
Od roku 1969 bydlela s rodinou 
v domku u současné hasičské 
zbrojnice. V roce 2008 se vitál-
ní seniorka přestěhovala do Do-
mova důchodců v Bystřanech, 
kde jí nyní personál připravil 
opravdu originální oslavu. Spo-
lečenská místnost domova byla 
vyzdobena fotografiemi všech 
panovníků a prezidentů, kteří 
se v čele našeho státu za život 
oslavenkyně vystřídali. Člověk 
se musel pousmát, když řada 
obrázků začínala panovníkem 
s typickým zakrouceným kní-
rem a končila současným pre-
zidentem Klausem. Z ročníku 
narození paní Růženy lze lehce 
odvodit, že své mládí strávi-
la v krásných třicátých letech. 
Pracovnice domova se pro při-
blížení atmosféry období slávy 
Oldřicha Nového, Zity Kabá-
tové, Lídy Baarové a dalších 
prvorepublikových herců pře-
vlékly do šatů, které nápadně 
připomínaly tehdejší dobu. 

Paní Růžence přišla poblaho-
přát rodina a s nimi také staros-
ta obce Bystřany Ivan Vinický, 
teplický primátor Jaroslav Ku-
bera a zástupci České správy 
sociálního zabezpečení, kteří 
zastupovali ministra Drábka. 
Nechyběl ani bílinský místosta-
rosta Mgr. Zdeněk Rendl a zá-
stupkyně odboru sociální věcí 
a zdravotnictví bílinské radnice 
Zdeňka Chaloupková. Předali 
jubilantce kytičku a dárkový 
balíček a popřáli hodně štěs-
tí a zdraví. Je vidět, že paní 
Ševcovicová má asi opravdu 
na zdraví nějaký recept, když 
se dožila takového věku. Jak 
prozradili členové rodiny, paní 
Růženka celý svůj život zasvě-
tila rodině, dětem, vnoučatům 
a pravnoučatům. Z její tváře 
stále vyzařuje pohoda a klid a 
taková je podle rodiny po celý 
svůj život. Po celou dobu osla-
vy se jemně usmívala, očí jí tě-
kaly po místnosti plné známých 

i neznámých lidí. Bylo vidět, že 
je šťastná. A i přes svůj požeh-

naný věk si život užívá. Jen tak 
dále! Jana Šimková
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Stovky let se dne 24. 7. 2012 dožila paní Růžena Ševcovicová. I když 
je původem z Nové Vsi, velkou část svého života strávila v Bílině.

Léta žila v Bílině, nyní je v bystřanském domově
a oslavila 100 let
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Bílinský místostarosta Mgr. Zdeněk Rendl předal nejdříve paní Ševcovicové 
kytičku a pak následoval podpis do kroniky. Foto: Jana Šimková

Opravy silnic s fotkou: Popisek fotky: V ulici Břežánské budou muset 
řidiči počítat s celoplošnou uzavírkou, asfalt se zde bude pokládat v celé 
šíři vozovky. Foto: Jana Šimková

Opravy silnic omezují
provoz v centru Bíliny

Až do 8. srpna budou v centru 
města probíhat pokládky asfaltu 
na silnicích. Jedná se o akci spo-
lečnosti ČEZ, která nyní spra-
vuje komunikace v trase nové-
ho horkovodu. Loňská finančně 
i časově náročná investiční akce 
zanechala na silnicích velké 
stopy. Pracovník odboru nemo-
vitostí a investic Tomáš Pavel 
tak upřesnil, že ulice Tylova, 

Bořeňská, Břežánská, K Zám-
ku a Fügnerova budou oprave-
ny v celé šíři, zbylé pak pou-
ze v místě překopu s mírným 
rozšířením. Opravné práce si 
vyžádají různá krátkodobá do-
pravní omezení, řidiči i chodci 
by tak měli být připraveni na 
případnou občasnou možnost 
objížďky, zúžení nebo ztížené 
přecházení silnice. simi
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST? ZAJÍMÁ VÁS NĚCO KONKRÉTNÍHO? „PÁLÍ“ VÁS NĚCO?
Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Krádež auta objasněna
Po několikaměsíčním vyšetřování 
se policistům podařilo objasnit pří-
pad krádeže osobního vozidla, ke 
kterému došlo koncem ledna v Bí-
lině. Majitel automobilu značky Kia 
nechal v zámku zavazadlového pro-
storu klíče, čehož využil 21letý zlo-
děj, který je ze zámku vyjmul, s je-
jich pomocí poté vozidlo nastartoval 
a z místa odjel. Do auta si následně 
přibral 32letou spolujezdkyni, které 
se svěřil, že je vůz kradený. Žena 
mu navrhla, že by se mohli pokusit 
automobil prodat, s čímž lapka sou-
hlasil. Mladík, který moc neuměl 

řídit, pustil spolujezdkyni za volant 
a společně jeli do Teplic, kde zkou-
šeli auto prodat. Žádného zájemce 
ale nenašli, proto pokračovali do 
Mostu, kde opět sháněli kupce. Také 
v sousedním městě nebyli úspěšní, 
proto ukradené vozidlo odstavili na 
parkovišti, kde ho další den nalezli 
strážníci městské policie. Auto poli-
cisté vrátili právoplatnému majiteli, 
mladíka v minulých dnech krimi-
nalisté obvinili z přečinu krádeže. 
Jeho spolupachatelku obvinění 
teprve čeká, u soudu jí hrozí trest 
odnětí svobody až na dvě léta. Zlo-
děj, který auto ukradl, může strávit 

ve vězení s ohledem na svou trestní 
minulost o rok déle.

Vloupání do chatky
V Bílině došlo k vloupání do za-
hradní chatky, při kterém zloděj po-
užil krumpáč. Lapka vnikl na oplo-
cený pozemek a následně pomocí 
nalezeného krumpáče překonal 
mříže a vstupní dveře do chatky, ze 
které odcizil křovinořez v hodnotě 
osm tisíc korun. Přibližně tisícovku 
pak bude muset majitel objektu vy-
naložit na opravu poškozených dve-
ří a mříže. V případě, že se podaří 
zjistit zlodějovu totožnost, hrozí mu 
za spáchání přečinů krádeže a poru-
šování domovní svobody až tři roky 
za mřížemi.

Okradl svou matku
Včera jsme informovali o přípa-
du, kdy chtěl 21letý muž vykrást 
garáž svého dědy. A není to až tak 
výjimečný případ, kdy k majetkové 
trestné činnosti dojde mezi příbuz-
nými. Policisté sdělili podezření ze 
spáchání přečinu krádeže 19letému 

mladíkovi, který v Bílině okradl 
vlastní matku. Během návštěvy jí 
z bytu odcizil zlaté šperky v hodno-
tě bezmála 42 tisíc korun. Nezvede-
ný syn půjde před soud, který může 
jeho zavrženíhodné jednání „ohod-
notit“ až dvouletým trestem odnětí 
svobody.

Lup schovával do křoví
Policisté obvinili ze spáchání pře-
činu krádeže 22letého zloděje, kte-
rý minulý týden vykradl v Bílině 
kamion. Lapka několik minut po 
půlnoci roztrhnul krycí fólii zapar-
kované jízdní soupravy a z bedny 
naložené na návěsu odcizil insta-
latérský a stavební materiál v hod-
notě 20 tisíc korun. Ukradené věci 
postupně odnosil do nedalekého 
křoví, kde si je chtěl ukrýt. Z lupu 
se ale dlouho netěšil, krádež mu 
překazili bílinští policisté, kteří 
muže na místě činu zadrželi. Zlo-
ději, který už několikrát stanul 
před soudem a v době činu byl 
„v podmínce“ hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody.

Dvacet let nefunkční varhany se možná rozezní během adventu

Martin Saj - farář bílinského kostela.

Zmínku o bílinském kostelu 
sv. Petra a Pavle lze najít již 
v Kosmově kronice z roku 
1125, ale dnešní stavba neda-
leko Mírového náměstí vznik-
la až koncem 14. století a navíc 
byla výrazně přetvořena po 
požáru v roce 1568.

Pozdně gotická trojlodní bazilika 
má pětiboce uzavřený presbytář 
a hranolovou věž v severozápad-
ním nároží hlavní lodi.  Poslední 
větší úpravy proběhly na kostele 
mezi lety 1870-72. Zařízení kostela 
je směsicí mnoha stylů od baroka 
přes klasicismus až po různé pseu-
doslohy konce 19. století. Staršího 
data je kamenná křtitelnice a vzác-
né epitafy uvnitř i vně presbytáře. 
„Bílinský kostel je docela v dob-
rém stavu, v současné době by 
potřeboval vymalovat a elektro-
rozvody jsou navíc také zastara-
lé, vždyť jsou z 60. let“ říká farář 
bílinského kostela Martin Saj. Ten 
působí v Bílině necelý jeden rok 
a chtěl by se postarat o rozkvět 
místního kostela. „Rozpočet na 
opravu elektriky v kostela je okolo 
700 tisíc Kč a bohužel musím říct, 
že jde pouze o ty základní opravy. 

To, co nejvíce trápí současný stav 
bílinského kostela je stav varhan. Ty 
procházejí rozsáhlou opravou, pro-
tože přes dvacet let z nich nevyšel 
žádný tón. Varhany jsou nyní kom-
pletně rozebrané a pracuje se na tom, 
aby byly funkční. „Nefunkčnost var-
han je velký problém. V současné 
době používáme v kostele elektro-
nické, které jsou umístěny v prostoru 
presbytáře, kde by správně neměly 
co dělat,“ sděluje Martin Saj. 

„Klasické varhany nejsou funkční 
přes dvacet let a právě proto bych 
je chtěl opravit. Aktuální stav je 
takový, že nyní se opravují, za-
řízení je bez píšťal, které opravář 
dává pořádku. Opravou prochází 
i hrací pult. Rád bych věřil tomu, 
že se poprvé rozezní už během 
letošního adventu,“ doplňuje Saj. 
 Opravu si nezaslouží pouze sa-
motné varhany, ale celý bílinský 
kostel. To ocení jeho návštěvníci 

i turisté, kteří zavítají do města 
Bíliny. „Na mši do bílinském kos-
tele v průměru přijde okolo pade-
sáti lidí, což odpovídá průměrné 
návštěvnosti kostelů v Ústeckém 
kraji,“ doplňuje Saj.  Kostel je ve-
řejnosti přístupný po celý týden. 
První kroky k obnově kostela v  Bí-
lině jsou tak započaty. Všichni nyní 
věří, že se práce provedou v čas 
a zejména naleznou kladnou ode-
zvu u veřejnosti. Karel Schön

Pohled na kostel z náměstí plus varhany.

Foto: V. Volman
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Registr vozidel v Bílině

Přihlásit auto v době výpadku registru není možné a lidé 
se zlobí oprávněně. Úředníci za nic nemohou, ale musejí jednat 
i s rozzlobenými klienty. V Bílině byl naštěstí poměrně klid.

Pohled na Bořeň z parku 
na Kyselce Foto: V. Weber

Význam zeleně ve městech
Panský, mnohdy až vysloveně barbarský vztah průmyslové civi-
lizace k přírodě, v níž byl po dlouho dobu pouze spatřován téměř 
nevyčerpatelný zdroj surovin pro potřeby ekonomického růstu 
a neustále se zvyšujících se nároků na celospolečenský blahobyt, 
se nakonec ukázal být pro lidstvo osudovým omylem. 

Především v posledních dvaceti 
letech si ovšem člověk uvědomil 
potřebu přírodní bohatství chránit 
a přistupovat k němu s nesamo-
zřejmostí i jistou dávkou pokory. 
Zkušenosti z nedávné minulosti 
vedly spolu se zvyšujícím se pově-
domím o základních ekologických 
východiscích a zákonitostech mezi 
širokou veřejností k tomu, že jsme 
se jako lidé znovu naučili přisuzovat 
právo na existenci i jistou penězi ne-
vyčíslitelnou hodnotu také ostatním 
živým organismům, které s námi 
společně sdílejí prostor na této pla-
netě. 
Poněkud neuspokojivé je potom 
vnímání úlohy přírody v městské 
krajině, kterou člověk přetváří pro 
své potřeby k obrazu svému a kte-
rou i nadále považuje za výsostné 
území civilizace. Takový egoistic-
ký názor se potom může negativně 
odrážet mimo jiné i v pohledu na 
veřejnou zeleň, v níž někteří obyva-
telé doposud nevidí funkční součást 
životního prostoru městského člo-
věka, nýbrž prvek pouze druhořa-
dý, víceméně bezúčelný a mnohdy 
přímo život obtěžující. Například 
v Bílině se tak na stole Ing. Heleny 
Volfové, pracovnice zdejšího odbo-
ru životního prostředí, pravidelně 
objevuje množství žádostí, v nichž 
zdejší občané požadují přímo vyká-
cení takzvaně problémové zeleně.

Důvody, proč by podle žadatelů 
mělo být takto radikálního řešení 
použito, jsou přitom ve většině pří-
padů stejné. Stromový či keřový 
porost podle jejich slov zastiňuje 
okna pokojů v panelových domech, 
v určité lokalitě překáží či případně 
svými kořeny nadzvedává dlažbu 
chodníků a dalších veřejných ko-
munikací. „Je paradoxní, že nejví-
ce stížností a požadavků na kácení 
chodí právě od obyvatel městských 
částí s intenzivní panelovou zástav-
bou, v nichž bývá zelených ploch 
a porostu většinou nedostatek. Je 
přitom jasné, že strom dokáže od-
stranit nudnou šeď těchto sídlištních 
komplexů, změkčuje geometrické 
tvary a tvrdé linie budov, a tvoří 
tak jejich přirozený protiklad,“ vy-
světluje Volfová a dodává, že prá-
vě městská zeleň představuje pro 
mnoho obyvatel leckdy jedinou 
možnost bezprostředního kontaktu 
s přírodou. 
Stromy a keřové porosty rozhodně 
do města patří, neboť se ve svém 
okolí významným způsobem po-
dílejí na zlepšování kvality života 
každého občana. Snižují totiž míru 
znečištění ovzduší i nebezpečného 
přízemního ozonu, jsou vynikající 
protihlukovou izolací, regulují mi-
kroklima (optimalizují v dané lo-
kalitě teplotní i vlhkostní poměry), 
produkují kyslík a představují rov-

něž v jinak nehostinné poušti asfaltu 
a betonu bezpečné útočiště celé řadě 
zajímavých, v řadě případů dokon-
ce i užitečných živočichů. Zkusme 
se tedy někdy zastavit a hlouběji po-
přemýšlet nad tím, čím vším je nám 
zeleň ve městě prospěšná, a zda je 
v případě, kdy nám vadí například 
ono již zmíněné zastínění bytů či 
nepatrně zvednutá dlažba chodníků, 
skutečně nutné ihned přistupovat 
k radikálnímu řešení v podobě fy-
zické likvidace zdroje těchto našich 
problémů. Podobným přístupem to-
tiž dosáhneme pouze toho, že dříve 
nebo později zmizí z našich měst 
i ten poslední strom nebo keř. Truh-
líky s muškáty na našich balkonech 
potom nebudou moci chybějící 
dřeviny nikdy dostatečně nahradit.
 Martin Šimek

Celorepublikové výpadky nového 
registru vozidel se nevyhýbají sa-
mozřejmě ani Bílině. Oproti úřadům 
a magistrátům velkých měst je zde 
relativně klid. Lidé chodí, občas se 
i rozčilují, ale situace rozhodně ni-

kdy nedošla tak daleko, že 
by například museli 

zasahovat strážní-
ci, jako tomu 

bylo právě 
v některém 
v e l k é m 
městě. To-
máš No-
vák z od-

boru dopravy 
bílinské radnice 

absolvoval kvůli registru ještě před 
jeho spuštěním všechna potřebná 
školení, aby byl na nový systém 
připraven. Již na těchto seminářích 
se podle něj objevovaly indicie, že 
projekt budou provázet určité pro-
blémy. Lektoři totiž nebyli schopni 
na mnoho důležitých dotazů reago-
vat. Pokud by se systémem intezivně 
pracovali, testovali jej, museli by na 
nedostatky také přijít. Systém nyní 
vykazuje stále chyby, které kompli-
kují úředníkům práci. V horším pří-
padě vypadne úplně. V posledních 
dnech jsou však výpadky stále méně 
časté a i když má systém mnoho 
chyb, mohl by snad konečně začít 
fungovat na stálo. simi
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Bílinské 
gymnázium 

obléklo 
nový kabát

V době od října 2010 do listopa-
du 2012 probíhá rekonstrukce 
budovy bílinského gymnázia.  
Zahrnuje výměnu oken, opra-
vu fasády, revitalizaci vnitř-
ních instalací, přístavbu šaten 
a stavební úpravu tělocvičny). 
Rekonstrukce budovy částečně 
probíhá za plného chodu školy.
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P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

■ Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
■  Stáří slepiček 14-17 týdnů - cena 159-170 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v sobotu 18. srpna 2012
Bílina - u krytého bazénu - v 10.30
Případné bližší informace
tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

inzerce 1112/Bz

Bezbariérová budova úřadu v Bílině? 
Možná blízká 
budoucnost.
Je faktem, že do hlavní budovy bí-
linské radnice se vozíčkář ani ma-
minka s kočárkem nedostane. Pro-
blém bude mít i člověk se sníženou 
schopností pohybu či orientace, tedy 
například starší lidé, kteří chodí o 
holi. Město se snaží problém vyřešit 
již dlouho, ale vzhledem k historic-
kému rázu budovy a vysoké finanč-
ní náročnosti řešení to zatím nebylo 
možné. Teď se ale blýská naděje na 
lepší zítřky. Město Bílina má totiž v 
plánu začátkem příštího roku podat 
žádost o dotaci na výstavbu výtahu k 
budově radnice. Zároveň bude také 
žádat o peníze na vybudování hlavní 
bezbariérové trasy od nádraží k ze-
lenému domu. Záměr vybudování 
páteřní bezbariérové trasy a výtahu 
musel nejprve schválit vládní výbor 
pro zdravotně postižené občany. Ten 
doporučil oba záměry k financování 
a umožní městu žádat o dotace na 
tyto dvě významné akce.
Výtah zajistí bezbariérový přístup 
do téměř celé budovy. Bezbariérový 
vchod do radnice bude z parkoviště 
v ulici Marie Majerové (vchod k za-
sedacímu sálu zastupitelstva). Výtah 
pak vyroste u jedné stěny na nádvoří 
bílinské radnice. Jiné řešení, jak úřad 
zpřístupnit i lidem s pohybovým 
handicapem není, vnitřek historické 
budovy žádnou „ukrytou“  variantu 
neumožňuje. Celkové náklady na 
výstavbu výtahu a s tím souvisejí-
cích protipovodňových opatření ve 
dvoře činí zhruba 3,3 miliony korun. 
Pro žádost o dotaci jsou však roz-
hodující pouze náklady na samotný 
výtah a z těch může město dostat 
polovinu. Poskytovatelem dotace 
je ministerstvo pro místní rozvoj v 
rámci Programu odstraňování bariér 
v budovách.  Výzva k předkládání 
žádostí bývá vyhlašována každoroč-
ně začátkem roku. Již nyní je však 
třeba začít připravovat potřebné ná-
ležitosti, například stavební povo-
lení, jehož vyřízení zabere řádově 
týdny.
Chodníky v Bílině nejsou v mno-
hých místech vhodné pro pohyb s 
kočárkem natož pro člověka na vo-
zíku. Nejfrekventovanější místa a 
chodníky ve městě by se měly stát 
bezbariérovými díky vytvoření hlav-
ní bezbariérové trasy. Ta by měla 
začínat u nádraží, vést přes lávku, 
ve městě pak umožnit přístup k ve-
řejným budovám (divadlo, finanční 

úřad atd.) a pokračovat až k zele-
nému domu. Žádost o dotaci bude 
podána do programu Zvýšení bez-
pečnosti v dopravě. Poskytovatelem 
dotace je Státní fond dopravní infra-
struktury. Náklady na vybudování 
trasy šplhají až k 5 milionům korun. 
Bílina může dotací získat až 75 % 
z této částky. I zde je předpoklad 
podávání žádostí začátkem příštího 
roku a v současnosti probíhají pří-
pravy projektové dokumentace a 
následovat bude vyřízení stavebního 
povolení. Jana Šimková
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30. června 2012  uplynulo pa-
desát let od okamžiku kdy žáci 
9. B ZDŠ Lidická v Bílině pře-
vzali od svého třídního učitele 
pana Ladislava Košťála vy-
hodnocení svého snažení, píle 
– vysvědčení. 

Po padesáti letech opět žáci 9. B 
usedli do lavic své školy. Díky 
ochotě a pochopení paní ředitel-
ky ZŠ Mgr. Bc. Ivany Svobodové 
se mohli žáci bývalé 9. B sezná-
mit s novou podobou své „staré“ 
školy.  A bylo se na co dívat, 
vzpomínat, hodnotit. Současná 
škola je svým vybavením uče-
ben, úpravou prostředí tříd, spo-
lečných prostorů mnohem pří-
jemnější, hezčí. Určitě poskytuje 
žákům, ale i vyučujícím daleko 
větší pohodu a prostor pro tvoři-
vou práci. A tato tvořivá, úspěšná 
práce je ve škole vidět na každém 
kroku, ve výsledcích a úspěších 
školy jak při výuce, tak i v mimo 
školní činnosti. Paní ředitelka 
bývalé žáky školy seznámila s 
těmito úspěchy, plány školy na 
další školní rok. A nebude to jen 
tak obyčejný školní rok, bude to 

rok příprav na důstojnou oslavu a 
prezentaci práce školy u příleži-
tosti 90-ti let od zahájení školní 
výuky na této škole. Na závěr 
poté žáci 9.B obdrželi z rukou 
paní ředitelky „Vysvědčení po 
padesáti letech“.  

Na závěr musíme paní ředitelce 
upřímně poděkovat za čas který 
věnovala bývalým žákům školy. 
Za ukázku a prezentaci práce 
celého kolektivu školy. Přejeme 
paní ředitelce a celému kolekti-
vu „Duhové školy“ do dalších 

dnů, týdnů, měsíců aby  byla 
stále „DUHOVÁ“, aby svou 
prací a úspěchy důstojně oslavi-
la výročí školy.            

Za spolužáky 9.B 
školní rok 1961-1962 

Josef Růžička

52. srpna 2012

Prázdniny ve školeZastupitel reaguje na článek o územním plánu
Chtěl bych reagovat na článek v mf-dnes ze dne 19. 7. 2012 
„Územní plán: občan Poživil dává námitku,politik Poživil 
hlasuje“, kde se uvádí mnoho chyb a několik zcela nesmy-
slných zavádějících informací a prakticky celý článek nemá 
hlavu ani patu. Uvádí se zde, že jsem podal námitku proti 
územnímu plánu, realita je však ta, že jsem podal jen připo-
mínku a to ke zrušení možnosti zastavění rodinnými domy jen 
malé části zde uvedeného pozemku na Mosteckém předměstí. 
Jedná se o pruh č.B1 cca 9 000m², který byl již několik let 
určen k zastavění z celkové uvedené plochy 264 304m². Nový 
územní plán právě tuto malou plochu opět navrhoval změnit 
na ornou půdu a zde vzniklo nebezpečí soudního sporu, který 
mohl majitel vznést proti městu Bílina. Vzhledem k tomu, že by 
mu mohla vzniknout škoda ve výši již uvedených cca 3,5 mil. 
Kč s dobrými vyhlídkami na úspěšné zakončení soudního spo-
ru. Proto jsem se snažil řešit tento problém ještě včas, v době 
tvorby nového územního plánu, avšak bylo na tento problém v 
záplavě změn pozapomněno. Tudíž jsem měl možnost sjednat 
nápravu jen dodatečně, podáním písemné připomínky. Tak 
jsem tedy v zájmu obce učinil a úspěšně. Vzhledem ke své-
mu stavebnímu vzdělání, jsem byl zastupitelstvem zvolen pro 
dohled nad vypracováním územního plánu jako „určený za-
stupitel“ a proto jsem pod provedenými reakcemi úředníků na 
dané připomínky a námitky  logicky podepsán. Nepodal jsem 
námitku ani připomínku ve svém zájmu, ale v zájmu města 
Bíliny. Je vidno, že hesla a zvolání typu „Kdy se angažuje po-
litik“,“Prý jednal v zájmu města““Poživil byl jedním ze šťast-
ných“ se dají použít prakticky na vše. Já na rozdíl od pana 
Bubeníčka nevidím nic nevhodného na tom pokud chráníte 
město od možných soudních sporů. 

Ing.František Poživil, zastupitel města Bíliny

Společně oslavili stříbrnou a zlatou svatbu
Nestává se často, aby rodiče 
v jeden den slavili zlatou svatbu 
a jejich dcera zároveň stříbrnou. 
Josef a Marcela Václavovičovi 
se stali manželi 2. 6. 1962 
a jejich dcera Marcela si 
27. 6. 1987 vzala za manžela 
Jaroslava Pikala.

Obřadu se zhostil radní Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.
Gratulujeme a manželům přejeme do dalšího života jen to nejlepší.

Zdálo by se, že škola v poslední  
červnový den zamkne brány a: 
„Hurá na prázdniny“. Myslím, 
že takových škol je velmi málo. 
Základní škola Aléská v Bílině 
k nim rozhodně již celou řádku 
let nepatří.  Do školy se „nastě-
hují“ zaměstnanci firem a pustí 
se do práce.  Přesto, že již v prů-
běhu školního roku byla vymě-
něna dlažba v přízemí druhého 
stupně a dokončuje se renovace 
plochy mezi pavilony, čekají nás 
o  prázdninách další akce.  Bude-
me mít novou dlažbu i v prvním 
patře, vše je připraveno na výmě-
nu  parapetů, pokládku lina v ně-

kolika třídách, malování, oprava 
nádvoří, výměna radiátorů a ob-
ložení v tělocvičnách, oprava vý-
měníku, opravy žaluzií a spousta 
práce čeká i v učebně PC. K tomu 
všemu bude probíhat generální 
úklid, aby byly všechny prostory 
školy připravené k 27. 8. 2012, 
kdy učitelé začnou připravovat  
výuku v novém školním roce. 
Ke škole patří rovněž  hřiště. 
Obě jsou otevřena po celou dobu 
prázdnin  od 16 do 20 hodin ve 
všední dny a od 14 do 20 hodin 
v sobotu a v neděli.
 Mgr. Božena Holková, 

ředitelka školy

Po 50 letech opět ve školních lavicích

9.B
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Objektivem Václava Webera:
IYASA aneb tanečníci ze Zimbabwe

přivezli
na Kyselku

Afriku

Bílinští Draci mají novou posilu

IYASA aneb tanečníci ze Zimbabwe
přivezli

na Kyselku

Jak došlo k Vašemu bílinskému angažmá?
Došlo k tomu tak, že jsem se v Litoměřicích po-
tkal s Honzou Zemanem. Ten mě následně oslo-
vil, zda bych neměl chuť si znovu zahrát hokej 
a já na to kývl. Zároveň jsem byl osloven, zda 
bych týmu nepomohl i v pozici marketingu.

Co bude Vaše práce marketingového managera 
obnášet?
Chtěl bych využít svých bohatých kontaktů v 
hokejové oblasti a pevně věřím, že budu pro 
Bílinu přínosem. Navíc mám i řadu kontaktů 

na hráče, které bych mohl oslovit.

Co v současné době děláte?
S hokejem v Litoměřicích jsem skončil v říjnu 
2011. Měl jsem zdravotní problémy. Nyní mám 
v Litoměřicích masérský salón a zároveň zde tré-
nuji mladší dorost a pátou třídu.

V 1. lize toho máte hodně odehráno. Vidíte vel-
ký rozdíl mezi I. a II. ligou?
Tak ten rozdíl zase není tak velký. Samozřejmě, 
že záleží na týmů, proti kterému hrajete. Já mám 

třeba špatné zkušenosti s hráčem Kuklou ze So-
kolova, který je vyloženě zákeřný a hokej hraje 
jenom proto, aby někoho zranil. Jak v první, tak 
i ve druhé lize jsou k vidění velice atraktivní zá-
pasy, kdy se hráči zajímají pouze o kvalitu hry.

Jak pro Vás bude vše nyní časově náročné. Pra-
covat v Litoměřicích a zároveň v Bílině? 
Jsem přesvědčený, že to půjde. jak jsem říkal, 
trénuji i mládež, ale pro Bílinu se budu snažit 
odvézt maximum jak na ledě, tak i v pozici mar-
ketingu. Karel Schön

HC Draci Bílina se před novou sezónou v 2. lize posilují. Do týmu, který má letos jasný cíl v podobě postupu do play off, přichází 
posila Kurt Kauschitz. Ten kromě postu hokejového útočníka bude u A týmu Draků plnit úlohu marketingového managera. Do 
přípravy se s A týmem zapojí od 13. srpna, kdy jdou Draci na led.
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Tři instituce spojily své síly 
a vytvořily nové dílo

Ohlédnutí za
BOŘEŇ MYSTERIA OPEN AIR

Obec Hrobčice ve spolupráci se Severo-
českým leteckým archivem Teplice a Aka-
demií výtvarných umění Praha pořádala 
„DEN AMERICKÝCH LETCŮ“ konaný 
na den přesně u příležitosti 68.výročí se-
střelení amerických letců nad Mosteckem. 

Událo se tak v sobotu 21.7.2012 v 9,15h v 
Mukově. 
Součástí vzpomínkové akce bylo slavnostní 
odhalení nového pomníku s názvem „KŘÍD-
LO“ vytvořený studentem AVU Praha Luká-
šem Nývltem.

▲ S P S ▼ Marta Kubišová

▲ Del Moe ▼ Sapiens
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Kulturníservis
LETNÍ KINO KYSELKA

Pátek 17. srpen - 21.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – 2D

ČR/Komedie/České znění. Hrají: 
Jiří Bartoška, Kamila Magálová, 
Eva Holubová, Oldřich Kaiser… 
Vstupné: 80 Kč/113 minut/MP

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci 

kulturních akcí v Měst. divadle.
7. červen – 2. září 2012
JINDŘICH VYTISKA – 
KRAJINY V MALBĚ

Prodejní výstava olejomaleb 
a pastelů krajin z okolí 

Chomutovska a Mostecka.
Vstupné zdarma

GALERIE POD VĚŽÍ 
Otevírací doba: 

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00, 
pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00, 

so-ne: zavřeno
2. červenec – 24.srpen 2012
POZOR, PRÁVĚ ZAČÍNÁME!
Výstava k oslavě 90 let vzniku 

bílinského kina Hvězda. 
Vstupné zdarma

KURZ TANCE 2012
Kurz tance a společenského chování pro 
začátečníky. Vyučovat se budou: tradiční 
společenské tance, latinsko-americké tance, 
blues, rock&roll, twist, lambada, merengue 
aj. Kurzovné lze hradit ve dvou splátkách. 
Doklad o zaplacení přineste ke kontrole 
v  den zahájení kurzu. Výhodou pro přijetí 
přihlášek do kurzu jsou přihlášené páry. 
Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 

Cena kurzovného:
chlapci 1050,- Kč; dívky 1050,- Kč

Přihlášky a platby: Informační centrum Bílina, 
Mírové náměstí, tel. 417 810 985, 

info@kckaskada.cz; www.kckaskada.cz. 
Info o kurzu: dufkovi.tanec@centrum.cz; 

www.tanecdufkovi.cz. 

ROZPIS TANEČNÍCH HODIN
Úterý 25. 9. 19.00 – 21.30 hodin
Úterý 2. 10. 19.00 – 21.30 hodin
Úterý 9. 10. 19.00 – 21.30 hodin
Úterý 16. 10. 19.00 – 21.30 hodin
Úterý 23. 10. 19.00 – 21.30 hodin
I. PRODLOUŽENÁ
Sobota 27. 10. 18.00 – 21.00 hodin
Úterý 6. 11. 19.00 – 21.30 hodin
Úterý 13. 11. 19.00 – 21.30 hodin
II. PRODLOUŽENÁ
Sobota 17. 11. 18.00 – 21.30 hodin  
Úterý 27. 11. 19.00 – 21.30 hodin
Úterý 4. 12. 19.00 – 21.30 hodin
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK 
Sobota 8. 12. 18.00 – 22.30 hodin

Fa Drahoslava Kabourková – oděvy (Sei-
fertova ul. 19, Bílina) nabízí: Po předlože-
ní dokladu o zaplacení kurzovného 10% 
sleva na nákup společenského pánského 
oblečení a doplňků, včetně rukaviček dle 
výběru. Úprava oděvů dle potřeby. 

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Pátek 3. srpen 17.30 hodin

THE AMAZING SPIDER-MAN – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/
Thriller/Sci-Fi/Český dabing.
Vstupné: 155 Kč dospělí; děti do 
15 let 135 Kč/137 minut/MP

Pátek 3. srpen/ 20.00 hodin

KONFIDENT – 2D
SK/ČR/Komedie/Drama/Původní 
znění. Vstupné: 90 Kč/108 minut/
zvuk DD 5.1/P-12

Pátek 3. srpen 22.00 hodin

PIRAŇA 3DD
USA/Horor/Thriller/Komedie/
České titulky.
Vstupné: 130 Kč/83 minut/zvuk 
DD 5.1/P-15

Sobota 4. srpen 17.30 hodin

THE AMAZING SPIDER-MAN – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/
Thriller/Sci-Fi/Český dabing.
Vstupné: 155 Kč dospělí; děti do 
15 let 135 Kč/137 minut/MP/

Sobota 4. srpen 20.00 hodin

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL – 2D
USA/Akční/Krimi/Thriller/
Drama/České titulky.
Vstupné: 90 Kč/112 minut/P -12/

Neděle 5. srpen 15.00 hodin

MADAGASKAR  3 – 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/Rodinný/Český dabing.
Vstupné: 130 Kč/92 minut/ MP

Pátek 10. srpen 20.00 hodin

KONFIDENT – 2D
SK/ČR/Komedie/Drama/Původní 
znění.
Vstupné: 90 Kč/108 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12

Pátek 10. srpen 22.00 hodin

ABRAHAM LINCOLN: 
LOVEC UPÍRŮ – 3D
USA/ Fantasy/Horor/Thriller/
České titulky.
Vstupné: 150,-Kč/105 minut/
zvuk DD 5.1/P-15

Sobota 11. srpen 20.00 hodin

BOURNEŮV ODKAZ  – 2D
USA/Akční/Thriller/
Dobrodružný/České titulky.
Vstupné: 100,-Kč/112 minut/ 
P-15

Neděle 12. srpen 17.30 hodin

MÉĎA – 2D
USA/Komedie/České titulky.
Vstupné: 100 Kč/112 minut/ 
P–15
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Bílinští hasiči jako tradiční partner při pořádní akcí pro děti,
aneb ohlédnutí za letošním Dnem dětí s DDM Bílina

Nedělní rozmlouvání s knězem
Seriál povídání s bílinským kně-
zem Marcinem Sajem ve zvuko-
vém formátu mp3 můžete sledovat 
pravidelně na webových stránkách 
www.bilina2006.cz. Polský kněz 
přišel do Bíliny 1. 9. 2011. Nefor-
mální rozhovory se týkají práce 
duchovního, vnímání současné 
společnosti, aktuální politiky, ale i 
každodenních starostí i radostí. Jed-
ním z témat je také srovnání mezi 
Českem a Polskem v oblastech víry 
i mezilidských vztahů. Krátké po-
vídání má za cíl za ujmout, pobavit 
a vést k zamyšlení... Pokud byste 
sami chtěli knězi Marcinu Sajo-
vi položit otázku, napište nám na 
 bilina2006@gmail.com.

Vzpomínka
Dne 2. 8. 2012 to bude 15 let, 
co nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, babička, 
prababička a praprababička paní 

Jarmila FRIEDRICHOVÁ
z Bíliny. 

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci vzpomíná dcera Miluš s rodinou

Ing. Štefan Beseda, velitel bí-
linských hasičů, o technice, 
kterou hasiči používají:

Jedná se o automobilovou ploši-
nu na podvozku Tatra 815 s ma-
ximální dosažitelnou výškou 27 
m. Vozidlo je převážně určeno na 
záchranu osob z nadzemních pod-
laží a jiných výškových prací. Je 
opatřena košem a suchovodem na 
dopravu vody k hašení požárů.
Příslušníci předváděli dětem, jak 
zařízení pracuje a také se dostalo 
na svezení v koši, z bezpečnost-
ních důvodů jen do výšky 3 m. 
Tato činnost na každé akci přiláká 
mnoho zájemců a vždy se najde 
někdo, na koho se nedostalo. Jako 
další bylo představeno vozidlo 
CAS 15 M2Z MAN. Jedná se o 
cisternovou automobilovou stří-
kačku o výkonu motoru 1500l/
min. Vozidlo má zásobu hasiva  
2200l vody a 135 l pěnidla, dále 
je vybaveno vysokotlakým za-
řízením o výkonu 250 l /min při 
tlaku 40 bar které je určeno na 
prvotní zásahy při požáru, přetla-

kovou dýchací technikou značky 
Drager a přetlakovou ventilací 
značka Honda která je používá-
na k odvětrání zakouřených pro-
storů na požářišti. Při zásazích s 
vysokou sálavou teplotou jsou ve 
vybavení ochranné obleky znač-
ky Izotemp. Při zásazích na do-
pravních nehodách je používáno 
vyprošťovací zařízení Holmatro 
které je také uloženo v nástavbě, 
dále je zde uloženo ještě jedno 
záložní vyptrošťovací zařízení 
značky Lucas. Na zásahy při ži-

velných pohromách je vybaveno 
řetězovou motorovou pilou znač-
ky Husgvarna na řezání spadlých 
stromů a motorovým plovoucím 
čerpadlem značky Niagara na od-
čerpání vody ze zatopených pro-
stor. Pro zásahy v nočních hodi-
nách nebo při snížené vyditelnosti 
je toto vozidlo vybaveno osvětlo-
vacím stožárem a elektrocentrá-
lou na výrobu elektrické energie.
Posádku tvoří družstvo 1+4, které 
vše ovládá a jsou připraveni vám 
kdykoliv pomoct.

Impulsivní hasící zařízení IFEX 
3000 Model IFEX 3012 backpack
 které předvedla jednotka HZSP 
Doly Bílina toto zařízení se pou-
žívá na hašení rozličných požárů  
jako jsou požáry dopravních pro-
středků kde se využívá malého 
množství vody které je tlakem 
dopraveno na hořící místa, tato 
jednotka se dostavila se sanitním 
vozem který byl také lákadlem 
hlavně pro chlapce kteří se zají-
mali o vše a také si chtěli spoustu 
věcí vyzkoušet.
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Internet knihu nenahradí – návštěva knihkupectví v podloubí

Ohlédnutí za koncem školního roku
Prvňáčkům na Lidické se vysvědčení líbí

Bývaly doby, kdy kniha znamenala 
pro člověka mnohdy jediný mysli-
telný zdroj poučení a spolu s tím po-
chopitelně také jedinou možnost, jak 
smysluplně překonat dlouhé chvíle 
plné stereotypu a nudy. Moderní 
doba a vědeckotechnický pokrok 
potom člověku nabídly nepřeberné 
množství nových, v řadě případů lá-
kavějších a navíc též přístupnějších 
zdrojů zábavy nebo poznání, čímž v 
těchto oblastech zbavily knihu jejího 
dřívějšího výsadního postavení a od-
sunuly ji v tomto ohledu poněkud do 
pozadí. 
Ovšem ani ve světě předpřipravené 
zábavy a téměř bezpracného přístu-
pu k velkému množství informací 
stále nedá řada lidí na klasickou kni-
hu dopustit a čtení běžně považuje 
za nedílnou součást svých volnoča-
sových aktivit či relaxace. Zvláště v 
době letních prázdnin a dovolených 
potom tito náruživí čtenáři intenziv-
ně vyhledávají knižní novinky, aby si 
zkrátili dlouhé chvíle, případně vypl-
nili čas strávený na cestách do vy-
braných zahraničních destinací. Kdo 
si neví rady s výběrem konkrétního 
vhodného titulu, nezbývá mu než se 
obrátit na nejbližšího knihkupce a 
svůj výběr podřídit jeho doporučení. 
Bílinští občané si rozhodně mohou 
být jisti, že v Knihkupectví Mazánek 
se jim při shánění či nákupu určitého 

Závěr školního roku je na každé 
škole bolestně krásný. Na jednu 
stranu mají všichni žáci a hlavně 
učitelé  obrovskou radost, že je vše 
u konce a na druhou stranu spousta 
dětí i učitelů tento den oplakává, 
protože to znamená loučení. Je 
krásné sledovat, jak děti, které jste 
pedagogicky vedli 4-5 let dospívají 
a přecházejí na vyšší stupeň vzdě-
lání a zároveň  je smutné, že Vás 
opouští a odchází vstříc něčemu 
novému. Při pohledu na rozzářené 
tváře prvňáčků nad vysvědčením 
nezbývá než jim popřát, aby si užili  

nádherné  chvíle na základní škole  
a doufat, že jim to neuteče tak rych-
le, jako letošním deváťákům i těm 
před nimi. 
Všem žákům i učitelům přeji  poho-
dové  odpočinkové prázdniny. S ně-
kterými z nich se ve škole uvidíme 
již 13. srpna na týdenní Prázdninové 
Poškole na Lidické, která bude vě-
nována zájmové činnosti a na níž je 
přihlášena čtyřicítka žáků. Dětem, 
které přecházejí na střední školy 
přeji úspěšné  vykročení a aby se jim 
tam líbilo stejně jako u nás.
Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Foto: Václav Weber

Věřili byste, že takto může vypadat učebnice 
matematiky? Může a skvělá je i uvnitř.

Ti, kdo měli vyznamenání, 
dostali 10% slevu na nákup.

Školáci se samými jedničkami 
mohli využít slevu 15 %.

titulu dostane od zdejší zaměstnan-
kyně magistry Ivany Pitkové mnoha 
cenných rad i profesionálního pří-
stupu. Studenti sem navíc už v tuto 
dobu mohou přicházet s objednávka-
mi učebnic a další studijní literatury, 
a včas se tak připravit na začátek 
školního roku. Někteří tento zod-
povědný přístup ke studiu skutečně 
zvolili a své učebnice již mají doma.  
„Od nejznámějších tuzemských vy-
davatelství pravidelně dostáváme 
množství katalogů s knižními novin-
kami, máme tedy velice dobrý pře-
hled o tom, co se chystá v nejbližší 
době obohatit pulty většiny obchodů 
s knihami. Z těchto katalogů potom 
vybíráme konkrétní knihy, o nichž se 

domníváme, že by mohly být nejví-
ce prodejné. Klademe značný důraz, 
aby námi nabízený sortiment zboží 
byl neustále pečlivě obohacován o 
právě vydané tituly, a zákazník se tak 
případně mohl s knihou seznámit již 
zde na prodejně,“ prozrazuje Pitková 
a zároveň dodává, že toto bílinské 
knihkupectví se zaměřuje především 
na knihy z oblasti beletrie a dětské li-
teratury, neboť není prakticky možné 
pojmout veškerou produkci. Přijde-li 
ovšem do prodejny zákazník s do-
tazem na knihu, která není součástí 
běžně nabízeného sortimentu, není 
problém ji u některého z vydava-
telství objednat. V relativně krátké 
době – nikoli ovšem u dotisků, kde 

bývá čekání většinou delší - si tak 
může tentýž zákazník knihu přeci 
jen odnést domů.
Poslední dobou jsou velice oblíbené 
knihy s upíří tématikou, pro které si 
chodí většinou dívky v mladším a 
středním věku. Kluci potom naopak 
preferují spíše různé záhady, u nichž 
je potřeba zapojit fantazii, kreativitu 
a s lupou odhalovat i ty nejmenší, 
leč o to více podstatné detaily. A 
nakonec dospělé čtenáře spolehlivě 
zabaví spíše lehčí a čtivější literární 
žánry, do nichž patří například zahra-
niční nebo i české kriminálky. Bývají 
totiž přímo vynikajícím společníkem 
na dlouhé cesty či dovolené.
 Martin Šimek

Čtenářka pojede na wellness víkend, děti dostaly za vysvědčení slevy
Prodávat knihy v dnešní době není mnohdy jednoduché, 
proto je nutné občas pořádat různé slevové nebo soutěžní 
akce. Bílinské knihkupectví si své čtenáře hýčká třeba sou-
těží o wellness víkend, která proběhla v minulých dnech. 
Z čtenářských sms kontaktů byl vylosován jeden 
a patřil paní Šárce Kubalové z Bíliny. Výhře ne-
mohla uvěřit a nejprve ji považovala za nějaký 
žert. O to větší pak byla radost, když z rukou 
majitelky Ireny Mazánkové obdržela pou-
kaz na wellness pobyt v hodnotě 3 000 Kč.
Ke konci školního roku připravilo knihku-
pectví také akci pro školáky. Ti, kteří měli 
na vysvědčení samé jedničky, dostali patnácti-

procentní slevu na nákup knih a nakreslili obrázek do 
kroniky obchodu. Vyznamenání bylo oceněno deseti-
procentní slevou.
Jak již bylo řečeno, v bílinském knihkupectví si může-

te objednávat také učebnice. Mgr. Pitková však radí 
přijít dříve, aby byl dostatek času na doručení. Je 
možné objednávat ze široké nabídky učebnic pro 
základní a střední školy. Podle dostupnosti je 
však možné uspokojit také poptávku vysoko-
školáků ohledně skript. Záleží však na škole 
a fakultě.

Prodávat knihy v dnešní době není mnohdy jednoduché, 
proto je nutné občas pořádat různé slevové nebo soutěžní 
akce. Bílinské knihkupectví si své čtenáře hýčká třeba sou-
těží o wellness víkend, která proběhla v minulých dnech. 
Z čtenářských sms kontaktů byl vylosován jeden 
a patřil paní Šárce Kubalové z Bíliny. Výhře ne-
mohla uvěřit a nejprve ji považovala za nějaký 
žert. O to větší pak byla radost, když z rukou 
majitelky Ireny Mazánkové obdržela pou-

Ke konci školního roku připravilo knihku-
pectví také akci pro školáky. Ti, kteří měli 
na vysvědčení samé jedničky, dostali patnácti-

procentní slevu na nákup knih a nakreslili obrázek do 
kroniky obchodu. Vyznamenání bylo oceněno deseti-
procentní slevou.
Jak již bylo řečeno, v bílinském knihkupectví si může-

te objednávat také učebnice. Mgr. Pitková však radí 
přijít dříve, aby byl dostatek času na doručení. Je 
možné objednávat ze široké nabídky učebnic pro 
základní a střední školy. Podle dostupnosti je 
však možné uspokojit také poptávku vysoko-
školáků ohledně skript. Záleží však na škole 
a fakultě.

Poukaz na wellness víkend si odnesla 
Šárka Kubalová z Bíliny.
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Hubáček přeborníkem kraje

Přijďte fandit bílinské atletice

Střelec bílinského SSK 0715 MTs  
Pavel Hubáček, úspěšně kráčí le-
tošní sezónou v disciplíně Libo-
volná pistole 60 ran na 50 m. Po 
několika úspěších v regionálních 
soutěžích (např. 1. místo Pohár 
Hejtmana KV kraje, 1. místo VC 
Louny), vybojoval v sobotu 14. 7. 
na střelnici v Boleticích titul Pře-
borník Ústeckého kraje 2012 vy-
nikajícím nástřelem 538 kruhů. 
O dva týdny dříve již získal dvě 
třetí místa v Přeboru Ústeckého 
kraje v disciplínách Sp 30+30 
a Vp 30+30.     

Text a foto: M. Zábranský, 
dopisovatel SSK MTS Bílina
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Na fotbalovém EURO 2012
startoval i FK Bílina

Hráli na EURO 2012, tak by 
se dal nazvat zážitek malých 
bílinských fotbalistů. Koncem 
června startovali v severopol-
ském Polpinu na MINI EURO 
2012, kde svým složením sku-
pin, kopíroval turnaj Mistrov-
ství Evropy dospělých.

Zúčastnilo se 16 mužstev roční-
ku 2000, FK Bílina zastupoval 
Českou republiku. „Když při-
šla pozvánka, byli jsme hrozně 
překvapeni. Nakonec jsme zjis-
tili, že v organizačním výboru 
byl někdo z východního Polska, 
a protože má Bílina dlouholeté 
vztahy s Bilgorajem, byli jsme 
doporučeni my z Bíliny,“ vysvět-
luje účast bílinský trenér Václav 
Mojžíš. Ve skupině měli rozloso-
vání ME Rusko, Řecko a Polsko. 
„Když jsem viděl poprvé na 
tréninku Rusy, kteří 
přijeli z Kalinigra-
du, nevěřil jsem 
svým očím, co 
Ti kluci s mí-
čem uměli. 
Jejich tre-
nér mě ří-
kal, že jsou 
pětinásobní 
mistři ruské 
ligy a celko-
vě, že má ročník 
2000 v Rusku vy-
nikající úroveň, tak se 
máme za pár let na co těšit,“ 
dodal Mojžíš. Všechna družstva 
dostala na místě sady reprezen-
tačních dresů, na zádech měla 
v polštině název země, kterou re-
prezentovala.
Hned v prvním zápase kopírovali 
bílinští kluci své dospělé vzory 

a prohráli 
s Ruskem 
17:0. Ov-
šem v dal-
ším porazili 
Řecko 10:2. 

Rusové po-
razili Poláky 

24:0 a k postupu 
stačila Bílině remíza 

s Polskem. Po prvním polo-
čase také vedla 4:0. „Ovšem co 
s námi udělal rozhodčí ve druhém 
poločase, to se tak hned nevidí. 
Kopalo se proti nám pět penalt 
a prohráli jsme 5:6. Protestoval 
jsem já, protestovat šel i ruský 
trenér, který naše kluky chválil 

za dobrý fotbal, že toto nemá nic 
společného se žákovským turna-
jem. Ale postoupili Poláci. Klu-
ci to obrečeli, tu nespravedlnost 
snášeli hůře než dospělí,“ ukázal 
na jedinou kaňku turnaje Moj-
žíš. V zápase o umístění porazila 
Bílina Německo 10:2, Itálii 9:2 
a Ukrajinu 7:3 a Česká republika 
skončila na 9.místě. Pořadatelé 
si ale chybu uvědomili a udělili 
českému mužstvu cenu fair play. 
Asi za to, že to po zápase s Pol-
skem nezabalili a neodjeli domů. 
Jasným vítězem se stalo Rusko 
s celkovým skóre 154:0! 
„Jinak ale musím uznat, že 
vše bylo dobře organizované, 

Poláci se o nás starali, každý 
den jsme jezdili na výlety, byli 
jsme se koupat v moři v Gdaň-
sku a podívali jsme se i na sta-
dion, kde se hrálo EURO. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat 
starostovi Josefu Horáčkovi za 
pomoc při zajištění dopravy od 
Speciálních staveb Most včetně 
výborného řidiče. Speciálky na 
týden uvolnili auto i s řidičem, 
to byla obrovská pomoc. Ta-
jemníkovi Ladislavu Kvěchovi 
za organizační záležitosti a Ol-
dovi Bubeníčkovi za zajištění 
sady teplákových souprav od 
KV KSČM,“ poděkoval za spo-
lupráci Mojžíš.

Nový suvenýr HC Draci Bílina
Nový SHOP HC Draci Bílina začíná fungo-
vat. V těchto dnech jdou do prodeje zbrusu 
nové silikonové náramky, které patří mezi 
velice atraktivní suvenýry. Na přelomu čer-
vence a srpna se objeví další novinky pro ho-
kejové příznivce HC Draci Bílina. Silikonové 
náramky jsou k dostání už nyní. Informace: 

Karel Schön (mluvčí oddílu HC Draci Bíli-
na).
Silikonový náramek pořídíte za 59,90 Kč 
za kus. Objednávky přijímá Karel Schön 
– mluvčí, PR a vnější komunikace HC Dra-
ci Bílina. Kontakt: FB, schon@bilina.cz, 
KSchon@seznam.cz, tlf: 724 878 556.


