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Dny 17. a 18. dubna patřily 
v Městském divadle v Bílině 
taneční soutěži Bořeňská ča-
rodějnice 2012. V úterý své 
taneční umění předváděly 
především kolektivy ze škol 
a školek, ve středu pak na po-
diu řádili mladí tanečníci ze 
základních uměleckých škol 
a různých agentur.

Zájem o soutěž byl tradičně velký, 
celkem bylo po oba dny hodno-
ceno 80 tanečních vystoupení ve 
4. věkových kategoriích. Celko-
vý počet vystupují-
cích dětí se vyšplhal 
k 660. A městské 
divadlo doslova pras-
kalo ve švech, když 
si všichni přivezli 
kostýmy, líčení 
a museli si někam 
odložit své věci 
na převlečení. Po-
rota sestavená tra-
dičně z odborníků 
z řad tanečníků ne-
měla vůbec lehký 
úkol. Konkurence 
byla velká a kvalita 

vystoupení velmi 
dobrá, zvláště 
v některých ka-
tegoriích. I přes 
hojnou účast 
škol a klubů 
z Teplic, Mostu 

a jiných okolních 
měst bílinské děti 
často bodovaly 
a se svým vy-

stoupením získávaly top umístění. 
Celými dvěma dny provázel účin-
kující i diváky moderátor Jirka 
Fait, který má s moderováním Bo-
řeňské čarodějnice již několikaleté 
zkušenosti. Dokáže tak i v případě 
potřeby improvizovat a k tradiční 
bílinské soutěži už prostě neod-
myslitelně patří.

Výsledkovou listinu soutěže 
najdete na straně 9.

Roztančené divadlo plné „čarodějnic a čarodějů“

● Občané mohli diskutovat o obchvatu města ● Program Májového jarmarku ● Čeká nás změna v podobě centrálních 
registrů ● Studenti gymnázia vyjeli do Anglie ● Bílinský aerobik po prvních závodech ● Prezident Draků nad dotazy 

fanoušků ● FK Bílina zůstal neporažen i do třetice ● 

4. věkových kategoriích. Celko-
vý počet vystupují-
cích dětí se vyšplhal 
k 660. A městské 
divadlo doslova pras-
kalo ve švech, když 
si všichni přivezli 
kostýmy, líčení 
a museli si někam 
odložit své věci 
na převlečení. Po-
rota sestavená tra-
dičně z odborníků 
z řad tanečníků ne-
měla vůbec lehký 
úkol. Konkurence 
byla velká a kvalita 

vystoupení velmi 

z Teplic, Mostu 
a jiných okolních 
měst bílinské děti 
často bodovaly 
a se svým vy-

Učesat a košťata do skříně, aby nás neupálili
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci 
z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto 
noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za 
magickou. Svátek se původně pravděpodobně sla-
vil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu 
se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slu-
novratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice 
slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato 
noc jedním z největších pohanských svátků. 
Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku 
byla oslava plodnosti
Na ochranu před čarodějnicemi se 
na vyvýšených místech zapalova-
ly ohně. Postupem času se z těch-

to ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se 
smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel 

z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení 
úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil 

dobytek k zajištění plodnosti, jindy se 
přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí 

a plodnosti. Zdroj: www.wikipedie.cz

Pozvánka 
na Májový 
jarmark

První květnová sobota bude v Bí-
lině patřit tradičnímu Májovému 
jarmarku. Ten se v posledních 
několika letech koná v areálu 
Kyselky a je vidět, že tento krok 
byla od pořadatelů dobrá volba. 
I letos se návštěvníci mohou těšit 
na hlavní scénu, historickou, na 
Kafáči, dětskou a U Kádi. Hlav-
ní scéna patří většinou známěj-
ším kapelám a jejich koncerty 
vždy zakončuje nějaký známý 
interpret. V případě letošního 
jarmarku mělo jít o kapelu Red-
nex, avšak došlo ke změně a na 
poslední chvíli ji nahradí český 
Žlutý pes. Chybět nebudou ani 
desítky stánků s různými dob-
rotami i zbožím a kolotočové 
atrakce. Všichni jste srdečně 
zváni na příjemné odpoledne 
plné zábavy v krásném prostředí 
lázeňského parku. Program jar-
marku najdete na straně 2. simi
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Dům dětí a mládeže 
v Bílině,

Havířská 529/10,
41801 Bílina

MINI CAMP
2.–4. 7. 2012

od 6:00 do 16:00
PŘÍMĚSTSKÝ CAMP 

S ANGLIČTINOU
PRO DĚTI VE VĚKU

4–8 LET
CENA 450,- Kč

(stravování, 
materiál na činnost, 

pedagogové)

HRY, POHÁDKY, 
PÍSNIČKY 

- PRO KLUKY 
A HOLČIČKY

Rednex na jarmark nepřijede, 
nahradí je Žlutý pes
Vzhledem k probíhajícímu 
soudnímu sporu mezi pů-
vodní členkou skupiny 
REDNEX Annikou 
Ljungberg Sylsjö 
a původním pro-
ducentem hudební 
skupiny REDNEX 
a jeho stupňující-
mu tlaku z jeho strany 
nelze uskutečnit plánované 
vystoupení skupiny REDNEX 
v rámci Májového jarmarku v Bí-
lině 5.5.2012. Annika Ljungberg 

Sylsjö se tímto všem fanouškům 
moc omlouvá, nicméně v tuto 

chvíli není možné koncert 
zrealizovat, jelikož 
by toto bylo zne-
užito v rámci pro-

bíhajícího soudního 
řízení.

Náhradní kapelou za 
vystoupení Rednex bude 

český Žlutý pes. Více na 
www.kckaskada.cz. 

Děkujeme za pochopení,
Kulturní centrum Kaskáda Bílina

Termín   Cíl zájezdu Cena místenky
MĚSTO BÍLINA

26. 5. Hrad Křivoklát, zámek Nižbor 100,00 Kč

30. 6. Drážďany 100,00 Kč

23. 6. Bobová dráha Praha 100,00 Kč

25. 8. Aquapark  Klášterec nad Ohří, Zámek Klášterec 
nad Ohří

60,00 Kč

01. 9. Lanový park Libín u Prachatic (dle zájmu) 240,00 Kč

Náhradní trasa: výlet lodí Děčín-Hřensko-Děčín, 
Rozhledna Tanečnice

100,00 Kč

15. 9. Zahrada Čech 50,00 Kč

10. 11. Praha – Dejvice 100,00 Kč

08. 12. Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč

15. 12. Praha – Dejvice 100,00 Kč
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Veřejná diskuse o obchvatu proběhla v Bílině

Veřejná diskuze o obchvatu města byla pořádaná politickými stranami a i když se jí účastnili také někte-
ří radní a zastupitelé, nikdo z odborných pracovníků Městského úřadu Bílina či zástupců příslušných 
institucí (Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic či Krajského úřadu) pozván nebyl. Názor 
zástupců příslušných institucí je přitom v tomto ohledu velmi důležitý. 

Objektivem 
Václava Webera

V sídlišti na Teplickém předměs-
tí se ve větvích jedoho ze stromů 
uhnízdila sova a brzy k ní přiby-
la mláďata. Znalci ptactva snad 
prominou asi neodborný název. 
Mláďátko zachytil Václav Weber 
objektivem svého fotoaparátu.

Práce na novém územním plánu jsou v konečné fázi. Je 
předpokladem, že konečnou verzi nového územního plánu 
by  zastupitelstvo mohlo schvalovat již v červnu letošního 
roku. Je vůbec možné nyní ještě vyjmout záměr východní 
varianty z připravovaného dokumentu? Pracovnice Úřadu 
územního plánování MěÚ Bílina vysvětlila, že takový krok 
by znamenal rozpor Územního plánu Bílina s nadřaze-
nou územně plánovací dokumentací Zásadami územního 
rozvoje Ústeckého kraje. Plán města Bílina nemůže být 
v rozporu s nadřazeným územně plánovacím dokumentem 
Ústeckého kraje, k čemuž by vyjmutím stavby obchvatu 
z územního plánu města došlo. Východní varianta je zatím 
jediná, která byla spolu s průtahem města po estakádě po 
posouzení a projednání ze všech potřebných hledisek shle-
daná přípustná. Navrhovaná varianta X je sice zajímavá, 
ovšem zatím nebyla zpracována žádná prověřovací studie 
ani proveden geologický průzkum území. Neexistuje pro ni 
zatím žádný oficiální dokument. Nemůže tak být ani s jisto-
tou vyčíslena cena, na kterou by její vybudování přišlo. Nyní 
bude záležet na zastupitelích, jak se k této otázce postaví 

a zda územní plán schválí. Na posledním zasedání zastupi-
telstva dne 18.4. bylo zřejmé, že zastupitelé mají zájem na 
tom, aby byl územní plán schválen i se současnou variantou 
obchvatu. Jsou si vědomi, že obchvat města je záležitostí po-
měrně daleké budoucnosti (plán ministerstva zatím počítá 
s rokem 2025), avšak pokud by se situace změnila budou 
okamžitě jednat. Na odklonění dopravy z centra města mají 
zájem všichni. Na nový dokument čeká celá řada investoru, 
kteří čekají na schválení nového územního plánu, aby mohli 
zahájit svou investiční činnost na území města. 
Schválením a vydáním územního plánu si město v žádném 
případě neuzavírá možnost prověřit další možné varianty 
obchvatu či průtahu I/13 městem Bílina a v případě, že bude 
nalezena jiná vhodnější varianta může Územní plán Bílina 
změnit tzv. Změnou územního plánu o jejímž pořízení stej-
ně jako v případě rozhodnutí o pořízení nového územního 
plánu rozhoduje zastupitelstvo města. Nic tak nebrání tomu, 
aby byla důkladně posouzena varianta X.

Zpracovala Jana Šimková  ve spolupráci 
s Úřadem územního plánování MěÚ Bílina.

V pondělí 26. března 2012 se v Městském divadle v Bílině v podvečerních hodinách uskutečnila veřejná diskuse na téma plánovaného obchvatu. 
Diskusi, které se zúčastnilo na 120 občanů Bíliny, pořádaly politické strany B10, Strana zelených a Věci veřejné, respektive jejich místní organizace. 

Zástupci těchto stran 
si do diskuse pozva-
li odborníky, které 
postupně vyjadřo-
vali k problema-
tice navržených 
variant své názo-
ry. S příspěvkem 
k oblasti dopravní 
infrastruktury s ohle-
dem na životní prostředí 
vystoupil Přemysl Rabas, bývalý 
poslanec a ředitel Podkrušnohor-
ského zooparku v Chomutově, dále 
pak Lubomír Paroha z iniciativy 
Stop prach založené Severočeskými 
doly. Administrativní normy, po-
stupy a zásady představil Miroslav 
Patrik, spoluzakladatel občanského 
sdružení Děti země, David Daduč 
z iniciativy Stop tunelům, který po-
dobné záležitosti řešil při plánování 
dopravní infrastruktury v Ústí nad 
Labem v předešlých letech, Michal 
Tétauer a Pavel Rais. Své názory na 
uvedené varianty obchvatu z oblasti 
projekčních záležitostí prezentovali 
Jiří Rous a Pavel Pilař. Za město 
Bílina přispěli do diskuse místosta-
rosta Zdeněk Rendl, radní Zdeněk 
Svoboda a Michal Mlej a zastupi-
tel Antonín Majer, který je zároveň 
autorem nově navrhované varianty 
s pracovním názvem Varianta X.       
Diskuse kvůli obchvatu byla zaháje-
na především kvůli aktuálnímu do-
končování nového územního plánu 
města Bíliny, jehož schválení by mělo 
na řadu přijít někdy v první polovině 

letošního roku. V navr-
ženém územním plá-

nu je navržena tzv. 
Východní varianta 
obchvatu. 

Východní 
obchvat 

Východní obchvat 
je návrh, který se ob-

jevil někdy počátkem de-
vadesátých let minulého století 

a byl již zapracován do územního 
plánu, jehož platnost právě končí. 
Od směru příjezdu do Bíliny začíná 
u bývalé pásovka vedoucí na Rado-
vesickou výsypku a po celé hraně 
této rekultivované výsypky vede až 
do úrovně rybníků na Bezovce. Poté 
se stáčí směrem k poliklinice, kde by 
mělo být sedmisetmetrové přemos-
tění, vysoké zhruba 26 metrů, přes 
současný angreštový sad na druhou 
stranu komunikace směrem na Lou-
ny. Zde by také měla být přípojka 
na lounskou silnici. Od polikliniky 
dále pokračuje ve směru k Bořni, 
přes zahrádkářskou kolonii a zhruba 
50 metrů od zahrad domů v okálové 
zástavbě. V blízkosti sídliště Pražské 
předměstí II. by se následně napojo-
val na komunikaci I/13. Odhady na 
realizaci Východní varianty jsou vy-
čísleny zhruba na 4 miliardy Korun. 
Délka této varianty je 8 km. 

Varianta X
Varianta X Antonína Majera uva-
žuje o napojení na současnou I/13 

v těch samých místech, jako varian-
ta východního obchvatu, ovšem od-
klání se vpravo kolem trati a z větší 
části vede přes průmyslovou zónu, 
popř. přes území postižené průmys-
lovou činností. V úrovni bývalého 
autobusového nádraží uvažuje se 
zahloubeným tunelem o délce cca 
500 metrů s vyústěním za novým 
tréninkovým hřištěm a následným 
napojením na silnici I/13. Hrubý 
rozpočet je odhadnut na 2,5 miliar-
dy Korun, a to i s ohledem na nut-
nost realizace raženého tunelu pod 
části obytné zástavby. Délka této 
varianty je zhruba 3 km.      
 

Stručná historie vývoje 
a současný stav

Diskuse kolem obchvatu Bíliny je 
aktuální zhruba již od konce 80. let 
předešlého století. Nejprve se uva-
žovalo o rozšíření stávající silnice 
I/13 do čtyřpruhu. Tento návrh byl 
již naprojektován a schválen, ovšem 
nově zvolené zastupitelstvo města 
v roce 1990 návrh odmítlo. Poté 
se začalo uvažovat o současném 
návrhu Východní varianty kolem 
Bořně. V roce 2005 přislíbil reali-
zaci této varianty ministr dopravy 
Šimonovský, který ovšem několik 
málo měsíců poté v pozici ministra 
skončil. Nový ministr dopravy Aleš 
Řebíček navrhoval řešit dopravní 
situaci v Bílině zahloubeným tune-
lem pod stávající komunikací, který 
ovšem skončil pouze ve fázi úvah. 
S nástupem ministra dopravy Víta 

Bárty a s jeho vytvořením Super-
strategie dopravy se plánované fi-
nance pro Bílinu odsunuly až na rok 
2025, což znamená, že v následují-
cích dvaceti letech obchvat v Bílině 
fyzicky nebude.  V současné době 
tak tedy platí stále ze strany města 
požadavek na Východní variantu. 
V případě, že by i tak byl obchvat 
zanesen do územního plánu, platí 
blokace a omezení pro část občanů, 
kterých by se uvažovaný obchvat 
dotýkal. 
Přítomní zástupci města i hosté se 
shodli na tom, že v situaci, kdy se 
ukázalo, že minimálně v následují-
cích dvaceti letech nebude mít mi-
nisterstvo dopravy prostředky na 
stavbu jakéhokoli obchvatu Bíliny, 
otevřel se časový prostor pro hle-
dání vhodnější varanty obchvatu. 
Navrhovaná Východní varianta je 
z mnoha hledisek nejhorší možná, 
a to jak z pohledu dopadu na život 
občanů v okolí, tak z hlediska život-
ního prostředí či finanční náročnosti. 
Veřejné diskuzi přítomní zastupitelé 
Svoboda, Rendl,  Mlej a Majer pro-
to budou iniciovat úpravu podoby 
územního plánu, s vhodnější varian-
tou obchvatu Bíliny.     
Součástí diskuse bylo také hlasová-
ní, ve kterém 87 osob z přítomných 
120 odmítlo Východní variantu, 
a naopak by si přáli, aby se město 
zabývalo Variantou X. Pro Východ-
ní variantu bylo pouhých 12 osob. 
Zbytek se buďto nevyjádřil či se 
spokojuje se současným stavem.
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Základní registry budou znamenat 
změnu pro úředníky i občany

Důležitá
informace
Od 1. července nastane v české veřejné správě převrat. Budou spuštěny základní registry, které mají za cíl zefektivnit veřejnou správu 
a výrazně snížit byrokratickou zátěž i z pohledu občana. Co jsou vůbec základní registry a jak ovlivní práci úředníků a vztah úřadu 
k lidem vysvětluje tajemník městského úřadu v Bílině Ing. Ladislav Kvěch.

Nejlepší zeměpisec okresu 
studuje na bílinském gymnáziu

Názor občana
Vážení přátelé, 
v minulém zápisu z jednání rady 
města jsem si přečetl, že „bere 
na vědomí žádost občanů o zjed-
nosměrnění Wolkerovy ulice“. 
Chystal jsem se napsat už delší 
dobu, tato informace mě k tomu 
konečně pohnula. 
Potom, co zmizela upozornění 
pro řidiče, že je Wolkerova ulice 
dvousměrná, jsem pochopil, že 
se to asi tiše stalo trvalým sta-
vem. Zřejmě nebude nic platné 
protestovat, ale měl bych něko-
lik námětů: 
Tomu, kdo o tom rozhoduje, do-
poručuji, ať si do Wolkerovy uli-
ce (kamkoliv) stoupne ve všední 
dopoledne aspoň na 20 minut. 
Ať si všímá, jak se na uzoučkém 
chodníku u železářství míjejí 
maminky s kočárky, jak se tam 
úzkostlivě proplétají maminky 
s dětmi, které už v kočárku ne-
jsou. 
Pokud opravdu je důležité zkrá-
tit cestu z náměstí na Teplické 
předměstí a Chlum o cca 80 m 
(můžete si to přeměřit!), moc 
doporučuji dát na začátek ulice 
od Mírového náměstí retardér. 
Povolených 40 km/hod. tam ne-
dodržuje skoro nikdo (taky proč, 
když to nikdo nehlídá). Sám 
jsem byl svědkem, jak řidička, 
doslova se řítící z Mírového 
náměstní téměř smetla na pře-
chodu u drogerie dvě chodkyně, 
kterým v souladu se zákonem 
dávalo přednost auto přijíždějí-
cí z Wolkerovy. Možná ji bránila 
v dohledu zásobovací dodávka, 
která stála na rohu náměstí, ale 
tím spíš by tam ten retardér byl 
potřeba. Děkuji. Petr Montag 

Co si lidé mají vůbec představit 
pod názvem základní registry  
veřejné správy?
Tyto registry budou jakousi data-
bází, ve které se shromáždí dopo-
sud roztříštěná data vedená úřady 
o občanech a státních i nestátních 
subjektech. Bude to v historii vůbec 
poprvé, kdy vznikne jednotný ucele-
ný systém nejdůležitějších osobních 
údajů. Stát bude u zhruba 120 nejdů-
ležitějších garantovat jejich platnost.

Jaký bude jejich přínos?
V prvé řadě by se měla zvýšit efek-
tivita státní správy. Pro občana by 
pak registry měly napomoci k vý-
raznému zrychlení jeho žádostí 
a sníží se i byrokratická zátěž. 
Lidé již nebudou muset vyplňo-
vat obsáhlé formuláře a tím trávit 

hodiny na úřadech. Stačí předložit 
občanský průkaz a úředník  a celý 
proces se zautomatizuje. Úředník 
naopak zase nebude muset nijak 
složitě získávat a ověřovat po-
třebné dokumenty. Ulevit by se 
tak mělo oběma stranám.

Uvedete nějaký konkrétní příklad, 
který může občana potkat?
Pokud například dojde u někoho 
ke změně jména, bydliště nebo 
třeba vlastnictví nemovitosti, 
stačí, aby dotyčný na nejbližším 
úřadě změnu nebo změny nahlásil 
a má vystaráno. 

Jak bude v tomto případě řešena 
ochrana dat?
Ochrana osobních údajů by 
měla výrazně vzrůst. Systém 

nebude již pracovat s rodným 
číslem a bude využívat náhodně 
vygenerovaný identifikátor. Na 
celkovou bezpečnost bude do-
hlížet Úřad na ochranu osobních 
údajů.

Jak se na základní registry 
připravuje Městský úřad v Bílině 
a jeho zaměstnanci?
Informace k nám samozřejmě 
přicházejí postupně. Pracovníci 
IT oddělení, kteří budou mít se 
zaváděním registrů plno práce, 
absolvovali různé konference 
a semináře. Je pravdou, že obec-
ná informovanost a propagace 
není zajištěna úplně nejlépe. 
Věřím tomu, že mnoho úřední-
ků, natož občanů vůbec o chys-
tané změně neví. Občany určitě 

budeme průběžně informovat 
také prostřednictvím Bílinské-
ho zpravodaje a úředníci budou 
povinně absolvovat interneto-
vý kurz o základních registrech 
v rámci vzdělávání v eGON 
centru.

V otázkách budeme pokračovat 
v dalších číslech zpravodaje. 

Veškeré informace k základním 
registrům je možné najít na 

www.szrcr.cz

Polovina března bývá každoročně termínem, kdy se nejtalentovanější děti okresu setkávají na 
okresních kolech vědomostních olympiád. Nejinak tomu bylo i letos. 14. března hostilo teplické 
gymnázium žáky, kteří postoupili do okresního kola Olympiády ze zeměpisu.      

Bílinské gymnázium reprezen-
tovali v kategorii sedmých tříd 
Václav Vodička a v kategorii spo-
lečných osmých a devátých 
tříd Jaroslav Zavázal. 
Testy se skládaly ze 
tří částí. Tou první 
byla práce bez at-
lasu, druhou prá-
ce s atlasem a třetí 
byla část praktická. 
A naši studenti 

se v konkurenci těch nejlepších 
určitě neztratili. Vašek nezklamal, 
obsadil 14. místo, když o lepší 
umístění ho připravilo 
pár chybějících 

bodíků ve 
všech čás-
tech soutě-
že. Járovi 
se dařilo 

ještě lépe. 
Po první části 

vedl, ve druhé sice skončil až na 
šestém místě, ale mohutným fini-
šem ve třetí části si první místo 
„urval“ opět pro sebe. Celkové 
vítězství v nabité konkurenci na-
víc znamenalo i postup do kraj-
ského finále, které se uskutečni-
lo v polovině dubna v Ústí nad 

Labem. Mgr. Martin 
Sýkora
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Za angličtinou do Anglie

Vedoucí pečovatelské služby uspořádala setkání s obyvateli 
- ti jsou se službou spokojeni

Město Bílina
Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb. O obcích, (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů

Zveřejňujeme záměr
prodeje nemovitosti

➊  Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozemkové 
parcely č. 1756 pod stavbou o výměře 229 m2 a p. p. 
č.1757 (zahrada) v. k. ú. Bílina za kupní cenu obvyklou, 
která dle znaleckého posudku činí 2.200.000 Kč.

Volné pracovní místo
ŘEDITEL/KA

centrální školní jídelny
Město Bílina vyhlásilo konkursní ří-
zení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ky Centrální školní jídelny 
Bílina, Nábřeží 381, příspěvková 

organizace.
Veškeré informace a požadavky 

se dozvíte na webových stránkách 
města www.bilina.cz, 

na úřední desce pod záložkou 
Výběrová řízení.

Skupina studentů naší školy se zúčastnila šestidenního zájezdu do 
Velké Británie, který každoročně organizuje ing. Roman Sedlár, 
učitel angličtiny Podkrušnohorského gymnázia v Mostě.

Program byl jako vždy velmi bo-
hatý. Zahrnoval pobyt v rodinách, 
výuku angličtiny na jazykové ško-
le a prohlídku významných míst 
nejen pro obyvatele Británie. Pří-
mořské letovisko Brighton na jihu 
Anglie se pyšní plážemi a molem, 
ale i královským palácem Royal 
Pavilion. Univerzitní město Ox-
ford je přitažlivé pro studenty, ale 
i fanoušky Harryho Pottera, neboť 
se některé části filmu točily v pro-
storách koleje Christ Church.
Během půldenního výletu studenti 
prošli podél křídových útesů Bea-
chy Head, které patří k přírodním 

pozoruhodnostem světa. Kulturní 
unikáty, zapsané v Seznamu svě-
tového dědictví UNESCO, jsme 
mohli obdivovat během celoden-
ního pobytu v Londýně, který ten-
to zájezd završil.
Doprovod studentů, jehož jsem 
byla členem, byl několikrát mile 
překvapen pochvalou ze strany 
anglických učitelů, členů hostitel-
ských rodin i personálu v muze-
ích. Týkal se chování našich stu-
dentů, které bylo pěkné a zdvoři-
lé. S pochvalou se připojil i celý 
doprovodný tým včetně řidičů.

Mgr. Helena Pátková

V roli vedoucí  pečovatelské 
služby je Markéta Kalivodová 
rok. Za dobu jejího působení 
se v domě mnohé událo, došlo 
k různým opravnám, úpravám 
a další se chystají. Vedoucí se 
tak rozhodla uspořádat setkání 
s obyvateli domu, zrekapitulovat 
rok 2011, představit nové plány 
a dát prostor seniorům, aby vy-
jádřili své názory. Více než pa-
desátiprocentní účast, tedy cca 
30 lidí, byla velmi potěšující.

První setkání proběhlo 17.4. ve spo-
lečenské místnosti domova, která 
v loňském roce prošla rekonstrukcí. 
V roce 2011 došlo také k opravě ně-
kterých bytů a sklepů, osazení domů 
čísly, zabezpečení dalších oken mří-
žemi, umístění barevných pásů na 
schodiště a v době působení před-
chozí paní vedoucí ještě k opravě 
telefonů a instalaci nových zvonků. 
Markéta Kalivodová seniorům nastí-
nila plány výletů na letošní rok. Za-

tímco vloni v září  obyvatelé DsPS 
navštívili chomutovský lesopark, 
letos se mohou těšit třeba na Bota-
nickou zahradu v Teplicích nebo na 
výlet lodí z Děčína do Hřenska. 
Důležitým bodem programu byla 
bezpečnost v budovách domova. 
Vedoucí upozornila na různé nové 
i staré triky a postupy zlodějů, pod-
vodníků, podomních prodejců nebo 
obchodníků s energiemi. Případy 
podvedených nebo okradených se-

niorů, kteří často uvěří cizím lidem, 
vídáme přece v televizi poměrně 
často. Prevence je zde velmi důle-
žitá. 
Kalivodová se zmínila také o výko-
nu veřejné služby, přičemž DsPS má 
k dispozici jednu dívku, která musí 
zvládat práci v obou domech. Dále 
pak představila plány oprav na le-
tošní rok. Jednou z priorit je úprava 
příjezdové cesty pro sanitku. Oprav 
se dočká ale třeba i dlažba v suteré-

nu ke společenské místnosti a dojde 
k výměně schránek za nové.
Následovala diskuze a prostor pro 
dotazy a názory obyvatel. Markéta 
Kalivodová hodnotí setkání velmi 
kladně a potěšily ji i pochvaly a dě-
kování seniorů, kteří vyjádřili spo-
kojenost se službami i přístupem 
personálu. Podobné akce plánuje 
vedoucí pořádat častěji. Na příští 
setkání by ráda pozvala také někoho 
z vedení města. simi
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První závody za námi

Březen
- měsíc knihy

Ve jménu přísloví-„Kniha-studnice moud-
rosti“ si děti z MŠ Čapkova nabraly moud-
ra plným vědrem.V rámci tematického cel-
ku ,pojmenovaného jako zmíněné přísloví, 
si celý týden povídaly o knihách,o tom,jak 
s nimi správně zacházet,seznamovaly se 
s různými druhy knih,prohlížely si obráz-
ky známých ilustrátorů,pochlubily se svou 
nejoblíbenější knihou a hlavně se po ce-
lou dobu četlo,poslouchalo a rozvíjela se 
fantazie při rozboru čteného textu. Celé 
téma bylo zakončeno návštěvou Městské 
centrální knihovny s prohlídkou prostor,-
seznámením s provozem knihovny a krát-
kou besedou nad dětskými knihami.Velké 
poděkování patří paní knihovnici,která se 
dětem s obrovskou trpělivostí věnovala 
a svým milým přístupem jistě rozšířila řady 
budoucích čtenářů. LQV

Vítání jara 
v MŠ Čapkova

Dlouho očekávaný příchod jara osla-
vily děti z MŠ Čapkova při společném 
odpoledni společně s rodiči nebo rodin-
nými příslušníky.Paní učitelky z před-
školních tříd si pro ně již tradičně při-
pravily tvořivou dílnu,kde si  všichni 
pohráli s keramickou hlínou a vytvářeli 
hnětením,vytlačováním,vykrajováním 
a zdobením výrobky s jarními motivy.
Děti v MŠ Čapkova pracují s keramic-
kou hmotou v průběhu celého roku,ces-
tu k finálnímu výrobku provázejí krok 
za krokem,od práce s keramickou hmo-
tou,vypalování v peci ,po glazurová-
ní,malování a zdobení a je i rodiče,pro 
které jsou připravována tvořivá odpo-
ledne to velice baví a vždy se sejdou 
v hojném počtu. LQV

Foto: p. uč. A. Štolbová

Švabinka 
začíná slavit

Příchod jara oslavily děti karnevalem masek, jarní-
mi dílnami společně s rodiči či Dnem otevřených 
dveří s ukázkou hodiny s výukou anglického ja-
zyka. Děti připravují pásmo písní, básniček i tanci 
ke Dni matek, naopak pro děti chystáme celodenní 
výlet do „Tomových parků“ u Hrubé skály, pro 
všechny děti pásmo „Inky Rybářové“, celodenní 
výlet na loď do Ústí nad Labem či rekreační pobyt 
dětí ve Sloupu v Čechách. Mimo jiné také divadel-
ní představení v mateřské škole či návštěvu Diva-
dla rozmanitostí v Mostě. To je jen několik akcí, na 
které se mohou těšit „děti ze švabinky“. Tak ať se 
jim líbí a daří… Eliška Růžičková, ředitelka

Tento víkend se děti z kroužků aerobiku z DDM Bílina zúčastnily 
aerobikové soutěže Velká cena Kutné Hory.

Děti z nejmladšího družstva Cvr-
ček jely na své první závody, kde 
svou novou sestavu Cirkusová 
drezura, předvedly velmi dobře. 
Sestava se jim  povedla a už se 
opět těší na další závody.Ve vel-

ké konkurenci dosáhly na páté 
místo. Další skupiny předvedly 
sestavy profesionálně a k tomu 
jim velmi pomohly obleky které 
jsme mohli nechat ušít díky pe-
něžním darům. Věra Ryjáčková

Tímto, bychom chtěli poděkovat: 
Městu Bílina
SD -1. strojírenská
Šíf autoškola s.r.o.
Pneu Soukup s.r.o.
Miroslav Jedlička - autoškola
stavební firma Žejdlík Josef
Miroslav Svoboda
ESOX  ETC s.r.o.

Zdeněk Seifert - Sofis
Jan Šámal
3J Servis
Petr Váňa
Ing. Petr Rosenkranz
Martin Köhler
Petr Arpáš s.r.o.
Paul Unie s.r.o.
Stanislav Tejček - Elektroservis
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INZERCE 0712/BZ

Dva Koníci proběhli Bílinou

Mužík, známý krajinář, reprezen-
tant tzv. lounské školy a zároveň 
učitel výtvarného oboru na bílinské 
ZUŠ, zde prezentoval své tradiční 
pojetí pohledů z plenéru Českého 
středohoří. Pohlcující rej barev, kte-
rý místy "vystřeluje a tryská", aby 
vzápětí diváka vtáhl do svého nitra, 
je to pravé pro milovníky fauvismu 
a exprese. Za shlédnutí stojí jeho 
pohled na Bořeň, který trochu jinak 
osloví ty, kteří mají tuto bílinskou 
dominantu denně "na očích".

Chabr, chomutovský malíř a uči-
tel výtvarné výchovy základní 
a základní umělecké školy, se pre-
zentuje také krajinomalbami, ale 
i mystickými díly, zobrazujícími ta-
jemno a antickou mythologii. Jeho 
uchvacující kompozice známých 
příběhů (Danajský dar, Jablko svá-
ru) nutící k zamyšlení a hledání ji-
notajů v promyšlených, ale i velmi 
impulzivních tazích štětcem, si jistě 
najdou své obdivovatele.

PhDr. Renáta Mužíková

V Městském divadle v Bílině proběhlo ve čtvrtek, 5. dubna setkání 
s malíři Mgr. Miroslavem Mužíkem a Mgr. Ladislavem Chabrem. 
Jejich společná výstava s názvem Dva Koníci, která je k vidění do 
27. května tohoto roku byla oficiálně zahájena malířkou a man-
želkou jednoho z přítomných "Koníků", PhDr. Renátou Mužíko-
vou, PhD. V úvodu zahráli hudebníci ze ZUŠ Bílina.

Bílinská trofej 2012 - turnaj v Kendó
DDM Bílina a kendo oddíl SanDoMon Bílina pořádá dne 28. dubna 2012 dětský 
turnaj v Kendó. Zveme tímto širokou veřejnost do tělocvičny DDM, aby přišli pod-
pořit bílinské kendisty v boji. Zahájení je ve 13:00, následuje Kihon a poté Shi ai 
v jednotlivých kategoriích. Na vaši podporu se těší bílinští Kendisté.

Ilustrační foto Zdroj: www.wikipedie.cz
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Kulturníservis
AREÁL LÁZNÍ KYSELKA 
Sobota 5. květen - 9.00 hodin

MÁJOVÝ JARMARK
Tradiční Májový jarmark 
v areálu lázeňského parku 
Kyselka v Bílině. Kulturní 
program na pěti scénách 
bude bohatý a pestrý pro 

děti i dospělé. Z programu: 
ŽLUTÝ PES, KATARÍNA 

KNECHTOVÁ, KOBLÍŽC!, 
NEW AGE OF SMOKIE, 

TAXMENI aj. Součástí 
programu budou jako vždy 
dětské atrakce, stánky, koně, 

poníci aj.

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:

Po-Čt: 8.00-12.00   12.30-17.00
Pá: 8.00-12.00  12.30-15.00 

do 25. května 2012
OBRAZY - ŠIMON PEČENKA 

a JOSEF HEJCMAN 
Výstava kreseb a obrazů 

moderátora, baviče Šimona 
Pečenky a Josefa Hejcmana 

z Postoloprt. Vstupné zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:

po-pá: 10.00-12.00; 12.30-16.00
so-ne: zavřeno

do 29. dubna 2012
OBRAZY A PLASTIKY

Výstava olejomaleb a plastik 
W. Laufa, K. Guryana, R. Peschla 

z Teplic. Vstupné: 10,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí 

v rámci kulturních akcí 
v Městském divadle.

Více na www.kckaskada.cz.
do 27. dubna 2012

OBRAZY
Výstava expresivních obrazů 
a krajin Vladimíra Mužíka 
z Mostu a Ladislava Chabra 

z Chomutova. Vstupné zdarma

Studentky bílinského gymnázia vystavují své fotografie 

26.4. 
18:00-21:00

Korálkování: Tradiční výtvarná dílna na výrobu korálkových šperků. Pro začátečníky i pokročilé. 
Cena: 120,- Kč

28.4. 
10:00-12:00 

9:30 -15:30

Keramická dílna pro veřejnost č. 13: Keramická dílna pro začátečníky i pokročilé. 
Pracujeme s keramickou hlínou podle předlohy i své fantazie, cena 30,- Kč/hod.

Bílinská trofej Kendó dětský turnaj. Děti budou rozděleny do věkových kategorií přihlášky 
do 18. dubna na adrese ziegelhe@email.cz.  trénink - 50,- Kč, doprovod zdarma, turnaj: 150,- Kč

30.4. 
10:00-11:30 

16:00-18:00

Čarodějnice v Klokánku: Čarodějnický rej a opékání buřtů na zahradě DDM pro členy RC Kloká-
nek. S sebou buřty a pečivo. Cena: 46,- Kč dítě + jeden dospělý

Čarodějnický rej s opékáním buřtů: Maškarní čarodějnický rej pro všechny školáky. Diskotéka v mas-
kách, hry, malování na obličej - kdo bude chtít opékat, přineste si s sebou: buřt a pečivo. Cena: 30,- Kč

Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 529 / 10, 418 01 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

DUBEN 2012

ČARODĚJNICKÝ REJ
pondělí 30.4.2012 – 16:00-18:00

tělocvična a zahrada DDM
Maškarní čarodejnický rej pro všechny školáky – holky i kluky

- diskotéka v maskách, hry, malování na obličej
- kdo bude chtít opékat přineste si s sebou: buřt a pečivo

TĚŠÍ SE NA VÁS ČARODĚJNICE Z DDM

Přijměte pozvání na zajímavou výstavu, kterou můžete shlédnout 
ve vstupní chodbě knihovny na Mírovém náměstí. od 2. dubna do 
konce května.

Zatím stále ještě studentky bílin-
ského gymnázia( letos maturují) 
Markéta Machová(nar.1993) 
a Lada Musilová (nar.1992) 
opět překvapí svým neotřelým 
pohledem na svět. V chodbě 
knihovny vystavují již podruhé. 
Své převážně přírodní fotografie 
uvádějí nápaditou pozvánkou, 
která by neměla návštěvníky 
odradit, i když text je v tomto 

smyslu formulován, ale naopak 
vzbudit jejich zvědavost. Moc 
nás těší, že v dnešní době „vir-
tuální reality“ si někteří mladí 
vyrazí do přírody a tam se snaží 
zachytit prchavé okamžiky, kte-
ré činí náš život krásnější a za-
jímavější.
Tak se přijďte naladit do nadchá-
zejícího jara, určitě nebudete lito-
vat...

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. Jinak budou zrušeny a dány do prodeje. 

Čtvrtek 26. duben 17.30

BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD – 2D
Velká Británie/USA/Spojené arabské emiráty/
Indie/Komedie/Drama/České titulky. 
Vstupné: 90 Kč, 118 min., P-12

Pátek 27. duben 17.30

KOUPILI JSME ZOO – 2D
USA/Komedie/Drama/Rodinný/České titulky. 
Vstupné: 90 Kč, 124 min., MP

Pátek 27. duben 20.00
Sobota 28. duben 20.00

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK – 2D
ČR/Komedie. České znění. Vstupné: 90 Kč, 
90 min., P–12

Pátek 27. duben 22.00

HAVRAN – 2D
USA/Maďarsko/Spain/Thriller/České titulky. 
Vstupné: 90 Kč, 111 min., P-15

Sobota 28. duben 17.30

SLEČNA NEBEZPEČNÁ – 2D
USA/Thriller/Komedie/Krimi/České titulky.  
Vstupné: 90 Kč, 91 min., P-12

Neděle 29. duben 15.00

HURÁ DO AFRIKY - 3D
Německo/Rodinný/Animovaný/Český 
dabing. Vstupné: 130 Kč, 93 min., MP 

Čtvrtek 3. květen 17.30

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 - 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Rodinný/Fantasy/
Český dabing. Vstupné: 110 Kč, 126 min., MP

Pátek 4. květen 17.30

HNĚV TITÁNŮ – 3D
USA/Akční/Fantasy/Dobrodružný/České 
titulky. Vstupné: 130 Kč, 112 min., P–12

Pátek 4. květen 20.00

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ 
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA – 2D
ČR/Komedie/České znění. Vstupné: 90 Kč, 90 
min., P–12

Pátek 4. květen 22.00

HAVRAN – 2D
USA/Maďarsko/Španělsko/Thriller/. České 
titulky. Vstupné: 90 Kč, 111 min., P–15

Neděle 6. květen 15.00

PIRÁTI! - 3D
USA/Velká Británie/Animovaný/
Dobrodružný/Rodinný/Český dabing. 
Vstupné: 160 Kč, 88 min., MP

Neděle 6. květen 17.30

VRÁSKY Z LÁSKY – 2D
ČR/Drama/Komedie/České znění. Vstupné:  
80 Kč, 101 min., MP
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Výsledková listina
taneční soutěže „Bořeňská čarodějnice 2012“
15. ročník - 17.-18. 4. 2012 - Městské divadlo v Bílině

1. KATEGORIE: MATEŘSKÉ ŠKOLY
jednotlivci - 3 tanečníci

1. místo:  Tereza Sachlová, Jannick Sysel, Hana 
Matyšincová – MŠ Hrobčice, vystoupení: 
KLAUN (ocenění Bořeňská čarodějnice 
2012)

1. KATEGORIE: MATEŘSKÉ ŠKOLY
kolektivy

1. místo:  PIŠKVORKY - MŠ Švabinského 
Bílina, vystoupení: HAJNÝ JE LESA 
PÁN , vedoucí: P. Junková, J. Sedláčková 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  VČELKY - MŠ Švabinského Bílina, 
vystoupení: TĚLOCVIČNA, vedoucí: 
Soňa Košútová

3. místo:  MŠ Hrobčice, vystoupení: KUŘÁTKA, 
vedoucí: Šárka Šťastná

3. místo:  2. třída PASTELKA - MŠ Most, Zahradní, 
vystoupení: TVOŘIVÉ DOVÁDĚNÍ, 
vedoucí: Miroslava Valková

2. KATEGORIE: 1. STUPEŇ ZŠ
jednotlivci - 3 tanečníci

FOLKLÓR
l. místo:  Sára Syrová - ZŠ Dubí, vystoupení: 

ORIENTÁLNÍ TANEC (ocenění Bořeňská 
čarodějnice 2012)

MODERNA
l. místo:  Aneta Vedejová – 8. ZŠ Most (ocenění 

Bořeňská čarodějnice 2012)
2. místo Veronika Sukelová – 8. ZŠ Most
3. místo:  Barbora Kraitlová, Kristýna Nguyenová – 

ZŠ Okružní, Most, vystoupení: RABIOSA

2. KATEGORIE: 1. STUPEŇ ZŠ
 kolektivy
KLASIKA

1. místo:  MAŽORETKY MINI SLUNÍČKO 
MOST - ZŠ Okružní, Most, vystoupení: 
ARASANDO    
vedoucí: Kristýna Süttöová (ocenění 
Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  2., 3. 4. a 5. třída – ZŠ Hostomice, 
vystoupení: CIRKUS,  vedoucí: Mgr. Iveta 
Hrubešová

FOLKLÓR
1. místo:  5. třída – ZŠ Aléská, Bílina, vystoupení: 

ZUZANA, vedoucí: p. uč. Kouřilová, 
Vokurková (ocenění Bořeňská čarodějnice 
2012)

2. místo:  3., 4. a 5. třída – ZŠ Hostomice, 
vystoupení: CIKÁNSKÉ SRDÉČKO, 
vedoucí: Mgr. Iveta Hrubešová

3. místo:  Břišní tance MATRAGY – ZŠ Trmice, 
vystoupení: BŘIŠNÍ TANEC, vedoucí: 
Mgr. Blanka Kratěnová

MODERNA
1. místo:  MAŽORETKY MINISLUNÍČKO Most 

- ZŠ Okružní, Most, vystoupení: EVERY 
BODY DANCE NOW! vedoucí: Kristýna 
Süttöová (ocenění Bořeňská čarodějnice 
2012)

2. místo:  AMARO DANCE I. – ZŠ Trmice, 
vystoupení: TYGŘÍCI, vedoucí: Mgr. 
Markéta Petrovajová

3. místo:  B-BOYS – Nízkoprahové centrum 
Bílina, vystoupení: BREAK DANCE 
COMPANY, vedoucí: Petr Mati

3. KATEGORIE:
2. STUPEŇ ZŠ, SŠ, UČILIŠTĚ

jednotlivci - 3 tanečníci
MODERNA

1. místo:  Vendula Štípková - 8. ZŠ Most (ocenění 
Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  Nikola Vedejová, Aneta Vedejová – 
8. ZŠ Most

3. místo:  Lucie Zeidlová - 8. ZŠ Most

3. KATEGORIE:
2. STUPEŇ ZŠ, SŠ, UČILIŠTĚ

kolektivy
KLASIKA

1. místo:  T.X.S.  DANCE – ZŠ Aléská, Bílina, 
vystoupení: TEMNOTA (ocenění 
Bořeňská čarodějnice 2012) 

2. místo:  MAŽORETKY SLUNÍČKO MOST - 
ZŠ Okružní, Most, vystoupení: TITANIC,  
vedoucí: Kristýna Süttöová

FOLKLOR
1. místo:  ŠTĚBETALKY – ZŠ Braňany, 

vystoupení: CAIRO, vedoucí: Zdenka 
Tikalová (ocenění Bořeňská čarodějnice 
2012)

MODERNA
1. místo:  T.X.S. DANCING LADY´S – 7. třída 

- ZŠ Aléská, Bílina, vystoupení: 
EXPRES, vedoucí: p. uč. Kouřilová, 
Vokurková (ocenění Bořeňská 
čarodějnice 2012)

2. místo:  MEMORIES – ZŠ Maršovská, Teplice, 
vystoupení: NEUVĚŘITELNÁ 
CESTA, vedoucí: Mgr. Karolína 
Waldsteinová

3. místo:  Taneční skupina OSMIČKA - 8. ZŠ, 
Most, vystoupení: ATAK 

4. KATEGORIE: ZUŠ, DDM,
TANEČNÍ KLUBY A AGENTURY

kolektivy - předškolní věk
1 .místo:  ŠIKULKY – Taneční studio Kamily 

Hlaváčikové Most, vystoupení: MYŠKY, 
vedoucí: Kamila Hlaváčiková (ocenění 
Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  PIVOŇKY A KULIHRÁŠCI – Taneční 
studio Kamily Hlaváčikové Most, 
vystoupení: MRAVENČÍ TANEČEK, 
vedoucí: Kamila Hlaváčiková

4. KATEGORIE: ZUŠ, DDM,
TANEČNÍ KLUBY A AGENTURY

jednotlivci - 3 tanečníci mladší (6 - 12 let)
KLASIKA

1. místo:  Tereza Líšková, Kamila Pokorná – ZUŠ 
G. Waltera Bílina, vystoupení: TANEC 
DÍVEK (ocenění Bořeňská čarodějnice 
2012)

2. místo:  Magdalena Nováková, Kateřina Němcová 
- TS K. Hlaváčikové Most, vystoupení: 
LADNÉ POHLAZENÍ

  
MODERNA

1. místo:  DUO TWINS-Karolína Slámová, 
Kristýna Slámová - DEMI DANCE 
Most (ocenění Bořeňská čarodějnice 
2012)

2. místo:  Sabina Nedvědová, Nela Kailová – Duo 
TS K. Hlaváčikové Most, vystoupení: 
SINGLE LADIES

4. KATEGORIE: ZUŠ, DDM,
TANEČNÍ KLUBY A AGENTURY

kolektivy - mladší (6 - 12 let)
KLASIKA

1. místo:  ZUŠ G. Waltera Bílina, vystoupení: 
OBRÁZKY, vedoucí: Petra Běláčová 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  Taneční divadlo Teplice, vystoupení: 
KVĚTINOVÉ VÍLY, vedoucí: Dagmar 
Bašusová

3. místo:  ŽABIČKY – Taneční studio Kamily 
Hlaváčikové Most, vystoupení: KLAMNÉ 
MÁMENÍ, vedoucí: Dáša Malá

FOLKLÓR
1. místo:  ZUŠ G. Waltera Bílina, vystoupení: 

PÍŠŤALKY, vedoucí: Petra Běláčová 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  ZUŠ G. Waltera Bílina, vystoupení: 
ČMELÁCI, vedoucí: Petra Běláčová

3. místo:  ORIENT DĚTI – Taneční studio K. 
Hlaváčikové Most, vystoupení: ORIENT 
MIX, vedoucí: Bc. N. Vopelková, L. Leheňová

MODERNA
1. místo:  Taneční skupina K. Hlaváčikové 

DIAMONDS Most, vystoupení: SNÍME, 
vedoucí: Andrea Trnková (ocenění 
Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  ŠOK CREW – DEMI DANCE Most, 
vystoupení: PARLE VU FRANCE?, 
vedoucí: Veronika Vopelková

3. místo:  KOPRETINKY Most – Taneční studio 
K. Hlaváčikové Most, vystoupení: 
BARBIE, vedoucí: K. Hlaváčiková

4. KATEGORIE: ZUŠ, DDM,
TANEČNÍ KLUBY A AGENTURY

jednotlivci - 3 tanečnící - starší (13 - 19 let)
KLASIKA

1. místo:  Tereza Siváková - Taneční divadlo 
Teplice, vystoupení: SPÍCÍ KRASAVICE 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 2012)

4. KATEGORIE: ZUŠ, DDM,
TANEČNÍ KLUBY A AGENTURY

kolektivy - starší (13 - 19 let)
KLASIKA

1. místo:  Taneční divadlo Teplice, vystoupení: 
BARVY, vedoucí: Dagmar Bašusová 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  Taneční divadlo Teplice, vystoupení: 
GOLDEYE, vedoucí: Dagmar Bašusová

3. místo:  Taneční divadlo Teplice, vystoupení: 
STUDÁNKOVÉ VÍLY, vedoucí: Dagmar 
Bašusová

FOLKLÓR
1. místo:  ZUŠ F. L. Gassmanna Most, vystoupení: 

FRESH, vedoucí: Jitka Mlnaříková 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 2012)

MODERNA
1. místo:  ŠOK CREW – Taneční studio DEMI 

DANCE Most, vystoupení: OUTTA YOUR 
MIND, vedoucí: Veronika Vopelková 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo:  SPLENDIX Most – Taneční studio K. 
Hlaváčikové Most, vystoupení: JEDEM 
DÁL, vedoucí: Iveta Kozariková

3. místo:  TK SPRING  - FAIRIES – DDM Teplice, 
vedoucí: Veronika Bělohradská, Petra Veselá

Za KC Kaskáda: Petra Zaťková
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Rada města na své 8. schůzi konané 11. 04. 2012 mimo jiné:
Schválila:

■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve 
výši 10.000 Kč mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Arkádií, společností pro 
komplexní péči o zdravotně postižené jako 
příjemcem, na dopravu klientů se zdravot-
ním omezením na lázeňský pobyt v Maďar-
sku – Harkány v termínu od 22.06.2012 do 
01.07.2012. 
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem 
ve výši 30.000 Kč na exkurze, navýšení 
rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 25.000 Kč na 
cestovné a pronájem, navýšení rozpočtu 
ZŠ Lidická ve výši 23.000 Kč na dopravu 
a vstupné a navýšení rozpočtu MŠ Švabin-
ského výši 5.000 Kč na úhradu pořadu pro 
děti, vše z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací ve městě Bílina.
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve výši 
11.000 Kč na odpisy nově zakoupeného 
majetku v roce 2012 a zároveň schvaluje 
úpravu odpisového plánu ZŠ Lidická na rok 
2012, dle návrhu předloženého ředitelkou 
školy.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskytovatelem 
a Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako pří-
jemcem ve výši 32.000 Kč na lyžařský vý-
cvik 32 žáků z rezervy pro školy v přírodě. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí finanč-
ní dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a občanským 
sdružením MOST K NADĚJI pro Linku du-
ševní tísně na dokrytí finančních prostředků 
pro rok 2012. 
■ Vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele Centrální školní 
jídelny Bílina, Nábřeží 381.
■ Rekonstrukci ulice 5. května v Bílině dle 
varianty č. 3 studie předložené panem Vác-
lavem Veverkou.
■ Účast pana Josefa Horáčka, starosty 
města, na zahraniční služební studijní cestě 
do Německa a Belgie pořádané Severočes-
kými doly, a. s., ve dnech 24. – 27. dubna 
2012.
■ Úpravu ceníku pro tenisové dvorce, kdy 
cena za jednotlivé vstupné je stanovena bez 
rozlišení dne, času a věku ve výši 150 Kč za 
pronájem dvorce na jednu hodinu, s účin-
ností dnem schválení. 
■ Zavedení a vstupné do plavecké haly, 
na koupaliště, na zimní stadion a na teni-
sové dvorce pro držitele Rodinných pasů, 
s účinností dnem schválení, dle návrhu 
předloženého jednatelem společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 
s. r. o.
■ Řádnou účetní závěrku a rozdělení zisku 
za rok 2011 společnosti Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina, s. r. o., dle návrhu 
předloženého jednatelem společnosti.

Zamítla:
■ Žádost Občanského sdružení ROZKOŠ 
bez RIZIKA o poskytnutí finanční dotace 
z Programu podpory sociálního začleňování 
ve městě Bílina pro rok 2012. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci:
• „Lávka k hřišti s umělým povrchem“ je na-
bídka společnosti HAKIM, s. r. o., Bílina
• „Oprava veřejného osvětlení v areálu Hor-
nické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bíli-
na“ je nabídka firmy STANISLAV TEJČEK 
ELEKTROSERVIS, Bílina
• „Oprava a úprava hygienického zázemí, 
Komenského ul., Bílina“ je nabídka firmy 
JIŘÍ BALLÝ Hostomice. 
• „ZŠ Aléská – výměna dlažby mezi pavilo-
ny“ je nabídka firmy HAKIM, s. r. o., Bílina. 
• „Obnovení fasádního pláště objektu č. p. 
73 – Mírové náměstí, Bílina“ je nabídka fir-
my YSSEN, s. r. o., Litvínov. 
■ Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 
na akci „Generální oprava veřejného osvět-
lení – lokalita Důlní v Bílině“.
■ Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
na „Pořízení kamerového systému HNsP“ 
dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro pří-
pravu a zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, spo-
lečnosti BS Gamm, s. r. o., Most, a to jako 
specializovanou zakázku.
■ Nepokračovat v inženýringu a následném 
zajištění realizace stavby parkoviště osob-
ních aut v ulici Tylova, Bílina – Újezdské 
předměstí, na základě nesouhlasu nájemní-
ků objektu Tylova 

Vzala na vědomí:
■ Zápis z jednání pracovní skupiny pro rege-
neraci městské památkové zóny Bílina – vy-
užití kvóty přidělené Ministerstvem kultury 
ČR Městu Bílina ke  spolufinancování akce 
„Restaurování sochy Panny Marie Immacu-
laty“.
■ Zápis z komise pro obchvat, která se usku-
tečnila 21.03.2012, zápis z jednání komise 
pro školství, kulturu a sport z 02.04.2012 
a zápis ze zasedání sociálně zdravotní komi-
se z 28.03.2012.
■ Informaci ředitelky Městských technic-
kých služeb Bílina o stavu veřejného osvět-
lení v Bílině. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení se lze se-
známit na úřední desce MěÚ Bílina 
nebo v sekretariátu starosty města 
a dále i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

Zastupitelstvo města Bílina na svém 3. zasedání, 
které se uskutečnilo 19. 4. 2012 mimo jiné:

Schválilo:
■ Přijetí finančních darů od společnosti ČEZ, a. s., v celkové 
výši 4.030.000 Kč na tyto akce:
a)  oplocení Lesní kavárny na Kyselce ve výši 350.000 Kč,
b)  zimní stadion – vymalování vnitřních prostor ve výši 

150.000 Kč,
c)  tenisové kurty – zakoupení stroje pro revitalizaci antuky ve 

výši 120.000 Kč,
d)   veřejné osvětlení a oprava komunikace u garáží Za Chlu-

mem, Čapkova ul., ve výši 300.000 Kč,
e)  pořízení mobiliáře do městských parků ve výši 300.000 

Kč,
f)  veřejné osvětlení na parkovišti po obvodu náměstí ve výši 

700.000 Kč,
g)  rekreační areál na Kyselce – výměna laviček, rozšíření za-

bezpečovacího zařízení, oprava betonových podezdívek ve 
výši 100.000 Kč,

h)  nová autobusová zastávka v ul. Jižní ve výši 160.000 Kč,
i)  pořízení gastronomického vybavení pro HNsP ve výši 

400.000 Kč,
j)  vybudování dětského hřiště a sportoviště v lokalitě Větrák 

ve výši 300.000 Kč,
k)  vybudování dětského hřiště na PP I ve výši 300.000 Kč,
l)  dokončení opravy klubovny TJ SIAD ve výši 150.000 Kč,
m)  oprava převlékáren na koupališti Kyselka ve výši 100.000 

Kč,
n)  infrastruktura – oprava zpevněných ploch (parkoviště) ve 

výši 150.000 Kč,
o)  stavební úpravy objektu rychlého občerstvení na minigolfu 

Kyselka ve výši 150.000 Kč,
p)  infrastruktura – oprava chodníku ve výši 300.000 Kč.
■ Přijetí dotace ve výši 658.000 Kč z programu Prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR na realizaci projektu „Asis-
tent prevence kriminality“.
■ Přijetí dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 
155.000 Kč na zajištění Ambulantní pohotovostní péče pro 
rok 2012.
■ Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 640.000 Kč na 
činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí.

■ Uzavření kupních smluv mezi městem Bílina jako kupujícím 
a MUDr. Jaroslavem Čermákem, MUDr. Radkou Tetřevovou, 
MUDr. Karlem Prejzou a MUDr. Josefem Chudáčkem jako 
prodávajícími. Předmětem smluv je odkoupení obchodních 
podílů společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, za cenu dle Znaleckého posudku č. 1/2012 – ocenění 
obchodních podílů společnosti Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina.
■ Uzavření smlouvy č. S-11661007 o poskytnutí podpo-
ry z programu Zelená úsporám ve výši 4.731.300 Kč mezi 
městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem 
životního prostředí České republiky jako poskytovatelem 
podpory, na akci „Zateplení panelového domu Za Chlumem 
751, Bílina“. 
■ Záměr prodeje domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozem-
kové parcely č. 1756 pod stavbou o výměře 229 m2 a p. p. č. 
1757 (zahrada) v k. ú. Bílina, za kupní cenu 2.200.000 Kč, 
v případě více zájemců se jedná o prodej obálkovou metodou 
s výše uvedenou vyvolávací cenou.
■ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině, kterým se Domu dětí 
a mládeže v Bílině povoluje reklamní činnost. 
■ Rozdělení finančních příspěvků sportovním organizacím 
z Programu podpory sportu ve městě Bílina, na činnost pro 
rok 2012, dle návrhu předloženého komisí pro školství, kul-
turu a sport. 
■ Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako dár-
cem a společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je převede-
ní užitkového vozu dodávkového typu „Caddy“ v hodnotě 
373.289 Kč. 
■ Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Bílina a ob-
cemi Měrunice a Kostomlaty pod Milešovkou, jejímž před-
mětem je zajištění činnosti a úkolů Městské policie Bílina. 
■ Uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci mezi městem 
Bílina a Severočeskými doly, a. s., jejímž předmětem je přede-
vším záměr úpravy hranice dobývacího prostoru lomu Bílina. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z přebytku hospo-
daření ve výši 177.000 Kč mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, pracoviště 
Bílina, jako příjemcem, na úhradu provozních nákladů gym-

názia v Bílině. 
■ Činnost rady města v samostatné působnosti za období od 
08.02. do 28.03.2012.

Pověřila:
■ Pana Martina Lišku a pana Ing. Františka Poživila (jako 
náhradníka) účastí na dražbě nemovitostí dne 24.04.2012 – 
budova č. p. 2 na parcele 1817, budova č. p. 4 na parcele 1815, 
p. p. č. 1815, p. p. č. 1816, p. p. č. 1817, p. p. č. 1818 vše k. ú. 
Bílina (bývalý Štěpánský dvůr).

Vzala na vědomí:
■ Informace vedoucího odboru nemovitostí a investic k plně-
ní usnesení zastupitelstva města č. 62 z 07.03.2012 týkající se 
předložení kompletního vyúčtování akce „Odstranění havárie 
kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o, 
Bílina“ a zároveň schvaluje prodloužení termínu plnění usne-
sení do dalšího zasedání ZM, které se uskuteční 23.06.2012.
■ Návrh občanů města na zjednosměrnění ulice Wolkerova. 
■ Návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na vypracová-
ní studie – ochrana osob a nemovitostí u komunikace I/13. Za-
stupitelstvo města zároveň pověřuje starostu města jednáním 
se zástupci Ministerstva dopravy ČR a ŘSD ohledně možnosti 
vypracování studie na výše uvedenou akci.
■ Návrh pana Michala Mleje, člena rady města, na vypra-
cování studie proveditelnosti varianty X – průjezd městem 
Bílina nahrazením uvažovaného obchvatu A a zároveň pově-
řuje starostu jednáním se zástupci Ministerstva dopravy ČR 
a ŘSD o možnosti vypracování studie na průtah Bílinou dle 
varianty X.
■ Otázky a připomínky pana Ing. Jiřího Kidory, bytem v Bí-
lině, ohledně Územního plánu Bíliny a vlivu východního 
návrhu obchvatu na město a občany města a otázky ohledně 
proveditelnosti průtahu Bílinou dle varianty X.
■ Informaci o rozhodnutí správní rady společnosti zrušit obec-
ně prospěšnou společnost Bílinské lázně, a to k 01.07.2012.
■ Zápis z jednání finančního výboru z 27.02.2012 a kontrolní-
ho výboru z 21. 03 a 11. 04. 2012.
■ Rezignaci pana Josefa Mairicha (B10) na funkci člena Kon-
trolního výboru Zastupitelstva města Bíliny k 03.04.2012.
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Prezident HC Draci Bílina nad dotazy fanoušků 

HOBBY ITP ESSOX CUP – cross country motocyklů a čtyřkolek – 7.–8. 4. 2012 Bílina
O víkendu 7.-8.4.2012 se jel v Bílině (Chotovenka) v rámci seriálu Cross Country, MM ČR, P ČR a Hobby ITP ESSOX CUP, cross 
country motocyklů a čtyřkolek. Pořadatele překvapila velká účast diváku,kteří zde vydrželi i přes nepříznivé počasí a mezi přítomný-
mi nechyběl ani starosta města Bílina Josef Horáček. 

Účastník druhé hokejové ligy HC Draci Bílina má za sebou úspěšnou premiérovou sezónu, ve které se podařil hlavní úkol, který zněl. 
Zajistit si bezpečné udržení v soutěži. To se splnilo a klub HC Draci Bílina navíc nemusel o druholigovou příslušnost bojovat v baráži. 
Oddíl, který letos slaví 15. let navíc splňuje to, co před sezónou jasně říkal. Prioritou je mládež, které se v Bílině nadmíru vede a výborným 
způsobem bílinští mladíci reprezentují nejenom městu Bílinu, ale i celý Ústecký kraj. "A" mužstvo má nyní volno, ale to neznamená, že by 
vedení oddílu nepracovalo. Opak je pravdou. Fanoušci se navíc velice zajímají o to, co nového se v klubu děje, a to byl i důvod, proč dostali 
fanoušci možnost se zeptat prezidenta oddílu HC Draci Bílina Reného Štěpánka. Otázek se sešlo hodně a zde jsou odpovědi.

Komu fandíte v hokeji kromě Draků?
Kromě Draků fandím v první lize 
Ústí nad Labem a rád se podívám na 
každý dobrý hokej.

Doufáme, že nehodláte opustit Draky?
Draky neopustím a chci pro ně dělat 
maximum. Nebudu-li v budoucnosti 
vykonávat funkci prezidenta oddílu, 
tak se i nadále budu snažit Drakům 
pomáhat.

Jak se vám líbil přístup fanoušků 
v první sezóně Draků ve druhé lize? 
Jsme hrdí na náš Fan club, který 
se jistě ještě zlepší v další sezóně, 
vždyť hokej se snažíme hrát hlavně 
pro fanoušky a jejich zábavu.

Uvažujete o postupu do 1. Ligy?
Cíl je zachovat 2. ligu ve městě 
Bílina. To je to prioritní. V nové 
sezóně chceme postoupit do play off 
a bojovat o co nejvyšší příčky. Pokud 
by se naskytla možnost postupu do 

vyšší soutěže, tak by to pro nás bylo 
výzvou, ale vše samozřejmě záleží 
na penězích.

Měl by klub finančně na 1. ligu? 
Pro sponzory by byla samozřejmě 
atraktivnější první liga, finanční 
prostředky bychom museli 
shánět, ale znovu opakuji, není to 
jenom o klubu a hráčích, ale také 
o investicích do zimního stadionu. 
Vyšší soutěž by sebou přinesla 
i daleko větší investice.

Jak to bude vypadat s A týmem pro 
novou sezónou? Budou noví hráči. 
Co Dominik Hašek, ten je volný? 
Tak toto vše je v plné kompetenci 
trenéra týmu Kanise a manažera 
Zemana. V současné době 
jednáme s několika hráči, ale 
protože jednání nejsou u konce, 
tak by nebylo korektní, abychom 
pouštěli do světa nějaké 
informace. Dominik Hašek je sice 
zatím bez angažmá, dokonce se 
objevila i zpráva, že přestupuje 
k nám, z čehož bychom měli 
radost, ale šlo pouze o aprílovou 
zprávu. Ale rozhodně neříkáme, 
že je vyloučené, že se Dominik 
Hašek v Bílině objeví.

Byl jste spokojen s počtem fanoušků 
na domácích zápasech?
Byl jsem spokojený s návštěvností. 
Vážíme si fanoušků, kteří zavítají na 
naše domácí zápasy ve 2. hokejové 
lize a pevně věříme, že si najdou 

k nám cestu i v nové sezóně a to ještě 
ve větším počtu.

Co připravujete pro fanoušky pro 
nadcházející sezónu?
Tak na tuto otázku by Vám nejlépe 
odpověděl mluvčí klubu Karel 
Schön, ale protože mám od něj přesné 
informace, tak mohu prozradit, že 
chybět opět nebudou soutěže na 
ledové ploše, které měly velký ohlas 
mezi fanoušky. V letních měsících se 
objeví zbrusu nová knižní publikace, 
která bude vydána v rámci 15. let 
bílinského hokeje. Tu tvoří v těchto 
dnech právě Karel Schön. Musím 
ale zmínit i to, že se návštěvníci 
zimního stadionu dočkají nového 
ozvučení stadionu a v neposlední 
řadě bych rád informoval, že právě 
v těchto dnech se tvoří hymna oddílu 
HC Draci Bílina.

Jak bude vypadat ta spolupráce 
s Německem, o které se píše na webu?
Vše je na samotném začátku. Ale 
mohu potvrdit , že o spolupráci 
máme velký zájem. Není to o tom, 
že bychom se chtěli dostat do 
nějaké soutěže mužů v Německu, 
ale spolupráce se má týkat 
mládežnických oddílů. Našim 
mladým talentům by se tak mohla 
naskytnout možnost zahrát si 
v zahraničí a přijít více do kontaktu 
s mezinárodním hokejem.

Otázka z jiného soudku. V půlce 
sezóny začali jezdit i fanoušci 

z nedalekého Mostu. Jaký máte na 
ně názor?
Jsme jenom rádi, že se město Bílina 
se zviditelňuje a fanouškové k nám 
jezdí z jiných měst či obcí. Jsme 
velice rádi, za každého příznivce.

Co internetové stránky. Dočkáme se 
nějakých změn? 
Ano, změny budou. Už nyní je 
v provozu Shop HC Draci Bílina. 
Se zahájením sezóny budou 
spuštěny webové kamery, kdy 
si návštěvník stránek bude moci 
vždy podívat, co se zrovna děje 
na zimním stadionu. Výhodou pro 
návštěvníky našich stránek bude 
i to, že je zde v Bílině velký zájem 
o veřejné bruslení. Ti se tak budou 
moci podívat, kolik zrovna na ledě 
bruslí lidí. Změny na webových 
stránkách budou i v oblasti 
grafiky. Co se týká textového 
a obrazového zpravodajství, tak 
v současné době je na velice dobré 
úrovni, která se rovná dle mého 
názoru extraligovým týmům. 
Navíc máme zprovozněný i profil 
na Facebooku, a jak naše oficiální 
stránky, tak i Facebook je denně 
aktualizován.

Webové kamery budou jistě zajímavé, 
ale nebojíte se, že by Vám ubraly 
diváky v hledišti při zápasech? 
Záleží na každém fanouškovi, ale 
jak já vždy říkám: Sledovat Draky 
naživo se ničemu nevyrovnaná.

Karel Schön

Na jezdce čekala nově vytvořená trať o délce 
minimálně 9 minut jízdy v jednom kole pro ty 
nejrychlejší, se vším co má trať pro CC obsa-
hovat -sjezdy, výjezdy, písek, kameny atd. 
Opravdu skvěle připravená trať, jak si jezdci 
během závodu pochvalovali, sobotní mrazivé 
ráno,vystřídalo během dne sněžení, déšť a ne-
příjemný ledový vítr, což neubralo na dobré 
atmosféře celého závodu kterého se zúčastni-
lo více jak 100, na závodě se nechyběla celá 
současná špička Cross Country, mezi startu-
jícími nechyběl ani ex mistr světa a evropský 
šampion v enduru Ota Kotrba(762), který ve 
své třídě kraloval a ukázal svou mistrovsky 

čistou  jízdu, kde opět neměl 
konkurenci. 
Závodu se zúčastnily 
jako každý rok i ženy, 
které mužům ztížily 
dosti celý závod, kde 
předvedly, že i ženy 
mohou jezdit dobře 
a muži na ně nestačí, 
mezi stálicemi na poli 
čtyřkolek patří Rouč-
ková Ollie(Olí), která již 
získala mnoho ocenění a ví-
tězství. 

Nesmíme opomenout i zá-
sluhy Bílinského moto-

klubu, který vybojoval 
cenné body ve všech 
kategoriích. 
Poděkování všem 
organizátorům zá-
vodu za skvěle 
připravenou trať 

a dobrou organizaci 
celého závodu a již se 

těšíme na příští závod, 
který se koná v květnu.

 Jaroslav Vimr
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FK Bílina - FK Litvínov 1:1 (1:0)

Bílinský bikrosař Matěj Chalupný 
ve finále Mistrovství Evropy

Třetího těžkého soupeře v řadě přiřkl los Bílině, ale ani potřetí 
nebyla poražena.  Hosté se představili jako fotbalově vyspělý ce-
lek, domácí těžili z tradiční bojovnosti.  Od počátku se hrálo  se 
snahou o zakončení na obou stranách, mírně navrch měla Bílina, 
ale první velkou šanci měli hosté. V 17.minutě postupoval Režný 
po pravé straně sám na branku, ale vystřelil těsně vedle. Potom 
předvedli pěknou akci Novák s Levým, ale Egrt míč nedoběhl.  
Ve 22.minutě střílel vedle litvínovský Svoboda a potom ho napo-
dobil i Mergl. V 35.minutě vypálil Levý, na vyražený míč si na-
běhl Žemba a nekompromisně zavěsil. V závěru poločasu kopali 
litvínovští sérii tří rohů, šanci Režného řešil Čurda. Potom ještě 
Novák vysunul  Barana, ten nacentroval, ale Augusta byl již v zá-
klonu a hlavička šla mimo.  

Hosté vyrovnali hned na začátku 
druhého poločasu a potom se hra 
přiostřila.  Nákop Vosátky před 
brankařem nezpracoval Novák,  
po rohu předvedl výborný zákrok 
Čurda. V 56.minutě se uvolnil 
Egrt, přihrál před branku, ale No-
vákovi chyběli decimetry. V 61.
minutě zachraňoval na šestnáctce 
za cenu žluté karty Vosátka, ale 
střela Drbohlava z trestného kopu 
mířila mimo. V 77.minutě dostali 
hosté dvě žluté karty, když faulo-
vali při výhodě domácích dvakrát 

za sebou. V 80.minutě vyškrábl 
nad hlavičku Čurda a po rohu 
nastřelili hosté před brankou Mer-
gla. V závěru Bílina tlačila, po 
rohu Ščuky létal míč na desítce, 
ale nenašel se střelec a v nastave-
ní trefil Mergl na brankové čáře 
Karla a potom Merglovu hlavičku 
brankař vyrazil.  Litvínovští Tichý 
a Khaur dostali v závěru druhou 
žlutou kartu a byli vyloučeni. 
„Narazili jsme na nejlepší tým 
jara, před zápasem bychom bod 
brali. Musím uznat, že ve druhém 

poločase nás Litvínov přehrával. 
Škoda poslední minuty, kdy Mer-
gl trefil na brankové čáře Litvíno-
va Karla do hlavy,“ byl spokojen 
trenér domácích Jaroslav Kovač-
ka.  Také na podzim Bílina v Lit-
vínově remizovala.
 Oldřich Bubeníček

Branky:  35. Žemba – 
47.Cholenský

Bílina:  Čurda –  Žemba, 
Vosátka, Karel, Mergl – Pavlíček, 
Levý, Augusta, Baran (46. Ferko) 
– Egrt (57. Ščuka), Novák 
(83. Kotěšovský)

Lepší „comeback“ si bílinský 
talentovaný jezdec přát nemo-
hl. Po osmiměsíční pauze zapří-
činěné zraněním z loňského svě-
tového šampionátu v Dánsku 
se místní borec z klubu BMX 
Bílina postavil hned na start 
závodu Mistrovství Evropy Ju-
nior a Elite v italském městeč-
ku Creazzo nedaleko Verony. 
A bylo z toho hned 5. místo!

Na startu se představili ti nejlepší 
junioři nejen z Evropy, ale i Jižní 
Ameriky či Asie, což zaručovalo 
kvalitní závod a taktéž pěknou po-
dívanou. Kvalifikačními jízdami 
Matěj prošel bez větších problémů, 
a tak se mohl těšit na vyřazovací 
finálové boje. „Týden před závody 
jsem trávil v jižní Francii, kde jsem 
poprvé od zranění jezdil naplno na 
dráze a také jsem se sžíval s no-
vým kolem. Takže jsem měl oba-
vy, jak na tom vůbec budu.“, svěřil 
se Matěj. O postupu ze čtvrtfinále 
rozhodla až poslední zatáčka, kde 
se bílinský junior dostal ze šesté na 

čtvrtou postupovou pozici. V se-
mifinálové jízdě z toho v cíli bylo 
třetí místo a tolik kýžený postup 
do finálové osmičky. „Jsem mile 
překvapen, zranění bylo dlouhé. 
Samozřejmě Matěj přes zimu ne-

spal, trávil hodiny a hodiny v po-
silovně, na rotopedu, nějaký čas 
také trávil v teple na Malorce, kde 
najížděl kilometry.“, dodal spoko-
jeně bratr, trenér a manažer v jedné 
osobě Zdeněk Chalupný. Finálový 

start nebyl ideální a Matěj nakonec 
obsadil výborné 5. místo.  
V neděli seriál Mistrovství Evropy 
pokračoval dalším závodem, kdy se 
nadějný jezdec opět blýskl pěkným 
umístěním. Tentokráte se jelo za 
deštivého počasí a až semifinálové 
páté místo znamenalo stop v zá-
vodě, když o postupujícím musela 
rozhodnout až cílová kamera a to 
v neprospěch Matěje. V konečném 
pořadí závodu to pro Matěje zna-
menalo krásné 9. místo. Za zmínku 
rozhodně stojí také osmifinálové 
umístění dalšího bílinského repre-
zentanta Michala Schurana, který 
závodí v kategorii 15/16 let. 
Seriál Mistrovství Evropy pokračuje 
prvním víkendem v květnu a hosti-
telskou zemí bude francouzské měs-
tečko Orleans, kam se Matěj díky 
partnerům Fincentrum a.s., Suroviny 
Ivo Koželuh, ČEZ – sportem proti 
drogám, Autoškola Janička a Město 
Bílina také chystá a kde by chtěl na-
vázat na úspěšný italský comeback.
 Mgr. Zdeněk Chalupný,

trenér a manažer


