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Fotbalistům pršelo štěstí pro krajský přebor

Bílina - Pouze počasí poka-

zilo domácí oslavu postupu do 

krajského přeboru bílinských 

fotbalistů. K zápasu nastoupili 

hráči s klubovým přelivem na 

hlavě a modré vlasy měl i tre-

nér Josef Tichý. V dešti před-

vedla Bílina kvalitní výkon, 

vstřelila šest branek, řadu dal-

ších pěkných akcí režíroval 

Novák a Šulek. Vstup byl zdar-

ma a k tomu párek a pivo. Pre-

zident klubu Petr Arpáš věno-

val pět litrů moravské slivo-

vice a meruňkovice, které tři 

hostesky roznášely v hledišti. 

Měly jednodušší úlohu, pro-

tože v dešti se diváci schovali 

na tribunu. Po zápase se usmí-

val i jindy přísný trenér Josef 

Tichý. Důvodem byla slova 

delegáta utkání Petra Fadle-

ra, který ocenil výkon a dodal, 

že s touto hrou se Bílina v kra-

ji neztratí. „Jsem rád, že  jsme 

se s diváky doma rozloučili 

solidním výkonem a pěknými 

brankami, utkání se jim muse-

lo líbit. Byl bych rád, aby v hoj-

ném počtu chodili i na kraj-

ský přebor a chtěl bych jim za 

celoroční fandění poděkovat.“ 

Spokojený byl střelec muž-

stva Roman Sirovátka, kte-

rý vstřelil téměř třetinu ze 66 

branek Bíliny. „Důležité je, že 
jsme v posledním zápase doma 
vyhráli - a docela vysokým 
brankovým poměrem. Hra byla 
dobrá, trochu nás přibrzdil 
déšť a přerušení utkání. Divá-
ci byli parádní.“ A na otázku, 

jak je spokojený se svojí stře-

leckou potencí, se kanonýr již 

opět se svým blond kohou-

tem na hlavě jen usmíval: „Až 
moc, trochu to sleduji, asi jsem 
v kraji nejlepší. Mám dvacet 
branek a ještě jsou dvě kola do 
konce.“  Důvod k radosti měl 

i Petr Arpáš. „Kluci si zahrá-
li fotbal, nebyli pod tlakem, na 
mokrém trávníku to byl kvalit-
ní výkon. Myslím si, že na střed 
tabulky kraje s tímto výkonem 
máme.“ 

Na jaře také padaly různé 

sázky, co bude po postupu. 

„Já fandím bílinskému fotba-
lu a fandit mu budu, za postup 
jsem si nechal oholit knír 
a Pepa Holý si ho zase na dva 
měsíce nechal narůst,“ svěřil se 

Jiří Slavík. V sobotu čeká Bílinu 

v předposledním zápase sezó-

ny  atraktivní utkání na hřiš-

ti druhého Milešova. Poslední 

utkání soutěže se hraje 9. červ-

na v Bezděkově. 

Oldřich Bubeníček

V Domě dětí a mlá-

deže se v pátek 1. 

června naplno rozje-

la oslava všech dětí. 

Organizátoři si při-

pravili pro děti řa-

du překvapení, a tak 

je u řady atrakcí víta-

la Červená Karkul-

ka, čarodějnice, prin-

cezna nebo mušketýr. 

Jednoho z mušketýrů 

představoval i mode-

rátor Vlasta Vébr, kte-

rý celou akci řídil ze 

svého pódia. 

„Akce proběh-

la hladce, nenasta-

ly žádné problémy. 

Návštěvnost byla 

vysoká, cca 800 až 

900 lidí za odpoled-

ne. Výhodou bylo, že 

malé děti mohly na 

zadní zahradu a koně 

byli v parku. Dopo-

ledne bylo vyhrazeno 

DDM oslavil Den dětí jako v pohádce

Popisek k fotbalu A Bílina: Zleva horní řada: Krotil (masér), Spáčil (vedoucí mužstva), Arpáš (prezi-
dent), Kučera, Hasal, Tichý (hl. trenér), Sirovátka, Novák, Vaník, Weis, Mergl
Zleva dolní řada: Köhler (člen výboru), Váňa (asistent trenéra), Fleishman, Procházka, Pohl, Šulek, 
Bečvařík, Čula, Zeidl

Pokračování na 2. str.
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  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Martin ZECHOVSKÝ,
37 let,
správce sítě: 
„Myslím si, že nej-

méně bych asi 

postrádal pla-

veckou halu. Pla-

vat chodíme pří-

ležitostně, a když 

už, tak si za vodou 

vyjíždíme napří-

klad do sousední-

ho Mostu, kde mají 

krásný aquapark, 

kde je hodně atrak-

cí i pro děti. S bílin-

skou halou se to 

nedá ani srovnat.“

Žaneta KEPÁKOVÁ, 
17 let, studentka:
„Já bych necha-

la uzavřít plavec-

kou halu nebo kou-

paliště na Kysel-

ce. Hala je zastara-

lá a kromě jednoho 

bazénu nenabízí 

žádné další vyžití. 

Koupat se jezdím 

raději do Teplic. 

Tam je velký areál 

a mnoho vodních 

atrakcí. Na Kysel-

ce i v hale je navíc 

hodně Romů.“

Jarmila HORVÁTHOVÁ,
17 let, studentka: 
„Nejméně bych asi 

postrádala plavec-

kou halu. Nelíbí 

se mi a vůbec tam 

proto ani necho-

dím. Moc lidí z Bíli-

ny tam prý ani také 

nechodí. Když už se 

rozhodnu pro kou-

paliště, tak jezdím 

do Teplic. Mají tam 

pěkný aquapark. 

Podobný je i v Mos-

tě.“

Tomáš KLADRUBKA,
22 let, dělník:
„Kdybych si měl 

vybrat mezi plavec-

kou halou, zimním 

stadionem a kou-

palištěm na Kysel-

ce, pak bych asi 

nejméně postrá-

dal zimní stadion. 

Bruslit tam stej-

ně moc nechodím 

a kluziště využíva-

jí především místní 

hokejisté.“

Jaroslav ŠTĚTINA,
14 let, žák:
„Já bych nejméně 

postrádal asi zim-

ní stadion.  Brus-

lení mi stejně nic 

moc neříká. Určitě 

bych nerušil kou-

paliště na Kyselce, 

které mám doce-

la rád, a nezavřel 

bych ani plaveckou 

halu. Hodně lidí 

tam chodí hlavně 

přes zimu.“

Rostislav ŘEŘICHA,
11 let, žák:
„Pokud bych si měl 

vybrat, tak bych 

zrušil asi zimní sta-

dion. Bruslit stejně 

nechodím a ledo-

vá plocha slouží 

hlavně hokejis-

tům a veřejnost má 

možnost tam cho-

dit jen pár hodin 

v týdnu.  Neza-

vřel bych ani jedno 

z koupališť.“

Otevírání dětského hřiště se zúčastnil ředitel Elektrárny Ledvice 
František Strach. Skupina ČEZ věnovala na dětské hřiště 500 tisíc 
korun.

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad 
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad v I. pololetí 

2007 je 30. 6. 2007. 
 

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřa-

du v Bílině, přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101, v těchto hodi-

nách: 
 

Pondělí 7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 
Úterý 7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 
Středa 7.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 
Čtvrtek 7.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 
Pátek 7.00 – 13.00 

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převo-

dem na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 

1337, konstantní symbol: 0558, specifi cký symbol: rodné čís-

lo plátce.

Které z rekreačních středisek v Bílině byste mohli postrádat?

maminkám s malý-

mi dětmi a mateř-

ským školkám. Na 

pořádání celé akce 

se podílelo 54 lidí,“ 

sdělila organizátorka Dne dětí 

v DDM Klára Palečková.

Děti si svůj den  opravdu 

užily. Na výběr měly ze spous-

ty atrakcí od kolotoče, ská-

kacího hradu až po oblíbené 

stříhání bonbónů. Připravené 

byly i „dílny“, kde si děti otes-

tovaly svoji zručnost. A tak 

malovaly, vyráběly mozaikové 

rámečky nebo ozdoby do kvě-

tináčů. 

Den dětí sice již skončil, ale 

už teď začínají organizátoři 

z DDM přemýšlet, čím překva-

pí děti příště.

(lal)

DDM oslavil Den dětí jako v pohádce
Dokončení z 1. str.

Slavnostní předávání dětského hřiště Za Chlumem
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Střípky 
z Bíliny

starostu Josefa Horáčka

V Bílině začínají růst hřiš-
tě jako houby po dešti, bude 
Město v této iniciativě pokra-
čovat?

Otázka pro...
„Určitě, najíždíme na novou 

strategii, jejíž součástí je i obno-
va hřišť u mateřských školek. 
Některá hřiště jsou opravdu v již 
katastrofálním stavu, a pro-
to jsme se rozhodli v první fázi 
pomoci především maminkám 
s malými dětmi. Zatím jsem 
otevřeli dětský koutek Za Chlu-
mem a v nejbližší době bude zre-
alizována odpočinková zóna 
na bývalé tržnici. V MŠ bychom 
chtěli provést rekonstrukci dět-
ských atrakcí, protože už dáv-
no nejsou natolik bezpečné, jak 
by měly být, a samozřejmě neod-
povídají současným normám. 
Cílem je i využití dětských hřišť 
mimo provoz MŠ. Každé sídliště 

by mělo mít své hřiště pro star-
ší děti na fotbal, volejbal nebo 
vybíjenou. První takové vyrost-
lo na PP I. Asi se mi vrátí otáz-
ka: „Jak dlouho takové hřiště 
vydrží?“, ale je na nás, abychom 
to ohlídali a učili děti, jak se ma-
jí chovat. Děti by se měly nau-
čit hlídat jeden druhého a vážit 
si míst, kde si mohou hrát. Mys-
lím si, že tahle strategie je dobrá, 
protože problémy sídlišť jsou vel-
ké a pokud se děti budou schá-
zet na hřištích za účelem her, je 
to jedině dobře. Ve výstavbě nás 
mohou trochu zbrzdit finance, 
ale jelikož máme již připravené 
projekty, můžeme žádat o dota-
ce EU na realizaci.“

Rada města Bíliny
na své 12. schůzi konané dne 30. 5. 2007 mimo jiné:

Výpis z listu vlastnictví

vystaví Stavební úřad v Bílině
Ověřený výpis z katastru 

nemovitostí bude poskytnut 

každému na vyžádání. Žadatel 

musí sdělit přesné údaje týka-

jící se dané nemovitosti:

• Název katastrálního území

• Číslo listu vlastnictví (popř. 

číslo popisné, číslo parcely)

Po zaplacení poplatku bude 

výpis z katastru nemovitostí 

vydán bezodkladně.

Poplatky: za každou i zapo-

čatou stránku výpisu zaplatí 

žadatel na místě 50,- Kč.

Děti navštívily výstavu
MŠ Švabinského pravidel-

ně navštěvuje výstavy pořá-

dané „Kaskádou“. Tentokrá-

te si děti prohlédly výtvory dětí 

z různých ZUŠ Severočeské-

ho kraje. Některé exponáty se 

jim natolik líbily, že si je zkusi-

ly namalovat sami.

Děti se opět těší na další 

výstavu. E. Růžičková

Schody budou uzavřeny
Rada města s konečnou plat-

ností rozhodla o uzavření scho-

dů vedoucí do ulice Masaryko-

va výšina. Největším problé-

mem je boční zeď těsně souse-

dící s pozemkem Českosloven-

ské církve husitské. 

„Sousední pozemek tlačí na 

boční zeď a hrozí tak provale-

ní celé zdi. Z bezpečnostních 

důvodů se tedy schody uza-

vřou do doby, než se najde 

způsob zafi nancování rekon-

strukce,“ sdělil vedoucí inves-

tičního odboru Ing. Jaroslav 

uložila:
Vedoucímu odboru nemovi-

tostí a investic vypsat výběro-

vá řízení na zpracování projekto-

vých dokumentací na:

a) zateplení a výměna oken,

 ZŠ Za Chlumem

b) zateplení a výměna oken,

 ZŠ Aléská

c) zateplení a výměna oken,

 MŠ Švabinského

d) zateplení a výměna oken,

 MŠ Žižkovo údolí

e) zateplení a výměna oken,

 MŠ Čapkova

f) zateplení a výměna oken,

 MŠ Síbova

g) zateplení a výměna oken,

 MŠ Aléská

Vedoucímu odboru nemovi-

tostí a investic vypsat výběro-

vé řízení na zpracování projek-

tové dokumentace pro stavební 

povolení na opravu komunikace 

a chodníků v ulici Horská, včetně 

vybudování kanalizace, dle návr-

hů rady města. Ředitelce MTS 

Bílina zpracovat materiál týkající 

se vyhodnocení závěrů analýzy 

MTSB, zpracovanou společnos-

tí Newton management v roce 

2004.

Stavebnímu úřadu prověřit 

technický stav rodinného domu 

v ul. Palackého nad křižovatkou 

a předložit RM přijatá opatření 

vyplývající z materiálu – naříze-

ní neodkladných zabezpečova-

cích prací na objektech ve špat-

ném stavebně-technickém stavu 

v Bílině.

Ředitelce MTS Bílina dokončit 

pasportizaci veřejného osvětlení 

a dešťových vpustí ve městě.

Vedoucímu odboru životního 

prostředí dokončit zjednoduše-

nou pasportizaci zeleně.

schválila:
Odpisový plán DDM, ZUŠ, KC 

Kaskáda, Centrální školní jídelny, 

ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem, ZŠ 

Lidická, MŠ Síbova a MŠ Čapko-

va na rok 2007 dle žádostí ředite-

lek a ředitelů příspěvkových orga-

nizací. 

Uzavření nájemní smlouvy 

s paní R. Fodorovou na pronájem 

nebytových prostor v Litoměřické 

ul. č. 1 v I. NP s účinností od 1. 7. 

2007 na dobu neurčitou, za úče-

lem využití jako šicí dílna, sběrna 

peří a sběrna pro prádelnu s tím, 

že město nebude kompenzovat 

žádné vložené prostředky.

projednala a doporučuje ZM ke 
schválení:

Rozdělení fi nančních příspěv-

ků sportovním organizacím na 

rok 2007 dle návrhu předložené-

ho odborem školství a kultury. 

Navýšení rozpočtu na poskyt-

nutí příspěvku HNsP na úpravu 

zeleně a ostrahu objektu. 

rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na 

zakázku malého rozsahu dle 

Směrnice č. 04/2007 pro akci 

„Vybudování odborné učebny 

fyziky – chemie v ZŠ Aléská“

vzala na vědomí:
Plnění usnesení , kterým bylo 

tajemníkovi městského úřa-

du uloženo zpracovat normativ-

ní ukazatele ostatních neinves-

tičních výdajů na žáka (dítě) pro 

potřeby zpracování rozpočtu MŠ 

a ZŠ zřizovaných městem Bílina-

na rok 2008. Tajemník městské-

ho úřadu předloží do 27. 6. 2007 

konečné normativy pro ZŠ a MŠ 

na rok 2008, které budou zpraco-

vány dle předloženého návrhu, 

včetně zapracovaných připomí-

nek členů rady města. 

Plnění usnesení, kterým bylo 

starostovi města uloženo jednat 

s ministrem kultury o možnos-

ti vyjmutí objektu pivovaru (jako 

celku) z kulturních památek. 

Splnění usnesení , kterým 

bylo tajemníkovi městského úřa-

du uloženo svolat koordinač-

ní schůzku s fi rmou Pentium 

a příslušných vedoucích odborů 

k dokončení pasportizace tech-

nických zařízení města (chodní-

ky, komunikace, zeleň, veřejné 

osvětlení apod.

Splnění usnesení , kterým bylo 

tajemníkovi městského úřadu 

uloženo vypsat výběrové řízení 

na městského architekta. 

Splnění usnesení, kterým by lo 

vedoucímu odboru nemovitos-

tí a investic uloženo oslovit byto-

vého architekta ve věci návrhu na 

rekonstrukci obřadní síně radnice.

Hospodaření na skládce Cho-

tovenka - pískovna za měsíc 

duben 2007.

Zprávu o činnosti komise pro 

územní plánování za období od 

19. 3. 2007 do 16. 5. 2007. 

Zápis z jednání bezpečnostní 

komise ze dne 9. 5. 2007. 

Informaci Ústeckého kraje, 

odboru školství, mládeže a tělo-

výchovy, ve věci předložení pro-

jektu na vytvoření páteřní školy 

– Podkrušnohorského gymnázia 

v Mostě. 

Informaci starosty města o zvo-

lení města Bílina do předsednic-

tví Svazu měst a obcí. 

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu sta-
rosty města  a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz) 
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Střípky 
z Bíliny

Bureš. Kdy přesně se schody 

uzavřou a jakým způsobem 

budou zabezpečeny, rozhodne 

Stavební úřad v Bílině.

Bílina se dostala do čela Svazu 

obcí a měst ČR
Na posledním zasedání Sva-

zu obcí a měst v Hradci Králové 

bylo město Bílina zvoleno do 

předsednictva Svazu a zůstane 

v něm do konce tohoto voleb-

ního období. Co to pro Bílinu 

znamená a jaké výhody před-

sednictví přináší, vysvětlil sta-

rosta Josef Horáček.

„Hlavní výhoda spočívá 

v tom, že Vláda musí Svaz obcí 

a měst informovat o svých kro-

cích. Takže máme informace, 

jak se říká, z první ruky. Jed-

ná se například o fi nancová-

ní obcí a měst, což je nesmírně 

důležité. Každá obec se potý-

ká s problémy, ať je to bez-

pečnost nebo spolužití obča-

nů, a my teď máme větší mož-

nost na tyto problémy pouka-

zovat a více tlačit na to, aby se 

řešily.“

„Ostuda“ města by měla zmizet
Chátrající dům v ul. 5. květ-

na je již delší dobu trnem v oku 

občanům Bíliny, kteří kolem 

domu musí procházet. V sou-

časné době tento objekt vlast-

ní karlovarská soukromá fi r-

ma, která v nejbližší době 

dům kompletně zrekonstruu-

je a vybuduje menší obchodní 

středisko. 

Rozhovor s radním a předsedou komise pro územní plánování

Milanem Pecháčkem na téma – Tvorba Územního plánu Bíliny
P r v -

ní Územ-
ní plán 
(ÚP) měs-
ta Bíliny 
byl vytvo-
řen v roce 
1 9 9 6 . 
Ú z e m -

ní plán má platnost 5 let. Po 
uplynutí zákonných pěti let se 
ÚP vyhodnotí a pokud stáva-
jící stav vyhovuje, lze ho pro-
dloužit na dalších 5 let. Město 
Bílina toho využilo a platnost 
ÚP skončila až v roce 2006. 
Po volbách vznikla komise, 
která má za úkol utvořit nový 
ÚP města.

Co je Územní plán a k čemu 
slouží?

ÚP je dokument, který řeší 
všechny záležitosti týkající 
se města. Zeleň, byty, podni-
katelské aktivity, komunika-
ce, chodníky, bytovou výstav-
bu nebo zásobování energie-
mi. Celý tento komplex tvoří 
Územní plán. 

Kdo je v komisi pro ÚP?
Komise se skládá ze zástup-

ců všech politických stran, 
ale jsou tam i úředníci z MěÚ 
jako např. Ing. Lenka Krupko-
vá. Komise je zatím laická, tzn. 
že má politické a občanské 
zastoupení. Jejich úkolem je 
v této první fázi získávat pod-
něty a náměty ze svého okolí 
pro tvorbu nového ÚP. Komi-
se k tomuto úkolu přistupu-
je zodpovědně a myslím si, že 
do zářijového zasedání zastu-
pitelstva předložíme konkrétní 
námět všech našich myšlenek, 
co by v ÚP mělo být.

Jaké jsou zásadní změny 
nového ÚP?

V ÚP zůstává řešení doprav-
ní situace na silnici 1/13 (prů-
tah Bílinou) obchvatem měs-
ta. Konkrétní stanovisko  jsme 
zaujali k výstavbě rodinných 
domků a stanovili nové loka-
lity. Počítáme s horizontem 
10 let a předpokládáme, že 
výstavba rodinných domků 
bude na vzestupu. Zachovali 
jsme plochy pro drobné podni-
kání a ještě je rozšířili. Celkem 
jsme vymezili pět „průmyslo-
vých“ ploch a zakomponovali 
do jednoho celku, takže vlastně 
vznikne taková malá průmys-
lová zóna na periférii Bíliny. 
Počítáme s tím, že v budoucnu 
do této zóny přilákáme silnější 
podnikatelskou skupinu, která 
bude mít zájem v Bílině inves-
tovat. Zpracováváme koncep-
ci zelených ploch a počítá-
me s dalšími sportovními hři-
šti, parkovacími a prodejními 
plochami.

Budou se v Bílině ještě sta-
vět supermarkety?

Některé řetězce, ať už potra-
vinové nebo typu OBI a Bau-
max si vybírají města podle 
počtu obyvatel. Absence super-
marketu v sídlišti Za Chlu-
mem je řešena plochou vyme-
zenou v místech, kde stává cir-
kus. Větší obchod se zahrad-
nickým a kutilským nářadím 
Bílině zrovna chybí. 

Oslovují komisi občané, 
organizace nebo podnikatel-
ské subjekty?

Zatím jsme v první fá-
zi a naše skupina tvoří laic-
ký názor. Vycházíme hlav-

ně z myšlenek členů komise. 
Občané budou mít možnost 
připomínkovat nový Územní 
plán v konečné fázi. ÚP bude 
vyvěšen na několika místech 
a zřejmě bude i uspořádána 
diskuse s občany. 

Jak bude ÚP řešit dopravní 
situaci ve městě a na 1/13?

To je velmi složitá záležitost, 
hlavně na silnici 1/13. V ÚP 
stejně jako v investičním námě-
tu chceme specifikovat kruhové 
objezdy. Necháváme postup-
ně zpracovávat řešení doprav-
ní situace i v sídlištích. Rozpra-
covaný máme SUNN a Teplic-
ké předměstí. Teď jsme zadali 
Pražskou I. a budeme zadávat 
Pražskou II. a Chlum.  V tom-
to projektu jsou zakompono-
vány i parkovací plochy. Takže 
řešíme nejen průtah Bílinou, 
ale také situaci na sídlištích 
prostřednictvím zpracováva-
ných projektů. Stejným způso-
bem se řeší i odpočinkové zóny 
v Bezovce nebo v Žižkově údolí.

Budou se konzultovat Vaše 
návrhy s odborníky?

Detailní rozpracování bude  
provádět skupina odborníků, 
kteří budou  čerpat z našich 
nápadů, až bude první etapa 
ukončena. Ve výběrovém říze-
ní bude vybrán renomovaný 
architekt, který má oprávnění 
k tvorbě ÚP a ten vytvoří skupi-
nu odborníků např. přes zeleň, 
plyn, elektřinu nebo vodu. Při 
poslední tvorbě ÚP to bylo 
10 lidí. Může se stát, že námi 
navrhované náměty nepůjdou 
z hlediska odborníků uskuteč-
nit a budou předmětem disku-
ze. Lada Laiblová

Kampaň Téma 2007 pro 

Bílinu proběhla v rámci part-

nerství města Bílina a Týmové 

iniciativy pro místní udržitel-

ný rozvoj (TIMUR). Jejím 

cílem bylo v plošné anke-

tě vybrat téma, které obyva-

telé města považují v součas-

né době za klíčové pro rozvoj 

města a kvalitu života v něm. 

Kampaň probíhala v rámci 

projektu „Ústecko – živý regi-

on“ podpořeného z Evropské-

ho sociálního fondu a státní-

ho rozpočtu ČR.

Do Bíliny přijeli zástup-

ci z Ústavu pro ekopolitiku 

Mgr. Michal Pondělíček a Bar-

bora Šafářová, aby předali ceny 

třem vylosovaným občanům, 

kteří měli odvahu se na anket-

ní lístek podepsat. Anketních 

lístků bylo odevzdáno přes 

tisíc kusů a svým podpisem ho 

ztvrdilo cca 20 občanů.

Jak bude Týmová iniciati-

va postupovat dál, vysvětlil 

koordinátor pro ekopolotiku 

Mgr. Michal Pondělíček.

„Pro nás je to zcela nová 
záležitost, protože témata 
oproti moravským městům se 
velmi změnila. Tady máme na 
prvním místě sociální problé-
my s Romy a soužití s romskou 
komunitou. S tím souvisí dal-
ší témata jako jsou krádeže, 
vandalství nebo gemblerství. 

Již jsme řešili sociální témata, 
ale v návaznosti na nezaměst-
nanost. Stejná situace jako  
v Bílině je v Krásné Lípě nebo 
v Roudnici nad Labem. Bude 
velkým problémem najít řeše-
ní a budou zapotřebí nejen 
represivní kroky, ale i diskuze. 
Je to třeba řešit plošně a vyrov-
nat se s tím, že je tady nějaká 
další komunita, která má jiné 
kulturní základy, a porozu-
mět jí.“

V návaznosti na první anke-

tu proběhne v Bílině dotazní-

ková akce zaměřená přímo na 

vítězné téma. Osloveno bude 

minimálně 900 lidí z Bíliny.

 (lal)

Řešení sociálních problémů bude tvrdým oříškem
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Z Bořně byly odeslány

symbolické sms
Také v Bílině 26. 5. 2007 se 

konala celorepubliková akce 

„Dokážeš to taky“. Akci pořá-

dala Aliance českých organiza-

cí  a žen s rakovinou prsu.

Za severočeský region se na 

bílinské Kyselce sešla sdružení 

Kapka Chomutov, Ama z Mos-

tu a Portus z Teplic.

„Sešli jsme se, abychom tou-

to sportovně motivační akcí 

dokázali ženám, které postih-

lo onemocnění rakoviny prsu, 

že žít se má a dá dále. Ostat-

ně my jsme toho živým příkla-

dem,“ sdělila jedna z pořádají-

cích a členka sdružení Kapka 

Chomutov, Soňa Erdelyová.

Historicky první výstup se 

konal v Rakouských Alpách, 

kde desítka žen, pacientek po 

skončení léčby, vystoupala do 

výše 3 105 m na vrchol a pře-

dala symbolické poselství tak-

to nemocným ženám.

„My jsme si letos vybra-

li kopec Bořeň, který není  tak 

náročný, ale je jeden z nejhez-

čích. Také my odešleme sym-

bolickou sms v 17.00 hod. 

na horu Sněžku, kde zástup-

ci všech organizací přijmou 

toto poselství. To bude předá-

no všem pacientům,  přízniv-

cům a přátelům žen s rakovi-

nou prsu,“ dodala Soňa Erde-

lyová.

Výstupu na Bořeň se zúčast-

nilo cca 100 osob.

Sv. Antonín dostane hlavu
Regionálnímu oddělení na 

MěÚ  se podařilo sehnat dota-

ci z Nadace OF na opravu dal-

ší sochy. Restaurovat by se 

měla socha sv. Antonína v par-

ku u ZŠ Lidická, která již přišla 

o hlavu. Restaurátor Radomil 

Šolc ji bude opravovat podle 

dochovaných dokumentů.

V nejbližší době by měl 

Radomil Šolc začít restaurovat 

portál u vstupních dveří kos-

Významné stromy 32
Třešeň pilovitá

Stromy sakury jsou v Bíli-

ně ve výsadbě poměrně hojné 

- je možno je vidět v řadě par-

číků (Žižkovo náměstí, Pane-

lové sídliště atd.). Unikátní je 

ovšem celá alej na pravé straně 

horní části  Bořeňské ulice ve 

směru na Bořeň.  Sakurová alej 

na Bořeňské ulici se těší dosud 

relativně dobrému zdraví a na 

místě prospívá, což se projevu-

je poměrně mohutným vzrůs-

tem stromů. Zjara pravidel-

ně a velmi dekorativně kvetou.  

Žádný ze stromů v aleji neplo-

dí.  Alej má výšku kolem 6 –7 m 

a šíři kolem 5 m. 

Třešeň pilovitá  (Prunus 

serrulata), jinak zvaná též 

sakura, je v naší zemi exotem 

pocházejícím z  Číny, Kore-

je nebo Japonska. V domo-

vině dosahuje výšky až 20 m.  

Je velmi podobná naší třešni. 

Připomíná ji listem i hladkou 

červenohnědou kůrou s typic-

kými příčnými „proužky“, 

později šedohnědou bor-

kou odlupující se v tenkých 

šupinách. Listy jsou vejči-

té, podlouhle zašpičatělé, 

na okraji ostnatě pilovité, až 

14 cm dlouhé. Květy s dlou-

hými stopkami jsou bílé nebo 

růžové se žlázkami a nevo-

ní. Plody jsou černé peckovi-

ce malých rozměrů. Je odol-

ná proti exhalátům a mra-

zu. Odolnost se zvyšuje rou-

bováním na domácí třešeň 

ptačí. Většina kultivarů byla 

vyšlechtěna v Japonsku, kde 

také vznikl souborný název 

sakura. U nás často pěstovaný 

kultivar ´Kazan´ má typickou 

trychtýřovitou korunu se šik-

mo nahoru vztyčenými větve-

mi. To umocňuje jeho oblíbe-

nost v uličních stromořadích, 

kde větve nepřekáží doprav-

nímu ani pěšímu provozu. 

  Naše alej je svým počtem 

exemplářů unikátní v širo-

kém okolí a nepodstatný není 

ani exotický původ stromu. 

Milovníci květů ocení tuto alej 

obzvláště v prvním květnovém 

týdnu, kdy  rozkvétá jako na 

povel a v následujících dnech 

pokryje zem záplavou růžo-

vých okvětních plátků. Po zby-

tek léta alej vytváří příjem-

ný stín pro lidi, kteří stoupají 

po chodníku namáhavou ces-

tou na sídliště Pražská I nebo 

k zahrádkářské kolonii pod 

Bořní.

Rod Prunus nebyl ve zkame-

nělém stavu na Bílinsku dosud 

zjištěn. 

K. Mach  a J. Boršiová

nebo také sakura ozdobná  (Prunus serrulata)

Kvetoucí sakurová alej v Bořeňské ulici

Bílina – Podle závěru zjišťo-

vacího řízení, které zveřej-

nil Krajský úřad ÚK, se kro-

mě východního obchvatu Bíli-

ny budou z hlediska vlivů na 

životní prostředí posuzovat 

další čtyři varianty dopravní-

ho řešení. Vedle tzv. nulové 

varianty se do hry dostává tra-

sa západního průtahu s tune-

lem, rozšíření stávající silni-

ce a výstavba tunelu pod ní. 

Varianty prosadila občanská 

sdružení Děti Země a Arni-

ka spolu s obecně prospěšnou 

společností Ekocentrum Ter-

ra Natura z Bíliny a odborem 

životního prostředí Městského 

úřadu v Bílině.

„Výběr správného řeše-

ní z více možností je jedi-

ný rozumný způsob, jak zlep-

šit dopravní situaci v Bíli-

ně a zároveň nezhoršit kvali-

tu životního prostředí v jejím 

okolí,“ prohlásil předseda Dětí 

Země Miroslav Patrik.

Východní obchvat může 

také negativně ovlivnit vrch 

Trupelník a to se nelíbí poboč-

ce sdružení Arnika Týmu Boře-

na, která v minulosti přesadila 

chráněné druhy rostlin z před-

polí Radovesické výsypky, kte-

ré mohly být zničeny.

„Stavba by ovlivnila také 

ochranné pásmo rezervace 

Bořeň a údolí potoka Syčiv-

ka. Tyto oblasti jsou vyhledá-

vaným rekreačním místem. 

Obchvat by tato místa odřízl 

od města a narušil by její  klid, 

takže by pro rekreaci ztratila 

význam,“ uvedl předseda Arni-

ky Jindřich Petrlík.

Zpracovatel následné eko-

logické dokumentace (EIA) 

bude nyní muset posoudit 

jak východní obchvat města 

a nulovou variantu, tak i dva 

způsoby modernizace stávají-

cího průtahu buď jeho rozší-

řením či výstavbou tunelu pro 

tranzitní dopravu pod úrovní 

současné vozovky. Posuzovat 

by se měl také západní průtah 

s tunelem dlouhým 1,3 km na 

levé straně řeky.

Oblastní inspektorát České 

inspekce životního prostředí 

v Ústí nad Labem ve vyjádření 

požaduje posouzení vlivů na 

krajinný ráz a na okolí vrchu 

Bořně a také provedení příro-

dovědného průzkumu. Tep-

lické pracoviště Krajské hygi-

enické stanice zase očekává 

vypracování rozptylové a hlu-

kové studie.

K zjišťovacímu řízení se 

překvapivě nevyjádřilo měs-

to Bílina, obec Želenice ani 

odbor životního prostředí 

MěÚ v Mostě. Možnost vyjá-

dřit se k odborné dokumen-

taci a k posudku na ni budou 

mít možnost na veřejném pro-

jednávání. Celý proces hodno-

cení různých způsobů snížení 

dopravy ve městě může probí-

hat více než rok.

Občanská sdružení prosadila posouzení více variant na snížení dopravy v Bílině
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tela Nanebevzetí Panny Marie 

na Újezdě.

Využijte dotačních titulů z EU
Realizace úspor energie 

a využití odpadního tepla

• Zateplovací systémy budov

•  Řešení výplní otvorů (výmě-

na oken atd.)

• Zrušení tepelných mostů

• Měření a regulace

• Zvýšení účinnosti energetic-

kých systémů budov

• Instalace zařízení na využí-

vání odpadního tepla k výrobě 

tepelné či elektrické energie

Enviromentálně šetrné sys-

témy vytápění a přípravy teplé 

vody pro fyzické osoby

Podporované aktivity
• Instalace obnovitelných 

zdrojů energie zejména pro 

vytápění a přípravu teplé vody 

např.: solární systémy, kotle 

na biomasu, tepelná čerpadla, 

využití odpadního tepla atd.

Příjemce podpory
• Územně samosprávné celky 

a jejich svazky

• Nadace a nadační fondy

• Občanská sdružení a církve

• Příspěvkové organizace

• Obecně prospěšné společnosti

• Organizační složky státu 

a jejich přímo řízené organizace

• Fyzické osoby

• Společenství vlastníků, bytová 

družstva

• Neziskové organizace

V současné době není vypsá-

na výzva pro předkládání pro-

jektů, očekává se ve třetím 

čtvrtletí 2007. Bližší informace 

u vedoucí oddělení regionální-

ho rozvoje Ladislavy Hamrové 

nebo tel. č. 417 810 862.

V průběhu jara proběhla 

čtyři semifinálová kola celo-

republikové soutěže Děti 

 Fitness aneb sportem pro-

ti drogám. Semifinálová ko-

la proběhla v Kladně, Haví-

řově, Otrokovicích a Českých 

Budějovicích. Finále, kde se 

sešli ti nejlepší ze čtyřech 

oblastí České republiky, pro-

běhlo 19. května 2007 v Pra-

ze ve sportovní hale UK Hos-

tivař.

Byl to opravdu dlouhý den. 

Soutěže se celkem zúčastni-

lo 106 týmů v sedmi katego-

riích. Celkem soutěžilo 1281 

dětí. Naším největším ZLA-

TÝM úspěchem bylo 1. místo 

v kategorii přípravka, kde nám 

skupina Cvrček vybojovala zla-

tý pohár z 19 skupin z celé ČR. 

Aerobic v DDM je na vrcholu
Skupina Caviky v kategorii 

mladší se umístila na 6. místě 

z 34 týmů. Pod číslem 102 byla 

naše nejstarší skupina CIK 

– CAK, ti bojovali v kategorii 

„profi “ týmů. Všichni jsme byli 

po dlouhém dni unaveni, ale 

2. místo nás opět postavilo na 

nohy. Ve večerních hodinách 

jsme se vrátili domů, abychom 

si krátce odpočinuli a ráno 

opět vyrazili na soutěž O Zlatý 

pohár Hradce Králové. Oprav-

du jsme zlatý pohár vybojova-

li a to se všemi družstvy.

Skupina Cvrček, Caviky i Cik 

– Cak získala 1. místo ve své 

kategorii.

Dlouhý víkend skončil, ale 

všichni byli spokojeni. Byla to 

krásná tečka  za celoročním 

tréninkem. Děti z DDM jsou 

v aerobicu dobří a teď si trou-

fám říct jedni z nejlepších.

Velké poděkování patří rodi-

čům, kteří mi s dětmi  na  sou-

těžích pomáhají a povzbuzu-

jí  nás.

Věra Ryjáčková
Trenérka družstev 

Malé bílinské baletky tančily pro seniory
 Mnozí  v Bílině ani netuší, 

že tu již druhým rokem máme 

kroužek malých baletek, kte-

rý pracuje v Domě dětí a mlá-

deže. Pravidelně se schází jed-

nou týdně a trénují to, co je pro 

všechny baletky nejdůležitěj-

ší, a tím je krásné držení těla 

a ladné labutí pohyby. Jde jim 

to  opravdu skvěle a důkazem 

toho je i letos obhájené loň-

ské vítězství  baletek na taneč-

ní soutěži v Duchcově.

Ale soutěže nejsou to nejdů-

ležitější, nás baví  dělat sobě 

i druhým radost. A jak? No pře-

ce baletem. Již podruhé jsme 

byli potěšit všechny obyvate-

le Domova důchodců v Mezi-

boří.Teď se blíží naše posled-

ní vystoupení v tomto škol-

ním roce na Akademii DDM 

a potom hurá na prázdni-

ny. Příští školní rok se pro vel-

ký úspěch rozrosteme na dvě 

skupiny. Malé mini baletky 

a ty starší pokročilejší baletky. 

Největší poděkování patří naší 

milé a trpělivé vedoucí, Lucii 

Sovové, kterou máme moc 

rády. Takže v září se se všemi 

baletkami a baleťáky těšíme 

v DDM nashledanou a přeje-

me vám krásné prázdniny.

Za DDM Bílina
Klára Palečková
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Střípky 
z Bíliny

Družstvo dobrovolných hasičů Měrunice se starostkou Bc. Jitkou Novou

Přihlašování dětí do školní druži-

ny ZŠ Aléská, Bílina
Vzhledem k vysokému 

počtu zájemců o školní druži-

nu budou děti na šk. rok 

2007/8 zapisovány:

1.  při zápisu do školy (probě-

hl v únoru, přihlášené děti 

již máme v evidenci)

2.  během informativní schůz-

ky pro rodiče budoucích 

prvňáčků (uskuteční se 

v červnu)

3.  v měsíci červnu na zákla-

dě předběžných přihlášek 

(týká se žáků současných 1. 

a 2. ročníků)

4.  dodatečný zápis poslední 

týden v srpnu a první týden 

v září 2007, nebude-li do 

té doby naplněna kapaci-

ta ŠD

Přednost při přijímání ma-

jí žáci nižších ročníků. O při-

jetí rozhoduje ředitel školy na 

základě výše uvedených kri-

térií. Pomocné kritérium je 

také datum podání přihlášky. 

Kapacita družiny je 90 dětí.

Později přihlášené děti 

mohou být přijaty během 

roku pouze výjimečně (při-

stěhování), nebo po uvolnění 

místa v některém z oddělení.

Lenka Krupičková
Vedoucí vychovatelka

Husitský vojevůdce v názvu obce
Jméno slavného Čecha Jana 

Žižky z Trocnova má ve svém 

názvu bílinská Obec baráční-

ků,  která letos slaví 70 let své-

ho trvání. Vznikla v těžké době, 

kdy hlásit se v Bílině k češství 

a k Žižkovi znamenalo mini-

málně perzekuci a v horším pří-

padě fyzické násilí. Ke kulaté-

mu výročí   patří i otevření nové 

rychty, kterou město baráční-

kům pronajalo v bývalé škole 

na Teplickém předměstí. Slav-

nostního prvního sezení bílin-

ské obce se zúčastnili baráční-

ci nejen z Bíliny, ale i z okolních 

obcí. Mají mezi sebou hezkou 

tradici, že se  vzájemně na svých 

sezeních navštěvují. Nový elán 

do práce v novém prostředí při-

šel baráčníkům popřát starosta 

Josef Horáček a krajský a měst-

ský zastupitel Oldřich Bubení-

ček.  Oslavy 70 let trvání obce se 

plánují na září a součástí bude 

i krojovaný průvod městem. 

(ob)

Obec Měrunice přivítala hasiče

V Měrunicích se konal 4. roč-

ník soutěže v požárním spor-

tu  „O pohár starosty obce“.  

Do soutěžního klání se zapo-

jilo 14 sborů dobrovolných 

hasičů. Soutěž byla rozdělena 

do tří kategorií na muže, ženy 

a dorost. Závodům přihlížel 

ředitel teplických profesionál-

ních hasičů Bohuslav Grund.

Samotné závody zahájila 

starostka obce Měrunice Bc. 

Jitka Nová a jako první zkusilo 

své štěstí družstvo z Měrunic. 

Domácím vše vyšlo na jednič-

ku, ale selhala časomíra, takže 

svůj výkon museli opakovat. 

Nakonec skončili na výbor-

ném třetím místě.

 O zajímavé zážitky nebyla 

nouze. Některá druž stva byla 

výborně připravena a bylo 

znát, že soutěží se účastní vel-

mi často. To platilo hlavně 

pro sbor dobrovolných hasi-

čů ze Štrbic, které mělo v kate-

gorii mužů zastoupení A i B 

skupinu. Naopak Modlany 

INZERCE 479/TP

byly na soutěži poprvé a sou-

těž jim bohužel nevyšla. Stej-

ně dopadlo i družstvo Košťan, 

kterým se laicky řečeno vše 

zamotalo.

To, že požární sport není 

procházka růžovou zahra-

dou, vysvětlil člen požární-

ho družstva Lhenic Vlastislav 

Vlček.

„Požární sport vyžaduje nejen 
velkou fyzickou přípravu, ale 
také zodpovědnou spolupráci. 
Velmi záleží na souhře celého 
týmu. Například naše družstvo 
trénuje 3x týdně. Družstvo tvo-
ří celkem sedm osob, z toho čty-
ři provádí útok.“

Jak dále uvedl, v požárním 

sportu se používá několik dru-

hů útoků. V Měrunicích se pro-

váděl útok na sklopné terče, 

kdy se hned, jak se dvou ter-

čů dotkne voda, zapne časový 

spínač. Velkou prověrkou dob-

rovolných hasičů je prestižní  

„Krušnohorská liga hasičů“, na 

kterou se   již poctivě některá 

družstva připravují.

„Hasičská soutěž nám, kteří 
se podíleli na její přípravě, udě-
lala radost.

Myslím si, že proběhla bez 
komplikací, snad byla všechna 
družstva spokojena.

Jsem ráda i za velký počet 
přihlášených družstev, protože 
se většinou soustřeďují týmy až 
na Krušnohorskou ligu. 

Co se týká výsledků, jsem 
ráda, že se našemu mužstvu 
podařilo získat jeden z pohá-
rů - 3. místo muži. Na domácí 
půdě je to vždy o to lepší záži-
tek. 

U dětí si myslím, že je úspěch 
už jen to , že se účastnily závo-
dů. Měli jsme postavená tři 
družstva, z toho jedno nezá-
vodní - nejmenší hasiči a právě 
ti nám ukázali, že s nimi musí-
me do budoucna počítat, měli 
skvělý čas a zařadili by se na 
stupně vítězů, pokud by jim to 
pravidla dovolila“, dodala sta-

rostka Jitka Nová.

(lal)

Příprava vyžaduje velkou přes-
nost
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Kulturní 
servis

MĚSTSKÉ DIVADLO:
 Pondělí 18. června od 19.00 hodin

ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ
Zábavný pořad s Jiřím Krampolem 

Vstupné: 150,- 120,- a 100,- Kč 

 Úterý 19. června  od 17.30 hodin

„JAK SE PROTANČIT DO POHÁDKY“
Společné vystoupení tanečního 

a hudebního oboru ZUŠ Bílina

 Středa 20. června od 19.00 hodin

CESTOU NECESTOU
S MI ROSLAVEM DONUTILEM
Vstupné: 220,- a 190,-Kč

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
 Sobota 9. června od 19.00 hodin

KRUCIPÜSK
Koncert populární české skupiny. 

Jako předskokani se představí skupina 

NUCENÝ VÝSEK.

Vstupné: 60,- Kč v předprodeji, 80,- Kč 

na místě 

 Sobota  23. června od 19.00 hodin

FRANTIŠEK NEDVĚD 
Koncert známého českého písničkáře 

se svou skupinou DRUHÉ PODÁNÍ. 

Vstupné: 90,- Kč v předprodeji,

120,- Kč na místě

KINO HVĚZDA 
 Pátek  8. června od 18.00 hodin

 Sobota 9. června  od 18.00 hodin

TAXI 4
Francie. Komedie/Akční.

Vstupné: 60,- Kč Nevhodné do 12ti let

Pravidelné promítání pro děti
 Sobota 9. června od 15.00 hodin

MALÝ BLESK
Pásmo kreslených pohádek

Vstupné: 20,- Kč

 Středa 13. června od 18.00 hodin

 Čtvrtek 14. června od 18.00 hodin

HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
USA. Romantický/komedie/fantasy/

Hrají: Dustin Hoffman…

Vstupné: 60,- Kč. Nevhodné do 12 let

  Pátek 15. června od 18.00 a 20.00 

hodin

  Sobota 16. června od 18.00 a 20.00 

hodin

BESTIÁŘ
ČR. Komedie.

Vstupné: 70,-Kč. Nevhodné do 15 let

 Středa 20. června od 18.00 hodin 

 Čtvrtek 21. června od 18.00 hodin 

ROBINSONOVI
USA. Animovaný

Vstupné: 60,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
do 1.6.2007 do 24. 6. 2007 se koná 

výstava kreseb žáků ZŠ Aléská v Bílině 

na téma

„CO SE MI LÍBÍ A NELÍBÍ V ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍ OKOLO NÁS“
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Od 1.6.2007 do 25.6.2007 se koná výsta-

va s názvem

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

KC KASKÁDA INFORMUJE

Vstupenky na koncert Františka 

Nedvěda se skupinou Druhé podá-

ní jsou již v předprodeji v Infor-

mačním centru v Bílině. Koncert 

se koná v sobotu 23. června v let-

ním amfi teátru na Kyselce od 19.00 

hodin. Před tímto koncertem se 

představí country kapela Maracas 

od 16 hodin.

Vstupné: 90,- Kč v předprodeji, 

120,- Kč na místě

 Setkání pro děti na letním kině 

s názvem „Ahoj léto“
Kulturní centrum Kaskáda při-

pravilo pro děti i jejich rodiče kul-

turní program na letním kině Kysel-

ka v neděli 24. června 2007 od 15.00 

hodin. Ve více jak tříhodinovém 

programu se představí známý Vác-

lav Upír Krejčí se svým pořadem 

„Cirkus UP“. Milovníkům pohádek 

určitě neunikne muzikálová pohád-

ka „Jak šel drak sníst princeznu“z 

Docela velkého divadla Litvínov. 

Dále se svou předprázdninovou 

show přijde mezi nejmenší Inka 

Rybářová se svým hudebním pro-

gramem. Celý tento program zpes-

tří vystoupení rytířů se svými sou-

boji v areálu letního kina a výsta-

vou zbraní.

Vstupné je 40,- Kč
 

Koncert skupiny KRUCIPÜSK 
V sobotu 9. června 2007 zavítá do 

Bíliny na letní kino skupina KRUCI-

PÜSK, která se začíná celkem rych-

le prosazovat do povědomí mla-

dých posluchačů. Koncert začíná 

v 19.00 hodin a jako předkapela se 

představí skupina Trepifajxl.

Vstupné v předprodeji 60 Kč, na 

místě 80,- Kč.

Vstupenky jsou k dostání i Info-

centru v Bílině 

Permanentky na podzimní 

představení již v prodeji
Již probíhá předprodej perma-

nentních vstupenek na divadelní 

podzim v Městském divadle v Bíli-

ně. Cena je 700,- Kč na celkem pět 

podzimních představení.

V podzimních představeních se 

našim divákům představí mno-

ho známých herců. Prvně zahrne-

me do permanentních vstupenek 

i povídání se Zdeňkem Troškou.

Permanentní vstupenky si 

můžete zarezervovat na tel. 

417 810 985,  infocentrum@kckas-

kada.cz nebo osobně v Infocent-

ru od pondělí do pátku od 7.00 do 

17.00 hodin.

Petr Mácha, pověřený vedením
KC Kaskáda

Vstupenky na koncert Františ-

ka Nedvěda již v předprodeji
ZÁŘÍ 2007

HRDÝ BUDŽES
Hrdý Budžes je velice zdařilá hra od Ireny Douskové v nezamě-

nitelném podání Báry Hrzánové, která ztvárňuje osmiletou ško-

lačku Helenku Freisteinovou za dob komančů, Hásáka, party-

zánů a Milušky Voborníkové Helenka je přesvědčená, že hrdý 

Budžes je velký hrdina, ale z knížky se zklamáním zjistí, že nikdo 

takový neexistuje, že to je jenom básnička Popisuje své běžné 

dětské starosti velmi přitažlivým způsobem a přesvědčivý výkon 

Báry Hrzánové nedá na tuhle skvělou vtipnou hru jen tak zapo-

menout. 

Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub

Vstupné: Přízemí : 1.-13. řada 180,-

 Balkon: 1. řada 180,-

  2.-5. řada 130,-

  6.-/8. řada 100,-

ŘÍJEN  2007

ZDENĚK TROŠKA       
Zábavný pořad režiséra Zdeňka Trošky určitě pobaví každé-

ho, kdo si oblíbil jeho fi lmy. Nenapodobitelným stylem dokáže 

vyprávět o humorných situacích z natáčení svých populár-

ních fi lmů, o svých zážitcích a zkušenostech se známými her-

ci a herečkami. 

Vstupné: Přízemí: 1.-13. řada 150,-

 Balkón: 1. řada 150,-

  2.-5. řada 120,-

  6.-8. řada 100,-

ŘÍJEN 2007

BLBOUN
Představení divadla Na Fidlovačce. 

Velký francouzský komediograf (narozený roku 1862 v Paříži) 

si bere na mušku počestnost svých krajanů. Zábavný kolotoč 

pikantních nedorozumění a ztřeštěných záměn začíná ve chvíli, 

kdy donchuán Edmond Pontignac pronásleduje na ulici nezná-

mou krasavici. Jenže ta je manželkou jeho přítele Vatelina, jehož 

věrnost ovšem také není bez poskvrnky. Není proto divu, že se 

obě podváděné ženy odhodlají k rafi nované pomstě. A potres-

tanému záletníkovi nezbývá než konstatovat, že i ten největší 

chytrák se může jednou spálit a skončit jako „blboun“!

 Hrají: Tomáš Töpfer, Eliška Balzerová, Petr Rychlý, Ladislav 

Trojan, Mario Kubec aj. 

Vstupné: Přízemí: 1.-13. řada 220,-

 Balkón: 1. řada 220,-

  2.-5. řada 160,-

  6.-8. řada 120,-

LISTOPAD 2007 

ESKYMÁK
Lehká ironická komedie vyprávějící příběh s podivuhodnou 

zápletkou. 

Konfrontace spořádaných civilizovaných obyvatel Amsterdamu 

s podivným vědcem. Je milou komedií k pobavení i zamyšlení 

nad hodnotami lidského bytí. 

Hrají: Michaela Dolinová/Valerie Zawadská, Igor Bareš, David 

Matásek/Aleš Procházka

Vstupné: Přízemí: 1.-13. řada 180,-

 Balkón: 1. řada 180,-

   2.-5. řada 130,-

  6.-8. řada 100,-

PROSINEC 2007

LÁSKA JE LÁSKA
Svérázný pohled na rodinné štěstí. Dva příběhy o lidech, kteří 

nechtějí být sami, ale zatím neumějí být ani spolu. 

Hrají: Jan Révai, Roman Štolpa ….

Vstupné: Přízemí: 1.-13. řada 140,-

 Balkón: 1. řada 140,-

  2.-5. řada 100,-

  6.-8. řada    80,-

Cena  všech představení  je  870,- Kč

Cena permanentky na všechna představení je 700,- Kč
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1. místo:  kolektiv ZŠ praktická Bílina (Barbora Bosmanová, Taťá-
na Nistorová, Lukáš Ocztoš, Vlastimil Tapla, Pavel Pulchart) Ukázka body-artu.

1. místo: Veronika Štěpánová - Gymnázium Bílina -rytíři – kres-
ba uhlem

Královská slavnost na koupališti

Ve středu 23. května 2007 

dopoledne proběhla již tra-

diční bílinská soutěž z cyk-

lu Bořeňská čarodějnice, kte-

rou již desátým rokem pořá-

dá Kulturní centrum Kaská-

da v Bílině, tentokrát soutěž 

výtvarná s názvem „Výtvarka 

za školou“. 

V letošním roce soutěž pro-

bíhala v areálu krásného pro-

středí koupaliště v Žižko-

vě údolí v Bílině. Celkem 97 

dětí přišlo i přijelo se svý-

mi pedagogickými doprovo-

dy nejen z Bíliny, ale i z tep-

lických škol, ze Žalan a Kos-

tomlat p. M., malovalo a vyrá-

bělo ve třech věkových kate-

goriích buď jako jednotlivci 

nebo kolektivy výtvarné práce 

na téma „Královská slavnost“. 

K vidění byly jak práce ploš-

Velkým úspě-

chem oddílu Bílin-

ských sojek skon-

čilo regionální kolo 

soutěže tábornic-

ké, turistické a pří-

rodovědné vše-

strannosti – Indi-

ánská stezka, kona-

né v České Kameni-

ci 19.5.2007. Čtyři 

dvoučlenné hlídky 

v soutěži ve svých 

věkových kategori-

ích na 3 – 5 km tra-

se porazily všech-

ny soupeře a získa-

ly tak všechny zla-

té medaile, které 

mohly. Po loňském 

vítězství M. Macha 

a J. Täubera 

v národním fi nále této nároč-

né soutěže je tak opět zadělá-

Sojky vyhrály, co se dalo!

né kreslené tužkou, pastelka-

mi nebo uhlem a malované 

nejrůznějšími technikami, tak 

práce trojrozměrné, které byly 

opravdu překrásné. K vidění 

byla spousta loutek ze zámec-

kého prostředí, hradby, kera-

mika, šašek v životní velikos-

ti nebo živá Šípková Růženka 

jako bodyart.

Přizvaná odborná poro-

ta měla opravdu těžkou práci 

rozhodnout, které práce jsou 

nejhezčí. Dětské a student-

ské výtvory velmi zodpovědně 

hodnotili: Václav Suchopárek, 

malíř a grafi k z Chomutova, 

Josef Tóth z Mostu, výtvarník 

z Výtvarného sdružení SPO-

LU, Alena Zemanová z Valče 

u Karlových Varů, která opra-

vuje historické panenky a při-

pravuje exponáty pro výsta-

vy a Lenka Průchová, vedoucí 

programového odd. KC Kas-

káda v Bílině.

Tento ročník se oprav-

du povedl. Práce byly na vel-

mi vysoké úrovni, hezky zpra-

cované. Počasí se nakonec 

umoudřilo, dětem svítilo slu-

níčko, a tak barvy naštěs-

tí schly a práce byly včas 

dokončené. Spoustu zajíma-

vých věcí k vidění měla mož-

nost si natočit i TV Karneval-

Regia TV, která mezi děti zaví-

tala. K dobré pohodě patřil 

i „vypůjčený areál“ koupališ-

tě pro tuto příležitost. Děku-

ji tímto Technickým služ-

bám v Bílině a Plavecké hale. 

Díky nim jsme akci z náměs-

tí, i když hezkého, přesunu-

li letos do klidného a bezpraš-

ného prostředí koupaliště. 

Velmi děkuji také personálu  

malé restaurace na koupališti 

za ochotu „dopolední směny“ 

a přístup k dětem na této akci. 

Příští rok máme přislíbeno od 

TS Bílina akci opět na koupa-

lišti uskutečnit, takže za rok 

v květnu se jistě opět sejdeme 

u dalšího zajímavého výtvar-

ného tématu v hezkém pro-

středí, které chválili i přespol-

ní účastníci akce.

Za KC Kaskáda:
Petra Zaťková

no na další úspěchy v národ-

ním měřítku. Dvě děvčata (M. 

Machová a L. Musi-

lová) a šest hochů 

(J.Täuber, L. Ho-

šek, J. Procházka, 

M. Mach, L. Täu-

ber a  M. Procház-

ka) budou repre-

zentovat město 

Bílinu a mateřskou 

Bílinskou přírodo-

vědnou společnost 

v národním fi ná-

le soutěže na pod-

zim. Význam sou-

těže spočívá pře-

devším v jejích 

nárocích na vše-

strannost. Soutěží-

cí musejí proká-

zat nejen běžec-

kou vytrvalost, ale 

i mnoho doved-

ností a znalostí na dvacítce 

stanovišť. K. Mach
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Krásná pro dospělé
Penelopiáda, nový román 

nejvýznamnější současné 

kanadské spisovatelky Mar-

garet Atwoodové je stylizova-

ným příběhem věrné Odysse-

ovy manželky. Autorka zvoli-

la jako formu epické vyprávění 

Penelopy, prokládané výstupy 

řeckého chóru v podání dva-

nácti zavražděných služebných. 

Dramatické střídání prozaic-

kých a poetických pasáží, neče-

kaná odhalení i zvraty, posou-

vání časových rovin a domýš-

lení osobních vazeb a pravých 

lidských povah, to vše okoře-

něné chytrým humorem a jem-

nou ironií, slibuje nevšední čte-

nářský zážitek. Tato kniha se 

dosud jako jediná z projektu 

Mýty dočkala ve Velké Británii 

reedice a byla také v letošním 

roce nominována na literární 

cenu IMPAC. Vydává nakl. Ar-

go Praha.

Naučná pro dospělé
Obejmout život, kniha ame-

rické lékařky a profesorky medi-

cíny na kalifornské universitě 

Rachel Naomi Remanové před-

kládá čtenářům pozoruhod-

nou sbírku příběhů ze života, 

které vypráví z pohledu lékař-

ky, terapeutky, ale i ženy zápa-

sící s vlastní těžkou chronic-

kou chorobou. Autorka radí jak 

nepodlehnout skepsi z těžké 

nemoci a kde hledat sílu pro její 

zvládání. Kniha osloví zájemce 

o beletristické příběhy zaměře-

né na kultivaci fyzické, duševní 

i duchovní stránky života člově-

ka. Vydává nakl. Portál Praha.

Čarovná moc rostlin, osob-

ní výpověď německého auto-

ra Wolfa-Dietera Storla si kla-

de za cíl posílit důvěru čtenářů 

v léčivé síly přírody a připome-

nout, že koneckonců každý své-

právný člověk nese zodpověd-

nost za své zdraví. Autor pouta-

vě líčí jak se seznamoval s rost-

linami, vyhledával je v příro-

dě, zpracovával a zkoušel jejich 

působení. Každá rostlina tvoří 

základ podivuhodného příbě-

hu, v němž autor uvádí také je-

jí lidové názvy, planetární pří-

slušnost, obsah léčivých látek, 

proti jakým nemocem působí 

a jak je třeba ji připravit. Vydává 

nakl. Knižní klub Praha.

C v i č e -
ní s mimin-
kem, pří-

ručka pro 

m a m i n -

ky němec-

ké autor-

ky Barba-

ry Zukunft-

H u b e r o v é 

má v pod-

názvu Baby gymnastika a je tedy 

především návodem na zdra-

vé cvičení s těmi nejmenšími. 

Kniha seznamuje rodiče nejen 

s podrobnými návody, kdy a jak 

správně cvičit, ale také s nejrůz-

nějšími pomůckami, které jsou 

důležité pro zdravý vývoj dítě-

te. Autorka preferuje hravý pří-

stup a tak by nemělo být pro-

blémem zařadit toto cvičení do 

denní péče a tak nejen posilo-

vat zdraví dětí, ale také rodi-

čům poskytnout návod na  to, 

jak tuto radostnou a neopako-

vatelnou dobu co nejlépe pro-

žít. Vydává nakl. Grada Praha. 

Pro mládež-
Rozum do batůžku pro 

(před)školáky, tato zajíma-

vá ency-

k l o p e d i e 

p ř e d s t a -

vuje boha-

tý zdroj 

i n f o r m a -

cí a odpo-

ví na kaž-

dou zvída-

vou otáz-

ku vaše-

ho dítěte. 

Tisíce informací jsou přehled-

ně uspořádány a doplněny 

barevnými ilustracemi, které 

v dětech vyvolávají touhu po 

poznání. Informace  o Zemi, 

o lidském těle, rostlinách a zví-

řatech, technice i o vesmíru 

pomohou dětem v lepší orien-

taci ve světě, který se stává stá-

le složitějším. Vydává nakl.

Svojtka a Co. Praha.

Pěkné počtení přeje všem 

čtenářům za kolektiv knihovny 

M. Šímová

Knižní novinky na měsíc červen 2007

Ředitel Elektrárny Ledvice: Pomáháme tam, kde působíme

Vlevo Petr Arpáš, předseda  Fotbalového oddílu Bílina, uprostřed 
František Strach, ředitel Elektrárny Ledvice, vpravo Petr Junek Fot-
balová škola Bílina,

Ledvice/Bílina -  Další sym-

bolické šeky předal ve středu 

30. května ředitel Elektrárny 

Ledvice František Strach třem 

úspěšným žadatelům v granto-

vém řízení Nadace ČEZ pro 1. 

pololetí roku 2007. Jsou jimi SK 

SIAD Bílina, Fotbalová škola 

v Bílině a Dům dětí a mládeže 

v  Bílině. Obě sportovní orga-

nizace použijí získané nadační 

příspěvky na materiálové vyba-

vení jako jsou míče, dresy, sítě, 

teplákové soupravy a podob-

ně. Dům dětí a mládeže žádal 

fi nanční příspěvky rovněž na 

sportovní vyžití. Zakoupí za  ně  

bradla o nestejné výši, čímž se 

rozšíří náplň kroužku sportov-

ní gymnastiky.

„Pomáháme tam, kde půso-

bíme či Chceme být dobrý-

mi sousedy, to jsou jen dvě 

z mnoha hesel Skupiny ČEZ, 

jimiž se řídíme nejen v loka-

litách našich elektráren,“ říká 

František Strach, ředitel Elek-

trárny Ledvice. Prostřednic-

tvím Nadace ČEZ se tak do 

regionů vrací  část  prostředků, 

v nichž Skupina ČEZ působí. 

„Jsme navíc rádi, když fi nanč-

ní prostředky putují tam, kde 

se věnují dětem a mládeži. 

A v případě Sportovního klu-

bu SIAD, který sdružuje spor-

tovní oddíly v Bílině, fotba-

lové školy i domu dětí a mlá-

deže tomu tak je. Všichni se 

snaží stáhnout co největ-

ší počet dětí z ulic na sporto-

viště a tím zamezit tomu, aby 

páchaly ve svém volném ča-

se nějaké nepravosti,“ dodává 

ředitel Strach.

Dům dětí a mládeže dostal 

od Nadace ČEZ  50 000, Fot-

balová škola 45 000 a Sportov-

ní klub SIAD 60 000 korun. Již 

dříve předal ředitel elektrár-

ny symbolický šek na 59 000 

korun ředitelce Gymnázia 

v Duchcově, kde si za tuto 

částku vybaví učebny a labora-

toře fyziky prezentační techni-

kou v rámci projektu Interak-

tivní fyzika. Celkem pak správ-

ní rada Nadace ČEZ vybrala na 

doporučení vedení Elektrár-

ny Ledvice pět projektů  o cel-

kové hodnotě 364 000 korun. 

Posledním obdarovaným bu-

de ještě Tělovýchovná jedno-

ta ELE, která zajišťuje orga-

nizaci a fi nanční zabezpeče-

ní sportovních aktivit zaměst-

nanců Skupiny ČEZ pracují-

cích v lokalitě Ledvice. I ona 

použije získané prostředky na 

nákup různého sportovního 

vybavení.

 Nadace ČEZ je partnerem 

Skupiny ČEZ v oblasti posky-

tování sponzorských darů. 

Pod původním názvem Nada-

ce Duhová energie byla založe-

na v roce 2002 a svoji činnost 

zahájila v únoru 2003. Její dary 

míří  do veřejně prospěšných 

projektů týkajících se škol-

ství, vědy a výzkumu, kultury, 

sportu, zdravotnictví, sociál-

ní oblasti i životního prostře-

dí. Například jen v loňském 

roce rozdělila mezi žadate-

le 187 907 600 korun. Podpo-

řeno bylo přitom 554 projektů 

v rámci celého území, na němž 

v ČR   Skupina ČEZ působí. 

Ta byla v roce 2006 opětovně  

vyhlášena největším fi remním 

dárcem v České republice pod-

le absolutního objemu rozdě-

lených prostředků v žebříčku  

FIREMNÍ TOP FILANTROP. 

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro 

severní Čechy
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SK SIAD Bílina –

FK JISKRA Velké Březno  6:1 (3:0)
Bílina - Černá obloha, blesky 

nad Kyselkou a mírný déšť, to 

byl začátek posledního domácí-

ho zápasu  vítěze 1.A třídy. Ale 

déšť se brzy změnil v liják a v 10.

min. rozhodčí Spišák utkání 

přerušil. Po pěti minutách se 

ve stejném počasí pokračova-

lo.  Domácí se postupně dostá-

vali do tempa a přicházely první 

šance. Nejdříve Šulek střílel těs-

ně nad a potom Novák zprava 

přihrál před branku Sirovátko-

vi a bylo to 1:0.   O dvě minuty 

později se dostal k odraženému 

míči Vaník a střelou z hranice 

velkého čtverce vstřelil druhou 

branku. Také hosté měli šanci, 

po rychlém útoku však Fraňko-

vi chytil střelu Pohl. Z protiúto-

ku byl doslova skopnut na znač-

ce pokutového kopu Bečvařík 

a ze stejného místa se  nemýlil 

Pohl. Hosté předvedli několik 

tvrdých zákroků a téměř všech-

ny na Bečvaříka, který nako-

nec pro zranění nedohrál. Ve 

41. min. si na něj nesmyslně na 

půlce vyšlápl Hudec a byl rád, 

že to bylo pouze za žlutou. Další 

tvrdý zákrok přišel s poločaso-

vým hvizdem rozhodčího. 

Druhá polovina začala bez 

deště a v 53. min. střídal poko-

paný Bečvařík. Stříleli Procház-

ka a v tomto zápase velice aktiv-

ní Šulek. Hosté to zkoušeli na 

rychlé protiútoky. V 65.min. 

unikal Stýblo, ale Hasal před-

vedl, proč o něj je stále velký 

zájem mimo Bílinu,  elegant-

ně mu bez faulu míč před šest-

náctkou sebral. Další branky 

začali padat až po 70. min. Nej-

dříve Šulek vyrazil na míč, při-

hrál Novákovi, ten se parádně 

na hranici šestnáctky uvolnil 

mezi dvěma obránci a střelou 

o tyč skóroval.  Ovšem z protiú-

toku a trestného kopu se stejně 

trefi l Valenta.  To již opět vydat-

ně pršelo.  V 75. min. byl faulo-

ván Šulek, Novák napálil trest-

ný kop do zdi, ale odražený míč 

získal Šulek zpět a bylo to 5:1.  

Závěr utkání se hrál opět v lijá-

ku, ale ten vůbec nevadil Nová-

kovi, který byl nejlepším hráčem 

zápasu. Tvořil hru, se Šulekem 

měli jasně střed hřiště,  přihrá-

val i střílel. V 82. min. se Novák 

ocitl sám před brankářem, při-

hrál Sirovátkovi, který vstřelil 

svoji 20. branku v sezóně.  Para-

doxně se závěrečným hvizdem 

také ustal déšť a tak závěrečná 

děkovačka v tričkách Vítěz 1.A 

třídy - Krajský přebor 2007, pro-

běhla  s úsměvem.   A odměnou 

mužstvu bylo skandování divá-

ků »Chlapci děkujeme«. 

Branky: 22. 82.Sirovát-

ka, 23.Vaník,  27.Pohl (PK),  

65.Novák,  75.Šulek – 74.Valen-

ta

Sestava: Pohl (77.Zeidl) – Pro-

cházka, Fleišman, Hasal, Kučer-

ka – Vaník (68.Čula),  Šulek, 

Novák, Mergl – Bečvařík (53.

Weiss), Sirovátka (ob)

Atletická sezóna 2007 začala, 

díky příznivé zimě, letos o něco 

dříve. Už na konci dubna přiví-

tali bílinští atleti na svém stadi-

onu první závodníky na zaha-

jovacích závodech. Podob-

ných akcí se můžeme do kon-

ce září dočkat ještě v dalších 

třiceti případech. Daleko vět-

ší zátěží je ale trvalé využívání 

stadionu školami. Své hodiny 

tělesné výchovy zde absolvují 

žáci za ZŠ Lidická, ZŠ praktic-

ká a bílinští gymnazisté. Uči-

telé se v rámci učebních osnov 

snaží vštípit žákům základy 

Atletický stadion letos opět v obležení
atletických disciplín a připra-

vit je na nejdůležitější závo-

dy - Pohár rozhlasu a Atletický 

čtyřboj. Tyto závody mají dlou-

hou tradici a prestiž. Samotný 

závod je pak skutečnou zatěž-

kávací zkouškou, neboť cel-

kový počet závodníků mnoh-

dy přesahuje číslo 500.  Kromě 

základních škol se jednou roč-

ně koná na stadioně Olympiá-

da bílinských mateřských škol, 

pořádaná DDM Bílina. Dluž-

no ještě podotknout, že nácvik 

všech škol probíhá na atletic-

kém stadionu zdarma.  Údrž-

ba stadionu není jednoduchá, 

je náročná jak na fi nanční pro-

středky, tak na úsilí a čas správ-

ce. I přesto je, a i v budoucnu 

bude, stadion připraven vždy 

přijmout v krásném prostředí 

další zájemce o královnu spor-

tu. Sport s nejvyšší kolektivní 

soutěží ve městě si Váš zájem 

jistě zaslouží.

Mgr. Martin Sýkora
 AK Bílina

12.-13. května 2007 proběh-

lo ve Vlašimi Mistrovství Čes-

ké republiky mladších žáků 

ve stolním tenise. Účastní-

kem byl i dvanáctiletý bílin-

ský stolní tenista, 7. hráč 

celostátního žebříčku hrají-

cí v současné době za SKST 

Další z bílinských sportů a sportovců se připomněl
Baník Most, Dominik Matuš-

ka.

V konkurenci nejlepších 

mladších žáků z celé České 

republiky zaznamenal význam-

ný úspěch, když vybojoval dvě 

bronzové medaile za třetí mís-

to ve čtyřhře spolu s ústec-

kým Vítkem Karáskem a za tře-

tí místo ve smíšené čtyřhře 

spolu s oddílovou spoluhráč-

kou Martinou Štikovou. Zvláš-

tě ve čtyřhře mrzí semifi nálová 

prohra, kdy severočeská dvoji-

ce Matuška-Karásek prohrála 

v boji o postup do fi nále téměř 

vyhraný zápas, ve kterém vedla 

2:0 na sety a měla mečbol. Pře-

sto jsou výsledky velkým úspě-

chem pro severočeský stol-

ní tenis, který tak často nevozí 

medaile ze sportu, jehož baštou 

je především Morava. (kž)

Závody do vrchu
Bílina opět přivítala příz-

nivce tradičních závodů do 

vrchu. 21. dubna 2007 se na 

Triolacup-hobby race  sjelo 

cca 40 jezdců z různých kou-

tů ČR. 

Závody se jely v 7 kategori-

ích a startovali junioři, muži 

a ženy. Trať v Bílině je dlou-

há 2,5 km s 9 zatáčkami. Jediný 

zástupce Bíliny měl technické 

problémy a závod nedojel.

„Bohužel již při tréninkové 
jízdě mi praskla převodovka 
a v závodě jsem nemohl pokra-
čovat,“ řekl Petr Richter.
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Tradičního závodu O Bílinský hrníček se zúčastnilo celkem 50 závod-

níků. Nedělní počasí bylo lodním modelářům příznivě nakloněno, 

takže si závodníci užili jak závodů, tak pěkného dne.

„Už se zase těšíme na září, kdy se pojede další tradiční závod, Memo-

riál Jiřího Jerie“, řekl pořadatel závodů Vladimír Procházka.

Žáci EX-500 1. místo Tomáš Kučera (Jiříkov)

 2. místo Petr Nekarda (Bílina)

 3. místo Roman Kühnel (Bílina)

Žáci F4  1. místo Tereza Steidenová (Most)

 2. místo Jan Vlach (Duchcov)

 3. místo Petr Nekarda (Bílina)

Mimina EX-500 1. místo Jan Procházka (Bílina)

 2. místo Anička Wünschová (Bílina)

 3. místo Lukáš Kučera (Jiříkov)

Senioři EX-500 1. místo Zdena Kučerová (Jiříkov)

 2. místo Vladimír Procházka (Bílina)

 3. místo Tomáš Hlavnička (Bílina)

Poděkování sponzorům: Jiří Konárek, Antonín Mejcký, STSČ Bíli-

na Zdeněk Chalupný, Doly Bílina, MěÚ Bílina, Rybářský svaz Bílina, 

hračkárna Čtyřlístek, paní Benešová Bílina a Klub lodních modelářů 

Bílina. (red)

Jarmila Masopustová obhájila titul Mistryně Evropy JKA v KATA 

Na ME JKA mládeže vyces-

tovala reprezentace České 

republiky ve čtvrtek 24.5.07. Za 

náš klub SKM Bílina reprezen-

tovali Filip Schäfer, Filip Frýdl, 

Petr Kápička a Jarmila Maso-

pustová - všichni z Duchova, 

dále Diep Bui Mong z Bíliny 

a Barbora Šindelářová z Miro-

šovic.

ME JKA mládeže se kona-

lo 26.5.2007 ve Slovinsku, Lju-

bljani a to za účasti 300 závod-

níků, kteří zastupovali 15 stá-

tů Evropy. Závodilo se v KATA, 

KUMITE, KATA TEAM a KUMI-

TE TEAM.

Naši zástupci klubu si přes 

velkou konkurenci vedli úspěš-

ně, dokázali se v KATA probo-

jovat do fi nálových bojů. 

Na svém prvním evrop-

ském závodě reprezentoval 

Petr Kápička se svým ostříle-

ným klubovým kolegou Fili-

pem Schäferem a to ve věkové 

kategorii 10 let. Oba naši nej-

mladší žáci si vedli velice dob-

ře a probojovali se do fi nále, 

kde Filip Schäfer si odnesl 4. 

místo a Petr Kápička skončil 

na 6. místě.

Poté nastoupily žákyně do 

10 let, kde se bohužel v dost 

nabité konkurenci nepodařilo 

Barboře Šindelářové probojo-

vat do fi nále.

Do dalších bojů o cen-

né kovy nastupoval Bui Diep 

Mong, ale i jemu zůstaly dveře 

fi nále zavřené.

Filip Frýdl si vybojoval 

postup do fi nále, ale v boji o 3.

místo podlehl svému soupeři 

z Ruska.

A jako poslední z naše-

ho klubu nastupovala Jarmi-

la Masopustová, která měla 

ve své kategorii dalších 19 

závodnic. Při rozcvičová-

ní  jsme si říkali, že to budou 

velice těžké boje. Jarmila však 

řekla, že chce obhájit svůj 

mistrovský titul z roku 2006, 

a tak se i stalo. Jarmila zacvi-

čila s takovou chutí a neo-

hrožeností, že to i soupeřkám 

vyrazilo dech. Zvítězila o jed-

nu třídu a získala titul Mistry-

ně Evropy JKA v KATA. Bylo to 

neuvěřitelné a musím říci, že 

slzám se nedalo zabránit. Po 

KATA následovalo KUMITE. 

I zde Jarmila nastoupila s vel-

kým odhodláním. První zápas 

s Běloruskou vyhrála, bohužel 

další zápas se Srbkou prohrála 

a tak si odnesla 3.místo a titul 

2. vicemistryně Evropy JKA 

v kumite.

Poslední disciplínou pro Jar-

milu Masopustovou byl KUMI-

TE TAEM, kde byly taemy ze 

Srbska, Běloruska, Anglie, Pol-

ska a České republiky. Náš 

team děvčat si vybojoval 3. 

místo – 2. vicemistryně Evropy 

JKA v KUMITE TEAM.

S vystoupením našich závod-

níků jsem byl velice spokojený, 

protože všichni dali do svých 

bojů srdíčko a velké nasazení, 

aby naši republiku reprezento-

vali co nejlépe.

Masopust Roman
prezident klubu

V Bezovce proběhl 19. ročník soutěže O Bílinský hrníček

Seniorky bojovaly pod vysokou sítí
Volejbalový areál v Tyr-

šově zahradě uvítal přede-

vším o víkendu čtyři nejlep-

ší družstva seniorek ústecké-

ho kraje, aby v turnaji bojovala 

o postup do celostátního fi ná-

le 11. ročníku Mistrovství České 

republiky volejbalistek starších 

čtyřiceti let. Do tohoto mistrov-

ství ÚK se kvalifi kovala družstva 

Děčína, Ústí nad Labem, Mostu 

a domácí Bílina.

Bylo sehráno šest kvalitních 

a především velmi vyrovna-

ných utká-

ní, z nichž 

pět skonči-

lo nejtěsněj-

ším výsled-

kem v pomě-

ru setů 2:1.

M i s t r e m 

kraje pro rok 

2007 se stalo 

družstvo seni-

orek Děčí-

na, na dru-

hém místě 

skončilo Ústí 

nad Labem 

před Mostem 

a Bílinou. (jir)


