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V Praze proběhl třináctý ročník 

vyhlášení nejlepších sportovců, 

trenérů a osobností Spastic han-

dicap. Jako druhý nejlepší spor-

tovec Spastic Handicap se umís-

til bílinský Roman Musil, kterého 

trénuje Václav Janouch.

Opět je tu měsíc leden 

a s ním i zápisy do prvních tříd.  

Každá škola vítala budoucí 

prvňáčky po svém. Na základ-

ní škole Za Chlumem vítaly 

děti a rodiče pohádkové bytos-

ti s upomínkovými předměty, 

které pro ně vyrobili žáci z vyš-

ších tříd. Budoucí prvňáček by 

měl zvládnout základní doved-

nosti pro první třídu, jako je 

poznávání barev, počítání do 

pěti a rozeznávání tvarů. 

„Zaznamenali jsme na naší 
škole nárůst dětí ze Slovenska 
a letos dokonce byl při zápi-
su do první třídy chlapec, kte-
rý hovoří pouze maďarsky. Pro 
děti, které neovládají dobře čes-
ký jazyk jsou nejlepším řešením 
přípravné třídy. Přípravnou 
třídou zatím disponuje v Bíli-
ně ZŠ Lidická. Pravděpodobně 
otevřeme stejně jako v loňském 
roce čtyři první třídy,“ sděli-

la ředitelka ZŠ Za Chlumem 

Flenderová.

Na ZŠ Lidická bylo zapsá-

no během dvou dnů 45 dětí. 

Z kapacitních důvodů může 

otevřít ZŠ Lidická pouze dvě 

první třídy.

„Zápis probíhal v učebně pro 
1. a 2. třídu, děti a rodiče se tak 

mohli seznámit s jejich vybave-
ním. Největším lákadlem byla 
práce s interaktivní tabulí, která 
se dětem velmi líbila,“ prozradi-

la průběh zápisů do prvních tříd 

zástupkyně ředitele ZŠ Lidická 

Mgr. Marie Sechovcová.

Na základní školu Aléské 

se oproti loňskému roku také 

mnoho nezměnilo. K zápisu 

přišlo kolem 70 dětí.

„Sice jdou do prvních tříd děti, 
které dostaly odklad v loňském 
roce, ale pravděpodobně i letos 
nějaké odklady určitě budou. 
Počítáme, že stejně jako tento 
školní rok otevřeme tři první tří-
dy,“ řekla Mgr. B. Holková.

Na všech bílinských školách 

žáci úspěšně  pracují s interak-

tivními tabulemi, které v něk-

terých výukových hodinách 

nahrazují tabule klasické. Zatím 

se ponejvíce využívá v učebnách 

s výpočetní technikou, při hodi-

ně fyziky nebo přírodopisu.

Lada Laiblová

Na školách proběhly zápisy do 1. tříd

Roman
Musil
získal
ocenění

Mgr. Dana Krejcárková a Adrian Botoš u zápisu.

Kateřina Vašátková s Lenkou Královou přivítaly u zápisu Bohou-
še Čejkovského.

Foto E. Stieberová
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Víte o plánované modernizaci ledvické elektrárny 
a myslíte si, že přispěje ke zkvalitnění ovzduší v Bílině?

Na bílinském sídlišti Za Chlumem se ptal a fotografoval Jan VRANÝ

  Zeptali jsme se občanů našeho města...

Jiřina
KARCHŇÁKOVÁ, 

25 let, na mateřské:
„O moderniza-

ci elektrárny jsem 

zatím nic nesly-

šela. Pokud je to 

pravda, jsem ráda. 

Myslím si, že by se 

ke snížení nečis-

tot v ovzduší mělo 

dělat hodně.“

Jiřina
PROSMANOVÁ,

56 let, skladnice:
„Nevím nic o chys-

tané moderniza-

ci elektrárny v Ledvi-

cích. Myslím si, že se 

kvalita ovzduší v Bíli-

ně výrazně za posled-

ní roky zlepšila.  Je 

dobře, že se elekt-

rárna snaží přispět 

k ozdravení ovzduší.“

Radek JANO,
21 skladník:

„Nic jsem o tom 

neslyšel, že by se 

ledvická elektrárna 

měla za velké pení-

ze modernizovat. 

Na druhou stranu 

by to bylo jen dob-

ře, je totiž velkým  

zdrojem  znečištění 

ovzduší v okolí.“

Jaroslav
KMONÍČEK,

29 let, zámečník:
„Ano. O moder-

nizaci elektrárny 

vím. Slyšel jsem to 

u nás v práci. Máme 

totiž fi rmu sousedí-

cí s ledvickou elek-

trárnou a tak vím, 

že tam má dojít 

k nějaké fi nančně 

náročné přestavbě.“

Jiří HLADKÝ,
57 let, dělník:

„Něco jsem už 

slyšel o chystané 

modernizaci led-

vické elektrárny, 

pokud to tak bude, 

je to jenom dobře. 

Alespoň už nebu-

de vypouštět do 

ovzduší škodlivi-

ny.“

Jaromír PÝCHA,
67 let, důchodce:
„Ano o plánované 

modernizaci elek-

trárny jsem už sly-

šel. Vítám to a mys-

lím si, že podob-

né technické opat-

ření by měly dělat 

všechny podniky, 

aby ulehčily příro-

dě a ovzduší.“

Na ZŠ Lidická již 15. let pracuje tzv. pří-

pravný ročník, který je určen především 

pro děti s odkladem školní docházky a pro 

děti před nástupem do 1. třídy. Kapacita 

přípravné třídy na ZŠ Lidická je 15 dětí a je 

plně využita.

„Pro zařazení do této třídy je nutné 
doporučení psychologa a přednostně jsou 
zařazovány děti s odkladem školní docház-
ky. Výuka probíhá podobně jako v mateř-

Přípravný ročník na ZŠ Lidická
ské školce, protože se řídí rámcovým vzdě-
lávacím programem pro předškolní vzdě-
lávání, který je součástí našeho školního 
vzdělávacího programu „Duhová škola“,“ 
vysvětlila podmínky pro přijetí do příprav-

né třídy Mgr. Marie Sechovcová, zástupky-

ně ředitele na ZŠ Lidická.

Výuka probíhá v učebně přípravného 

ročníku nebo také  v multimediální a počí-

tačové učebně.

„Zápis do přípravného ročníku pro dal-
ší školní rok se uskuteční v měsíci květnu 
a rodiče budou formou vývěsky včas infor-
mováni,“  dodala Mgr. Sechovcová.

Základní škola Lidická patřila mezi prv-

ní školy v ČR, které s organizací přípravné-

ho ročníku začaly. (red)

V měsíci lednu se nad úze-

mím ČR přehnala v tom-

to nezvykle teplém měsíci 

vichřice. Ničila stromy, stře-

chy a způsobovala výpadky 

dodávek elektřiny. Vítr foukal 

o rychlosti až 70 km/h. Rych-

lost větru na Sněžce dosáhla 

dokonce 216 km/h. V Bílině to 

odnesly hlavně střechy, stro-

my a jeden sloup s elektrickým 

vedením.

„Městské technické služ-
by zaznamenaly poškoze-
ný plot a střechu na bývalých 

kasárnách, předběžná škoda 
je vyčíslena na 68 tisíc korun. 
V důsledku větru bylo pokáce-
no celkem pět stromů v Čap-
kově ul., u příjezdové komu-
nikace na skládce Chotoven-
ka a jeden strom na Kyselce 
naproti restaurace Oáza. Byla 
poškozená také střecha MěÚ, 
odtržená víka na popelnicích, 
převrácené kontejnery, vyvrá-
cené značky a menší bilbordy,“ 

vyčíslila rozsah škod, které 

zaznamenaly MTSB Ing. Olga 

Roučková.

Jako by toho nebylo málo, 

přišla za pár dní další kalamita 

v podobě té pravé dlouho oče-

kávané sněhové nadílky. Tech-

nické služby byly připraveny 

s čistící technikou i se zaměst-

nanci na úklid. Práci jim občas 

stěžovali řidiči na letních pne-

umatikách.

„Od 22.30 hod. byly v provo-
zu dva velké sypače s radlicí, 
dvě multikáry s radlicí a sypá-
ním. Do 6.00 hod. jezdily tyto 
vozy po celé Bílině včetně stát-
ních komunikací a chodní-

ků. Od 6.00 hod. se vyměni-
ly osádky vozů a opět se upra-
vovaly komunikace,“ sdělila 

Ing. Roučková a jak dále doda-

la: „Všichni zaměstnanci ručně 
a škrabkou čistili komunikace 
a chodníky. Odklízel se sníh na 
prioritních místech, schodiš-
tích nebo autobusových zastáv-
kách.“ 

Kromě této kalamitní situa-

ce zajišťují MTSB pravidelný 

harmonogram svozu odpadů 

ve městě. (lal)

Kalamita se sněhem a vichřicí byla i v Bílině
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Střípky 
z Bíliny

Začátkem roku jste se zmí-
nil, že budete prosazovat 
jiné, lepší financování bílin-
ské polikliniky. Podniklo měs-
to nějaké významnější kroky 
v tomto směru?

Otázka pro starostu
„Bílinské poliklinice se věnu-

jeme maximálně. Samozřejmě 
i v letošním roce budeme bílin-
skou polikliniku finančně pod-
porovat. Již víme, že to není stav 
zrovna ideální, ale při podpisu 
smlouvy o bezúplatném převo-
du polikliniky na město jsme se 
zavázali, že zdravotní zařízení 
plně zachováme minimálně po 
dobu 20 let. Uvědomujeme si, 
že máme jako obec s rozšířenou 
působností zodpovědnost nejen 
za občany Bíliny, ale i obyvatele 
spádových obcí.  

Stále hledáme řešení jak zlep-
šit zdravotnické služby v Bílině 
a doplnit počet lékařů tak, aby 

byl optimální, jak pro poliklini-
ku, tak pacienty. Určitě velkým 
plusem je, že bílinská polikli-
nika není zadlužená, ale přece 
jen je to pro město velká finanč-
ní zátěž. Snažíme se najít řeše-
ní v podobě firmy nebo organi-
zace, která by měla zájem pro-
story polikliniky využívat a tím 
ji i částečně finančně zastře-
šit.  Není to otázka jednoho dne, 
ale management polikliniky na 
tom neustále pracuje. Město se 
do těchto záležitostí nechce moc 
vměšovat, protože vedení poli-
kliniky ví nejlépe co potřebu-
je a co bude nejlépe vyhovovat 
tomuto zdravotnímu zařízení.“

uložila:
� Ředitelce městských tech-

nických služeb projednat 

s vedoucím zimního stadionu 

efektivnější ekonomické využi-

tí provozu zimního stadionu 

a předložit je radě města.

� Komisi pro školství, kul-

turu a sport zpracovat návr-

hy pro realizaci oprav a údržby 

sportovních zařízení ve vlast-

nictví města na roky 2008 – 

2010, které budou podkladem 

pro jednání politických stran, 

hnutí a sdružení.  

� Vedoucí odboru ŠaK, ve 

spolupráci s Bílinskou příro-

dovědnou společností připra-

vit podklady k založení Měst-

ského muzea v Bílině. 

  

pověřila:
� Starostu města účastí na 

jednání s Krajským úřadem 

Ústeckého kraje (společně 

s  ředitelkou Gymnázia Bílina), 

týkající se systému páteřních 

škol Ústeckého kraje.

schválila:
� Směrnici č. 1/2007 Měst-

ských technických služeb Bíli-

na o poskytování placených 

služeb, s účinností od 1. ledna 

2007, s úpravami:

a) plavecká hala

- permanentní vstupenka 

dospělí, 20 hodin  - 450,- Kč

- permanentní vstupen-

ka děti, starobní důchodci, 10 

hodin - 150,- Kč

- permanentní vstupen-

ka děti, starobní důchodci, 20 

hodin - 250,- Kč

b) plavecká hala – venkovní 

bazén a koupaliště Kyselka,

- vstupné – osoby s průka-

zem ZTP a ZTP-P - 10,- Kč

� Finanční dar ve výši 10 tis. 

Kč Domovu důchodců Dubí na 

pořádání kulturních akcí a výle-

tů pro seniory v roce 2007.

� Navýšení rozpočtu ZŠ Alés-

ká ve výši 170 tis. Kč, ZŠ Lidic-

ká 30 tis. Kč, MŠ M. Švabinské-

ho ve výši 20 tis. Kč, MŠ Čapko-

va 20 tis. Kč a MŠ Síbova 25 tis. 

Kč na výjezdy do škol v přírodě 

a lyžařské výcviky.

� Finanční dar ve výši  20 tis. 

Kč  organizaci KLH HC DRA-

CI Bílina na hokejový turnaj ve 

Fuessen (Německo).

Projednala a doporučuje 
ZM  ke   schválení:
� Uzavření smlouvy s Krušno-

horským klubem Osek o poskyt-

nutí fi nančního příspěvku ve 

výši 100 tis. Kč na zakoupení 

sněžné rolby. 

� Uzavření smlouvy s Gym-

náziem Bílina o poskytnu-

tí fi nančního příspěvku na 

výjezd dětí do školy v přírodě 

ve výši 35 tis.Kč.

� Prominutí poplatků 

z prodlení za dlužné nájem-

né a vyúčtování služeb všem 

nájemníkům, kteří v době od 

1. 3. 2007 do 31. 8. 2007 uhra-

dí městu tento dluh, případně 

náklady řízení u pravomocně 

vydaných rozhodnutí o vymá-

hání pohledávky, v plné výši. 

Po ukončení tohoto období 

„fi nančních prázdnin“ bude 

město opět trvat na úhra-

dě poplatků z prodlení v plné 

výši. 

Projednala a předkládá ZM 
na   vědomí: 
� Rozhodnutí Hasičské-

ho záchranného sboru Ústec-

kého kraje o vyřazení stálého 

úkrytu civilní ochrany, evid. č. 

05090007, umístěného v Hor-

nické nemocnici s poliklini-

kou v Bílině, z evidence stálých 

úkrytů.

Vyslovuje:
� Ředitelce Mgr. Boženě 

Holkové a zástupkyni ředitel-

ky Mgr. Dagmar Aksamitové ze   

Základní školy Aléská, poděko-

vání za úspěšnou reprezenta-

ci města na celosvětové sou-

těži o nejlepší videozáznam, 

zachycující práci žáků a učite-

lů s interaktivní tabulí Smart 

Boaard. 

Vzala na vědomí:
� Pověření p. Milana Von-

dráčka zástupem vedoucího 

stavebního úřadu, včetně pří-

slušných platových náležitostí, 

od 26. 01. 2007, do doby nástu-

pu nového vedoucího, vybra-

ného na základě výběrového 

řízení na tuto funkci.

� Informaci starosty měs-

ta k Plánu otvírky, přípravy 

a dobývání SD a.s. Chomutov, 

Lom Bílina na roky 2008 – 2030. 

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 

se lze seznámit na úřední des-

ce MěÚ Bílina nebo v sekre-

tariátu starosty města  a dále 

i na webových stránkách měs-

ta  (www.bilina.cz)

RADA MĚSTA BÍLINY 
na své 2. schůzi konané dne 24. ledna 2007 mimo jiné: 

Mediální výchova

na školách
Základní škola Aléská se 

zapojila do programu nazva-

ném „Twinnig“ na podpo-

ru spolupráce žáků a učite-

lů základních a středních škol 

v rámci Evropy, prostřednic-

tvím informačních a komuni-

kačních technologií.

„Je to netradiční forma výu-
ky, kde se procvičují cizí jazyky, 
získávají informace o jiných 
kulturách a tradicích. Žákům 
bude umožněno rozšiřovat si 
znalosti a dovednosti v oblas-
ti informačních a komunikač-
ních technologií. Žáci budou 
pracovat ve skupinách mini-
málně po trojicích a na konci 
roku se uspořádá tzv. „Konfe-
rence“, kde sami žáci zhodnotí 
svůj zpracovaný projekt,“ sdě-

lila ředitelka ZŠ Aléská Mgr. B. 

Holková.

Žáci budou zpracovávat svůj 

projekt během jednotlivých 

hodin. V budoucnu by se měla 

vytvořit učební hodina věno-

vaná pouze mediální výcho-

vě, která v ČR výrazně chy-

bí. Z bílinských škol se kromě  

ZŠ Aléská,  do tohoto projektu 

zapojila i ZŠ Lidická. (lal)

Paroubek 

navštívil Bílinu
Expremiér ČR Jiří Paroubek 

přijel do Bíliny. Navštívil Doly 

Bílina a seznámil se s jejich 

činností. Doprovod mu dělal 

Petr Benda z Teplické ČSSD, 

vedení Severočeských dolů 

a odboráři. 

Severočeské doly plánují 

rozšíření těžby, a to znamená 

prolomení limitů.

„Já si myslím, že tady žádný 
problém není, když to nezasa-
huje do osídlení. Je to něco úpl-
ně jiného než ten problém, kte-
rý řeší Mostecká uhelná společ-
nost. Jsem přesvědčen, že tady 
se ten problém dá řešit rozum-
ným způsobem,“ vyjádřil se pro 

teplický deník Jiří Paroubek.

(red)
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Střípky 
z Bíliny

Pohádkový les

Vyhněte se frontám

Do konce roku budou pla-

tit řidičské průkazy vydané 1.7. 

1964 – 1986, 1987 – 1991 a 1992 

– 1993. Výměnu ŘP  můžete 

provést na příslušném praco-

višti Městského úřadu v mís-

tě trvalého bydliště. Výměna 

je osvobozena od správního 

poplatku. K výměně je zapotře-

bí platný doklad totožnosti (OP, 

pas), jednu fotografi i o rozmě-

rech 3,5 x 4,5 cm a řidičský prů-

kaz, kterému končí platnost. 

Lhůta pro převzetí nového ŘP 

je zpravidla 15 – 20 dní.

Více informací na www.

mdcr.cz (stránky Ministerstva 

dopravy).

Renovaci Pohádkového lesa, 

Cestu králů nebo Cestu malí-

řů by chtěl zahrnout do žádostí 

o dotační titul odbor životního 

prostředí a oddělení regionál-

ního rozvoje v Bílině. Pohád-

kový les, kdysi chlouba města 

dnes pomalu, ale jistě chátrá. 

Přilehlé dětské hřiště je zdevas-

tované a stromy, které nesou 

jména českých knížat a prezi-

dentů jsou napadené kůrov-

cem a nápisy nenávratně mizí. 

„Největším problémem 

jsou pozemky, na kterých se 

Pohádkový les nebo Cesta krá-

lů nachází. Město by moh-

lo zažádat o dotační titul, ale 

pouze na pozemky, které pat-

ří městu,“ uvedla Lenka Hořej-

ší z odboru životního prostředí 

v Bílině. (lal)

Skládka Chotovenka – pís-

kovna je v současné době pro-

vozována jako skládka ostat-

ních a inertních odpadů. 

Zaskládkováno je cca 80% pro-

jektové kapacity. V posledních 

letech se ukládá 10 – 12 tisíc 

tun odpadu ročně.

„Novelizovaná legislativa pro 
skládkování si vyžádala vydání 
nového „Souhlasu k provozo-
vání skládky“, který umožňu-

je provozovat skládku ve sku-

pině  S-OO2 (inertní odpady), 

ale pouze do 21. 10. 2007.

Provozovat skládku v této 

skupině po tomto termínu lze 

jen na základě integrovaného 

povolení, vydaného odborem 

životního prostředí a krajským 

úřadem Ústeckého kraje.

„Vypracování integrované-
ho povolení jsme zadali opráv-
něné organizaci, která vstou-
pila v jednání  s příslušnými 
pracovníky na krajském úřa-
dě s výsledkem, že integrova-
né povolení pro naši sklád-
ku nevydají. Zadání jsme pro-
to zrušili,“ vysvětlil situaci se 

skládkou Ing. Rudolf Chlad.

Skládku jako S-OO2 lze pro-

vozovat do 31.10. 2007 a nebu-

de do plné kapacity zaskládko-

vána, pouze do cca 85%.

Provozování skládky po 31. 

10. 2007 max. do 16.7. 2009, je 

podmíněno vydáním nového 

„Souhlasu k provozování sklád-

ky,“ avšak pouze inertního 

odpadu což vyžaduje i vypra-

cování nového provozního 

řádu skládky skupiny S-IO.

„Zaskládkování do plné kapa-
city lze docílit prodloužením 
jejího provozu dle  odhadu asi 
o 1-2  roky. V té době se počítá 
s výstavbou nového bloku na 
ledvické elektrárně a produk-
ci stavebního, inertního odpa-
du ve větším množství. Blízkost 
skládky Chotovenka – pískov-
na je v tomto případě výhod-
ná. Přínosem bude i navýšení 
tzv. rezervního fondu skládky 
z poplatků za uložené odpady,“ 

dodal Ing. Rudolf Chlad.

Chotovenka pojme 10 až 12 tun odpadu ročně 

V loňském roce skončilo 

volební období také pro 

přísedící Okresního soudu 

v Teplicích. Podle § 64 odst. 

1 zák. č. 6/2002., o soudech a 

soudcích, přísedící okresního 

soudu volí zastupitelstva 

v obvodu příslušného soudu 

z kandidátů navržených členy 

příslušných zastupitelstev.

Dostatečný počet přísedících 

je nezbytný pro řádný chod 

Okresního soudu v Teplicích. 

Podle předpokladu potřebuje 

Okresní soud v Teplicích 180 

aktivně činných přísedících. Na 

Bílinu připadá 15 přísedících.

Každý zájemce musí předložit 

na Městský úřad rejstřík trestů, 

čestné prohlášení, které se týká 

pouze kandidátů narozených 

před 1.12. 1971 a lustraci 

MV ČR, která se rovněž týká 

narozených před 1.12. 1971. 

Minimální věk přísedících je 

30 let a volí se na jedno voleb-

ní období. V případě zájmu  

Okresní soud hledá nové přísedící

Vzor čestného prohlášení
Prohlašuji, že v období od 

25.2. 1948 do 17.11. 1989 jsem 

nebyl (a):

- tajemníkem orgánu KSČ 

nebo KSS od stupně okresní-

ho nebo jemu na roveň posta-

veného výboru výše, členem 

ÚV KSČ nebo ÚV KSS, členem 

Byra pro řízení stranické prá-

ce v českých zemích nebo čle-

nem Výboru pro řízení stra-

nické práce v českých zemích,

- pracovníkem aparátu 

shora uvedených orgánů na 

úseku politického řízení Sbo-

ru národní bezpečnosti,

- příslušníkem lidových 

milicí,

- členem akčního výboru 

Národní fronty po 25.2. 1948, 

prověrkových komisí po 25.2. 

1948 nebo prověrkových a nor-

malizačních komisí po 21.8. 

1968,

- studentem na Vyso-

ké škole Felixe Edmundoviče 

Dzeržinského při Radě minis-

trů SSSR pro příslušníky státní 

bezpečnosti, studentem Vyso-

ké školy ministerstva SSSR pro 

příslušníky Veřejné bezpeč-

nosti, studentem Vyšší polické 

školy ministerstva vnitra SSR, 

vědeckým aspirantem a nebo 

účastníkem kurzů delších než 

3 měsíce na těchto školách.

Současně prohlašuji, že 

jsem nebyl(a) a nejsem spolu-

pracovníkem zahraniční zpra-

vodajské nebo výzvědné služ-

by. (red)

podrobnější informace získáte 

u tajemníka MěÚ Ladisla-

va Kvěcha nebo Karla Bartla 

z odboru vnitřních věcí. Infor-

mace a přihlášky se podávají 

nejpozději do konce měsíce 

února  v kanceláři tajemníka 

MěU.

V sobotu 13. ledna se v DDM 

konal Maškarní rej. Tělocvič-

na se proměnila  v taneční sál 

plný balónků, konfet, a pře-

krásných masek. Děti soutěžily, 

hrály si a tancovaly. Akce byla 

určená pro mladší děti a velice 

se povedla. 

Věra Ryjáčková
Odd. tělovýchovy

Maškarní
ples v 
DDM
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Předávání ocenění vítězce fotografické soutěže 
Kamile Jirákové.

Od roku 2007 již nebudou 

zasílány složenky na zaplacení 

místního poplatku ze psů.

Poplatek lze uhradit:

1. Hotově – pokladna míst-

ních poplatků MÚ Bílina, pří-

zemí, č. dveří 101

Úřední hodiny

Pondělí 700 – 1200

 1230 – 1800

Středa 700 – 1200

 1230 – 1800  

    

2. Příkazem z účtu - na účet 

města č. 19-1060440379/0800, 

variabilní symbol 1341, kon-

stantní symbol 0558, specifi c-

ký symbol rodné číslo držitele 

psa                                                      

                                                   

3. Složenkou – nutno vyzved-

nout na MÚ Bílina, přízemí, č. 

dveří 101 

Splatnost poplatku:

31. 3. 2007 za I. pololetí

30. 9. 2007 za II. pololetí

(činí-li poplatek méně než 

300,- Kč ročně, 1 splátkou, 

vždy do 31.března každého 

roku; činí-li poplatek více než 

300,- Kč ročně, ve 2 stejných 

splátkách,vždy nejpozději do 

31.března a 30. září každého 

roku)  

Upozornění:

� včas nezaplacený poplatek 

bude zvýšen o 50%, tj. penále

� poplatku podléhá držitel 

psa, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která má trva-

lý pobyt nebo sídlo v územním 

obvodu města Bíliny. Poplatek 

se platí ze psů starších 3 měsí-

ce

� další  informace o poplat-

ku je možné získat na MÚ Bíli-

na, přízemí,  č. dveří 101

Upozornění pro 

držitele psů!

Jedle ojíněná v lázeňském parku.

Významné stromy 23: jedle ojíněná

Tento druh jedle nalezneme na Kyselce ve 

spodním lázeňském parčíku jižně od inhalato-

ria. Stojí nedaleko dlážděné plochy s lavičkami, 

u jejího severozápadního cípu. Jedná se o jehlič-

nan s úzkou kuželovitou korunou. Náš exemp-

lář dorostl zatím do výšky cca 17 m, šíři koruny 

tvoří pouhé 4 m a obvod kmene je 109 cm. Stá-

ří stromu lze odhadnout na 40-50 let. Je vysoko 

vyvětvený a jeho koruna je, bohužel, dost pro-

řídlá. Pravděpodobně dříve rostl v zápoji s další-

mi stromy zejména ze severní strany.

Jedle ojíněná (Abies concolor) je původem ze 

střední oblasti Severní Ameriky, roste ve vyso-

kých horách v nadmořské výšce 1800-3600 m. 

Na podmínky stanoviště není příliš náročná, 

daří se jí i na suchých půdách. Ve své domovině 

dorůstá až 40 m a ani u nás v dobrých podmín-

kách to nemusí být o moc méně. V Evropě se již 

dlouho používá jako okrasný strom. Její vzhled 

je úchvatný zejména v mládí, stojí-li osamoce-

ně, tvoří kompaktní kuželovitou korunu s šedo-

zeleným zabarvením.

Na rozdíl od ostatních jedlí má dlouhé jeh-

lice 4-7 cm, na větvičce rostou relativně říd-

ce, na svrchní straně jsou šavlovitě vzpřímené, 

na spodní straně rozčísnuté na dvě strany. Jsou 

měkké a po obou stranách šedozelené, což dalo 

stromu i jeho druhové jméno. Borka je šedá, 

zprvu hladká, později podélně rozpukaná. Šiš-

ky jsou vzpřímené, dlouhé 7-13 cm, podpůr-

né šupiny z nich nevyčnívají. Typickým znakem 

jedlí je fakt, že pod stromem nikdy nenajdete 

celou šišku i když strom intenzivně plodí. Šišky 

se totiž rozpadají na jednotlivé jemné šupiny již 

na stromě a šupiny a semena se pak rozptýlí do 

okolí stromu jednotlivě.

Náš strom je významný především svou oje-

dinělostí v širokém okolí a exotickým původem. 

Bohužel se nám nepodařilo najít ve veřejné zele-

ni hezčí exemplář, je možné, že někde v bílin-

ských zahradách se ukrývají další. 

K. Mach a J. Boršiová

Magické datum 11. 1. 2007 jako by bylo před-

určeno pro udílení diplomů a cen vítězům lite-

rárně-výtvarné a fotografi cké soutěže „Můj 

strom“ organizované v průběhu loňského roku 

Bílinskou přírodovědnou společností. Sou-

těž byla součástí kampaně za ochranu stro-

mů v Bílině a oslovila děti a mládež ve věku 8 

– 18 let ve čtyřech kategoriích. Cílem soutěže 

bylo obrátit pozornost dětí a mládeže ke stro-

mům v jejich okolí a přivést je i k zamyšle-

ní. Ceny byly předávány v prostorách Centra 

environmentální výchovy na gymnáziu v Bílině. 

V kategorii literárně výtvarné soutěže od 8 do 

12 let si diplom a ceny převzali na prvním mís-

tě Eva Hodková (ZŠU), na druhém místě Mar-

tin Mach (Bílinské sojky - BS) na třetím pak Vik-

torka Čumpelíková (ZŠU). V kategorii literárně 

výtvarných děl účastníků od 13 do 15 let zvítě-

zila Katka Tothová společně s Ondřejem Dolej-

šem (oba ZŠU stejný počet bodů) a třetí mís-

to obsadila Markéta Machová  (BPS). V soutěži 

dětských kolektivů bylo nejlepším dílo 6. tří-

dy ZŠP Kmochova ulice a druhé a třetí místo 

obsadila díla kolektivů 8. tříd téže školy. Nejvíce 

bodů od poroty v kategorii fotografi cké získala 

Kamila Jiráková, následovala Markéta Machová 

a Lada Musilová. Zvláštní cenu poroty získala 

v kategorii 8 – 12 let Lucie Mandíková jako nej-

mladší účastník soutěže, která se ve své katego-

Soutěž „Můj strom“ zná své vítěze!

rii umístila na čtvrtém místě. Zúčastněné děti  

prokázaly nejen svoje výtvarné schopnosti, ale 

i vypravěčský nebo básnický talent spojený 

s citem pro osud ztvárňovaných stromů. Díla 

oceněných účastníků mohou zájemci najít na 

internetových stránkách Bílinské přírodovědné 

společnosti v sekci botanika.. Zklamáním pro 

organizátory byla neúčast tří základních škol  

(Za Chlumem, Aléská a Lidická), pro které sou-

těž mohla být například dobrým tématem pro-

jektového dne.  K. Mach



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ6 1. února 2007

Střípky 
z Bíliny

Ve dnech 9. - 10. února si 

mohou všichni velcí i malí fan-

dové motorismu prohlédnout 

v DDM výstavu modelů autí-

ček zejména z montisystému. 

Výstavu v DDM v Bílině bude 

pořádat bílinský montiklub ve 

spolupráci s automodelářským 

kroužkem DDM a dalšími 

vystavovateli. Uvidíte modely 

trucků, přestavěná autíčka na 

autodráhu apod.

otevřeno:
pátek     800 - 1700 hod.

sobota  1000 - 1700 hod.

 Zároveň můžete shlédnout 

výstavku korálkových a dráto-

vaných šperků

Vstupné: zdarma

Výstava unikátních

modelů

Bílinské koupaliště Kyselka 

se již delší dobu potýká s tech-

nickými problémy, přesně-

ji řečeno s chemickým hos-

podářstvím. V loňském roce 

se sjeli do Bíliny soudní znal-

ci, aby posoudili co je příči-

nou toho, že chemické hospo-

dářství na koupališti nefungu-

je tak, jak by mělo.

„Výsledek soudních znalců je 
ten, že je to spíš souhrn nešťast-
ných náhod. Není možné pří-
mo ukázat na nějakou součást-
ku a říct, že ta je příčinou. Kou-
paliště jako takové funguje, ale 
problémy jsou pouze s chemic-
kým hospodářstvím. Čtrnáct 
dní například vše funguje, ale 
potom se chlór začíná ztrácet,“ 

vysvětlil vedoucí investičního 

odboru Ing. Jaroslav Bureš.

Od poloviny května najede 

koupaliště Kyselka na zkušební 

provoz a chemické hospodář-

ství bude obsluhovat vyško-

lený strojník. Pro veřejnost se 

koupaliště otevře podle počasí 

v první polovině června. (lal)

Koupaliště stále 

bojuje s chlorizací

Skupina CIK – CAK z DDM 

v Bílině společně cvičí šestým 

rokem. Každou sezónu vyhrá-

vají a proto jsem se rozhodla 

zaregistrovat děti do Českého 

svazu aerobicu a zkusit profe-

sionální soutěž. 

Již na soustředění jsme se 

začali připravovat na nomina-

ci ČR, která se konala 9.12.2006 

v Lounech. Děti pravidelně tré-

novaly a od října se připravo-

valy i o víkendu. Nedávali jsme 

si velkou šanci, ale zkusit jsme 

to chtěli.

Skupina CIK – CAK v Lou-

nech obsadila 5. místo ze 14 

družstev. Prvních 7 z každé 

kategorie postoupilo na Mis-

trovství ČR do Kladna. Byl to 

pro nás obrovský úspěch. Byli 

jsme jediní neprofesionálové, 

kteří se dostali na MČR.

Během ledna jsme trénova-

li dle našich možností. Tým je 

veden jako zájmový kroužek 2x 

v týdnu, plus jsme zvládli jed-

nu sobotu k tomu.

20. ledna 2007 jsme odje-

li do Kladna. Mezi fi tnes kluby 

Bílinský aerobic z DDM byl na Mistrovství ČR

Jednou z významných  čin-

ností v Domě dětí a mládeže 

v Bílině jsou programátor-

ské kroužky „Tvořivá infor-

matika s Baltíkem“, který pod 

vedením paní Evy Klasové sbí-

rá jedno ocenění za druhým. 

DDM uspořádalo již druhý 

ročník Podkrušnohorského 

setkání „Baltíků“, kterého se 

zúčastnili mladí programátoři 

z různých koutů ČR. Dům dětí 

a mládeže v Bílině tak přivítal 

děti z Českých Budějovic, Čes-

ké Lípy a Prahy. Tým ze strako-

nické školy kvůli větrné kala-

mitě nemohl dorazit.

„Začínající programáto-
ři si chtěli v Bílině poměřit své 
znalosti ještě dříve, než začnou 
postupové soutěže. První den 
dostaly děti za úkol volně 
naprogramovat příběh o tom, 
jak šel Baltík na houby. Druhý 
den byl věnován už opravdo-
vým programátorským znalos-
tem, kde bylo nutné přesně spl-
nit zadané úlohy,“ představila 

hlavní náplň soutěže Eva Kla-

sová.

Bílinští Baltíci se nenechali 

zaskočit a v kategorii mladších 

žáků s přehledem vyhrál Lukáš 

Riedel. Ve starších žácích mile 

překvapila Lenka Dohnalová. 

V mistrovské kategorii zvítězil 

reprezentant z Českých Budě-

jovic Jiří Zemko. Bílinský Jakub 

Černík obsadil ve stejné kate-

gorii třetí místo. 

„Setkání ale nebylo jen o tom, 
kdo umí nejlépe programo-
vat. Mnohem důležitější bylo, 
že děti poznaly nové kamarády. 
Napomohl tomu i doprovod-
ný program. V době, kdy zase-
dala porota, měly děti možnost 
seznámit se z činností DDM 
a vyrobit si jednoduchou bli-
kačku a letadélko. Už se těšíme 
na další setkání,“ dodala Eva 

Klasová. (lal) 

Do DDM v Bílině se sjeli programátoři

a aerobic týmy, jsme byli jediní 

z DDM mezi 60 skupinami.

Trenérky si vyprávěly, jak se 

připravují na závody několikrát 

v týdnu, chodí do posilovny atd. 

My, jako nováčci na takovéto 

profesionální soutěži, jsme byli 

ze všeho dost vyplašení.

Dlouhý den skončil a my 

byli na 15. místě. Nejprve jsme 

to brali jako obrovskou pro-

hru a zklamání, padlo i několik 

slz, ale já sama za sebe si mys-

lím, že být 15 nejlepší družstvo 

v republice je super.

Můj tým dokázal, že to jde 

a příští rok se do toho pustíme 

znovu a doufáme, že budeme 

ještě lepší.

Útěchou nám jsou slova hlav-

ní porotkyně paní M. Skopové: 

„Obvykle to trvá trenérům roky, 

než se tým dostane na MČR, vy 

jste přijeli, zacvičili jste a doká-

zali jste to. 15. místo  v Kladně 

je dobré, protože do Kladna se 

dostali pouze ty nejlepší.

Poděkování patří všem v týmu 

za to, že na sobě pracovali a pil-

ně trénovali. Poděkování patří 

i rodičům, kteří nás odvezli na 

soutěže a povzbuzovali nás.

Věra Ryjáčková
Trenérka týmu CIK - CAK

V minulém čísle byl chyb-
ně napsán titulek na str. 6. 
Výstava betlémů se konala 
v kostele sv. Petra Pavla. Za 
tuto chybu se omlouváme. 

(BZ)
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Martin Pavlíček ze ZUŠ Bílina představil svého 
„Malého prince“.

Základní škola Aléská se  

zúčastnila  celosvětové sou-

těže o nejlepší videozáznam 

zachycující práci žáků a uči-

telů s interaktivní tabu-

lí Smart Board.Tuto soutěž 

vyhlásila kanadská společ-

nost Smart Technologies u pří-

ležitosti Světového dne uči-

telů. Pět  nejlepších videozá-

znamů reprezentovalo Českou 

republiku ve světě. 15 nejlep-

ších prací z každého regionu 

světa (5 globálních regionů - 

Evropa, Asie a Pacifi k, Latin-

ská Amerika, Afrika a Blíz-

ký východ a Severní Ameri-

ka) postupovalo do fi nále.

Naše škola dosáhla obrovské-

ho úspěchu tím, že postou-

pila mezi 15 nejlepších v glo-

bálním regionu a reprezen-

tovala tak Evropu ve fi nále.

Jako fi nalisté celosvětové sou-

těže jsme obdrželi od kanad-

ské společnosti certifi kát 

a cenu.

Poděkování patří všem, kte-

ří se na projektu podíleli, pře-

devším učitelé: J. Shamberger, 

J.Kouřilová, N. Sedlmaierová, 

M.Rafl erová ml., G.Čermáková, 

S.Tancošová a P. Valášková.

Dagmar Axamitová

Práci žáků a učitelů 

ocenili v Kanadě

Jarní prázdniny 

v Klokánku
 

Pro rodiče s předškolními 

dětmi je zde připraven na kaž-

dý den program.

Pondělí  26. 2. a úterý 27. 2. – 
hrajeme si v kolektivu, písnič-

ky, básničky a hry pro nejmen-

ší.

Středa 28. 2. – malujeme 

s klokánkem prstovými barva-

mi.

Čtvrtek 1. 3. – výroba masek, 

škrabošek a ozdob na Klokán-

kův prázdninový karneval. 

Pátek 2. 3. – Klokánkovo 

prázdninový karneval 

Každý den je program od 

10.00 do 12.00 hodin, cena: 

30,- Kč rodič + dítě.

Bílinská recitační soutěž otevřela jubilejní 

10. ročník recitační soutěže nazvané „Bořeňská 

čarodějnice“. Přihlášeno bylo kolem 60 dětí ze 

všech bílinských škol a ze ZŠ Kostomlaty.

Do soutěže se děti zapojují prostřednictvím  

školských zařízení, domů DDM nebo klubů. 

Recitační soutěž je jedinou postupovou soutěží 

do okresního, krajského a národního kola. 

V porotě zasedla Lea Čiháková, bývalá člen-

ka a sólistka Krušnohorského divadla v Tepli-

cích. V současné době režisérka Hereckého stu-

dia Krušnohorského divadla v Teplicích. Mar-

cela Šímová, ředitelka Městské knihovny v Bíli-

ně a organizátorka setkání se známými osob-

nostmi ze spisovatelského prostředí. Ilja Bureš, 

bývalý člen Krušnohorského divadla v Teplicích, 

režisér, aktivní porotce recitačních soutěží i ve 

vyšších kolech soutěže.

„Podle hodnocení porotců byly mezi recitá-
tory velké rozdíly. Některé děti přišly do soutěže 
s příliš krátkými texty a tím si trochu pohoršily. 
Samotný výběr básně se nemápodceňovat. Báseň 
by měla být hlavně přiměřená věku recitátora. 
Důležité je pochopit i smysl recitovaného textu,“ 

sdělila své poznatky organizátorka celé soutěže 

Petra Zaťková.

Závěr celého večera zhodnotila nejlépe porot-

kyně Marcela Šímová, která řekla: „Dětem, které 
oslovuje poezie i v době počítačů, se otevírá jiný 
svět“. (lal)

Výsledky:

Recitační kolektivy – předškolní věk
1. KOŤATA MŠ Žižkovo údolí

2. 2.tř. MŠ Síbova

Recitační kolektivy – školní věk 
1. KOMEDIANTI 7. tř. ZŠ Kostomlaty

0. kategorie (mateřské školy)
1. Pavel Krása  - MŠ Aléská 

2. Tomáš Vajdečka - MŠ Za Chlumem

3. Roman Koubek - MŠ Za Chlumem

1. Kategorie
1. Ondřej Kvěch - ZŠ Aléská

2. Michala Marková - ZŠ Lidická

3. Jana Trubačová - ZŠ Aléská

2. Kategorie
1. Leona Šrédlová -ZŠ Aléská

2. Martin Pavlíček - ZŠ Za Chlumem

3. Radim Horváth - ZŠ Lidická

3. Kategorie
1. Dominika Volská -ZŠ Kostomlaty

2. Kateřina Čápová - ZŠ Lidická

3. Elena Kashitsyna - Gymnázium Bílina

3. Jan Tlustý - ZŠ Lidická

4. Kategorie
1. Kateřina Beranová - ZŠ Kostomlaty

2. Ludmila Holá - ZŠ Kostomlaty

3. Patrik Halmách - ZŠ Lidická

Soutěž „Bořeňská čarodějnice“  oslavila 10. let

Porotkyně Marcela Šímová předává první cenu 
Ondřeji Kvěchovi.

Koťata z MŠ Žižkovo údolí.

Zleva: Tomáš Vajdečka, Pavel Krása a Roman 
Koubek, vítězové 0. kategorie.
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Kulturní 
servis

Plán kulturních akcí
na únor  2007

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
� Pátek 2. února od 20.00 hod.

6. PLES FOTBALOVÉ ŠKOLY Bíli-
na
Hraje skupina Miniband

Vstupné: 150,-Kč 

� Sobota 3. února od 20.00 hod.

PLES RYBÁŘŮ
Hraje kapela Miniband

Vstupné: 120,- Kč 

� Pátek 9. února od 20.00 hod.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Celým večerem bude provázet 

moderátor, bavič a herec Petr Rych-

lý. Hosty plesu jsou Petra Janů, 

Boney M a kouzelník. Předtančení 

skupina CIK-CAK z DDM Bílina.

Hraje skupina Tony Blafl  Band.

Vstupné: 200,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
� Úterý 6.února od 19.00 hod.

VYSTOUPENÍ JAKUBA SMOLÍKA
Vstupné: 100,- v předprodeji 120,- 

na místě

KINO HVĚZDA
� Pátek 2.února od 18.00 hod.

� Sobota 3.února od 18.00 hod.

GRANDHOTEL
ČR. Komedie. Vstupné: 55,-Kč

� Středa 7. února od 18.00 hod

� Čtvrtek 8. února od 18.00 hod.

ERAGON
USA.Fantasy. Vstupné: 55,-Kč    

� Pátek 9. února od 18.00 hod.

� Sobota 10. února od 18.00 hod.

SKRYTÁ IDENTITA
USA. Akční.

Vstupné: 65,-Kč Nevhodné do 12 let

PRAVIDELNÉ PROMÍTÁNÍ PRO 
DĚTI
� Sobota 10. února od 15.00 hod.

BRUNDIBÁŘI
Pásmo kreslených pohádek.

Vstupné: 20,-Kč

� Středa 14. února od 18.00 hod.

� Čtvrtek 15. února od 18.00 hod.

CASINO ROYALE
USA. Dobrodružný/akční

Vstupné: 70,- Kč Nevhodné do 12 let

GALERIE POD VĚŽÍ
� Od 4. 2. do 27. 2. 2007

V+W DIGITÁLNÍ OBRAZY
Spojení počítačové grafi ky a digi-

tální fotografi e. Vystavuje Ondřej 

Vaněk a Karel Wágner

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
� Od 1. 2. 2007 Výstava

SVĚT PANENEK
Od r. 1890 do současnosti vystavu-

jí členky Klubu panenek. Součástí 

výstavy jsou pokojíčky, příslušen-

ství, kočárky, fotografi e a historie 

i současnost panenky BARBIE.

KLUBOVNA MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY
� Pátek 5. února od 19.00 hod.

KONCERT KOMORNÍHO SOUBO-
RU STRING CLARINET
Vystoupení členů Severočeské fi l-

harmonie Teplice s programem 

autorů doby renesance, klasicismu 

a swingové éry XX. Století.

Vstupné: 20,-Kč

KC Kaskáda informuje

12. reprezentační 
ples města Bíliny

V pátek 9. února 2007 OD 

20.00 hod. se koná 12. Repre-

zentační ples města Bíliny.

Hraje a zpívá orchestr Tony 

Black Band. Celým veče-

rem provází moderátor, herec 

a bavič PETR RYCHLÝ. Hosté 

programu: předtančení - Cik 

Cak z DDM v Bílině, zpěvačka 

PETRA JANŮ, Boney M revival, 

kouzelník. Bohatá tombola.

Začátek ve 20.00 hodin
Vstupné 200,- Kč
Předprodej vstupenek 

v Informačním centru na Míro-

vém náměstí v Bílině

„Obsluhoval jsem 
anglického krále“

Film Jiřího Menzela se dostal 

na fi lmový festival v Berlíně 

a utká se s dalšími dvaceti fi l-

my o Zlatého Medvěda. Poro-

ta vybírá se stovek fi lmů z celé-

ho světa. 57. ročník Berlinale 

se bude konat ve dnech 8.- 18. 

února.

Film uvede bílinské kino 

Hvězda již v příští měsíc.

TIP KC KASKÁDA
Jakub Smolík
Přední český zpěvák Jakub 

Smolík navštíví Městské diva-

dlo v Bílině.V úterý 6.úno-

ra 2007 se svým příznivcům 

představí ve svém vystoupe-

ní. V pořadu zazpívá nejen 

své nejlepší písně, ale bude 

i vyprávět mnoho zajímavých 

příhod.

Začátek vystoupení je 
v 19.00 hodin
Vstupné v předprodeji 
100,- Kč  na místě 120,- Kč

Svět fantazie pro děti i dospě-

lé otevírá unikátní výsta-

va panenek ve výstavní síni 

U kostela v Bílině. Návštěvníci 

si mohou prohlédnout panen-

ky od nejstarší z roku 1890 až 

po zcela nové, moderní Barbie. 

Ale i Barbie má již svou historii, 

vždyť první model byl vytvořen 

roku 1959. Na panenkách jsou 

perfektně propracované kos-

týmy znázorňující různá his-

torická období nebo fi lmové 

zpracování např. Hvězdné vál-

ky, Piráti z Karibiku, Popelka 

nebo Letopisy  Narnie aj. 

„Klub panenek má aktivních 
20 členů a tvoří ho nejenom 
sběratelky, ale také výtvarni-
ce ovládající různé ruční práce 
a techniky. Jsme moc rádi, když 
nám někdo svěří své panenky 
a my je pak můžeme vystavo-
vat,“ sdělila Alena Zemanová 

aktivní členka Klubu panenek, 

kterou jsme zastihli při přípra-

vě expozice ve výstavní síni.

Součástí výstavy jsou kočár-

ky, pokojíčky, dobové fotogra-

fi e a podobizny panenek.

„17. a 18. února a března 
bude probíhat přímo ve výstav-
ní síni výtvarná dílna nazvaná 
„Nemocnice pro panenky“. Kdo 
bude mít zájem, může nám při-
nést rozbitou panenku, kterou 
opravíme. Menší opravy prove-
deme na místě, pokud by opra-
va byla větší, tak ji odvezeme 
a spravenou podle přání přive-
zeme. Pro děti bude připrave-
na malá výtvarná dílna, kde si 
budou moci vyrobit něco zají-
mavého,“ dodala Denisa Moli-

torisová.

Výstava panenek bude zahá-

jena 1. února od 1000 do 1600 

hod. Lada Laiblová

Výstavní síň představí „Svět panenek“

Již od léta bude možno objednávání vstupenek 
on-line přes internetové stránky KC Kaskáda

POZOR NOVINKA !!!

Kulturní centrum Kaskáda 

přichází s novinkou pro své 

návštěvníky Městského diva-

dla. Na internetových strán-

kách www.kckaskada.cz si 

budou moci od září letošní-

ho roku zájemci o lístky na 

všechna představení v Měst-

ském divadle v Bílině zablo-

kovat vstupenky. Na strán-

kách se vždy ukáže celý zase-

dací pořádek v divadle na jed-

notlivá představení a ozna-

čené rezervované vstupenky. 

Zájemci si tak budou moci 

prohlédnout volná místa a dle 

nabídky si je na určitou dobu 

zarezervovat.

„V současné době je již celý 
systém připravený, ale jeli-
kož je předprodej vstupenek 
na jarní divadelní představe-
ní již plně rozjetý, tak v sou-
časné době si mohou zájem-
ci prohlédnout již volná místa 
na jednotlivá představení na 
našich stránkách a objednat 
si vstupenky telefonicky nebo 
osobně. Rezervaci přes internet 
pak rozjedeme na podzimní 
představení“ řekl Petr Mácha 

z KC Kaskáda.
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  Z redakční pošty...

Kulturní centrum Kaskáda 

zahájila tento rok divadelním 

představením „Líbánky aneb 

láska ať jde k čertu“ s popu-

lárními herci české divadel-

ní a fi lmové scény. Příběhy 

bývalých manželů, kteří se po 

letech setkali v drahém hotelu, 

si málokdo nechal ujít a diva-

dlo bylo vyprodané do posled-

ního místa.

„Zájem o divadlo stále stoupá 
a tak se chceme tento rok zamě-
řit právě na divadelní představe-
ní. K těm přibude i jedno vystou-
pení známé osobnosti nebo jiný 
divadelní žánr. Například v led-
nu je to opereta. V následujících 
měsících se představí v Bílině J. 
Smolík, Z. Izer, Z. Troška nebo 
M. Donutil. V jednání máme 
i divadlo Jiřího Cimrmana. Dru-
hé představení,které plánuje-
me každý měsíc, nebude na per-
manentky. Na září jsme sjednali 
představení s Bárou Hrzánovou 
„Hrdý Budžes“, o které je mimo-
řádný zájem, a proto ho budeme 
uvádět dvakrát,“ prozradil diva-

delní plán Petr Mácha pověřený 

vedeným KC Kaskáda.

K jaru již tradičně patří jar-

mareční slavnosti, které se 

vždy odehrávaly na Mírovém 

Na výstavy chodí stále více lidí
náměstí. Letos by tomu, ale 

mělo být jinak a jarní slavnos-

ti se budou odehrávat po celý 

den na Kyselce.

„Chtěli jsme udělat nějakou 
změnu a vyhovět tak co největ-
ší skupině lidí. Náměstí dispo-
nuje malým prostorem a vyho-
vět všem se prostě nedalo. Proto 
jsme přišli s myšlenkou uspo-
řádat jarní jarmark na Kysel-
ce. Na letním kině bude rocko-
vá scéna a na odpoledne bude 
pozvána známá hudební sku-

pina nebo zpěvák. Na „Kafá-
či“ by měla být folková scé-
na a v altánu naproti výstav-
ní síni umístíme pravděpo-
dobně dechovku. Pouťové 
atrakce budou na škvárovém 
hřišti a od Oázy po celé jírovco-
vé aleji budou umístěné stánky. 
Samozřejmostí budou historic-
ké stánky a šermíři. V jedná-
ní jsou auto- veteráni a motor-
ky a „spanilá jízda“ městem, 
prostě plánujeme program na 
celý den a na větším prostoru“ 
dodal Petr Mácha.

Léto je ještě daleko, ale KC 

Kaskáda již připravuje pro-

gram pro letní kino. Tam by 

podle Petra Máchy měly mít 

své místo rockové, bluesové 

a revivalové festivaly. V jed-

nání je koncert skupiny Kryš-

tof. Sezona bude zahájena  

posledním víkendem v červ-

nu 22. 6., kdy bude promít-

nut první film. V sobotu bude 

pořad pro děti a večer zakon-

čí František Nedvěd se svou 

kapelou.

Na podzim se můžeme těšit 

na profesionální módní show, 

jarmark, ale také malý muzikál 

„O velké Edith Piaf“ se Světla-

nou Nálepkovou. V zimě opět 

proběhne dětská vánoční show 

se zajímavými hosty. V jednání 

je i Vánoční koncert Marie Rot-

trové.

„V loňském roce jsme měli 
nárůst ve všech našich zaří-
zeních o 7 tisíc návštěvníků, 
než v roce 2005. Velkou záslu-
hu na tom má kino a výstav-
ní síň, kde se návštěvnost hod-

ně zlepšila. Velkou pozornost 
věnujeme výběru filmů, aby 
ty nejžhavější novinky byly co 
nejdříve v bílinském kině a fil-
moví fanoušci nemuseli jezdit 
do okolních měst. Ve výstav-
ní síni nejvíce zaujaly kočár-
ky a betlémy. V jednání máme 
výstavu kuriozit a v součas-
nosti začala velmi unikátní  
výstava historických panenek 
a pokojíčků. Naším cílem je 
vybírat kulturní programy pro 
co nejširší spektrum lidí. Víme, 
že samozřejmě nebudeme mít 
na všechny akce zaplněné sály, 
ale myslím si, že každý si při-
jde na své a vybere si ten pořad, 
který ho nejvíce zajímá,“ zhod-

notil na závěr úspěchy KC Kas-

káda Petr Mácha.

V letošním roce chce KC 

Kaskáda navázat na koncerty 

pro mladé hlavně v kulturním 

domě Fontána. V jednání jsou 

již některé koncerty, kterými 

by se měla uspokojit hlavně 

mladší část obyvatelstva.

Během loňského roku došlo 

v kulturních zařízeních ve 

správě KC Kaskáda k mnoha 

opravám a úpravám v jednotli-

vých objektech.

V letním kině byl zabudován 

do země nový přívodní kabel 

s větší dimenzí. Bylo vybu-

dováno nové osvětlení areá-

lu. V Městském divadle byla 

nainstalována nová sedadla, 

položen nový koberec a vyma-

lován velký sál divadla. Pro-

stor vestibulu byl nově vyzdo-

ben a značných změn dozna-

ly šatny umělců. Městské diva-

dlo dostalo své označení stej-

ně jako kulturní dům Fontána, 

který se navíc dočkal nové fasá-

dy.  (lal)

Rád bych se jen zeptal, proč není silni-
ce co vede podchodem na Kyselku ukon-
čena parkovištěm. A je tam jen plácek 
upravený na hod kladivem nebo koulí. 
To mám chápat, že ta silnice je pro naše 
atlety? A také bych se rád zeptal, zda se 
nezamýšlí oddělit chodník co vede od 
podchodu na Kyselku třeba nějakým 
řetězem, aby se zamezilo na něj vjezd 
autům. Už se mi stalo, že jsem musel jít 
stranou autům co si po chodníku krátí 
cestu. A podle stop, co auta zanechala na 
tomto chodníku lze usuzovat, že to neby-
la ojedinělá záležitost a že tu auta jezdí 
poměrně často. 

Děkuji Lanc Karel.

Odpověď

Stavba opravdu působí rozpracovaně, 
ale důvodů je hned několik. Stavba „Úpra-
va křižovatky Bílina-Kyselka“ byla financo-
vána Ředitelstvím silnic a dálnic z finanč-
ních prostředků státu tzn., že mohli zafi-
nancovat pouze stavební objekty ve vlast-
nictví státu.

Úprava křižovatky byla dlouhodobě 
zařazena do priorit na komunikaci 1/13, 
takže město bylo rádo, že akce byla reali-
zována i bez přímé návaznosti na akci stá-
tu. V územním plánu města je vámi zmi-
ňovaná plocha budoucí plochou parko-
viště. S realizací parkoviště město uvažuje 

v návaznosti s budoucí opravou a zprovoz-
něním lázní Kyselka.

L. Hamrová
Ved. odd. regionálního rozvoje

Po chodníku se samozřejmě jezdit nes-
mí, ale vzhledem k tomu, že odbor dopra-
vy není schopen a ze zákona ani oprávněn 
na místě kontrolovat a postihovat řidiče, 
kteří se takového přestupku dopustí, bude-
me kontaktovat MěP v Bílině a požadovat 
od tohoto orgánu častější kontrolu uvede-
né oblasti se zaměřením na problém vyplý-
vající z dopisu.

J. Brož
Odbor dopravy MěÚ Bílina
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Knižní novinky na měsíc únor 2007
Krásná pro dospělé …

Muži a dív-
ky, nový román 

oblíbené anglic-

ké autorky Joan-

ne Trollopeo-

vé se zabývá vzta-

hy mezi muži 

a mladými žena-

mi. Příběh dvou rozdílných 

vztahů,které spojuje jedi-

ný prvek, obě ženy jsou pod-

statně mladší než jejich 

partneři,je napsán se sympa-

tickým nadhledem a velkou 

znalostí problému,které tako-

vé soužití někdy přináší.Autor-

ka je nejen dobrá vypravěč-

ka, ale má také velké znalos-

ti z psychologie,takže se jí daří 

nahlédnout do úskalí těch-

to vztahů vtipně, bez zbyteč-

ného mentorování, a s přehle-

dem dokáže dovést děj k logic-

kému závěru.

Vydává nakl. Olympia Praha.

Autobus sebe-
vrahů, další 

z humoristických 

románů populární-

ho fi nského spiso-

vatele Arto Paasili-

nny se opět vyzna-

čuje dobrou zna-

lostí tzv.civilizačních chorob. 

Autor píše o vážných věcech – 

krizi středního věku, stáří,touze 

po svobodě- ale píše o nich čti-

vě, lehce a s humorem a hlav-

ně dává čtenáři naději, která je 

v každé složité životní situaci 

důležitá. V luxusním autobusu 

fi rmy Tempobus se sejde sku-

pina lidí, které už přestal bavit 

život a rádi by s ním skoncova-

li, pokud možná hromadně. Ale 

ani se sebevraždou to není tak 

jednoduché, jak by se mohlo 

na první pohled zdát …Hledá-

ní místa, kde by bylo nejvhod-

nější s pozemskou existencí 

skoncovat je přivede z melan-

cholického severu do malebné-

ho Rakouska a pak dokonce až 

do Portugalska a nakonec vše 

dopadne úplně jinak, než vět-

šina z nich zamýšlela… Vydává 

nakl. Hejkal Havlíčkův Brod.

Mistrovská hra, 
kriminální román 

anglického auto-

ra Scotta Mc Baina 

rozehrává napína-

vý souboj o moc, 

která se v tomto 

případě musí uží-

vat v zájmu dobra. V čele jed-

né z nejtajnějších a nejmoc-

nějších institucí stojí mistr, 

který svým jednáním ovlivňu-

je dějiny lidstva. Výběr nového 

mistra je tedy pečlivě zvažo-

ván a pět kandidátů, kteří byli 

vybráni, dostane stejný úkol. 

Začíná mistrovská hra o abso-

lutní moc, která umožňuje 

ovlivňovat dějiny, ale vítězem 

se může stát jen jeden… Vydá-

vá nakl. Olympia Praha.

Naučná pro dospělé,

pro poučení…

Břišním tan-
cem ke kráse, 
rychlý a příjemný 

návod, jak se nau-

čit základům břiš-

ního tance při-

náší více než 250 

fotografi í a popi-

sů jednotlivých pohybů. Kni-

ha zaujme ženy, které se pro 

tento zdravý a radostný způ-

sob relaxace rozhodly. Autor-

ka Tamalyn Dallalová je světo-

známá břišní tanečnice, kte-

rá všechny zájemkyně naučí, 

jak jednotlivé pohyby spojit do 

tance, který zcela promění vaši 

duši i tělo. Autorka působila 

20 let jako lektorka, tanečnice 

a choreografka a byla také pro-

ducentkou televizního seriálu 

Belly Dance. Vydává nakl. 

Beta-Pavel Dobrovský Praha.

Marcela Šímová

Skutečnost, že se strážníci městské policie během služby setká-

vají s nejrůznějšími zapeklitostmi není žádným tajemstvím. Lec-

kdy se však setkají se skutečně kuriózními zásahy. Jeden z nejza-

jímavějších případů v uplynulém roce se odehrál v srpnu 2006, 

kdy operační středisko MěP Bílina přijalo oznámení, že v lesopar-

ku Kyselka pobíhá pštros. Strážníci nejprve mysleli, že oznamo-

vatel někde „kapánek přebral“, avšak oznámení jeli samozřejmě 

prověřit.

Jaké bylo jejich překvapení, když na uvedeném místě opravdu 

spatřili pobíhajícího pštrosa. Kdo se někdy 

pokoušel chytit třeba slepici na dvor-

ku ví, že to není zrovna jednoduchý úkol. 

Něco obdobného nyní čekalo na strážníky, 

avšak s tím rozdílem, že se nechystali „ulo-

vit“ slepici, nýbrž ptáka, který vyvine rych-

lost až 70 km/h, váží více než 130 kg a vyso-

ký je přes dva metry! Že patrně nepůjde 

o „procházku růžovou zahradou“ bylo 

Oskarovi se zalíbil lázeňský park
strážníkům jasné už od samého začátku. Protože však již v roce 

2001 strážníci MěP Bílina chytali shodou okolností stejného pštro-

sa, jen s tím rozdílem, že ten měl tehdy třetinovou váhu i výšku, 

hodlali využít zkušeností získaných při tehdejším odchytu. 

Připravili si teda tyč používanou k odchytu psů. Měli v úmys-

lu ji pštrosovi nasadit na krk a odvést ho na místo, kde by moh-

li použít odchytovou síť. Bohužel, tato „fi nta“ na  „obra“ nezabra-

la a tak, když mu byla nasazena na krk smyčka, pštros se rozho-

dl, že se mu to nelíbí. Bez velkých problémů vytrhl strážníkovi 

tyč z ruky a utekl i s ní. Strážníci se tedy chystali použít připrave-

nou odchytovou síť. I když odchytová síť je poměrně velkých roz-

měrů, na pštrosa byla nedostačující. Po několika marných poku-

sech, kdy po lesoparku nejprve stíhali strážníci pštrosa a když 

ho to přestalo bavit, tak pštros pro změnu po „Kyselce“ naháněl 

strážníky, se i za pomoci zaměstnanců stáčírny Bílinské kyselky 

podařilo nakonec pštrosa Oskara zahnat do dvora fi rmy a udržet 

ho tam až do příjezdu jeho majitele, kterého se mezitím podařilo 

zjistit a vyrozumět. (JFK)
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Korfbalisté bilancují rok 2006
Korfbalový klub Kaskáda 

Bílina při Základní škole Alés-

ká má za sebou velmi úspěšný 

rok. V jarní sezóně končili žáci 

svá poslední utkání v celostátní 

lize mladších žáků, jelikož pře-

stupovali do žáků starších. V té-

to poslední sezóně 2005/2006 

se podařilo probojovat do celo-

státního fi nále mladších žáků, 

kde bojovalo o mistra repub-

liky 5 týmů z celé republiky. 

Bílinští po těchto dvou fi nálo-

vých turnajích v Moravské Tře-

bové a Znojmě skončili celkově 

na 4. místě v ČR.

V letním období se korfbalo-

ví žáci zúčastnili mezinárodní-

ho turnaje v Holandsku, poblíž 

Amsterdamu. Zde si vedly 

oba týmy dobře a přivezly dvě 

1.místa ve svých kategoriích.

V podzimní části sezóny 

2006/2007 již nastoupili bílin-

ští v celostátní lize starších 

žáků. Zde se již projevil věko-

vý odstup starších žáků, kde se 

hraje od 12. do 15.let. Naši hrá-

či se snaží se svými staršími 

protějšky hrát vyrovnané zápa-

sy, ale zatím to nestačí více než 

na předposlední příčku skupi-

ny. Zaznamenali již ale 2 výhry 

a 2 remízy,což je dobrým odra-

zem pro jarní část.

Tréninky probíhají nadále ve 

školní tělocvičně ZŠ Aléská za 

velmi dobré spolupráce s vede-

ním školy a paní ředitelkou 

B.Holkovou. V letním obdo-

bí, začátkem července,  čeká 

mladé bílinské korfbalisty sko-

ro týdenní mezinárodní turnaj 

v Anglii poblíž Londýna. Pokud 

bude dostatek fi nančních pro-

středků, bude opět družstvo 

přihlášeno na turnaj v Holand-

sku koncem měsíce srpna.

Petr Mácha
President KC

Snímkem se vracíme k letnímu mezinárodnímu turnaji v Holand-
sku. Naši mladí hráči tam poblíž hlavního města Amsterdam vzor-
ně reprezentovali jak Českou republiku, tak město Bílinu. Holand-
ská i anglická družstva se cnám hystají již v letošním roce oplatit 
návštěvu a zúčastnit se našeho turnaje.

Bílina - Sportovním úspěchem  skončil   

1.ročník novoročního turnaje jednotliv-

ců, dorostu a žactva  na bílinské dvoudráze  

v soutěži 1x100 hodů sdružených.  Pořada-

tel Sportovní kuželkářský klub přivítal žač-

ky, žáky a dorostence z Teplic, Chomuto-

va, Duchcova a domácí naděje.  Nejvíce 

startujících registrovala ředitelka turna-

je Jana Černíková v kategorii žákyně. Zde 

uteklo medailové místo domácí Kühnelo-

vé o jedinou kuželku.  S přehledem vyhrála 

teplická Šlapáková.  Mezi žáky dominoval 

Štraicher. „Výkon 412 bodů je velice kva-
litní,“ ocenil vítěze hlavní rozhodčí Miro-

slav Tomiš. Byl to také nejlepší výkon celé-

ho turnaje.  Mezi dorostenci se prosadili 

domácí borci. O 2.místě Wolframa rozhod-

la lepší dorážka. „Pracujeme v ryze amatér-
ských podmínkách a tak bych chtěl podě-
kovat Elektrárně Ledvice  a Skupině ČEZ za 

sponzorskou pomoc při zajištění turnaje. 
Naše dráhy také pronajímáme a zakoulet si 
může přijít prakticky každý,“ dodal Tomiš, 

který je předsedou bílinských kuželkářů. 

Díky sponzorovi Skupině ČEZ, si všichni 

medailisté  odnesli hodnotné ceny a každý 

účastník dostal reklamní  balíček. 

Žákyně: 1.Šlapáková 358, 2.Hrušková 

329 (obě Glavunion Teplice), 3.Hofmano-

vá 322 (Sokol Duchcov), 4.Kühnelová 321 

(SKK Bílina), 5.Křížová 295 (VTŽ Chomu-

tov ),  6.Dvořáková 291 (Sokol Duchcov), 

7.Tichá 206 (VTŽ Chomutov).

Žáci: 1.Štraicher  412 (Glavunion Tep-

lice), 2. Endršt 326 (Sokol Duchcov), 3. 

Perkner  293 (SKK Bílina), 4. Valeš  279 

(VTŽ Chomutov)

Dorostenci: 1. Gurecký 376, 2. Wolfram 

345 (oba SKK Bílina), 3. Šmíd 345 (VTŽ 

Chomutov). (ob)

Kühnelové utekla medaile o jediný bod FK Březno – SK SIAD Bílina

3:2 (2:1)
Souš - Ve čtvrtém kole zimního turnaje 

na umělé trávě v Souši se fotbalisté koneč-

ně dočkali opravdu zimního počasí. Bílina 

začala dobře, i když ji chybělo šest nemoc-

ných hráčů a již v 8.min. vstřelil mladík 

Levý, vedoucí branku. Zvrat přinesl závěr 

prvního poločasu. Během tří minut kopalo 

Březno dvě penalty za ruku a rázem vedlo. 

V poslední minutě si vyskočil na roh Štil-

ler, ale jeho hlavička šla těsně vedle tyče. 

Úvod druhého poločasu patřil opět Bíli-

ně. Šanci měl Bečvařík, dvě střely skon-

čily těsně nad brankou. Ovšem potom se 

představila zima v plné parádě. K silnému 

větru se přidalo husté sněžení, zelená plo-

cha rychle zmizela a nebylo vidět od bran-

ky k brance. Březno přidalo třetí gól a v 69.

min. snížil Levý. Potom rozhodčí ukončil 

zápas, přestože část hráčů chtěla pokra-

čovat. Jak rychle vánice začala, tak rychle 

také skončila. Ale utkání se již nedohrálo. 

S výkonem Bíliny nebyl spokojen trenér Jiří 

Engl, který tentokrát hodně hlasitě posílal 

na hrací plochu pokyny. „Ani se mu nedi-
vím, že odhodil svůj ledový klid. On s asis-
tentem Váňou věnuje přípravě maximum, 
ale někteří hlavně mladí hráči si myslí, že 
postup do kraje přijde sám od sebe. Já jsem 
také neměl rád zimní přípravu, ale každý 
fotbalista ví, že to bez ní nejde. Dnes bylo 
vidět, jak chyběli Hasal s Novákem,“ pod-

pořil trenéra prezident bílinských fotbalis-

tů Petr Arpáš. 

Branky: 8. 69. Levý

Sestava: Pohl (46.Zejdl) – Bečvařík, 

Šulek, Bartl, Pinďák – Špadrna, Štiller, 

Levý, Kučerka – Sirovátka, Weiss.  (ob)Skupina účastníků Mládežnického turnaje v Bílině.
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Tak jsme se opět 13. a 14.led-

na 2007 setkali na střeleckých 

závodech, jak děti v pušce tak 

dospělí. Mezi nimi se neztratili 

ani střelci z Bíliny.

Ani jeden z nich nenašel pod 

stromečkem novou zbraň, tak 

stříleli svými staršími a stříleli 

moc dobře. Martinka Sehnout-

ková ve své nejmladší katego-

rii obsadila první místo. Tak 

i Miroslav Sehnoutka v chlap-

cích do 12ti let zvítězil. 

V pušce dospělých zvítězil 

pan Kettner z Teplic. V dorostu 

obsadili všecky tři místa střelci 

z Meziboří.

 V neděli se konala pistole 

a tam bohužel střelce z naše-

ho oddílu nemáme momen-

tálně k dispozici. Ale závody to 

byly moc napínavé a za výsled-

ky se nikdo stydět nemusel.V 

dorostu a ženách zvítězil nád-

herným výsledkem Klepá-

ček Jan nástřelem 376 ze 400 

možných. Mezi muži zvítězil 

Arnold Ctibor osobním rekor-

dem 568 bodů druhý byl Nos 

Pavel 560 bodů. A na třetím 

místě se umístil pan Filipovský 

Jiří z klubu Ts-Bílina.

Za střelecký klub
Sehnoutka Jaromír

Junioři převzali zlato

Souš - Ve 3.kole fotbalové-

ho turnaje Apollo Cup 2007 

na umělé trávě v Souši, nesta-

čila Bílina na mostecké doros-

tence.  Stejně jako v minulém 

kole s dorostem Chmelu Blša-

ny, byla největším problémem 

rychlost soupeře.  Bílina  držela 

ve větrném počasí se soupe-

řem krok slabou půlhodinu, 

kdy dokázala i skórovat a ved-

la 2:0.  Ale byly to branky spíše 

po chybách mosteckých mla-

díků než po fotbalových akcích 

hostů. „Mostečtí dorostenci byli 
rychlejší, naši jim nestačili ani 
v osobních soubojích a pře-
hrávali nás i technikou.  Popr-
vé nastoupil Štiller, ale sám 
signalizoval, že prakticky půl 

roku nehrál.  Je vidět, že má fot-
bal v sobě, ale nestačil fyzicky. 
Sympatické je, že na sobě chce 
do začátku soutěže popraco-
vat,“  ocenil vedoucí bílinských 

Miroslav Spáčil.  Jedinou omlu-

vou pro hosty může být fakt, že 

v pátek proběhl v KD Fontána 

tradiční Ples fotbalistů  a to se 

muselo na výkonu účastníků 

projevit. Stále chyběl Novák, 

který již začal trénovat po zra-

nění ramene, ale  zůstal pouze 

na lavičce. 

Branky: 11.22. Bečvařík 

Sestava: Pohl – Bečvařík, 

Šulek, Hasal, Mergl (46.Weiss) 

– Kučerka, Macháček, Štiller, 

Špadrna (46.Levý) – Sirovátka, 

Hojka.  (ob)

FK SIAD MOST dorost – SK SIAD Bílina  4:2 (3:2)

Mezi výrazné posily by měl na jaře patřit Vlastimil Pinďák. Na 
snímku v poločase utkání s blšanskými dorostenci mu udílí poky-
ny trenér Jiří Engl.

Bílina - Domácí začali  tla-

kem často stříleli a nezasta-

vilo je ani vyloučení. Právě 

při vlastním oslabení vstřeli-

li vedoucí branku. Ve 13.min. 

signalizoval rozhodčí vylou-

čení litoměřického hráče, ale 

Raichl stačil vstřelit druhou 

branku.  Třetí branka pad-

la opět v početním oslabe-

ní Bíliny. Pro hrstku diváků se 

hrál rychlý, ale slušně vedený 

hokej a Draky podržel bran-

kař. Ovšem úvod druhé třeti-

ny patřil hostům. Po dvaceti 

vteřinách vstřelil branku Pet-

rus a ve 23.min. byl zasažen 

před brankou pukem do krku 

Lexa. „Udělalo se mě v tu chvíli 
špatně a šel jsem do kolen.“ Ale 

hrálo se dál a Petrus dal dru-

hou branku. Viedeman protes-

toval a dostal desítku. Litomě-

řickým narostla křídla a při-

tlačili domácí v obranné tře-

tině. Přesto se radovali Draci. 

V polovině utkání při přesilové 

hře vystřelil Mikolášek a bran-

kař přes obránce puk neviděl.  

Vzápětí najížděl sám na bran-

ku kapitán Král, ale nedal.  

Hosté vyrovnali, ale  v závě-

ru při hře čtyři na čtyři šli 

domácí ještě jednou do vede-

ní.  Poslední třetina byla pra-

vou hokejovou bitvou. Hosté 

v  předposlední minutě vyrov-

nali. Potom již pracovaly ner-

vy na obou stranách a nechy-

HC Draci Bílina – HC Stadion Litoměřice  

5:5 (3:0, 2:4, 0:1)

Jaroslav Lexa si dlouho na 
střídačce ledoval zasažený krk.

běla rvačka na závěr. V posled-

ní minutě bylo vyloučeno pět 

hráčů. „Ztratili jsme vyhraný 
zápas,“ komentoval stručně 

trenér Jiří Hájek. 

Branky: 6. Šimek, 13. Raichl, 

19. Maixner, 33. Mikolášek, 39. 

Kučera – 21. 23. 59. Petrus, 35. 

Tvrzník, 37. Vürtherl

Sestava: Novák – Goga,  

Baumruk, Lexa, Procház-

ka, Holeček – Kučera, Král, 

Mikolášek – Kousek, Šimek, Vi-

edeman – Raichl, Gergel, Gon-

siorovský.

Text a foto
Oldřich Bubeníček

Přeborníkem Ústeckého kraje 

v disciplíně Vzduchová pistole 

60 ran (VzPi 60) se v neděli 21. 

ledna v Děčíně stal člen bílin-

ského střeleckého klubu Měst-

ských technických služeb (SSK 

0715 MTs Bílina) Jiří Filipovský 

ml.(viz. foto). Na boletické střel-

nici  v  konkurenci 33 závodní-

ků zvítězil vynikajícím nástře-

lem 562 kruhů, před domácím 

Zdeňkem Itterheimerem s 559 

kruhy a Pavlem Nosem (SSK 

0523 Duchcov) s 553 kruhy. 

V současnosti nejlepší vzdu-

chovkář klubu, výše zmiňova-

ný Jiří Filipovský ml., závod od 

závodu sbírá formu před MČR, 

které se uskuteční začátkem 

února v Plzni. Přejme hodně 

štěstí!

Text: Milan Zábranský
Foto: Miroslav Krystyník

Přeborníkem Ústeckého kraje 
je bílinský Filipovský


