

„brutálnímu“ focení s bleskem 

namířeným přímo do obličejů 

muzikantů. Loučím se s přáteli 

a prchám podzimní nepohodou 

do tepla domova psát tenhle můj 

reportážní pokus.

  Sečteno a podtrženo „Rocko-

vý koncert“ ve Fontáně se pove-

dl. Co se nijak zvlášť nepoved-

lo, byla nepříliš vysoká návště-

va. Odhadem se v jednu chví-

li ve Fontáně „potulovalo“ oko-

lo stovky lidí. Nic moc. Příčin 

může být „neúrekom“, ale na 

jedné jsme se shodli asi všich-

ni. Výše vstupného. Ta patrně 

odradila od návštěvy nemálo 

lidiček. Škoda. Dobrá zpráva ale 

je, že šéf Kaskády se nechal sly-

šet, že pro příště cenu vstupe-

nek přehodnotí. Tak uvidíme. 

Každopádně, kdo 10. listopadu 

zabloudil do Fontány, ten jistě 

nelitoval. Tedy patrně až na zvu-

kaře…… No, snad to „roc kové 

běsnění“ aparatura přežila bez 

úhony.                                        JFK
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Vítěz 1.A třídy, krajský přebor 2007 mají na dresech zleva Roman 
Sirovátka a Radim Šulek.

INZERCE 934/TP

právní vymáhání pohledávek
správa portfolia Vašich pohledávek

odkup pohledávek 
americké i klasické hypotéky

sjednáme Vám  hypotéku i přes exekuci na
zastavovanou nemovitost

půjčky a úvěry z bankovního
i nebankovního sektoru

řešení i pro klienty s nízkou bonitou, záznamem CBCB 

tel. 417 532 925, 739 654 477 
e-mail: stuskova@creditunion.cz, loudilova@creditunion.cz

nám. Svobody 42, TEPLICE

Nejlepší střelci podzimu Novák a Sirovátka
Bílinští fotbalisté skončili 

podzimní část krajské 1.A třídy 

na vedoucím místě a před dru-

hými Lovosicemi vedou o čtyři 

body.  Fotbalový fanoušek dou-

fá, že za rok se bude již v Bíli-

ně hrát krajský přebor.  Trenér-

ská dvojice Jiří Engl – Ladislav 

Váňa má v hledáčku tři posi-

ly, o kterých se bude v zim-

ní přestávce jednat.  Vedoucí 

mužstva Miroslav Spáčil si vede 

pečlivou statistiku všech zápa-

sů a tak víme, že v podzimních 

zápasech nastoupilo 21 hrá-

čů a všech 1260 minut odehráli 

Pohl, Novák, Hasal, Bari.  Bílina 

vstřelila 31 branek  a nejvíce jich 

dali po sedmi Novák a Sirovát-

ka, čtyři Bečvařík a po třech Ha-

sal a Pohl. Brankař Pohl vstřelil 

všechny branky z pokutových 

kopů.  

 Tři červené dostali Bečva-

řík, Kučerka, Šulek. Žlutých 

karet dostali bílinští celkem 34. 

Vynikal Hasal, který jich viděl 

sedm.  „Chtěl bych se v Bílině 

dočkat postupu a potom bych 

mohl spokojeně odejít,“ neta-

jil záměry bývalý mládežnic-

ký reprezentant Radim Šulek.  

Právě on a útočník Sirovátka 

si nechali vyrobit „postupové“ 

dresy, které by rádi oblékli po 

skončení soutěže. „Také bych 

rád kluky v těchto dresech po 

skončení viděl,“ dodal prezi-

dent bílinských fotbalistů Petr 

Arpáš.                 Text a foto: (ob)

Novými dresy se mohou pochlubit kuželkáři SKK Bílina. Klub 

je zakoupil z dotace města na činnost. Na snímku je předvádě-

jí čtenářům Bílinského zpravodaje kuželkářské naděje Adéla 

Kühnelová a Jiří Perkner.                       Foto - Oldřich Bubeníček

Mezi ryzí sportovní amatéry patří v Bílině kuželkáři. Na sním-

ku D družstvo SKK Bílina, které startuje v meziokresním přebo-

ru.  Zleva Ondřej Valný, Anna Černíková, předseda klubu Miro-

slav Tomiš a Karel Kameníček.           

HC Draci Bílina – HC Roudnice nad Labem  
0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

Bílina - Debaklem skončilo mistrovské utkání Draků s vedou-

cím mužstvem soutěže. Přitom dvě třetiny byli domácí více než 

vyrovnaným soupeřem.  Úvod druhé třetiny vyšel hostům. Po tla-

ku Bíliny  skórovali, o minutu později napřáhl mezi kruhy exs-

parťan Šrek a hosté vedli o tři branky. Právě Šrek patřil k nejlepším 

hráčům a zastínil i dalšího exsparťana v roudnickém dresu Žem-

ličku. Draci se ale nevzdávali. Kubinčák nastřelil tyčku a naskytla 

se jim i možnost přesilovky pět na tři. Tlak Draků byl místy drti-

vý, ale kontaktní branky se do sirény nedočkali. O výsledku defi -

nitivně rozhodl úvod poslední třetiny. Hosté dali během minuty 

dvě branky a již si kontrolovali vývoj zápasu. Draci se nedočkali 

ani čestné branky. Šešina v 52.min, ujížděl sám na brankaře hos-

tů, ale neproměnil. Davídek byl prostě neprůstřelný. „Dvě třetiny 

jsme byli naprosto vyrovnaným soupeřem a chybělo nám kousek 

štěstí ke vstřelení branky. V poslední třetině nás soupeř přehrál,“ 

hodnotil domácí trenér Jiří Hájek.

Sestava: Novák- Kučera, Boháček, Křížek, Baumruk – Kousek, Šeši-

na, Růžek – Mikolášek, Král, Závada – Raichl, Kubinčák.             (ob)


