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Zleva: Pavlínka Ryjáčková, Terezka Černá, Míša Bendová a Bára 
Zdvíhalová.

Úspěšná dvojice oceněných herců.

Bílina- Letošní Miss Aerobic, 

kterou pořádal bílinský Dům 

dětí a mládeže se zúčastni-

lo celkem 32 závodnic z Mos-

tu, Ústí nad Labem, Krupky 

a Bíliny. Soutěžilo se celkem ve 

třech kategoriích od 5-8 let, 9-

11 let a 12- 16 let. Nelehkého 

úkolu poroty ze zhostily Jaro-

slava Bilská a Jana Machynia-

ková, trenérky aerobicu z Ústí 

nad Labem, Lucie Polešov-

ská, cvičitelka „pilates“, Pet-

ra Rosenkranzová, vedou-

cí kroužku aerobiku v DDM 

a Lada Laiblová, bývalá cviči-

telka aerobicu a jazz dance.

Cílem hodnocení bylo držení 

těla, technika provedení, fl exi-

bilita, výraz, choreografi e a cel-

kové sladění s hudbou.

Soutěž zahájila nejmen-

ší skupina aerobicu z DDM 

Aerobic má svoje Miss 2007

Bílinské divadelní mini-

mum se po roce zúčastnilo 

přehlídky amatérských diva-

del „Děčínská brána“, kte-

rá v letošním roce oslavi-

la 15 let svého vzniku. Sou-

těže se naši divadelníci účast-

ní již 5 let a poprvé byla jejich 

hra „Zabiják Joe“ nominová-

na do Národního kola, které 

se uskuteční letos v Třebíči. 

Úspěšné hry v národním kole 

se dostanou na mezinárodní 

přehlídku do Hronova.

Cenu za režii obdržel Michal 

Chalupný, povoláním učitel 

a „Zabiják Joe“ byl jeho vůbec 

první režisérský debut.

„Úspěch jsme vůbec neoče-
kávali, protože hra nejde moc 

Naši divadelníci oslnili na „Děčínské bráně“

INZERCE 287/TP

Půjčky pro zaměstnance, 
důchodce, podnikatele

i ženy na MD

více info: 603 298 734,
 J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

www.profi real.cz

Pokračování na str. 8

po srsti vkusu lidí. Je to hra 
o hnusných věcech, o beznadě-
ji a lidským bahnu. Je to vlast-
ně hra o vraždě člena rodi-
ny, kde se nepřemýšlí, jestli to 
udělat, ale jak to udělat. Ani 
v nejmenším jsme nečekali, 
že právě festivalové publikum 
s konzervativním složením, 
které tam bývá, to vezmou. Ale 
jsou to lidi na svých místech, 
takže nehodnotili výběr hry, 
ale jak jsme to udělali,“ popsal 

úspěšné soutěžní klání naděj-

ný režisér Michal Chalupný.

Herecké výkony Anny 

Štefl ové a Jirky Schamberg-

ra nezůstaly bez povšimnu-

tí a oba si ze soutěže odnes-

li cenu za herecký výkon. 

V loňském roce získal cenu za 

herecký výkon Josef Ježek za 

roli ve hře „Oddací list“ spolu 

s Annou Štefl ovou. 

Bílinskému minimu se na 

soutěži nevyhnuly  pověstné 

divadelní trapasy, o kterých 

ví herci, ale divák je prakticky 

nezpozoruje.

„Opět nám nevystřelila pis-
tole, ale to nebylo to nejhorší. 
V Děčínském divadle byl pro-
blém s hudbou, že jsme v jed-
nom okamžiku neslyšeli her-
ce, ale jen hudbu a tak Michal 
Chalupný musel improvizova-
ně přidávat text, protože kole-
ga ho neslyšel a čekal klidně 
v zákulisí. Režisér se chvíle-
mi chytal za hlavu, když viděl 
ty „chyby“, ale důležité je, že 
všechno dopadlo tak, jak to 
dopadlo. Někdy i neplánova-
ná improvizace hře prospě-
je,“ dodal člen souboru Jirka 

Schamberger.

Bílinští divadelníci dělají 

čest našemu městu a nezbý-

vá než jim poděkovat a popřát 

hodně divadelních úspěchů 

se spoustou nápadů do dal-

ších let. 

Lada Laiblová

„Cipísek“ a celé klání ukončila 

nově vytvořená taneční skupi-

na Hip –Hopu Ghots.

V první, tedy nejmladší kate-

gorii i letos obhájila korun-

ku Miss, závodnice z Krup-

ky Lucie Nováková. Jen těsně 
za ní skončila na druhém mís-
tě výborná Míša Sedlmaierová 
z Bíliny a nutno dodat, že prv-
ní místo jí uteklo o ten pověst-
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  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Jaroslava
HOCHMANOVÁ,

42 let, na mateřské
„S obchvatem měs -

ta přes Pražské před-

městí nemohu souhla-

sit. Je to jedna z mála 

částí Bíliny, která je 

klidná a mimo velké 

automobilové dopra-

vy. To bych raději byla 

pro zmodernizování 

současného průtahu 

městem.“

Obchvat Bíliny je jednou 

z nejdéle diskutovaných a stá-

le neřešících záležitostí města. 

Největším problémem zůstá-

vá  koncepční řešení obchvatu 

Bíliny. Územní plán v součas-

né době sleduje zejména tzv. 

východní variantu délky 7,7 km 

kolem  Radovesické výsypky, 

estakádou přes potok Syčiv-

ka v Žižkově údolí za poliklini-

kou, dále zahloubeným tune-

lem délky 550 m přes zahrád-

kářskou kolonii za Pražským 

předměstím  s vyústěním zpět 

na silnici 1/13.

Politická strana SNK-ED, 

která se dostala po loňských 

volbách do zastupitelstva měla 

ve svém programu výstav-

bu obchvatu. Lídr  strany 

Ing. František Poživil dokonce 

označil výstavbu obchvatu za 

prioritu svého volebního pro-

gramu.

„Naše stanovisko na obchvat 
se nezměnilo, stále preferuje-
me východní variantu obchva-
tu, která by při provedení uleh-
čila obyvatelům Bíliny od zplo-
din, hluku a nebezpečí úra-
zů či ztráty na životech, kte-
ré tak frekventovanou dopravu 
doprovází. Ovšem z demokra-
tických sil vítězná politická 
strana (ODS) preferuje průtah 
Bílinou s hlukovými vysokými 
stěnami a nadchody pro pěší. 
Jako argumentaci používá eko-

nomický prospěch od lidí, kte-
ří zde zastaví a využijí někte-
rých gastronomických služeb 
v našem městě. Je to diskuta-
bilní, neboť pokud můžu já 
zhodnotit mé nákupy při pro-
jíždění ostatních měst na mých 
pracovních cestách, tak se tyto 
nákupy budou blížit nule, kro-
mě cílových stanic. Je zde i věc 
podvědomí cestujících , kte-
ří musí městem projet a vizu-
elně kontaktovat naše panorá-
ma. Určitě to bude dalším pří-
nosem, ale myslím, že proti-
námitky to nevyváží,“ potvrdil 

Ing. Poživil.

Navržený obchvat východ-

ní variantou byl k vidění 14 dní 

na úřední desce v měsíci břez-

nu, kde se k jeho připravené-

mu hodnocení vlivů na životní 

prostředí mohl v rámci zjišťo-

vacího řízení  kdokoli z obča-

nů vyjádřit.

„S dotazy přišlo několik 
občanů, kteří měli zájem na 
odkoupení parcel pro rodinný 
dům na Pražském předměstí 
II. a neměli povědomost o tom, 
že se v těchto místech plánuje 
obchvat a samozřejmě majitelé 
zahrádek pod Bořněm. Bylo jim 
vysvětleno, že vše je pouze v pří-
pravném řízení a není dosud 
rozhodnuto, zda k výstavbě 
obchvatu vůbec dojde,“ sdělila 

Lenka Hořejší z odboru život-

ního prostředí v Bílině.

Bílině chybí zpracování

dalších variant

Největší chybou celé stav-

by zřejmě je, že město ve svém 

územním plánu nemá zpra-

cováno více variant obchva-

tu, resp. územně není hájeno 

i jinde. Z tohoto důvodu odbor 

životního prostředí v Bílině 

požadoval zpracovat a posou-

dit více alternativ komunikač-

ního řešení dopravní situace 

města. Vyhodnotit vliv jednot-

livých variant na faunu a fl óru 

a ekosystémy včetně omezu-

jících a kompenzačních opat-

ření.

„Dále jsme nechali zpracovat 
vyhodnocení vlivů na krajin-
ný ráz, posouzení vlivu vlast-
ní stavby na VKP (Výjimečný 
krajinný prvek) chráněný ze 
zákona a VKP Bořeňskou step. 
Také jsme dali podnět k prově-
ření střetu s evropsky význam-
nou lokalitou Bořeň, z hlediska 
ochrany ovzduší vyhodnocení 
vlivů vlastní stavby a násled-
ného provozu silnice na při-
lehlé obytné zóny u všech před-
ložených variant včetně opatře-
ní k omezení prašnosti v prů-
běhu stavby,“ uvedla Lenka 

Hořejší.

Posouzení dalších variant 

nežádá pouze bílinský odbor 

pro životní prostředí, ale také 

občanská sdružení Arnika 

a Děti země -Klub za udržitel-

nou dopravu (DZ). Ve hře je 

i posouzení modernizace sou-

časného průtahu městem, kte-

rý se jeví jako rychlejší, ekono-

mičtější a bez větších zásahů 

do životního prostředí.

 „Nelíbí se nám, že nebyly 
předloženy další varianty, kte-
ré by zbytečně nelikvidovaly 
stávající rekreační zázemí oby-
vatel Bíliny za Pražským před-
městím a v Žižkově údolí,“ pro-

hlásil Miroslav Patrik z Dětí 

země.

 Z tohoto důvodu ve svém 

vyjádření ke zjišťovacím řízení 

doporučují vyhodnocení i vari-

anty modernizovaného prů-

tahu, který byl již jako námět 

doporučen fi rmou ATELIÉR  

T-plan, s.r.o. Praha při posou-

zení vlivu konceptu územního 

plánu kraje na životní prostře-

dí v září 2005.

Posouzení z hlediska vli-

vu na životní prostředí vyka-

zuje východní varianta vážné 

nedostatky. „V prostoru vstup-
ního tunelového portálu musí 
tato trasa počítat se zhoršený-
mi základovými podmínkami 
z důvodu rizika sesuvů. Výraz-
né odklonění obchvatu z gene-
relu směru silnice 1/13 snižu-
je jeho atraktivitu pro tranzit-
ní dopravu,“ píše se ve zprá-

vě zpracované fi rmou T-plan 

s.r.o. Praha.

Probíhá zjišťovací řízení východní varianty obchvatu

Souhlasíte s takzvanou východní variantou obchvatu Bíliny

nebo by se měl zmodernizovat současný průtah silnice I/13?

Pokračování na str. 7

Dagmar ZELENKOVÁ,
47 let, inv. důchod. 
„ N e s o u h l a s í m 

s východní varian-

tou obchvatu. Myslím 

si, že by nic neřeši-

la. Kamiony by místo 

současného průtahu 

jezdily přes Pražské 

předměstí.  Proto by 

asi bylo vhodnější 

nechat to tak, jak to je 

a silnici I/13 zmoder-

nizovat.“

Veronika MAŘÍKOVÁ,
23 let, poradkyně:
„Jsem proti plá-

novanému obchvatu 

sídlištěm na Pražské. 

Je to poslední mís-

to v Bílině, kde je klid 

a příroda. Pokud by 

tudy jezdila náklad-

ní auta, byla by to pro 

místní obyvatele kata-

strofa.“

Nikola VINNIKOV,
66 let, důchodce:
„Proti obchvatu nic 

nemám. Nyní tu jezdí 

jen osobní auta nebo 

autobusy, pokud by 

sem pustili nákladní 

dopravu byl by tu asi 

větší ruch. Řidiči jsou 

ale na průtah Bílinou 

už zvyklí, proč to teda 

chtít měnit?“

Iveta KOVÁČOVÁ, 
31 let, na mateřské:

„ Nesouhlasím s ob-

chvatem Pražským 

předměstím. Je tu 

klidná lokalita a hod-

ně přírody. Nechtě-

la bych to vyměnit 

za ruch automobilo-

vé dopravy. Ať řidiči 

raději jezdí po zmo-

dernizovaném průta-

hu městem, tak jako 

doposud.“

Martina ERBENOVÁ,
33 let, na mateřské:

„Netuším co by 

bylo vhodné. Ale udě-

lat obchvat z jedné 

z nejklidnějších lokalit 

v Bílině, to mi připadá 

jako hloupost. To by 

se nelíbilo nikomu, 

kdo žije na Pražském 

předměstí. Je sice 

pravda, že průtah asi 

zase vadí lidem, kteří 

bydlí v jeho blízkosti.“
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Střípky 
z Bíliny

Již del-
ší dobu se 
s p e k u l u -
je o zruše-
ní křižova-
tek na prů-
tahu 1/13 
přes Bílinu 
a vybudo-

vání kruho-
vých objezdů. Budou se tedy 
stavět kruhové objezdy a svě-
telné křižovatky rušit?

Otázka pro starostu
„V současné době probíha-

jí na toto téma složitá jednání. 
Čekali jsme na poslední odbor-
né posouzení celého průtahu 
Bílinou, se kterým pojedeme na 
Ministerstvo dopravy. Původ-
ně jsme předpokládali kruhové 
objezdy po celé délce průtahu s 
tím, že kruhový objezd u Plusu 
a vlakového nádraží zafinan-
cuje firma, která bude stavět na 
bývalém autobusovém nádraží 
obchodní středisko. Ostatní 

kruhové objezdy by měl finan-
covat stát. Vše je tedy v jedná-
ní, ale my doufáme, že kruhové 
objezdy už v rámci bezpečnosti 
a zpomalení celého provozu na 
1/13, se nám podaří prosadit.

Firma, která bude stavět 
supermarket má v plánu ote-
vřít v říjnu nebo v listopa-
du tohoto roku a do té doby by 
už měla být dopravní situa-
ce alespoň u Plusu a vlakového 
nádraží vyřešena.“

Kdy dojde

na pečovatelské domy

Město v loňském roce 

nechalo zpracovat studii pro-

veditelnosti na rekonstruk-

ci dvou domů s pečovatelskou 

službou. Podle místostarosty 

Romana Šebka se bude v nej-

bližší době vypisovat výběro-

vé řízení na konkrétní projek-

tovou dokumentaci.

Na podzim letošního roku 

bude vyhlášen  dotační titul, 

který bude zahrnovat i domy 

zvláštního určení pro seniory. 

Zábradlí kolem řeky 

Velkým problémem se stá-

vá pomalu korodující zábrad-

lí kolem řeky Bíliny. Město stá-

le čeká na fi nanční dotaci, na 

kterou má schválenou spoluú-

čast 400 tisíc korun.

„Pokud se nám podaří sehnat 
dotaci, tak předpokládám, že se 
nám povede opravit alespoň 
část zábradlí. Celá rekonstruk-
ce bude rozdělena na několik 
etap. Nejhorší stav zábradlí je u 
centrální jídelny, kde je značně 
zkorodované,“ sdělil místosta-

rosta.

Lavičky sem a tam

Lavičky začínají být zajíma-

vým a také neřešitelným pro-

blémem. Někde se uřezávají 

a někde zase přidělávají zpět. 

Proč se tak děje vysvětlil mís-

tostarosta Roman Šebek.

„S lavičkami je problém ten, 
že přijde skupina lidí, která 
chce, aby se lavička odstrani-
la. Technické služby ji odstraní 

uložila: 
Vedoucímu odboru nemo-

vitostí a investic zadat projek-

tovou dokumentaci na rekon-

strukci veřejných WC na býva-

lé městské tržnici. 

Starostovi města vyvolat jed-

nání se Správou a údržbou sil-

nic a primátorem města Most 

o úklidu parkoviště pod Boř-

něm, směrem od Mostu. 

schválila:
Uzavření smlouvy s Klu-

bem rybolovné techniky Bílina 

o poskytnutí fi nančního pří-

spěvku ve výši 10 000,-Kč na 

Český pohár v rybolovné tech-

nice 2007. 

Finanční dar ve výši  10 000,- 

Kč FŠ Bílina, na zajištění 

dopravy na mezinárodní fot-

balový turnaj Aalborg City 

Cup, který se koná ve dnech 

17. – 19. 5. 2007 v Dánsku.   

Použití fi nančního daru 3 

mil.Kč od společnosti ČEZ, a.s. 

Praha na realizaci akcí :

školní hřiště, časomíra – 

atletika, u-rampa, dětské hřiš-

tě, autobusové zastávky, dovy-

bavení volnočasového centra 

pro mládež a oprava chodníků 

s tím, že tyto akce budou před-

fi nancovány městem. 

Při přípravě projekto-

vé dokumentace investiční 

akce  „Modernizace malome-

trážních bytů, Havířská ulice, 

Bílina“ zadat propojení mezi 

budovou A a B tak, aby byla 

řešena společenská místnost. 

projednala a doporučuje
zastupitelstvu města k vydání 

Obecně závazné vyhlášky 

č. 5/2007, kterou se stanovu-

jí pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství ve měs-

tě Bílina a vymezují prostory 

pro jejich volné pobíhání.

projednala a předkládá zastu-
pitelstvu města na vědomí

Spisovou dokumentaci sta-

vebního úřadu o neodklad-

ných zabezpečovacích  pracích 

na objektech a doporučuje  

pověřit  stavební úřad a odbor 

nemovitostí a investic k zabez-

pečení objektů v návaznosti na 

§ 135 zákona č. 183/2006 Sb. 

vzala na vědomí
Splnění usnesení RM, kte-

rým bylo uloženo ředitelce 

Městských technických služeb 

Bílina předložit radě města 

zprávu o hospodaření středis-

ka „zimní stadion“. 

Splnění usnesení RM, kte-

rým bylo uloženo MěTSB 

odstranit poškozené květináče 

v lokalitě Za Chlumem. 

Splnění usnesení RM, kte-

rým bylo uloženo vedoucímu 

odboru nemovitostí a inves-

tic prověřit možnost napojení 

restaurace a tenisových kurtů 

na Kyselce na kanalizaci. 

Zápis komise pro školství, 

kultury a sport ze dne 19. 2. 

2007 

Informaci pana P.Máchy, 

pověřeného řízením KC Kaská-

da, o hospodaření kina Hvězda 

v roce 2006. 

Přehled  o výši nájmů za 

pronájem nebytových prostor 

města na Mírovém náměstí 

v Bílině, zpracovaný odborem 

nemovitostí a investic. 

Požadavky občanů, bydlí-

cích v ul. M. Švabinského bl. 

13 s tím, že  při projektování II. 

a III. etapy regenerace pane-

lového sídliště, bude k jejich 

požadavkům přihlíženo.

Zápis z jednání bezpečnost-

ní komise ze dne 7. 3. 2007.

neprojednala
Rozdělení fi nančních pří-

spěvků nesportovním orga-

nizacím z Programu podpory 

kultury – I. kolo, na rok 2007.

Rada města jmenuje pra-

covní skupinu ve složení: mís-

tostarosta města pan Roman 

Šebek vedoucí odboru ŠaK 

paní Veronika Spurná, pan 

Michal Mlej a Mgr. Zdeněk 

Svoboda Ph.D. (členové zastu-

pitelstva města), která bude 

jednat o rozdělení fi nančních 

prostředků Programu podpory 

kultury. Návrh bude předložen 

radě města 18. dubna 2007. 

S úplným zněním usnese-

ní se lze seznámit na úřed-

ní desce MěÚ Bílina nebo 

v sekretariátu starosty města  

a dále i na webových strán-

kách města  (www.bilina.cz)

Kvěch Ladislav, tajemník 
MěÚ Bílina

Rada města
na své 7. schůzi konané

dne 4. dubna 2007 mimo jiné
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Střípky 
z Bíliny

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, starosta Bíliny Josef Horáček 
a místostarosta Roman Šebek.

Setkání starostů se zúčastnil
ministr zdravotnictví

 Začátkem března se v Kruš-

nohorském divadle uskuteč-

nilo druhé setkání starostů, 

místostarostů a členů zastu-

pitelstev jednotlivých měst. 

Akci pořádal „Regionservis“ – 

informační a vzdělávací pro-

gram, ofi ciální partner pro-

gramu Regionservis (2005-

07). Za Bílinu se tohoto setká-

ní zúčastnili radní Mgr. Zdeň-

ka Hanzlíková,  Ing. Jaroslava 

Mrázová, Mgr. Vladimíra Hazd-

rová, zastupitel p. Nagy a Ladi-

slava Hamrová za oddělení 

regionálního rozvoje v Bílině.

Hlavním tématem byly 

dotace EU a fi nanční pláno-

vání obcí a měst, systémová 

řešení politických cílů staros-

tek a starostů. Efektivní meto-

dy fi nancování rozvoje samo-

správ, externí zdroje příjmů 

pro investice a nástroje pro 

zvýšení dostupnosti veřejných 

služeb pro občany. „Pro Bílinu 

z toho vyplývá, že musí připra-
vovat neustále projekty, které 
odpovídají vyhlášeným dota-
cím, aby v případě jejich zpřes-
nění mohla okamžitě reago-
vat,“ vysvětlila Mgr. Zdena 

Hanzlíková.

Opět probíhají jednání 
o investicích

   V budoucnu bude město 

určitě využívat dotační titu-

ly EU, a proto se také scházejí 

zástupci jednotlivých politic-

kých subjektů u dalšího „kula-

tého stolu“, který je věno-

ván diskuzi o vybrání inves-

tičních projektů, které budou 

ve volebním období použity 

k získání dotačních titulů.  Na 

posledním jednání se politic-

ké strany již shodly na něko-

lika investičních prioritách. 

Shoda panovala u veřejného 

osvětlení, chodníků a komu-

nikací, odpadovém hospodář-

ství, zelené hale, základních 

a mateřských škol a náměs-

tí. Naopak rozdílné názory 

panovaly ohledně muzea, láz-

ní, kasáren, bytů, cyklostezek 

nebo letního kina. 

Své návrhy přednesly pouze 

dvě strany, ČSSD a HNHRM . 

ODS, LIRA, SNK – ED a KSČM 

nepřišly s žádným návrhem. 

Další jednání u „kulatého 

stolu“ se předpokládá v polo-

vině měsíce dubna.

„Prioritou dalšího jedná-
ní bude jistě otázka „projek-
tového manažera“, který by 
měl odpovídat za tuto oblast. 
Nebude to otázka jednoduchá, 
ale snad přínosná pro město 
Bílina. Určitě to nebude jed-
nání poslední, neboť záleží na 
návrzích jednotlivých politic-
kých subjektů a na jejich sho-
dě a výběru,“ dodala Mgr Han-

zlíková.

(lal)

a za chvíli přijde jiná skupina 
lidí, kteří lavičku chtějí, takže 
to je takový věčný koloběh. Na 
lavičkách se scházejí mladiství 
a to se některým občanům nelí-
bí. Takhle postupně vytlačuje-
me skupinky, mladistvých a ty 
se posouvají a tak to jde doko-
la. Sice se snažíme vyhovět, ale 
občané se musí  domluvit mezi 
sebou.“

Nová školka a stěhování Klu-

bu důchodců

Kub důchodců II. letos 

zůstane na svém místě. Stě-

hování klubu na Pražské před-

městí do Aléské ulice pozasta-

vila zpráva hygienika o rekon-

strukci mateřské školky, kte-

rá se dostala na částku 11 mili-

ónů korun.  Město nechalo 

zpracovat projektovou doku-

mentaci na mateřskou školku 

a Klub důchodců bude stěho-

vat až obdrží fi nanční dotaci. 

Do nových prostor se také pře-

stěhuje dětská ordinace, která 

má sídlo na Teplickém před-

městí.

Místostarosta předpokládá, 

že ke stěhování Klubu důchod-

ců a tělesně postižených na PP 

I. by mohlo dojít na počátku 

roku 2008.

Mladí básníci postupují

do krajského kola

Recitační soutěž „Bořeňská 

čarodějnice“ měla své okresní 

pokračování v Teplicích, kam 

postoupili vítězové jednotli-

vých kategorií. 

Pravidelného setkání sta-

rostů, dnes již bývalého okre-

su Teplice se zúčastnil sou-

časný ministr zdravotnictví 

MUDr. Tomáš Julínek. Staros-

tové z okolních měst a obcí na 

pravidelných schůzkách řeší 

nejpalčivější problémy a hle-

dají na ně řešení. Senátor a tep-

lický starosta Jaroslav Kubera 

pravidelně starosty informuje 

o dění v senátu.

„Setkání probíhá vždy jed-
nou za měsíc, někdy i za dva 
měsíce. Místa setkání pravi-
delně střídáme, teď to vyšlo na 
Bílinu a měli jsme tu čest při-
vítat i pana ministra Julínka. 
Debatovalo se hlavně o stud-
ních, protože tuto záležitost 
v současnosti řeší řada obcí 
a řeč samozřejmě přišla i na 
reformu zdravotnictví a novou 
lékovou vyhlášku,“ prozra-

dil účel setkání starosta Josef 

Horáček.

Ministr zdravotnictví hlav-

ně vysvětloval, jaký bude mít 

nová koncepce celkový dopad 

na obyvatelstvo, její výho-

dy a nutnost občanů získávat 

informace ohledně pojišťoven 

a cen léků.

Jak lépe fi nancovat města

a obce ze zdrojů EU

„Podle ministra Julínka by 
v celkovém důsledku nová refor-
ma na občany neměla mít nega-
tivní dopad. Otázkou ovšem 
zůstává jak by si měl občan shá-
nět informace o pojišťovnách 
a hledat léky, které mají nízký 
doplatek, na internetu. Kolik lidí 
vlastní internet a kolik lidí s ním 
umí zacházet, např. důchod-
ci s internetem prakticky nepři-

jdou do styku a zrovna ti potře-
bují léky nejvíce,“ vysvětlil sta-

rosta.

Jak dále uvedl, ve městech 

a obcích musí být větší infor-

movanost, protože občané se 

obracejí na město jako poradní 

orgán. Ministr Julínek to odmí-

tá s tím, že je to věc minister-

stva a ne jednotlivých měst.

(lal)

V okresním kole se v I. kate-

gorii  Ondřej Kvěch umístil na 

místě druhém a postupuje do 

krajského kola, které se bude 

konat v Chomutově. Ve II. 

kat. se Leona Šrédlová umísti-

la také na druhém místě a stej-

ně jako Ondra postupuje dále.  

Jana Trubačová se umístila na 
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Topol šedý byl v Bílině vysazován především  

v lázeňském  parku na Kyselce, kde jsme objevili 

několik  exemplářů  u Minigolfu a pod letním ki-

nem a dále od kina směrem k Lesní kavárně vle-

vo pod cestou. Další zdatný exemplář se nachá-

zí mimo jiné ve dvoře bývalé školy na Teplic-

kém předměstí.

 Stromy jsou ve stavu odpovídajícímu jejich 

věku a tomu, že často rostou v zápoji. Dochází 

k prosychání větví a některé stromy by potře-

bovaly bezpečnostní řez. Většinou byly vysa-

zeny hromadně patrně v době obnovy parku 

v druhé polovině minulého století, lze u nich 

předpokládat věk kolem 45 let. Ten nejmohut-

nější je však určitě mnohem starší. Nachází se 

mimo pěší cesty, vpravo od pokračování cent-

rální osy parčíku za hlavní lázeňskou budovou 

(nedaleko uzavřeného altánu). Dorostl obje-

mu  283 cm + 124 cm (je to dvojkmen), výšky 

22 m a šíře koruny více než 17 m. Naleznete na 

něm také malou zvláštnost – dokonale srostlé 

zkřížené větve, které vytvořily jakési okno. 

 Topol šedý  (Populus x canescens) je silný 

statný strom s výškou až 30 m s velmi nepravi-

delnou, širokou korunou složenou z několika 

mohutných větví . Je považován za přirozeného 

křížence topolu bílého a topolu osiky, mezi kte-

rými se nachází především tvarem listů, jejich 

povrchem a také formou kmene. Na rozdíl od 

topolu bílého jsou listy méně výrazně laločna-

té a plstnatý rub listů není tak intenzivně bílý, 

ale spíše šedavý (odtud rodové jméno). Svrch-

ní strana listů je tmavě zelená lesklá na podzim  

žloutne. Kůra stromu je v mládí hladká šedoze-

lená s výraznými kosočtverečnými útvary sou-

středěnými v kolmo ke kmeni orientovaných 

řadách. Na starším kmeni je borka  s podélný-

mi korkovými lištami tmavší než mladší kůra. 

Strom  je dvoudomý – samičí a samčí květy se 

vyskytují na oddělených exemplářích. Pyl roz-

náší vítr.

Topol šedý je velmi dekorativní strom, použí-

vá se zejména ve velkých krajinářských úpra-

vách například k iluzivnímu prohloubení per-

spektivy. Nejlépe mu to sluší jako soliteru 

(samostatně stojícímu) nebo spolu s vrbami 

a jasany na březích vod..

Rod Populus  je poměrně hojně nalézán v usa-

zeninách třetihorního stáří především  v podo-

bě listů.                                    K. Macha, J. Boršiová

Střípky 
z Bíliny

BÍLINA - Na jarním vítá-

ní občánků 27. března 2007 

bylo v obřadní síni Městské-

ho úřadu v Bílině přivítáno 

starostou Josefem Horáčkem 

14 narozených dětí našeho 

města.

O příjemnou atmosféru 

se postarali tentokráte děti 

z mateřské školky v Čapko-

vě ulici.

Do života jsme
přivítali tyto děti:

Vítězslav Slivoně, Barbo-

ra Vašátková, Štěpán Bureš, 

Richard Löffelmann, Ondřej 

Kopejska, Barbora Bečková, 

Viktorie Prádlová, Aneta Heř-

mánková, Adéla Heřmán-

ková, Michal Riedl, David 

Potměšil, Jiří Verbovský, Jiří 

Lepšík, Robert Lukáč, milé 

maminky a tatínkové.

Richard a Blanka Kopejskovi se synem Ondřejem.

Vítání občánků na MěÚ

Významné stromy 28: – topol šedý

Další vítání občánků se 

bude konat 26.6. 2007.

Pokud budete mít zájem 

o tento slavnostní akt přijď-

te na matriku č. dveří 212, I. 

poschodí, předložte rodný 

list narozeného dítěte a svůj 

občanský průkaz nejpozději 

týden před konáním akce.

(red)

místě třetím a do dalšího kola 

nepostupuje.  

Všichni tři úspěšní žáci jsou 

ze ZŠ Aléská.                            (lal)

Silnice v Žižkově údolí

V loňském roce slíbil býva-

lý místostarosta Milan Pechá-

ček opravu komunikace v zad-

ní části Žižkova údolí a úpravu 

přilehlého parčíku za plavec-

kou halou. 

„Nevím co sliboval pan 
Pecháček, ale o té komunika-
ci víme. Bohužel na celé město 
máme pouze 2 milióny korun a 
pokud bychom se rozhodovali, 
které komunikaci dát přednost, 
tak spíše té v Tyršově ulici. O 
parčíku slyším poprvé, protože 
do dnešního dne jsem nedostal 
žádnou žádost na jeho opra-
vu,“ uvedl místostarosta.

ZÁPIS DO MŠ  V BÍLINĚ

Zápis do mateřských škol 

proběhne ve dnech od 21.5. 

do 25.5.2007 od 8.00 do 15.00 

hodin. Zapsány mohou být děti 

ve věku od tří let, avšak pouze 

pro školní rok 2007-2008.

Mimo tento termín – vzhle-

dem k naplněnosti mateřských 

škol – budou děti přijímány jen 

zcela výjimečně !

Programy vyhlášené

pro rok 2007
Státní fond životního prostředí 

přijímá žádosti na tyto akce:

Investiční podpora enviro-

mentálně šetrných způsobů 

vytápění a ohřevu teplé vody 

pro byty a rodinné domy pro 

fyzické osoby, včetně ekologic-

ké výroby elektřiny pro vlastní 

spotřebu.

- kotle na biomasu

- solární systémy na teplou 

 vodu

- solární systémy na 

 přitápění a teplou vodu

- systémy pro výrobu 

 elektřiny

Investiční podpora vytápění 

bytů a rodinných domů tepel-

nými čerpadly pro fyzické oso-

by.

Veškeré informace získáte 

u paní L. Hamrové na oddě-

lení regionálního rozvoje 

MěÚ Bílina nebo na tel. čísle 

417 810 862.

Velmi dekorativně působí světlý kmen stromu. 
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Nové městské vyhláškyNabídka letních

táborů DDM Bílina

Dětský letní tábor – Horní 

Cerkev

I.běh – 1.7. – 15.7. – Z pohád-

ky do pohádky – hlavní vedou-

cí: Eva Klasová

II. běh 15.7. – 29.7. –Poklad 

baby Samsonice – hlavní 

vedoucí: Krista Sýkorová

III. běh – 29.7. – 12.8. – Ces-

ta za Mrakoplašem – hlavní 

vedoucí – Jaroslava Jeriová

Ubytování ve stanech, celo-

denní strava a pitný režim, 

dobrodružná celotáborová hra

Cena: 3490,- Kč

Na samotě u lesa – penzion 

modrokamenná bouda – 16. -

25.7.2007

-  v prostředí Krkonoš, náplň 

– aerobic, sportovní gym-

nastika, výtvarné dílny

- pro děti od 7 – 15 let

Hlavní vedoucí: Klára Paleč-

ková

Cena: 3300,-

Sportovně taneční tábor 

Bezdružice – 16. – 22.7.2007

Ubytování vyhřívané chatky.

Náplň tábora: v dopoledních 

hodinách – fl orbal, stolní tenis, 

fotbal – pro kluky, Hip – Hop, 

aerobic, míčové hry -  pro hol-

ky

-  venkovní plavecký bazén, 

víceúčelová krytá hala atd.

Hlavní vedoucí: Věra Ryjáč-

ková

Cena: 2200,- Kč

Letní soustředění aerobicu 

– Nová Ves nad Nisou – 18. – 

27.8.2007

-  soustředění je určeno pro 

děti z kroužku – Cik – Cak, 

Caviky, Cvrček

Hlavní vedoucí: Věra Ryjáč-

ková

Cena: 3300,- Kč

Bližší informace na recep-
ci DDM nebo na tel. čísle 
417821577.

Vážení,

rádi bychom Vám předali zpřesňující infor-

mace o projektu Institut trhu práce – podpůr-
ný systém služeb zaměstnanosti, jehož cílem 

je pomoci snížit nezaměstnanost v našem kraji. 

Projekt Institut trhu práce rozšiřuje a zkvalitňu-

je služby poskytované jak zaměstnavatelům tak 

i uchazečům a zájemcům o zaměstnání.

Projekt bude ofi ciálně představen dne 25. 4. 

2007 v zasedací místnosti MÚ Bílina na  akci  

„WORKSHOP 2007“. Této akce se v první čás-

ti dne zúčastní pozvaní podnikatelé z okolí 

města Bílina, kterým bude doručena pozván-

ka. Pokud nebude zaměstnavateli do pon-

dělí 16. 4. pozvánka doručena a má zájem se 

akce zúčastnit, může využít přihlášení se pro-

střednictvím e-mailu na Krebsova@komora.

cz. Zaměstnavatelům, podnikatelům bude na 

akci přestaven projekt ITP Teplice a přiblíženy 

činnosti, které pracovníci v rámci projektu 

uskutečňují. Akce se zúčastní také zástupci 

agentury CzechInvest, kteří přednesou infor-

mace o možnosti čerpání dotací ze struktu-

rálních fondů EU, například na pořízení maj-

tku, strojů, inovace aj. Dále se akce zúčast-

ní zástupce Úřadu práce Teplice a zástupce 

Okresní hospodářské komory Teplice.

Všichni uchazeči o zaměstnání z oko-

lí mohou přijít na akci od 14. hod. Těmto ve 

spolupráci se vzdělávacími agenturami a ško-
lami nabízíme možnost vyhledávání pracov-

ních míst, další vzdělávání, semináře a dal-

ší aktivity podle konkrétních požadavků. Akce 

se kromě zástupců ITP Teplice zúčastní mimo 

jiné také zástupce společnosti Člověk v tísni 

a zástupce společnosti RPIC Teplice.

Projekt Institut trhu práce (ITP) je 

spolufi nancován  Evropským sociálním fon-

dem (ESF) a stáním rozpočtem České repub-

liky (rozpočtová kapitola Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR). 

Za  Institut trhu práce Bc. Lenka  Krebsová, 

vedoucí okresního zastoupení ITP

WORKSHOP 2007, Bílina

Vážení občané, 

 

v tomto příspěvku se bude-

me věnovat hned několika pro-

blémům, které nám občas zne-

příjemňují život v našem měs-

tě. 

Prvním z nich je poškozová-

ní veřejné zeleně, která je dle 

§ 34 zákona č, 128/2000 Sb., 

o obcích, součástí veřejného 

prostranství. Tuto záležitost 

najdeme např. v § 47 záko-

na č. 200/1990 Sb., o přestup-

cích, kde se mimo jiné hovoří 

o poškozování veřejného pro-

stranství a možnosti uložení 

pokuty až do výše 50 000,- 

Kč. Zároveň se např. problé-

mem poškození či pokáce-

ní dřevin zabývá § 87 záko-

na č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Za spáchání 

tohoto přestupku může orgán 

ochrany přírody a krajiny zdej-

šího odboru životního prostře-

dí uložit fyzické osobě pokutu 

až 20 000,- Kč. 

Druhým dnešním tématem 

je regulace pohybu zvířat na 

dětských hřištích, pískovištích 

a hřbitovech. Podmínky provo-

zu hrací plochy s pískovištěm, 

režim údržby a způsob zajiště-

ní stanovených hygienických 

limitů je povinen podle záko-

na č. 258/2000 Sb., o ochra-

ně veřejného zdraví, upra-

5. Poškozování veřejné zeleně, zvířata na dětských hřištích,

poskytování potravy divoce žijícím zvířatům
vit v provozním řádu provo-

zovatel venkovní hrací plochy 

určené pro hry dětí. Povinnos-

ti související s pořádkem na 

veřejném pohřebišti má prá-

vo jeho provozovatel stanovit 

v řádu veřejného pohřebiště, 

vydaném na základě zákona č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví.

 Třetím a posledním téma-

tem je poskytování potravy 

divoce žijícím zvířatům. Odbor 

dozoru a kontroly veřejné sprá-

vy Ministerstva vnitra na tuto 

problematiku pohlíží ve svém 

stanovisku vydaném v květnu 

2006 jako na přestupek pod-

le § 47 odst. 1 písm. d) již zmi-

ňovaného zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích. V tomto 

případě lze uložit pokutu do 

výše 1 000,- Kč.

Dana Novotná,
odbor životního prostředí

Ilustrační foto

Šikana na bílinských 

školách
V posledních dnech zazname-

nala Městská policie a základ-

ní školy narůstající počet rvaček 

mezi žáky bílinských základ-

ních škol. Vyřizování účtů nezů-

stalo bez odezvy a město svo-

lalo schůzku, které se zúčastni-

li členové MěP, odbor školství, 

ředitelé jednotlivých základních 

škol v Bílině, policie PČR a mís-

tostarosta Roman Šebek.

 O výsledku jednání budeme 

podrobněji informovat v příš-

tím čísle Bílinského zpravodaje.
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Občané města Bíliny mají 

možnost zúčastnit se v týd-

nu od 9. - 16. dubna 2007 

„lidového hlasování“ o téma-

tech a problémech města, 

které obyvatele nejvíce trápí 

nebo zajímá a rádi by u něj do 

budoucna viděli změnu k lep-

šímu. Občané mohou tímto 

způsobem vzkázat představi-

telům radnice, aby se těmito 

problémy začali vážně zabývat 

a začali je řešit.

Město Bílina se v roce 2006 

připojilo k mezinárodní inici-

ativě TIMUR (Týmová iniciati-

va místního udržitelného roz-

voje) a k projektu Ústecko - 

živý region, Rozvoj kvalifi kace 

v oblasti udržitelného rozvoje 

v Ústeckém kraji, čímž se zavá-

zalo sledovat a vyhodnoco-

vat indikátory neboli ukazate-

le udržitelného rozvoje a kvali-

ty života ve městě. 

Jejich sledování pomáhá 

v rozhodování veřejným sprá-

vám, které zajímá, jak se žije 

obyvatelům a jak spokojeni 

jsou se stavem životní prostře-

dí a dalších oblastí. Indikáto-

ry také pomáhají jako nástroj 

místního plánování a říkají, co 

je pro město důležité a kde má 

problémy. Jsou jakýmsi stu-

dentským vysvědčením upro-

střed školního roku, které uka-

Střípky 
z Bíliny

Vzpomínání na sníh

MŠ Švabinského
Děti z MŠ Švabinského vyra-

zily za sněhem do Jizerských 

hor do penzionu Krásná.

A opravdu bylo krásně slu-

nečno i nasněženo. Během 

týdne navštívily kozí farmu 

a seznámily se s výrobou perel.

Týden utekl ani se jim 

nechtělo domů.

E. Růžičková

V anketě  „Téma pro Bílinu 2007“ bude zjišťová-
no, jaký ukazatel kvality života a rozvoje města je 
pro obyvatele Bíliny tím hlavním a který je dob-
ré dále sledovat.  Témata, ze kterých budou obča-
né vybírat, jsou: 

 1) dopravní situace na průtahu městem

 2) soužití občanů různých národností  na sídlišti

 3) rostoucí počet závislých a problémových mladých lidí

 4) údržba veřejných prostranství (trávníky, pískoviště, okolí 

 laviček)

 5) parkování na sídlištích a v centru města 

 6) bezpečnost a stoupající kriminalita

 7) hlučnost v nočních hodinách u restaurací

 8) nabídka herních automatů a gamblerství

 9) znečišťování veřejných prostranství psy

10) vandalismus ve městě

Jak hlasovat v anketě
„Téma pro Bílinu 2007“

Tvrdý zásah do krajiny

a rizika havárií

Rizikovým místem je podle 

DZ předpolí Národní přírod-

ní rezervace Bořeň, kde mají 

být hluboké zářezy a hloubený 

tunel. Lze zde proto očekávat 

výrazný pokles hladiny pod-

zemních vod a oživení sesu-

vů. V neposlední řadě by moh-

lo dojít  ke značnému narušení 

rekreační zóny města.

Problémem je i to, že by 

mělo dojít k likvidaci několika 

zahrádek. Předmětem podrob-

ného vyhodnocení musí být 

i vliv emisí z výfukových ply-

nů v prostoru tunelových por-

tálů k ostatní zbývající obytné 

zástavbě, protože území Bíli-

ny se nachází v oblasti silných 

teplotních inverzí a dané úze-

mí vykazuje výrazně snížený 

potenciál rozptylu atmosféric-

kých příměsí.

„Nedovedu si také představit, 
jak bude zajištěna bezpečnost 
řidičů při haváriích v uvažova-
ném směrově neděleném dvou-
pruhovém tunelu, jejichž oškli-
vé následky známe z Alp,“ při-

pomíná Patrik další riziko.

Závažným problémem je 

také negativní ovlivnění kra-

jinného rázu stavbou vel-

ké mimoúrovňové křižovatky 

v údolí řeky Bíliny pod Bořněm 

a také na horizontu nedale-

ko křížení se silnicí z Bíliny na 

Louny a na Razice, dále esta-

kády délky 650 m a výšky 26 m 

nad Žižkovo údolím na svahu 

přírodní rezervace Trupelník.

Závěry zjišťovacího říze-

ní o tom, co a jak se pak bude 

z hlediska vlivů na životní pro-

středí vyhodnocovat a hlavně, 

zda se do hry dostanou i další 

varianty řešení dopravy v Bíli-

ně, se uvidí nejdříve v polovině 

dubna. Čtenáře o tom budeme 

informovat.        Lada Laiblová

zuje, jakou má student šanci, 

že projde do dalšího ročníku, 

v čem je třeba zabrat a kde je 

nutná pomoc zvenčí. 

Sledování indikátorů je 

mezinárodní iniciativou do 

které je zapojeno více než 150 

evropských měst (18 v ČR). 

Každé z nich přijme několik 

indikátorů (až 10), z nichž něk-

teré jsou společné všem (např. 

hluk, doprava, bezpečnost, 

ovzduší, zeleň, služby) a někte-

ré jsou zvolené tak, aby vyho-

vovaly lokálním podmínkám. 

Předpokladem je, aby mini-

málně jeden z těchto doplňko-

vých indikátorů vybrali samot-

ní občané města.

Občané mohou v rámci akce 

hlasovat v pouliční anketě 

(ve středu týdne), na interne-

tu (http://tema2007.timur.cz) 

nebo pomocí mobilního tele-

fonu – zasláním SMS (v běžné 

ceně) na číslo 775 573 627 ve 

formátu TEMABL X (X je sym-

bol nahrazující číslo vybrané-

ho tématu). Mají také mož-

nost hlasovat pomocí vložené-

ho lístku, vhozeného do odpo-

vědní schránky umístěné na 

vybraných místech (Vchod 

do budovy MěÚ, Informační 

centrum na Mírovém náměs-

tí). S účastí v anketě je spoje-

na soutěž pro hlasující o věc-

né ceny, do které budou zařa-

zeni všichni, kteří ponechají 

svůj kontakt na lístku – letáč-

ku, v emailu nebo SMS zprá-

vě (adresu, telefon, email atp.). 

Na závěr kampaně budou 

vybraní občané při vyhlášení 

výsledků odměněni a mohou 

se veřejně vyjádřit k rozvoji 

města před jeho představite-

li. Podobná anketa by měla být 

opakována opět za 5 let. 

Akci organizuje ve spoluprá-

ci s Městským úřadem v Bíli-

ně iniciativa TIMUR a Ústav 

pro ekopolitiku, o.p.s.. Bližší 

informace o kampani najdete 

také na: http://www.timur.cz/ 

a http://ekopolitika.cz.

Za TIMUR a ÚEP - Michael 
Pondělíček, Barbora Šafářová

Probíhá zjišťovací řízení
východní varianty obchvatu
Dokončení z 2. str.
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Zleva: Petra Elischerová, Míša Ryjáčková, Káťa Chalupná a Mi-
chaela Koubková.

ný „fous“. Titul 2. vicemiss si 
odnesla nadějná Viktorie Fit-
cajová z Ústí nad Labem. Miss 
sympatie v této kategorii zís-
kala Natálka Arpášová, která 
si i nově odnesla cenu diváků. 
Korunku pro nejmladší účast-
nici Miss 2007 dostala pětiletá 
Verunka Černá.

Druhá a třetí kategorie byla 
vysloveně záležitostí domácích 
děvčat. První místo zaslouženě 
obsadila Terezka Černá, kte-
rá předvedla doslova profesio-
nální výkon a všem tak ukáza-
la svůj nesporný talent. Druhá 
Míša Bendová předvedla svůj 
smysl pro přesnost a rytmus 
a třetí Pavlínka Ryjáčková nápa-
ditou choreografi i. Miss sympa-
tie si odnesla Bára Zdvíhalová, 
za  opravdu originální výstup.

Třetí kategorie dala porotě 
trochu zabrat a došlo i na hla-
sování, protože výkony byly 

Aerobic má svoje Miss 2007

Pokračování z 1. str. 

DDM ovládla

Velikonoční nálada
Pracovnice Domu dětí 

a mládeže s dětmi ze zájmo-

vých útvarů připravily pro 

bílinskou veřejnost veliko-

noční výstavu.  Ke zhlédnutí 

byly připraveny ukázky veli-

konočních  dekorací, růz-

né techniky zdobení veli-

konočních kras lic i s ukáz-

kou materiálu a nástrojů, 

které se při vytváření kraslic 

používají.

Pro návštěvníky z mateř-

ských škol a základních 

škol byly připraveny výtvar-

né dílny. Děti si vyzkoušely 

pečení obřadního kynuté-

ho pečiva a udělaly si hez-

kou papírovou velikonoční 

dekoraci.

Výstava byla otevře-

na i v době velikonočních 

prázdnin, v příjemném pro-

středí krásných dekorací si 

děti zahrály na pekaře. Kaž-

dý návštěvník si upekl veli-

konočního zajíčka a dal-

ší velikonoční fi gurky jak 

z kynutého těsta tak i z těs-

ta slaného.

Také pro naše nejmenší 

a jejich maminky byla při-

pravena dílna plná voňa-

vých perníků. Ty si naši 

nejmenší ozdobili sladkou 

polevou jak pro koledníky 

tak i pro sváteční velikonoč-

ní stůl .

Děkujeme Všem návštěv-

níkům a doufáme, že veliko-

noční výstava v DDM Vám 

nabídla mnoho inspirace.

Pracovnice DDM

hodně vyrovnané a o umís-

tění rozhodovaly maličkos-

ti. Na prvním místě se umís-

tila s vynikající choreogra-

fi í a precizním provedením 

Míša Ryjáčková. Druhé mís-

to zaslouženě obsadila Kateři-

na Chalupná a třetí Petra Elis-

cherová. Miss sympatie si v té-

to kategorii odnesla Michaela 

Koubková.

Míša Ryjáčková získala titul 

Miss aerobic již po druhé. Cel-

kové přípravě se věnovala od 

října loňského roku. Na počí-

tači si sama vyrobila písničku 

a vymyslela choreografi i. Vše 

sladila do stylu rocku a nápad 

ji vyšel na jedničku.

„Už se těším na další roč-
ník a jsem velice ráda, že jsem 
se umístila a také, že vyhrála 
moje kamarádka Káťa Chalup-
ná, která také cvičila perfekt-
ně,“ prozradila skromně Míša 

svoje pocity ze soutěže.

Zleva:  Lucie Nováková, Viktorie Fitcajová, Míša Sedlmaierová, 
Natálka Arpášová a Verunka Černá.

Miss sympatie Bára Zdvíhalová

Velkou zásluhu na úspěších 
bílinského aerobicu má urči-
tě jejich trenérka Věra Ryjáč-
ková. Jak se vlastně na své svě-
řence dívá z pozice trenérky 
a maminky?

„Soutěž Miss aerobic 2007 
se opravdu povedla, zájem jak 
soutěžících, tak i diváků určitě 
vzrostl od minulého ročníku. 

Bílinská děvčata byla výbor-
ně připravena a tomu také 
odpovídalo umístění. Jako tre-
nérka a maminka svých děvčat 
jsem spokojená a na holky prá-
vem hrdá.“

Poděkování sponzorům: 
Jan Šámal věnoval do soutěže 
korunky, Salón Beauty 2000, 

Lada Fantová a Pavla Hejno-
vá věnovaly poukázky na teto-
vání.

 (lal)

Velkým překvapením byla taneční skupina Ghots z DDM.
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Děti z MŠ M. Švabinského.

Bílina – V Městském diva-

dle se uskutečnil další ročník 

oblíbené soutěže o Bořeňskou 

čarodějnici, tentokráte pěvec-

kou. Porota ohodnotila cel-

kem 41 vystoupení ve čtyřech 

kategoriích. Do poroty zased-

la Lea Čiháková z Teplic, Alena 

Pýchová z Bíliny, Jana Boháč-

ková z Chomutova, Dana Gen-

cerová z Kadaně a fi nalista prv-

ní řady Česko hledá SuperStar 

Julian Záhorovský.

Porota hodnotila nejen 

správnou výslovnost, smysl 

pro rytmus, hlasovou vyspělost 

a pěvecký výraz, ale i zvládnutí 

textové části a celkový dojem 

z vystoupení.

„Oproti loňskému ročníku 

byly výkony soutěžících dětí 

na vyšší úrovni, proto také byla 

v některých kategoriích uděle-

na některá místa dvakrát. Ve 

třetí kategorii porota ocenila 

čestným uznáním vystoupení 

sboru IUVENES z Biskupského 

gymnázia Bohosudov, za stále 

vzrůstající pěveckou dokona-

lost sboru,“zhodnotila organi-

zátorka soutěže Petra Zaťková.

Celou soutěží provázel 

moderátor, zpěvák a fotograf 

Jiří Fait, který vyplnil oddy-

chový čas a zazpíval skladbu 

ze svého repertoáru. Za poro-

tu zazpívala Dana Gencerová 

a samozřejmě Julián Záhorov-

ský, ke kterému se přidalo 

i publikum.

Bílinské barvy letos obháji-

ly MŠ Švabinského a Čapkova 

Za Chlumem. Ve třetí katego-

rii za sólisty získala třetí místo 

Kamila Hadrovská ze ZŠ prak-

tické a ve stejné kategorii, ale 

za sbor, získala druhé místo 

opět Kamila Hadrovská spolu 

s Georgem Balzerem. Ve čtvr-

té kategorii za umělecké ško-

ly ve věku do 9 let zazářila na 

prvním místě Bára Kubešová 

a na druhém Eliška Tunková. 

Ve stejné kategorii, ale ve věku 

Julian Zahorovský se nar-
odil v Pardubicích, je mu 20 
let a je znám jako finalista 
první řady soutěže Česko hle-
dá SuperStar. Hraje na piá-
no, kytaru a flétnu. Jeho rodi-
na vlastní westernové městeč-
ko.  Do pěvecké soutěže se při-
hlásil hlavně proto, že hudbu 
dělá už od dětství a chtěl by 
v ní něco dokázat. V součas-
né době pilně studuje a při-
pravuje svůj hudební projekt. 
V Bílině byl tentokráte v přís-
né roli porotce v hudební sou-
těži „Bořeňská čarodějnice“.

Bořeňská čarodějnice
ve znamení „SuperStar“

„Bleskovka“ s Julianem Záhorovským
Jak se cítíte tentokráte v roli 

porotce?
Už jsem několikrát v roli 

porotce byl, ale musím říct, že 
tady v kraji jsou hodně nada-
né děti to se musí nechat a jsem 
mile překvapen.  Docela jsem se 
i bál vystupovat (smích).

Jak hodnotíte výkony sou-
těžících?

Soutěžící hodnotím veli-
ce kladně, je vidět, že přípra-
vu nepodcenili. Taky chápu 
tu odvahu vystoupit na pódiu 
před svými vrstevníky. Takže 
držím palce ať vyhraje ten nej-
lepší.

Na čem v současnosti pra-
cujete?

Studuji univerzitu Jana Amo-
se Komenského v Praze, takže 
studium je na prvním místě, 
protože živit se v dnešní době 
pouze muzikou není zrovna 
snadné. Hraní trochu ustupu-
je do pozadí, ale pomalu roz-
jíždím zajímavý projekt. Jsme 
tři, já hraju na kytaru, Michal 
Kocínek na piáno a jeho bra-
tr Václav na bubínky, chras-

od 10 – 14 let získala třetí místo 

Magdaléna Weissová.

„Vítězové na 1.místech ve 

svých kategoriích bílinské sou-

těže budou pořadatelskou 

organizací dopisem pozváni 

na slavnostní večer do Měst-

ského divadla v Bílině, kde se 

představí se svým vystoupe-

ním veřejnosti a poté jim bude 

předáno ocenění „Bořeňská 

čarodějnice 2007“,“dodala Pet-

ra Zaťková z KC Kaskáda.

(lal)

títka a na takové ty netradič-
ní hudební nástroje. Zatím 
jsme ještě nic nerealizovali, jen 
zkoušíme a skládáme hlavně 
pro radost.

Setkáváte se s kolegy se 
SuperStar?

Samozřejmě s kolegy ze 
SuperStar se občas vidíme, ale 
spíš tak, že se potkáváme na 
nějakých akcích. S některýma 
si máte co říct, s některýma zase  
ne, ale to je asi všude.

Sledoval jste třetí řadu 
SuperStar a co jste na ní 
říkal?

Ze třetí řady jsem viděl asi jen 
polovinu, ale i tak si myslím, 
že byla mnohem zajímavěj-
ší než řada druhá. Asi proto, že 
měla trochu větší spád a jiného 
moderátora. Leoš Mareš tomu 
dal trochu jiný, zajímavější 
výraz. Určitě, ale nebyla lepší  
než řada první (smích). 

Petr Mácha,
Lada Laiblová
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Kulturní 
servis

KULTURNÍ DŮM
FONTÁNA

Sobota 21. dubna od 12.00 h.

KVALIFIKACE BABÍ LÉTO
Akce se zúčastní 18 kapel z toho 

4 ze zahraničí

Vstupné: 80,-Kč na celý den 
včetně večerního koncertu

Sobota 28. dubna od 18.00 

hod.

PŘEDMÁJOVÁ VESELICE
Hraje skupina MELODIE

Vstupné: 50,-Kč   Pořádá MO 

KSČM Bílina

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 17. dubna od 19.00 

hod.

MÓDNÍ SHOW S HOSTEM
Vstupné: 80,-Kč

Neděle 22. dubna od 19.00 

hod.

DRAHOUŠKOVÉ
Divadelní představení s J. Pau-

lovou a P. Zedníčkem

Vstupné: 200,-, 160,- a 130,-
Neděle 22. dubna od 15.00 

hod.

HONZA A DRAK
Loutková pohádka

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

Středa 25. dubna od 19.00 

hod.

CESTOU NECESTOU
Nový zábavný pořad Miroslava 
Donutila
Vstupné: 220,- Kč přízemí, 
190,- Kč balkón

KINO HVĚZDA
Pátek 13.dubna  od 18.00 

hod.

Sobota 14. dubna od 18.00 

hod.

NOC V MUZEU
USA. Dobrodružná komedie

Vstupné: 50,- Kč
Středa 18. dubna od 18.00 

hod. 

Čtvrtek 19.dubna od 18.00 h. 

BABEL
USA. Drama. Hrají: Brad Pitt

Vstupné: 55,-Kč   Nevhodné 

do 15 let

Pátek 20. dubna od 18.00 

hod.

Sobota 21. dubna od 18.00 

hod.

HANNIBAL - ZROZENÍ
USA. Thriller/Drama

Vstupné: 60,-Kč Nevhodné do 

15 let

Pravidelné promítání pro 
děti

Sobota 21. dubna od 15.00 

hod.

KAMENNÁ TETKA
Pásmo kreslených pohádek

Vstupné: 20,- Kč
Středa 25. dubna od 18.00 

hod.

Čtvrtek 26. dubna od 18.00 

hod.

KVASKA
Český hudební fi lm. Hra-

jí: L. Vondráčková, D. Landa, 

J.Korn

Vstupné: 50,-Kč  Nevhodné 

do 12 let

Pátek 27. dubna od 18.00 

hod.

Sobota 28. dubna od 18.00 

hod

GOYOVY PŘÍZRAKY
USA/Španělsko/ ČR. Historic-

ké drama

Vstupné: 70,-Kč   Nevhodné 

do 15 let

GALERIE POD VĚŽÍ
Do 27.4. 2007 se koná výsta-

va obrazů s názvem

TRIANGL VE DRUHÉM 
PODÁNÍ
Vystavuje Pavla Slezáková, 

Kateřina Langerová a Tereza 

Skřivanová

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
SALON ZÁKLADNÍCH UMĚ-
LECKÝCH ŠKOL
Výstava výtvarných prací žáků 

z Ústeckého a Libereckého 

kraje.

Výstava se koná do 25.5. 2007.

KLUBOVNA MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY

Čtvrtek 19. dubna od 18.00 

hod.

CHILSKÝ VEČÍREK
Další setkání s písničkářem, 

spisovatelem a cestovatelem 

Janem Burianem
Vstupné se nevybírá

Je název zábavně výchov-

ného kontaktního pořa-

du, který KC Kaskáda uvedla 

v Městském divadle 22. dub-

na pro nejmenší děti z mateř-

ských škol a 1. stupně škol 

základních.

V dopoledni plném pohá-

dek, legračního kouzle-

ní a začarovaného malování 

se představil Miloš Nesvad-

ba, populární kreslíř a dlou-

holetý člen činohry ND a Jan 

Susa, tvůrce mnoha pořadů 

pro děti.

Děti se mohly vtipným 

vyprávěním i namalovaný-

mi obrázky pana Nesvadby 

dozvědět, jak by asi tak vypa-

dala Červená Karkulka jinde 

na světě. Na toto téma vyšla 

i stejnojmenná knížka Miloše 

Nesvadby a Jana Susy  „Čer-

vené Karkulky z celého svě-

ta“. Dalším vydaným titu-

lem pro malé děti je napří-

klad knížka „Kouše to, štípe 

to, nezlobí to – co je to?“.

V pořadu na pódiu vystou-

pilo i několik vybraných dětí 

z publika, které společně 

čarovaly nebo hrály pohád-

ku o Růžence. Odměnou jim 

byly sladkosti a pochopitelně 

omalovánky od pana malíře.

Petra Zaťková, KC Kaskáda

ČAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ

Pozor změna!!!

Od 14 dubna 2007 bude Info-

centrum na Mírovém náměstí 

v Bílině otevřeno v sobotu a v 

neděli od 10.00 do 15.00 hod.

Pro velký zájem o vstupen-
ky se některá představení hra-
jí dvakrát

Pro velký zájem o vstupen-

ky do Městského divadla jsme 

byli nuceni dohodnout něk-

terá představení dvakrát. Tím 

uspokojíme zájemce, kteří již 

nesehnali lístky na některá 

zpředstavení. Divadelní před-

stavení Blbec k večeři s Vác-

lavem Vydrou, Josefem Car-

dou a Rudolfem Hrušínským, 

se bude 2. května hrát 2x a to 

od 16.30 hodin a od 19.30 hod. 

Na večerní představení platí 

permanentky. Ta samá situace 

nastala s vystoupením Miro-

slava Donutila. Ten bohužel 

dvě představení v jednom dni 

odmítl, ale v jednání je vystou-

pení s tím samým programem, 

ale v jiném měsíci v tomto 

roce.  V měsíci září uvede KC 

Kaskáda komedii Hrdý Budžes  

také dvakrát a to dva dny po 

sobě.

Petr Mácha
KC Kaskáda

POZVÁNKA
DO KINA

KVASKA
Hlavní hrdina příběhu Mic-

ky se ocitne ne svou vinou ve 

vězení. Při životě ho drží jen 

jeho velká láska k muzikálové 

hvězdě Karin. Aby se s ní mohl 

seznámit, rozhodne se zúčast-

nit vypsaného konkurzu na 

nový muzikál a uteče z věze-

ní. Kuriózním způsobem se 

mu nakonec povede jak utéct, 

tak projít celým konkurzem. 

Konečně se seznamuje s Karin 

a na vlastní kůži zažívá muzi-

kálový dril. Den premiéry se 

blíží a policie je Mickymu na 

stopě. Když se ale dají dohro-

mady ty správné ingredience 

a nechají se dostatečně uležet, 

vznikne KVASKA a na tu je i 

policie krátká.....

TIP
KC Kaskáda

V sobotu 21. dubna od 12.00 

hodin se do Bíliny již po druhé 

sjedou country kapely z celé 

republiky, aby se zúčastnily 

kvalifi kace na Babí léto. 

KC Kaskáda
informuje
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Komorní soubor Schola Nova Bilinensis

... jen zlomek poloh, ve kterých 

v pondělí 2. dubna 2007  před-

stavili v Kulturním domě Fon-

tána v Bílině za Chlumem své 

nástroje klavíristka Pavla Szirot-

ná a kontrabasista Martin Suske.

Na třetím večeru cyklu komor-

ních koncertů, pořádaných KC 

Kaskáda v Bílině, tentokrát v 

prostředí velkého sálu, čekala 

tentokrát diváky hudební hos-

tina se sladkým pohoštěním. O 

program se se sólisty Severočes-

ké fi lharmonie Teplice poděli-

la domácí sestava s inovovaným 

názvem, Schola Nova Bilinensis. 

V podání „a capella“, s klavírním 

doprovodem Pavly Szirotné i s 

halfplaybackem zazněly 3 veli-

konoční písně Adama Michny z 

Otradovic, dvě árie W. A. Mozar-

ta a také dvě úpravy známých 

spirituálů. V obnovené premi-

éře písně dvojice Simon a Gar-

funkel Most přes rozbouřené 

vody Schole vypomohla talento-

vaná studentka bílinského gym-

názia, slečna Štěpánka Peleško-

vá. Je třeba vyzdvihnout suve-

rénní výkon altů Mgr. Pátkové, 

Mgr. Procházkové a Mgr. Švag-

rové, jazykových poradkyň (AJ, 

NJ, FJ) sboru. Malá zkušenost s 

mikrofony se tentokrát vymsti-

la oslabenému sopránu, kte-

rý ač početně silnější, ve Fon-

táně zněl slaběji, než obvyk-

le. Sbor se stále brání označení 

„komorní ženský“, alespoň jedi-

ným zástupcem, sbormistrem 

na postu tenora. A tak na tom-

to místě opět apeluji na bílinské 

muže: „Přijďte a zkuste si s námi 
každé pondělí a pátek od 17.30 

In memoriam

Za panem Štefanem Szabó

V sobotu 17.3.2007 po těžké nemoci zemřel pan Štefan Szabó. Jeho začát-

ky působení na dolech se datují rokem 1957. V tomto roce, po ukončení Báň-

ské průmyslové školy nastoupil jako měřič na důl Maxim Gorkij, kde postupně 

vykonával široké spektrum funkcí od vedoucího přípravy výroby, provozního 

inženýra až po dlouholetého ředitele závodu VMG 2 – Jirásek.

Svoji profesní kariéru ukončuje jako inspektor výroby na Dolech Bílina.

Velká osobnost pana Štefana Szabó a výsledky jeho práce zůstanou navždy 

zapsány do historie Severočeských dolů a především pak do historie Dolů Bíli-

na. V našich vzpomínkách zůstane nesmazatelně zapsán jako příklad pracovi-

tosti, obětavosti, čestnosti a důslednosti, ale především jako člověk, jehož přá-

telství a lidské kvality byly pro mnohé z nás oporou a povzbuzením.

Pan Štefan Szabó věnoval mnoho času také městu Bílina, kde byl dlouhole-

tým zastupitelem a členem rady MěÚ.

Marcel Zmítko

Piano a Kontrabas, kontrabas s pianem, Piano Kontra Bas...

hodin zazpívat v hudebně bílin-
ského gymnázia v Břežánské uli-
ci. Na zkouškách i na vystoupe-
ních můžete zažít mnoho rados-
ti i legrace.“

Duo Severočeské fi lharmo-

nie Teplice představilo v hlav-

ní části večera neobvyklý sólo-

vý nástroj, kontrabas. Pan Mar-

tin Suske, vedoucí skupiny kon-

trabasů SčF Teplice, ovládá svůj 

instrument s přehledem a bra-

vurou. Pohyb jeho levé ruky po 

celé délce hmatníku a zejména 

v obtížné palcové poloze, pro-

zrazuje velikou zkušenost a cit 

pro zvukové možnosti nástro-

je. Kontrabas byl Mistrem roze-

zníván jak smyčcem tak pizzica-

to do mohutných a sytých barev 

i jemného cellového jasu.

Závažné a poněkud temnější 

skladby barokních mistrů Hen-

ryho Ecclese, Christopha Wil-

libalda Glucka, G. F. Hande-

la, J. S. Bacha či J. a. Lorenzotti-

ho rámovaly novější díla Serge 

Kousewitzkyho, Gustava Lasky 

nebo Stanley Meyerse. 

Právě téma z muzikálu The 

Deerhunter od posledně jme-

novaného skladatele patřilo v 

podání Martina Suskeho a Pavly 

Szirotné k vrcholům jejich pro-

dukce. 

Jak již bylo naznačeno v úvo-

du této „recenze“, oba nástroje 

spolu komunikovaly v celé škále 

situací a poloh. Klavíristka Pav-

la Szirotná dokázala oživit stu-

dený hardware japonské Yama-

hy DGX-500 s pověstnou šikov-

ností české muzikantky, a tak 

vykouzlila z rejstříku nástro-

je cembalo, varhany i koncert-

ní křídlo, tak jak si to vyžadovaly 

skladby a jejich dobový kontext. 

Oba mladí lidé  mi ten večer při-

pravili velký zážitek a já věřím, 

že jsem nebyl sám a poslucha-

či, kteří našli do Fontány cestu, 

odcházeli s podobnými pocity, 

nasyceni živou vodou vášnivého 

zaujetí a českého muzikantství 

Pavly Szirotné a Martina Suske-

ho.  

Jan Maryško
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Zleva: Míra Patrik, Zdeněk Dvořák a Karel Mach při jedné z příro-
dovědných expedic Za Chlumem. 

Miroslav Patrik, bílinský 

rodák, který v současné době 

stojí ve vedení občanského 

sdružení Děti země.

Mirku, dovol, abych ti u pří-

ležitosti 25. výročí ukonče-

ní naší společné středoškol-

ské docházky na gymnázium 

položil pár otázek pro čtená-

ře Bílinského zpravodaje. Když 

jsme spolu po dokončení ZŠ 

Teplické předměstí začali nav-

štěvovat gymnázium byl jsi už 

plně zaujatý archeologií a pří-

rodovědnými obory. 

Kdo, nebo co tě tak ovliv-
nilo, že jsi se už na gymnáziu 
takto zorientoval?

„U mě to byly především kni-
hy o historii či o pravěku s dob-
rodružným žánrem od Edu-
arda Štorcha a Josefa Augus-
ty a samozřejmě kresby pra-
věkých zvířat a lidi od Zdeňka 
Buriana. Nelze také nevzpome-
nout třeba i řecké báje a pověs-
ti a naše české pověsti. Možná 
i jakási vášeň sbírat vše, co člo-
věk najde v přírodě od různých 
kamenů, kostí či keramiky, sta-
rých peněz, byť to nemělo žád-
nou hodnotu. Takže na gymná-
ziu už jsem byl  jakoby ,hotový‘ 
člověk.“

Ve třídě jsme všichni in-
stinktivně pochopili, že se 
nebojíš vystupovat v kontaktu 
s dospělými a tak jsme Tě oka-
mžitě zvolili předsedou třídní 
samosprávy. Vydával jsi spolu 
s Jindřichem Petrlíkem a dal-
šími archeologický časopis 
Krtek a dokázal jsi půlku třídy 
vytáhnout i na archeologické 
brigády. 

„Na konci osmé třídy jsem 
měl asi trochu štěstí. Má mat-
ka tehdy zašla na bílinský zá-
mek za místními archeology, že 
má syna, co se zajímá o histo-
rii a přírodu, jestli jim nemůžu 
třeba pomáhat. Odkázali ji na 
Jindru, který v té době byl ve 
druhém ročníku na gymnáziu 
a také se zajímal o archeologii. 
Tak jsem se s ním dal dohro-
mady a na gymnáziu „insti-

 Představujeme osobnosti Bíliny

tucializovali“  Archeologický 
kroužek. A vyráželi do okolí 
na sběry střepů kolem Syčivky 
a na záchranné výzkumy. Další 
spřízněnou duší byl ještě Zde-
něk Dvořák, který ale chodil do 
střední hornické školy v Duch-
cově. No a jelikož těch ,vykopá-
vek‘ bylo kolem Bíliny hodně, 
přirozeně jsem do archeologie 
zatáhnul i ostatní ze třídy.“

Hned v prváku jsme spo-
lu s dalším kamarádem Jiřím 
Kunáškem propadli minera-
logii a geologii, prozkoumali 
jsme každý kopec v kraji, dva-
krát objeli celé Čechy a sepsa-
li středoškolskou odbornou 
práci z mineralogie. Nako-
nec jsi se rozhodl pro studium 
geochemie na tehdejší Příro-
dovědecké fakultě Universi-
ty J. E. Purkyně v Brně. Proč 
právě tento obor tě tak zaujal 
a proč právě v Brně? Proč jsi 
se nestal archeologem?

„Na gymnáziu jsem jed-
nak jezdil s vámi oběma sbí-
rat minerály a jednak jsem pak 
navštěvoval několik archeo-
logických výzkumů. Nakonec 
jsem si dal přihlášku na vyso-
kou školu na obor geologie 
z pragmatických důvodů, neboť 
archeologů brali málo. Přihlá-
sil jsem se do Brna, kde už stu-
doval Jindra Petrlík geografii. 
S ním jsem už dva roky začal 
pořádat letní tábory v předpo-
lí Radovesické výsypky, takže 
jsem už znal plno jeho kole-
gů. Archeologie mi tak zůsta-
la koníčkem, stejně jako sběr 
minerálů.“

Na Bílinu jsi tedy nezane-
vřel, když jsi se i na vysoké 
škole věnoval výzkumné práci 
kolem výsypky spolu se sku-
pinou lidí zvaný „Tým Boře-
na“. O co tehdy šlo, jak to vše 
vzniklo a jaké byly výsledky 
této práce?

„Počátky pocházejí z roku 
1980, kdy jsem byl ve druhá-
ku na gymnáziu. Šlo o skupi-
nu studentů VŠ různých obo-
rů, jejichž cílem bylo pozná-
vat historický a současný vliv 
lidské společnosti na krajinu. 
Okolí tehdy budované Radove-
sické výsypky bylo ideální. Jed-
nak zde probíhal archeologic-
ký záchranný výzkum s dokla-
dy dávného osídlení a jednak 
je zde okraj Českého středo-
hoří s mnoha cennými lokali-
tami živočichů a rostlin. Mezi 
tím převrácená příroda součas-
ným člověkem. Dokonalé mís-

to na výzkum vedený mladý-
mi idealisty. V roce 1994 jsme 
pak v devíti lidech sepsali stu-
dentskou odbornou práci pod 
názvem ,Radovesická výsyp-
ka a její vliv na okolí‘, kde jsem 
se snažili popsat stav kraji-
ny v historii a v současnosti 
a navrhnout nějaké kompen-
zační opatření na ochranu pří-
rody před výsypkou a šachtou.“

Během své práce v týmu 
Bořena a na fakultě jsi se stře-
tl s řadou věcí a vlivů, které tě 
nasměrovaly do životní role 
ekologického aktivisty. Co 

rozhodlo o tom, že jsi zůstal 
žít a působit v Brně a že jsi se 
po úspěšném dokončení stu-
dia se specializací na půdo-
znalectví vlastně v tomto obo-
ru příliš neživil? Vzpomínám, 
že tvé studium pokračovalo 
záhy studiem politologie...

„V Brně jsem si vytvořil širo-
ké zázemí a současně si našel 
práci v tehdejším Agroprojektu, 
kde jsem se věnoval pedologii 
a projezdil jižní Moravu s její-
mi vinnými sklípky. V polovi-
ně devadesátých let jsem se pak 
stal profesionálním pracov-
níkem Dětí Země. Můj inten-
zivní vztah k ochraně přírody 
se tedy vyvíjel velmi postupně. 
Od poznávání života lidí v pra-
věku, kteří se o své okolí příliš 
nestarali, až po zjištění, že jsme 

na tom skoro stejně, akorát, že 
je nás hodně a chceme toho stá-
le více. Začal jsem se tedy zají-
mat o to, jakým způsobem 
může člověk či sdružení ovlivnit 
politická rozhodnutí o věcech, 
které mohou mít negativní vliv 
na přírodu. Prostě jsem začal 
intenzívně využívat výdobyt-
ky demokracie. Politologii jsem 
studoval spíše jako další hobby, 
ale už se mi z časových důvodů 
nepodařilo napsat diplomovou 
práci o ekologických aktivitách 
různých sdružení a iniciativ 

u nás v letech 1968-1992 a udě-
lat státnice.“

Dnes tě známe jako medi-
álně známého šéfa vlivné-
ho občanského sdružení Děti 
Země. Osobním působením 
ovlivňuješ výstavby dálnic, 
vyhlašuješ tituly Ropák roku 
a ročně napíšeš spoustu člán-
ků a tiskových zpráv. Svým 
působením mnoha lidem 
a přírodě nepochybně pomá-
háš a za to ti patří dík. Chápu, 
že kdejakému šéfovi staveb-
ní firmy nebo státnímu úřed-
níkovi z tebe naskakuje husí 
kůže. Co bys ale vzkázal těm 
lidem, kteří mají pocit, že čin-
nost vašeho sdružení může 
mít na negativní důsled-
ky v podobě dopravně pře-

Pokračování na str. 13
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Měsíc březen byl na naší 

škole ve znamení  projektů. 

Žáci 4. – 9. tříd se věnovali svě-

tovým osobnostem. V rámci 

všech předmětů se žáci dozvě-

děli jména významných před-

stavitelů daného vědního obo-

ru nebo oblasti společenského 

života, které pak dál sami zpra-

covávali ve formě  referátů. 

Ostatní spolužáky pak na hodi-

nách seznamovali se základní-

mi fakty a především příno-

sem dané osobnosti. V závě-

ru měsíce  proběhlo rozlosová-

ní, v němž si každá třída  vylo-

sovala dva okruhy  osobností, 

které ústně a písemně prezen-

tovala  ostatním žákům.  Nej-

větší pozornost budila právě 

ústní prezentace, při níž vět-

šina tříd využívala dramatiza-

ce. Cílem  projektu „ Světové 

osobnosti“ bylo , kromě napl-

Projekt ve znamení osobností

Předání certifi kátů za kurz

„Základy národního hospodářství“
V závěru března proběhlo v obřadní síni MěÚ Bílina  slavnost-

ní předání certifi kátů programu Junior Achievement  žákům 9. 

ročníku ZŠ Lidická. Úspěšní absolventi kurzu Základy národního 

hospodářství je  převzali z rukou starosty p. Josefa Horáčka, kte-

rý jim společně s vedením školy poblahopřál nejen k absolvování 

kurzu, ale  také popřál hodně úspěchů při přijímacím řízení, kte-

ré žáky 9. ročníku brzy čeká.

Kurzy  Junior Achievement  organizuje naše škola již devět let. 

Projekt Základy národního hospodářství,  vznikl ve spoluprá-

ci a za podpory  České národní banky, která se podílela na tvor-

bě kapitoly věnované úloze centrální banky v české ekonomice. 

Cílem kurzu je obohatit vzdělání žáků  základních škol  o makro-

ekonomické jevy, rozvíjet v nich poznatky týkající se znalosti čes-

ké ekonomiky a  vést žáky k tomu, aby pochopili základní princi-

py fungování ekonomiky státu.

Děkuji všem žákům za jejich aktivní přístup a přeji jim hodně 

úspěchů v jejich dalším studiu.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředit. ZŠ Lidická

tížených center obcí a měst 
v důsledku průtahů různých 
řízení. 

„Naše účast při schvalová-
ní nějaké stavby je pro mno-
hé investory či úředníky zřej-
mě nepříjemná. Dívat se jim 
na prsty, kontrolovat je a ješ-
tě to vytrubovat do světa. Asi 
si dosud nezvykli, že už to není 
tak, že si někdo někde něco 
polotajně upeče a občan musí 
mlčet a přizpůsobit se. Naším 
cílem je proto vést dialog o tom, 
zda stavba či územní plán musí 
být schválen opravdu v před-
kládané podobě. Neexistují 
nějaké alternativy, které by více 
zohlednili přírodu? Neměly by 
být posouzeny? To jsou otázky, 

které klademe. Dokonce se sami 
snažíme ty varianty předklá-
dat, jako naposledy při zkou-
mání vlivů nového obchvatu 
Bíliny na životní prostředí. Pak 
se nelze divit, že když se něco 
nepovede nebo když se zjis-
tí porušování zákonů., tak „za 
to mohou“ Děti Země. Přitom 
nechceme nic jiného než  dis-
kusi a otevřenost v rozhodová-
ní. Účastníci jakéhokoliv říze-
ní nemohou nic bezdůvodně 
zdržovat, neboť nejsou inves-
tory a nemají úřednické kula-
té razítko. Chyby jsou pak čas-
to v nereálných slibech politiků 
a třeba i v neschopnosti úřed-
níků. My jenom na ty nešvary 
upozorňujeme.“

Ing. Karel Mach

Pokračování ze str. 12

 Představujeme osobnosti Bíliny

ňování průřezových témat,  

rozvíjení všech  klíčových 

kompetencí žáků , zejména 

však komunikativních, soci-

álních a personálních a kom-

petencí k učení.

Stejné cíle si kladl i projekt 

„Člověk v dějinách“, které-

mu se věnovali žáci speciál-

ních tříd.

Zaměřili se v něm  pře-

devším na umělecké slohy 

a jejich odraz v životě společ-

nosti. 

Realizace obou projek-

tů byla velmi úspěšná. Kro-

mě naplnění stanovených 

cílů vznikla celá řada pěk-

ných materiálů, které je mož-

né  ve výuce dále využívat. 

Žáci si odnesli mnoho nových 

poznatků a to nejen v rám-

ci  předmětů, ale i z oblasti  

osobnostní a sociální výchovy 

a mediální výchovy.  

Vyvrcholení projektů 28. 

března bylo zároveň připo-

mínkou 415. výročí naroze-

ní Jana Ámose Komenského 

a oslavou Dne učitelů. 

Chtěla bych touto cestou 

všem učitelům ještě  jednou  

poděkovat a popřát hodně 

úspěchů v jejich práci.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky ZŠ Lidická 
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Krásná pro dospělé …
Vratné lahve, nove-

la, která vznikla pod-

le literárního scénáře 

Zdeňka Svěráka, scé-

náristy, herce a textaře, 

určitě čtenáře zaujme. 

Autor sám o této útlé 

knížce říká:“ Neboj-

te se číst literární scé-

náře. Je to vlastně obyčejná novela, jenže 

není rozdělena na kapitoly, ale na obrazy. 

Ten, kdo ho bude číst před zhlédnutím fi l-

mu, může si vlastně v duchu natočit svůj 

vlastní fi lm. Pro ty, kteří už vratné lahve 

viděli, může být takové čtení nahlédnu-

tím do tvůrčí kuchyně. Máte v rukou těsto, 

z něhož byl fi lm uhněten.“ Knížku vydává 

nakl. Fragment Havlíčkův Brod.

Ukradený nekročip, další případ 

inspektora Billa Slidera z pera anglic-

ké autorky Cynthie Harrod-Eagleso-

vé se z počátku jeví jako jasná záležitost. 

Případ,který začíná tím, že patnáctiletá 

školačka najde v sáčku s hranolky lidský 

prst, dobře propečený, se postupně začí-

ná komplikovat. Policisté brzy najdou k 

tomu prstu i zbytek těla a do zdánlivě jed-

noduchého případu se začínají zamotávat 

další a další osoby a začínají se objevovat 

další mrtví…Vydává Knižní klub Praha.

Štěstí na řecký způsob, provokativ-

ní, napínavý a vtipný román řecké autor-

ské dvojice, píšící pod pseudonymem 

Tori Carrington, začíná svatebním dnem. 

Chvilku před obřadem 

přímo v řeckém orto-

doxním kostele přistih-

ne Sofi e Metropoliso-

vá svého nastávajícího 

v náručí své družičky. 

Pro Sofi i to znamená, 

že nastal čas zásad-

ních změn. Nejen,že 

se neprovdá,ale přestane také pracovat v 

rodinné fi rmě a najde si práci v detektivní 

kanceláři svého strýčka. Pokud máte rádi 

„Moji velkou tlustou řeckou svatbu“, tahle 

kniha je rozhodně pro vás. Soukromý 

detektiv Sofi e Metropolisová je žena, ve 

které se každá z nás pozná… a ještě mno-

hem víc! Vydává nakl. BB art Praha.

Naučná pro dospělé,
 pro poučení…

Zahrada ochočených slov, aneb Jazy-

kové zákampí, je knížka, která je určená 

milovníkům češtiny. Autorka knížky Pav-

la Koucká vystudovala češtinu a jugosla-

vistiku na Filozofi cké fakultě UK Praha a 

k češtině nacházela vztah prostřednictvím 

vynikajících pedagogů

( zejména profesora Vladimíra Šmilaue-

ra). Autorka si klade za cíl nejen vzbu-

dit zvědavost čtenářů o zvláštnosti naše-

ho jazyka, ale také se chce podělit o radost 

z hledání a osvojování neobvyklých slov-

ních spojení. Vydává nakl. Dokořán Pra-

ha.

Vánoce ve Washingtonu, kniha o taj-

né schůzce mezi Rooseveltem a Churchil-

lem, která změnila svět, je dílem americ-

kých autorů Davida J. Bercusona a Helge-

ra H.Herviga. Obsáhlá publikace zkoumá 

do hloubky jedno z nejdůležitějších obdo-

bí moderních dějin. Autoři použili dení-

kové zápisy, poznámky pořízené během 

dlouhé série schůzek, dopisy i podrob-

né zprávy zachycující den po dni a někdy 

hodinu po hodině tyto historické události. 

Vydává nakl. BB art Praha.

Pro mládež
Rozlámaná pobřeží, aneb Děsivý 

zeměpis,další z řady zábavných populárně 

naučných knížek pro děti, která je nenásil-

nou formou seznamuje 

s jednotlivými vědními 

obory. Tentokrát anglic-

ká autorka Anira Galeri-

ová zavádí děti na neob-

vyklá zeměpisná místa, 

takže se mohou krásně 

bát při surfování na pří-

bojové vlně, nebo třást 

hrůzou při výpravě na 

strašidelné Pobřeží koster a také se mohou 

podívat na tajemné majáky, kde záhadně 

zhasínají světla a lodě na moři jsou bez-

mocné. Zeměpis nikdy nebyl tak zábavný 

a děsivý!Vydává nakl. Egmont Praha.

Pěkné počtení přeje za knihovnu 
M.Šímová

Knižní novinky na měsíc duben 

Městská knihovna zve všechny přízniv-

ce klubových pořadů na další večer s Ja-

nem Burianem, tentokrát jde o cestopis-

ný pořad s názvem Chilský večírek. Pro-

jekce dvou dokumentárních fi lmů Pav-

la Pouteckého a Jana Buriana, natoče-

ných v Chile v roce 1999, které vyprávějí o 

životě tří pozoruhodných mužů českého 

původu, kteří prožili většinu života v této 

atraktivní latinskoamerické zemi je hodi-

novou konfrontací  protichůdných život-

ních zkušeností. Během večera návštěv-

níci mohou shlédnout fi lmy „Kde je prav-

da?“ a „Příběh Guillerma ze Mcel“ a bude 

také jako vždy čas na diskusi. Nenechte 

si ujít vyprávění o této pro nás stále ještě 

hodně vzdálené exotické zemi. Také Chil-

ský večírek je doprovázen diskusí a vyprá-

věním o Chile s možností odpovídání na 

dotazy a živého kontaktu s publikem. 

Jan Burian bude o Chile vyprávět ve čtvr-

tek  19.dubna od 18 hodin, tradičně v pro-

storách klubovny centrální knihovny na 

Mírovém náměstí. 

Při této příležitosti také upozorňuje-

me všechny návštěvníky knihovny na tři 

výstavy, které současně probíhají v měsí-

ci dubnu v knihovně na Mírovém náměs-

tí. Na schodišti jsou to práce dětí z Mateř-

ské školy M.Švabinského v Bílině, pak v 

dlouhé chodbě v 1.patře následují velké 

panely, na kterých jsou instalovány prá-

ce dětí ze Základních uměleckých škol 

severočeského kraje. Tato výstava měla 

úspěšnou vernisáž ve výstavní síni U kos-

tela 28. března. Prací bylo tolik, že se do 

výstavní síně všechny nevešly. A do třeti-

ce se v nově vymalované a zrekonstruo-

vané knihovně mohou návštěvnici potěšit 

velikonočními inspiracemi naší dlouhole-

té čtenářky paní Lady Černé.Tato výstava 

je instalována tradičně v čítárně. Tak krás-

né jaro a bude-li trochu deštivé, nezapo-

meňte na návštěvu knihovny. Opět připo-

mínáme, že pro lidi s omezenou pohybli-

vostí je také k dispozici pobočka Za Chlu-

mem, která nabízí svým uživatelům bez-

bariérový přístup.

Pěkné počtení a krásné zážitky z výše 

jmenovaných výstav přeje za kolektiv 

knihovny M.Šímová

Pozvánka na dubnové setkání s literaturou…
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Dotaz na parkoviště TP
Chtěl bych upozornit na 

menší nepřesnost v článku 
Bílinského zpravodaje ze dne 
29.3.2007.Jedná se o článek na 
straně č.5 : „ Na Teplickém před-
městí vzniká nové parkoviště “ 
Jelikož bydlím v domě u oněch 
nových parkovacích míst,chci 

upozornit na to,že nevzniklo 17 
nových míst na parkování,ale 
pouze 5.V prostoru budované-
ho parkoviště dosud parkovalo 
cca12 až 13 automobilů.Nová 
místa by jistě vznikla,kdyby 
došlo k pokácení  dvou stromů 
,ale to se z nějakého záhadné-
ho důvodu neuskutečnilo.Na 

daném místě je koncentrováno 
asi 13 stromů a dle původního 
projektu se měly dva porazit. 

Petr Skuthan

Domnívám se, že diskuzí na 

téma nově vzniklých parkova-

cích míst bychom vedly pou-

ze akademické debaty, neboť 

podél silnice nebyla žádná 

parkovací místa vyznačena a 

proto doopravdy vznikají nová 

(i když v důsledku má tazatel 

v podstatě pravdu). Ke kácení 

nedošlo, neboť projekt se žád-

ným nepočítal.

Ing. Jaroslav Bureš

Minulý týden jsme oslavi-
li Velikonoce. Většina z nás 
Velikonoce spojuje s malova-
nými vajíčky a s pomlázkou. 
Vnímáme je jako svátky jara, 
svátky nového života. V círk-
vi jsou Velikonoce stěžejní 
událostí. Víme, že si připomí-
náme vzkříšení Ježíše Kris-
ta. Zpravidla však nevzpome-
neme, že v době Velikonoc, na 
Zelený čtvrtek, Ježíš ustanovil 
i eucharistii – mši svatou, čili 
tajemství Ježíšovy přítomnos-
ti ve Svátosti oltářní.

Co je eucharistický den? 

V rámci naší diecéze je každý 

den v některém z kostelů vysta-

vena monstrance s eucharis-

tií. K výstavu eucharistie samo-

zřejmě patří i duchovní pro-

gram. Je to vhodná příležitost, 

kdy se v současném přetechni-

zovaném a uspěchaném světě 

můžeme ztišit. Kdy se můžeme 

Názory, připomínky, dotazy, k zamyšlení

Eucharistický den v Bílině
na chvilku zastavit a přemýšlet 

nad smyslem vlastního živo-

ta, nad smyslem života vůbec, 

nebo třeba nad smyslem fak-

tu, proč jsme právě zde v Bíli-

ně. Můžeme přehodnotit naše 

vztahy, naše priority. Nebu-

deme na to sami, v Nejsvětěj-

ší svátosti oltářní bude s námi 

i Ježíš, jehož přítomnost ve 

světě většinou ani nevnímá-

me, nemáme na to zpravidla 

čas.

Na Bílinu letos připadl 

eucharistický den na sobo-

tu 14. dubna. Začneme ve 14 

hodin mší svatou, následo-

vat bude výstav Nejsvětěj-

ší svátosti oltářní. Od 15:00 

hodin se můžeme zamyslet 

nad notoricky známou mod-

litbou Otče náš a na půl čtvr-

tou už jsou připraveni zpěváci 

s kytarami. Od 16:00 následuje 

další zamyšlení, tentokrát na 

téma Kristus Král, pak bude 

následovat společná modlit-

ba růžence světla. Akce bude 

ukončena kolem 17 hodiny 

litaniemi a svátostným požeh-

náním.

Jednotlivé části programu 

budou obsahovat i prosby 

a přímluvy. Do těch se může 

zapojit každý. Většinou to 

však končí tak, že se stydíme 

něco říct, či neumíme myšlen-

ku rychle zformulovat, nebo 

máme náhlý výpadek pamě-

ti. Své prosby či přímluvy 

můžeme písemně v předsti-

hu vhodit do poštovní schrán-

ky na faře, nebo využijme 

moderní techniky a své pří-

mluvy pošleme e-mailem na 

adresu farnosti:  farnost.bili-

na@seznam.cz . Předneseme 

je pak společně při eucharis-

tickém dni.

Eva Klasová

Ve středu 28.3.2007 jsme měli to 

štěstí být přítomni diskuse s naším a 

německým prezidentem – Václavem 

Klausem a Horstem Köhlerem. Setká-

ní se uskutečnilo v teplickém diva-

dle. Kromě bílinského gymnázia, sem 

zavítala také většina teplických škol 

a gymnázií. Diskuse probíhala jak v 

německém, tak v českém jazyce. Stu-

denty zajímal například názor naše-

ho prezidenta na státní maturity, pla-

cení školného, zavedení eura nebo 

také podrobnosti o Evropské ústavě. 

Závěrem našeho nepříliš dlouhého 

povídaní nám oba prezidenti popřá-

li mnoho úspěchů v našich studiích 

a měli jsme dokonce možnost získat 

podpis nebo podepsanou fotogra-

fi i. Byla to velmi zajímavá a příjemná 

zkušenost, kterou se nám už zřejmě 

jen tak nepoštěstí získat. 

Studenti gymnázia Bílina

Setkání s prezidenty v Teplicích

Senátor a primátor města Teplic  Jaroslav Kubera, německý prezident Horst Köhler 
a český prezident Václav Klaus .                                                                   Foto: Zdeněk Traxler
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Jílové - Cenný bod k postupu do 

krajského přeboru přivezla Bílina 

z Jílového před dvěma domácími 

zápasy. Opět měla výborný prv-

ní poločas a zápas pod kontrolou. 

Ale na začátku měla také štěstí. 

„V 8. min. dostal Jungmann žlu-

tou za faul, ale měl jsem obavu, že 

to bude červená,“ svěřil se vedou-

cí mužstva Miroslav Spáčil. Bílina 

mohla vést ve 43. min., ale Mergl 

trefi l po rohu jen tyč. V nastave-

ní byl faulován Moravec a Novák 

penaltu proměnil. Ve druhém 

poločase hra upadla do průměru. 

V 71.min. vyrovnali z dálky, když 

vítr dal střele faleš. „Po zápase je 

remíza dobrá, ale v prvním polo-

čase jsme mohli dát druhou bran-

ku. Druhá půle již zase byla bez 

pohybu, většího nasazení. Nechali 

jsme hrát soupeře a pouštěli jsme 

ho do šancí. Nemůžeme spoléhat, 

že vedeme. Musíme hrát celých 

90 minut,“ hodnotil trenér Josef 

Tichý. „První poločas byl dobrý, 

ale ve druhém hráli domácí po 

větru a vyrovnali. Zatlačili nás, ale 

byl to kvalitní soupeř a myslím, že 

v Jílovém jen tak někdo nebude 

bodovat. Ta kondice ve druhých 

poločasech trochu chybí. A i to se 

zlepší a věřím, že postoupíme,“ 

je přesvědčen zkušený kapitán 

Klaus Pohl. 

Branka: 45+4 Novák (PK)

Sestava: Pohl – Jungmann (50.

Vaník), Hasal, Fleišman, Kučerka 

– Bečvařík, Novák, Šulek, Mergl – 

Moravec, Sirovátka (88.Weiss)

 (ob)

Novinku přinesl 6. ročník Sláča cupu neregistrovaných hokejo-
vých mužstev. Na zimním stadionu v Bílině se poprvé udělovala cena 
legenda bílinského hokeje.  Před zápasem Sláča team – Gigant Tep-
lice ji obdržel František Lehký.  „Já jsem začal hrát hokej v Jenišově 
Újezdě a od dvaceti potom v Bílině. A hrál jsem až do otevření umě-
lé ledové plochy, to bylo někdy v roce 1980. Potom jsem začal trénovat  
žáky pod Domem pionýrů a mládeže.  To jsem trénoval snad dvacet let. 
Vlastně jsem skončil, když se postavil krytý stadion,“ popsal svého vel-
kého koníčka lední hokej Lehký.  Ovšem byl také výborným fotbalis-
tou. „Tehdy to nebyl problém. V zimě se hrál hokej a od jara do pod-
zimu fotbal. V Bílině jsem hrál fotbal pětadvacet let. Mým největším 
úspěchem bylo, když jsem přestoupil do Plzně a hrál II.ligu.“  Ovšem 
zde se mu přilepila smůla na paty, po operaci menisku se po dvou 
letech vrátil do Bíliny. „Ale hokej jsem s tím mohl hrát dále.“  Lehký 
se netajil tím, že ho ocenění potěšilo  a že byl vůbec první, kdo ho 
v Bílině dostal. „Je zajímavé, že jsem Míru Slačíka nikdy netrénoval a 
přesto si na mě vzpomněl. Já měl mladší žáky a jeho ve starších tré-
noval Jirka Hájek.“  Právě Miroslav Slačík, bývalý hráč Draků, který 
je organizátorem a duchovním otcem Sláča cupu, přišel s nápadem 
na novou cenu. „Jsem rád, že jsme se s cenou trefili. Pokud budu ten-
to turnaj pořádat, bude se udělovat každoročně. Nebude problém najít 
řadu dalších lidí, kteří toho hodně pro bílinský hokej udělali,“ řekl  Sla-
čík.                                                                                                   

(ob)

Bílina - Sportovní i spole-

čenskou úroveň měl 6.roč-

ník hokejového turnaje nere-

gistrovaných mužstev Sláča 

cup. Na zimní stadion do Bíli-

ny se sjelo osm mužstev, kte-

rá hrála ve dvou základních 

skupinách.    Hlavní organizá-

tor turnaje Miroslav Slačík se 

svým Sláča teamem podlehl 

v prvním zápase překvapivě 

družstvu Ventilci, ale potom 

již šli za svým cílem. Neprosa-

dil se loňský vítěz Elektrárna 

Ledvice, který skončil až šes-

tý.  V utkání o 7.místo podlehl 

bílinský Sportklub 1:4 Gigan-

tu Teplice.  Drama viděli divá-

ci v utkání o 5.místo. Elekt-

rárna vedla již 3:0, Proboštov 

vyrovnal a Antoš mu při trest-

ných stříleních zajistil 5.mís-

to. V semifi nále nejdříve Jat-

ka Svinčice prohrála se Sláčou 

2:7 a potom Ventilci porazili 

Duchcov 3:0. Nakonec skon-

čily třetí Svinčice, když pora-

zily Duchcov 3:1. Ve večerním 

fi nále podlehli Ventilci  Sláča 

teamu 1:5. 

Na snímku zleva legenda  František Lehký, ředitel zimního stadio-
nu Jiří Müller a organizátor Sláča cupu Miroslav Slačík

Foto - Oldřich BUBENÍČEK

Za organizaci turnaje si 
zasloužil Slačík zvláštní cenu

Vítězné mužstvo turnaje Sláča team
Foto - Oldřich BUBENÍČEK

Bílina má svoji první hokejovou legendu

Františka Lehkého

Představila se řada hráčů, 

kteří nosili dres bílinských 

Draků nebo působí jako roz-

hodčí či trenéři. Ve Sportklu-

bu to byli bratři Procházko-

vé, Musil, Zechovský či Maďa.   

Ventilci měli v mužstvu Ond-

ruše, Konráda, Žáka, Masu-

pusta. Elektrárna Budka, 

Zemana a Aulického, za Svin-

čice nastoupil hrající trenér 

Draků Goga. Nejvíce býva-

lých Draků se sešlo v pořáda-

jícím Sláča teamu bratři Slačí-

kové, Faitové, Hubáček, Kuk-

lík, Pleva, Urban či Wilhelm. 

Nejlepším brankařem turnaje 

se stal Kobrč (Sportklub), kte-

rý vypomáhal i dalším dvěma 

mužstvům.  Obráncem Sai-

ner (ELE), útočníkem Šimů-

nek (Ventilci) a nejvíce bra-

nek nastřílel Hlava ze Svin-

čic.   Dopoledne odřídil zápa-

sy rozhodčí Uher a odpoled-

ne se střídali hráči Zechovský, 

Budek a M.Slačík.  Na časomí-

ře celý turnaj zvládla Raich-

lová.  V hledišti sledoval tur-

naj prezident Draků Ladislav 

Kvěch.

Bylo až neuvěřitelné co 

stihnul Miroslav Slačík. Tur-

naj zorganizoval, zajistil 

ceny, večerní program, sta-

čil řídit zápasy i opékat klo-

básy, předat cenu bílinské 

hokejové legendě a samo-

zřejmě odehrát i pět utkání. 

„Jsem rád, že se turnaj vyda-
řil. V mém mužstvu se schá-
zíme parta, co jsme za Dra-
ky hráli a těšíme se na kaž-
dý ročník. Nakonec nás těší 
i to, že jsme turnaj vyhráli. Jen 
mě mrzí, že nebyl komplet-
ní večerní program, ale když 
vám někdo odřekne odpoled-
ne, tak se s tím již nedá nic 
dělat.“ Přesto se po skonče-

ní turnaje  všichni pobavi-

li v restauraci zimního stadi-

onu při hudbě Petra Chlap-

ce.                                         (ob)
FK Obalex Jílové – SK SIAD Bílina 1:1 (0:1)


