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Nic však netrvá věčně: „ Loni v břez-
nu jsem na zasedání Rady města 
předložil návrh, aby byl po dobu 
výstavby kruhových objezdů obou-
směrně otevřen průjezd Seifertovou 
a Wolkerovou ulicí, třináctka tím 
byla odlehčená a stavba snadně-
ji probíhala. Rada s tomto smyslu 
návrh schválila,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy Miroslav Jedlička. 
Minulý týden proto s ukončením 
stavby nastal čas vrátit do Wol-
kerovy ulice jednosměrný provoz 
a Seifertovu ulici znovu uzavřít. To 
vyvolalo rozporné reakce a slyšet 
jsou zejména ty nesouhlasné. Aby se 
však situace mohla případně změnit, 
je potřeba rozhodnutí zastupitelstva 
města, které v roce 2001 rozhodlo 
Seifertovu ulici uzavřít a na náměstí 
vytvořit klidovou zónu. Nyní o ulici 
bude nejspíše znovu jednat na svém 
zasedání 24. června.
V současnosti bude řešení provizor-
ní, jak říká pan Jedlička: „Nebudou 
zatím zpátky řetězy, které tam býva-
ly. Jsou tam zábrany a zákaz vjezdu. 
Řetězy se nejspíše nevrátí, dokud 
zastupitelstvo nerozhodne. Pak se 
uvidí, co bude dál.“
Je však otázkou, jestli je otevření této 

Kruhové objezdy na silnici 1/13 jsou plně v provozu. Poslední 
z nich, který rostl u radnice, je defi nitivně otevřen od pondělí 31. 
května. Stavba všech tří objezdů přinesla otevření a zprůjezdnění 
Wolkerovy a Seifertovy ulice, což mnozí řidiči uvítali a na prů-
jezdnost přes náměstí si zvykli.

Seifertova ulice opět uzavřena. Dobře? Špatně?

ulice pro město prospěšné, či niko-
liv. „Myslím, že je dobře, aby ulice 
byla otevřená. Je důležité, abychom 
vždy měli zadní vrátka pro nouzové 
situace, například kdyby se na tři-
náctce stala hromadná havárie nebo 
se překlopila cisterna s nebezpeč-
ným odpadem. Řetězy v Seifertově 
ulici by pak blokovaly možný objezd 
Teplickou, Wolkerovou a Seifertovou 
ulicí,“ vysvětluje jeden z důvodů pro 
otevření pan Jedlička.
Jinak to však vidí Jindřich Brunc-
lík ze sdružení Bořeň: „Ulice by 
měla zůstat uzavřena a třeba právě 
jen v případě nehody by se otevřela 
a mohlo by se tam projíždět. Trvale 
by měli mít průjezd povolen jen ha-
siči, sanitky a policie. Běžní řidiči 
ne. Proto se tu schválila před lety 
koncepce uzavření s tím, že se prove-
dou i další kroky ke zklidnění středu 
města. Náměstí by mělo být klidovou 
zónou, kde se scházejí lidé a za zády 
jim stále neprojíždějí auta.“
Za krok zpátky označil úplné otevře-
ní také městský architekt Karel Há-
jek: „Osobně si myslím, že neexistují 
pádné argumenty pro znovuotevření. 
Tři kruhové objezdy se dělaly prá-
vě proto, aby centrum mohlo zůstat 

zavřené, jak se o to usiluje i v jiných 
městech. Přes centrum by se nemě-
la dělat náhradní cesta pro tranzitní 
dopravu, když se ji nyní podařilo 
soustředit právě do jednoho korido-
ru. Jednou z nevýhod by bylo, že jak-
mile by vznikly kolony na třináctce, 
auta by jezdila přes město a vznikly 
by kolony i v něm.“ Karel Hájek však 
zároveň zdůrazňuje, že je to složi-
tá otázka, o které je třeba začít vést 
jednání, říct si argumenty obou stran, 
případně vypracovat studii, ze které 
by mohla také vyplynout jako ideální 
varianta zjednosměrnění ulice.
Důvodů pro a proti je víc. Dalším 
důvodem pro znovuotevření je 
podle odboru dopravy výhoda pro 
mnoho lidí, kteří bydlí na Újezdě 
či na Pražském Předměstí. Průjezd 
Seifertovou ulicí by jim výrazně 
zkrátil cestu. Lidé se ani kvůli zvý-
šené frekvenci automobilů údajně 
do ulice nebáli chodit. Za více než 

rok, po který byla ulice otevřená, ne-
byl zaznamenán jediný případ, že by 
například auto ohrozilo chodce. Kro-
mě toho počet projíždějících aut by 
díky plně funkční „třináctce“ nebyl 
již tak veliký.
Za malé výhody to považuje pan 
Brunclík a vidí zásadnější problémy: 
„V ulici byl celý rok hluk, a obcho-
dům se významně snížily tržby. Navíc 
ulice jsou úzké a v zimě měl člověk 
strach, aby neuklouzl rovnou pod 
auto, v dešti zase, aby ho auto nepo-
stříkalo. Je tu léta platná koncepce 
zklidnění a revitalizace zóny, stále se 
na to hledají prostředky, ale na dru-
hou stranu se sem mají pouštět auta, 
která jen projíždějí.“
Konečné slovo je na zastupitelstvu. 
To koncem června rozhodne, co je 
prioritou, které okolnosti mají větší 
váhu. Nikdy nelze uspokojit všech-
ny. Je to dobře? Je to špatně? Je to 
tak... Jana Karlová

Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se a fotografovala Jana Karlová

Jste pro nebo proti znovuotevření Seifertovy ulice?
Petra BREJNÍKOVÁ – bezpečnostní služba
Jsem proto, aby ulice zůstala uzavřená, protože jinak se tam
nedá chodit vůbec s dětmi. Je tam málo místa i pro auta
a když jezdí, není kam jít ani na stranu.
Teď takto je to lepší.

Kateřina BENEŠEOVÁ – referentka nákupu
Rozhodně nejsem pro znovuotevření. Je daleko lepší,
že je z toho opět pěší zóna a jezdí sem
pouze zásobování. Takhle je to
mnohem hezčí a bezpečnější.

Jiří FAIT – operátor v call-centru
Znovuotevření by jistě nebylo od věci. Asi 

by to ulehčilo jak hlavnímu tahu, tak i měs-
tu. Náměstí nikdy moc klidné nebylo ani 

když byla Seifertova ulice zavřená a jejím 
otevřením by se to příliš nezhoršilo.

Ivana JIRÁNKOVÁ
– zdravotní sestra

Jeden čas byl provoz jen
jednosměrný, a to by se mi

zdálo jako ideální varianta.
Obousměrný je moc.

Zákaz vjezdu do Seifertovy ulice směrem na náměstí
Foto: Jana Karlová
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Hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může být právě tam. Na foto-
grafi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Kontakt na útulek v Jimlíně: www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Sylva: kříženec, asi 3,5 roku 
stará fena, cca 45 cm v ko-
houtku, dobrý zdravotní stav. 
Kontaktní a milá fenka vhodná 
k domku se zahrádkou a tep-
lým zázemím nebo do bytu. 
Mazlivá a v útulku prozatím 
nekonfl iktní. Očkovaná 
a odčervená.

Šejk: kříženec, asi 1 
rok starý pes, cca 35 cm 
v kohoutku, dobrý zdravotní 
stav. Šejk se prozatím tak 
nekamarádí, jak by měl. 
Na vodítko se mu moc ne-
chce a ven také ne. Pozoruje, 
co se kde šustne. Možná 

že žil samostatně u někoho v bytě a teď v útulku je 
značně stresovaný. Je očkovaný a odčervený.

Fous: kříženec, štěně, asi 
6 měsíců starý pes, cca 
17 cm v kohoutku, dobrý 
zdravotní stav. Fous by 
rád našel teplý domov 
nebo domeček se zahrád-
kou a teplým zázemím. 
Je kontaktní a milý, je 
očkovaný a odčervený.

Berta: je labradorka, 
odhadem 9 – 10 let 
stará fena, v kohout-
ku cca 55 cm, má 
nadváhu, ale jinak 
dobrý zdravotní 
stav. Je kontaktní 
a milá a uvítala by 

jak teplý domov, tak domek se zahrádkou a teplým 
zázemím. Je očkovaná a odčervená.

Tajtrdlík: 
kříženec, 1-1,5 
roku starý pes, cca 
37 cm v kohoutku, 
dobrý zdravotní 
stav. Tajtrdlík je 
mazel vhodný jak 
k mladé rodince, 
tak i ke starším 

lidem. Na procházkách bezproblémový. 
Očkovaný a odčervený.

Ponožka: kříženec, 
asi 6 let starý pes, cca 
65 cm v kohoutku, dobrý 
zdravotní stav. Ponožka je 
statný a dominantní pes. Je 
vhodný k někomu, kdo již 
má zkušenosti s případným 
výcvikem a využil by psa 
třeba i na hlídání. K lidem 

prozatím bezkonfl iktní, k ostatním pejskům dominantní. Je 
očkovaný a odčervený.

Termín Cíl zájezdu 
12.06. Liberec – aquacentrum, Ještěd, ZOO
26.06. Drážďany
10.07. Karlovy Vary – fi lmový festival
17.07. Kutná Hora
21.08. Karlštejn
11.09 Jičín – město pohádek
Září – říjen Kralovice – houby (dle zájmu) 
18.09. Litoměřice – Zahrada Čech
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – DejviceM
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Trubky se 
vrátily ke svému 
majiteli
Na základě 
oznámení ob-
čana byla ope-
račním pracov-
níkem vyslána 

hlídka MP Bílina do prostoru ul. 

Bílinská. Zde strážníci zadrželi 
osobu, která na dvoukolovém 
vozíku převážela lešenářské 
trubky. Hlídkou bylo zjištěno, že 
muž trubky odcizil z areálu jed-
né bílinské stavební fi rmy. Trub-
ky byly vráceny majiteli a muži 
byla za přestupek uložena poku-
ta v maximální možné výši. 

Nechtěl jim zaplatit 
útratu, tak ho napadli
Napadení oznámil hlíd-
ce MP Bílina muž, kte-
rý byl dvěma mladíky 

fyzicky inzultován, když odmítl za-
platit jejich útratu v restauraci, kde 
předtím společně poseděli. Strážníci 
zraněnému zajistili lékařskou po-

moc a přijali od po-
škozeného popis 
obou násilníků. Jejich 
nalezení bylo otázkou 
jen několika málo minut. Mla-
díci se i incidentu doznali. V pří-
padě, že budou obviněni z přečinu 
ublížení na zdraví, hrozí jim trest 
odnětí svobody až na tři roky.

Lupu si neužil
Policisté zadrželi 20letého muže, kte-
rý odcizil z neobydleného rodinného 
domu v Bílině měděný okapový svod. 
Metrový kus mědi mu nestačil a tak 
opodál v ulici odcizil z garáže další 
tři metry okapového svodu, dohroma-
dy způsobil škodu za 2 tisíce korun. 
Když si lup odnášel, narazil na poli-
cejní hlídku a hned putoval do cely. 
Protože byl muž v minulosti pro ma-
jetkovou trestnou činnost odsouzen, 
bylo jeho jednání kvalifi kováno jako 
trestný čin krádeže, za který mu hrozí 
až tříleté vězení. 

Proběhly dvě dopravně
bezpečnostní akce
V uplynulých dnech proběhly 
na Teplicku dvě dopravně bezpeč-
nostní akce zaměřené na dodržování 
pravidel silničního provozu. Policis-
té během akcí zkontrolovali celkem 
173 vozidel a zjistili 72 přestupků. 
V 41 případech řidiči překročili nej-
vyšší povolenou rychlost, jeden řidič 
požil před jízdou alkoholické nápoj 
a jeden byl pod vlivem návykové lát-
ky. Devět případů policisté oznámili 
ke správnímu řízení na dopravní od-
bor příslušného magistrátu, celkem 

bylo uděleno 63 blokových pokut 
za 75 900 korun. 

Vloupal se do domu
Z trestných činů krádeže, porušování 
domovní svobody a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění pla-
tebního prostředku je podezřelý ne-
známý pachatel, který se o víkendu 
vloupal v Bílině do rodinného domu. 
Následně zde odcizil fi nanční hoto-
vost, doklady, platební kartu a klíče 
od osobního vozidla Škoda Octavia. 
Autem v hodnotě 150 tisíc korun, 
které stálo zaparkované před domem, 
zloděj poté z místa odjel. Odcizené 
vozidlo naštěstí majitelka po třech 
dnech našla odstavené u Mirošovic. 
Policisté po pachateli i odcizených 
věcech intenzivně pátrají.

Odcizil stavební náčiní
O věci za téměř 30 tisíc korun přišla 
jedna fi rma z Bíliny. Zatím neznámý 
pachatel překonal 150cm vysoké 
oplocení domu , vnikl na pozemek 
a následně do nezajištěné garáže. 
Zde odcizil bourací kladivo a dvě 
úhlové brusky. Na poškození fi rmě 
škoda nevznikla.

Z deníku Městské policie Bílina

Z deníku POLICIE ČR

-

ich
ázkou 

Nepozornost ho stála hodně
O bundu s peněženkou přišel ná-
vštěvník jedné diskotéky v Bílině. 
Bundu s mikinou, ve které měl 
uschovanou peněženku s dokla-
dy a mobilní telefon, si odložil 
na opěrátko židle, kde seděl. To 
stačilo zatím neznámému zloději, 
aby využil nestřeženého okamži-
ku a bundu i s dalšími věcmi od-
cizil. Majiteli vznikla škoda téměř 
15 000 Kč.
 
Bezpečnostní čidlo pomohlo 
k dopadení pachatele 
Hlídce městské policie v Bílině se 
podařilo zadržet pachatele přímo 
při krádeži. Muž ve věku 23 let po-
cházející z Duchcova otevřel nási-
lím okno do jedné ze škol v Bílině 
a poté se skrz otevřené okno nahnul 
do místnosti, ve které chytl kabe-
ly od počítače a začal za ně tahat. 
V místnosti se však nachází bez-
pečnostní čidlo, které je napojeno 
na pult centralizované ochrany, a to 
nahlásilo napadení objektu. Přijíž-
dějící hlídka strážníků pak zloděje 
na místě zadržela. Následně mu 
bylo sděleno podezření z krádeže.
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Ředitelky školek se shodují, že 
je rekonstrukce skutečně potřeb-
ná, protože okna jsou desítky let 
stará: „Současná okna jsou dře-
věná,na školkách Síbova i Aléská 
minimálně třicet let stará. Nejdou 
dobře zavřít, některá ani šroubo-
vat. Kličky jsou mnohokrát opra-
vované a okny táhne. Při větším 
větru dokonce aktivují alarm,“ 
vykreslila současný stav ředitelka 
MŠ Aléská a Síbova Zdenka He-
inrichová. Eliška Růžičková z MŠ 
Švabinského přizvukuje: „Někte-
rá okna máme i zatlučená hřebíky. 
Budou už stará padesát let, a to je 
tedy znát.“
Město má na rekonstrukci přislí-
benou dotaci. Výdaje tak pokryjí 
peníze ze Státního fondu životní-

ho prostředí. Výše dotace se podle 
velikosti jednotlivých školek po-
hybuje kolem pěti milionů korun. 
„Dotace je přislíbená a s největší 
pravděpodobností bude. Je mož-
né, že začneme až koncem léta, 
ale nejpozději do konce roku bu-
dou okna i s fasádou hotová,“ řekl 
místostarosta Roman Šebek.
Plánovaná rekonstrukce podle ře-
ditelky Heinrichové nutně naruší 
provoz školek: „V místnostech, 
kde bude výměna probíhat, nemo-
hou být děti. Bude tu prach a hluk, 
proto by bylo pro děti vhodnější 
se této situaci vyhnout.“ Ředi-
telka má proto v úmyslu požádat 
o pomoc rodiče v tom smyslu, aby 
si dle svých možností ponechaly 
v určitých dnech děti doma.

Letos pravděpodobně dojde 
na druhou a část třetí části etapy 
obnovy sídliště: „Etapy jsme se 
snažili sloučit, aby byla celá re-
vitalizace rychleji hotová a celá 
akce netrvala příliš dlouho. Ne-
těšilo by nás, kdyby to trvalo ješ-
tě další léta,“ vysvětlil starosta 
Josef Horáček.
Uskutečnění dalších částí závi-
selo především na získání dotace 
z ministerstva pro místní rozvoj, 
o kterou město požádalo v lednu. 
K ní ještě ministerstvo může mít 
připomínky a bude třeba doložit 
některé náležitosti, ale „vše je 
na dobré cestě a s revitalizací 

se s největší pravděpodobností 
letos začne“, vyjádřila se Renata 
Straková z odboru regionálního 
rozvoje.
V této etapě budou vybudována 
zejména parkovací stání v ulici 
Antonína Sovy poblíž domů č. 
p. 635 – 642, 658 – 663 a 643 
– 647. Celkový počet nových 
parkovacích míst se vyšplhá 
na rovných 90. Podél nich je 
pak naplánována obnova zeleně. 
Kromě toho bude k parkovišti 
u č. p. 635 – 642 vybudována 
přístupová jednosměrná komu-
nikace mezi domy a silnicí 1/13. 
Vyniknou zde také kryté kóje 

Loni se dočkaly nových oken základní školy, letos dojde na tři ma-
teřské školy. Plastovými okny se zateplením a novou fasádou se 
budou pyšnit MŠ Švabinského, MŠ Síbova a MŠ Aléská.

Teplické Předměstí již prošlo první etapou revitalizace. Renovaci 
mají za sebou v části sídliště chodníky, byly osazeny nové sloupy 
veřejného osvětlení a nově bylo vybudováno dětské hřiště. Byla 
také obnovena zeleň.

DĚTI ZA HEZČÍMI OKNY

Teplické Předměstí čeká další revitalizace

MŠ Síbova Foto: Václav Weber

MŠ Švabinského vidí situaci ji-
nak: „Chod školky to nenaruší, 
nějak si poradíme či dohodneme 
s fi rmou, která vše bude dělat,“ 
uvedla ředitelka Růžičková.
Po dokončení výměny oken a ob-
novy fasády bude zcela hotový 
vnějšek všech tří školek. „Zčásti 
máme již školky zrekonstruované 

i uvnitř. Někde novým sociálním 
zařízením, jinde jsou to podlahy, 
na některé věci se chystáme,“ do-
plnil místostarosta.
Okna potřebují vyměnit i zbýva-
jící dvě MŠ – MŠ Za Chlumem 
a MŠ Čapkova. Na ně podle mís-
tostarosty přijde řada příští rok 
v další etapě. Jana Karlová

NEZAPOMEŇTE NA POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Termín splatnosti poplatku
za komunální odpad v I. pololetí 2010 je

30. 6. 2010
Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu 
v Bílině, přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

 Pondělí  7 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hod.
 Úterý  7 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hod.
 Středa  7 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hod.
 Čtvrtek  7 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hod.
 Pátek  7 – 13.00 hod.

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem 
na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 
konstantní symbol: 0558, specifi cký symbol: rodné číslo plátce.
 
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více po-
platníků, je třeba nahlásit fi nančnímu odboru Městského úřadu 
v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď tele-
fonicky na č. 417 810 957, 417 810 827 nebo e-mailem na adresu 
fi nancni@bilina.cz. 

Poplatek na rok 2010 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu
a rok, (t.j.250,- Kč/osoba/pololetí)

Od poplatku na rok 2010 jsou osvobozeny děti narozené v roce 2010.

MÚ Bílina, fi nanční odbor

Budoucí parkoviště 658-663
Foto: Václav Weber

pro asi 30 kontejnerů. Celkové 
náklady na akci budou kolem 11 
milionů korun.
Dokončení třetí etapy by pak 
mělo pokračovat později: „Třetí 
etapu bude město moci realizo-

vat vzhledem k fi nanční nároč-
nosti až v dalších letech,“ uvedla 
paní Straková.
Každopádně se Teplické Předměstí 
díky další revitalizaci stane nověj-
ším a hezčím. Jana Karlová
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Počátkem května rada města takto 
schválila hned několik takových 
příspěvků. Město tímto způsobem 
pomůže MŠ Čapkova s poznáva-
cími výlety, ZŠ Lidická usnadní 
enviromentální výchovu a návště-
vu expozic Vojenského historické-
ho ústavu v Praze, Klub důchodců 
a Svaz důchodců se dočkají podpo-
ry společenských a kulturních akcí 
a handicapovaným sportovcům 
z TJ Nola v Teplicích město přispě-
je na atletické závody.
„Máme velmi dobrou zkušenost 
se spoluprací a pomocí města při 
realizaci projektových aktivit. Kaž-
doročně prostřednictvím programu 
realizujeme několik akcí,“ chválí si 
peníze od města zástupkyně ředitel-
ky ZŠ Lidická Marie Sechovcová.

Ta letadla jsou
tak blízko

Děti ze ZŠ Lidická se díky podpoře 
města v polovině května podívali 
do Prahy v rámci projektu Praha 
enviromentální, jehož cílem bylo 
zakončení dlouhodobého projektu 
školy, který se věnoval recykla-
ci a ochraně životního prostředí. 
„V rámci návštěvy Prahy jsme se 
žáky zavítali do Národního muzea 
v němž probíhá velmi zajímavá 
interaktivní výstava Příběh Plane-
ty Země, která je zaměřena nejen 
na její vývoj, ale zejména na oblast 

ochrany životního prostředí. Děti 
zaujal mimo jiné panel věnova-
ný nerostným surovinám a ukázky 
vzorků hnědého uhlí z bílinských 
dolů,“ popsala paní Sechovcová.
Při této návštěvě si žáci užili i zají-
mavou exkurzi na letiště Ruzyně: 
„Měli jsme možnost vidět všechny 
prostory letiště, které nejsou běž-
ně návštěvníkům dostupné. Viděli 
jsme, jak se zde pracuje s odpad-
ky, a při besedě s hasiči letištního 
sboru jsme se dozvěděli, jak se řeší 
případné úniky paliva. Bonusem 
byla možnost vidět z bezprostřední 
blízkosti přílety i odlety letadel,“ 
řekla o druhé části pražské návštěvy 
zástupkyně.
Díky příspěvku města škola zreali-
zuje v červnu další projekt. Tento-
krát se v něm zaměří na 65. výročí 
konce 2. světové války. Žáci uvidí 
expozice věnované válce a vojen-
ské technice. V plánu také mají ná-
vštěvu památníku v Lidicích.

V Perníkové chaloupce 
bylo hezky

Příspěvek ve výši 34 tisíc využi-
je pro zajímavý projekt také MŠ 
Čapkova. Nazvala jej Poznáváme 
krásy naší vlasti. Děti se podívaly 
nebo ještě podívají do pěti koutů 
naší země. Jako první mohlo 30 
předškoláků vidět Perníkovou cha-
loupku v Pardubicích. Podívali se 

Jako každý rok i letos je část rozpočtu vyhrazena společenským a zá-
jmovým organizacím. V průběhu roku město z této části, nazývané 
Program podpory společenským a zájmovým organizacím, přiděluje 
určité částky na konkrétní akce škol, školek, sportovců či důchodců.

Pacienti na LDN bílinské poli-
kliniky se snad v rámci možnos-
tí budou již letos cítit lépe. Brzy 
bude zrekonstruován pavilon 
R. Obnovou projdou především 
sociální zařízení.

MĚSTO PŘISPÍVÁ, POMÁHÁ, PODPORUJE

LDN PROJDE ZMĚNOU

Díky projektu Praha enviromentální žáci ZŠ Lidická
viděli letadla velmi zblízka

i na Kunětickou horu, kde žil po-
hádkový Rumburak.
Na 70 dětí čeká ještě výlet do plzeň-
ské zoo a dinoparku s 3D kinem, 
kde porovnají pravěká a současná 
zvířata. Zvířata si děti prohlédnou 
také v zoologické zahradě v Ústí 
nad Labem. Jak to vypadá v moři 
zase zjistí v Mořském světě v Pra-
ze. V rámci projektu je nemine dále 
ekofarma Babini. „Chceme tímto 
dětem umožnit, aby viděly co nejví-
ce, protože většina dětí by se kvůli 
všeobecné ekonomické krizi na ta-
ková místa s rodiči asi nedostala,“ 
uvedla Ilona Nováčková, ředitelka 
školky.
Město má v Programu podpory spo-
lečenských a zájmových organizací 
pro letošní rok vyčleněno 465 tisíc 
korun. Vyčerpáno je již 362 tisíc. 
Nejen děti, ale i členové zájmových 
a sportovních organizací se však 
mají ještě na co těšit. Co pro měs-
to znamená jen kapku z rozpočtu, 
to dětem, důchodcům, sportovcům 
a dalším přinese nezapomenutelné 
zážitky. Jana Karlová

„Ta už to opravdu potřebují, jsou 
velmi zastaralá a opravou projdou 
určitě. V jednání jsou pak i další 
úpravy,“ uvedl místostarosta Ro-
man Šebek. Mezi další možné opra-
vy patří rekonstrukce volného kříd-
la, kde dřív bývalo interní oddělení 
a které by město chtělo rozšířit asi 
o deset lůžek, aby se využily volné 
prostory a kapacity, které poliklinika 
má. „Vybudovat bychom dále chtěli 
jeden nadstandardní pokoj, případ-
ně vyměnit okna, ale o tom zatím 
rada města nerozhodla,“ doplnil 
místostarosta.

S rekonstrukcí by se mělo začít 
v létě. Peníze jsou již připravené 
a složené z různých zdrojů. Částí 
přispěje ČEZ, částí Severočeské 
doly a svůj díl poskytne i město, jak 
vysvětluje pan Šebek: „Měli jsme 
naplánované peníze na opravu elek-

troinstalace, ale ta se letos nako-
nec dělat nebude, protože je teprve 
v projektové fázi, takže peníze využi-
jeme na rekonstrukci.“
Výsledek bude v této fázi viditel-
nější a tím pro pacienty samotné asi 
důležitější. Jana Karlová

Žádosti o příspěvek z Programu 
podpory společenských a zá-
jmových organizací je možné 

podávat v průběhu celého kalen-
dářního roku na odbor školství 

a kultury, nejpozději však do 15. 
října 2010. Žádosti jsou k dispo-
zici na odboru školství a kultury 
a na webových stránkách města 

– www.bilina.cz.

Okna posledního patra ukazuje ekonomický náměstek Ing. Richard 
Hazdra. Tam by měla proběhnout částečná rekonstrukce LDN

Foto: Václav Weber

V současnosti mají k dispozici 
dva. Jeden je z roku 1982, dru-
hý z roku 1998. „Sypač z 80. 
let je ve velmi dezolátním stavu. 
Pokud by byla zima taková jako 
letos, jeden by nám už na vše ne-
stačil,“ zdůvodnila potřebu ředi-
telka MTSB Olga Roučková.
Nové vozidlo však nebude uži-
tečné jen v zimní části roku. 
Bude mít výměnnou nástavbu: 
„V zimě bude sypačem a od jara 
do podzimu poslouží jako cister-
na na čištění města, například 
pro mytí komunikací apod.,“ po-
chvaluje si ředitelka.
Sypač vyjde na čtyři miliony ko-
run. Jeho nákup pokryjí MTSB 
ze zisků skládky Chotovenka – 
pískovna. Z ní se za minulý rok 
podařilo získat dokonce dvojná-
sobek. Pokud vše dobře dopad-
ne, sypač bude na příští zimu 
připraven. Jana Karlová

MTSB poslouží 
nový sypač

Letošní zima byla dlouhá a na
poslední léta nezvykle tuhá. 
Na mnoha místech přinesla 
řadu komplikací a ani Bílina ne-
byla výjimkou. Proto se MTSB 
rozhodly pro příští zimu lépe 
vybavit a koupit nový sypač.

Do školky jde příští rok 159 dětí
Do mateřských škol v Bílině bylo 
na školní rok 2010/2011 celkem 
přijato 159 dětí, odmítnuto bylo 12 
dětí (pro nedostatek míst). Do jeslí 
si podalo přihlášku 32 dětí, z toho 
bylo 16 žádostí odmítnuto, také 
pro nedostatek míst.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 510. června 2010

Regionální tisk přinesl v uply-
nulých dnech informaci z Bíli-
ny: „Hustý dým nad rodinnými 
domy přilákal pozornost hlídky 
městské policie. Strážníci po-
jali podezření, že by se mohlo 
jednat o požár. Na místě však 
bylo zjištěno, že dým pochází 
z otevřeného ohniště, na kterém 
dvě osoby pálily různý odpad 
včetně odpadu nebezpečného, 
například plasty, autobaterie 
apod. Strážníci po provedení 
nezbytných úkonů sdělili obě-
ma mužům obvinění z přestup-
ku na úseku ochrany životní-
ho prostředí, za což každému 
z nich hrozí sankce až do výše 
10 000 Kč. Přestupek byl zdoku-
mentován a oznámen příslušné-
mu správnímu orgánu.“
Tento případ není rozhodně 

„Původní stránky byly opravdu 
špatné. Na nových stránkách se 
snažíme především o kompletnost 
informací, což se nám snad daří. 
Bude docházet k průběžné aktuali-
zaci, která se bude týkat například 
pozvánek na vernisáže, ale také 
anket,“ řekl ke stránkám předseda 
sdružení Jan Beneš. Anketa bude 
obměňována každých 14 dní. Co její 
pomocí sdružení sleduje, vysvětluje 
předseda: „Chceme tímto způsobem 
zjistit, co lidé v Bílině chtějí, co jim 
chybí a co by chtěli změnit.“
Na stránkách zájemci naleznou 
informace o plánech a projektech, 
nejžhavější aktuality, možnost dis-
kuze, přes deset fotogalerií z roz-
manitých akcí, obecné informace 
o sdružení či odkazy. Zájemci se 

Ekologické centrum v Mostě často řeší stížnosti občanů na zápach v ovzduší. Zdroje zápachu mohou být velmi různorodé a často je velice 
obtížné určit tu pravou příčinu. Může to být zápach ze zemědělských farem, z průmyslových a chemických podniků, čističek odpadních vod, 
kanalizace, silniční dopravy, ale třeba i z komínů rodinných domků nebo skládek. Někdy je zdroj zápachu pro člověka neškodný, a jedná se 
pouze o nepříjemné obtěžování zápachem, jiné zapáchající látky uvolňující se do ovzduší však mohou být toxické pro člověka i pro přírodu.

Občanské sdružení Bílina 2006 má už asi šest týdnů v provozu 
nové stránky. Nutno říci, že s těmi původními nemají srovnání. 
Jsou daleko komplexnější s různými odkazy (fungujícími) a vi-
zuálně dobře laděné.

ODPAD DO KAMEN NEPATŘÍ

NOVÉ STRÁNKY PŘINÁŠEJÍ
MNOHO NOVÉHO

láty, polycyklické aromatické 
uhlovodíky. Při spalování PVC 
se navíc uvolňuje chlorovodík 
a vzniká fosgen, plyn který byl 
za první světové války používán 
jako bojový.“ uvedla Dana Ko-
vaříková, ekoporadkyně mos-
teckého ekocentra.
Je přitom velice jednodu-
ché omezit vstup těchto látek 
do životního prostředí tím, že 
budeme důsledně třídit plas-
ty a rozhodně se nesnížíme 
k tomu, abychom jimi přikláda-
li do ohně jen pro své pohodlí. 
Všichni přece víme, že plasty 
patří do žlutého kontejneru. Je-
nom je třeba ještě připomenout, 
že výjimku v tomto směru tvo-
ří PVC, které je třeba odevzdat 
ve sběrném dvoře, případně při 
svozu nebezpečného odpadu, 
nebo v nouzi jej vhodit do od-
padu směsného. Výrobek z PVC 
poznáme podle trojúhelníkové 
recyklační značky s číslicí „3“ 
nebo písmenem „V“. Pod troj-
úhelníkem je pak nápis „PVC“, 
„V“ nebo „vinyl“. 
Podle zákona o ochraně ovzdu-

ší lze v otevřených ohništích, 
zahradních krbech nebo v ote-
vřených grilovacích zařízeních 
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí 
a suché rostlinné materiály, při-
čemž uvedená paliva nebo mate-
riály nesmějí být kontaminová-
ny chemickými látkami. Obecní 
úřad může nařízením obce sta-
novit podmínky pro spalování 
rostlinných materiálů. Pokutu 
ve výši od 500 do 150 000 Kč 
uloží obecní úřad osobě, která 
poruší alespoň jednu z povin-
ností uloženou podle § 3 odst. 5 
tohoto zákona.
Jedno staré české přísloví říká: 
„Nehas, co tě nepálí!“ V tomto 
případě bychom se však na ha-
šení mohli alespoň trochu po-
dílet. Samozřejmě, že ne do-
slova, ale v přeneseném slova 
smyslu: Jste-li svědky nezákon-
ného spalování nebezpečných 
odpadů, přivolejte neprodleně 
hlídku městské policie nebo 
zavolejte do Ekologického cen-
tra Most na bezplatnou linku: 
800 195 342.

Bc. Dana Kovaříková

ojedinělý, o čemž svědčí i po-
čet dotazů na bezplatnou linku 
Ekologického centra Most. Ne 
každý majitel domku s vytápě-
ním na tuhá paliva se chová zod-
povědně k životnímu prostředí 
a leckdo přihodí do kotle třeba 
i PET lahve, zbytky PVC nebo 
i jiné plasty. A rovněž všichni 
známe případy, kdy se tyto od-
pady objeví na venkovních oh-
ništích. Mnohdy také dochází 
k vypalování kabelů za účelem 
získání čistého kovu a jeho ná-
sledné odevzdání ve sběrných 
surovinách.
Složení spalin a obsah toxických 
látek ze spalování plastů jsou 
silně závislé na podmínkách 
hoření a druhu plastu. „Pálením 
plastů při nízkých teplotách, 
třeba v kamnech nebo na ohniš-
tích, se do ovzduší dostává velké 
množství zdraví velice škodli-
vých látek, z nichž nejškodlivěj-
ší jsou dioxiny, dále furany, fta-

tak snadno dočtou o plánech se 
Židovským hřbitovem, Pohád-
kovým lesem, některými hroby 
na Městském hřbitově atd.
Od září sdružení plánuje pravidel-
nou akci Setkání u křídla, která 
bude probíhat v prostorách ZUŠ. 
Bude se konat jedenkrát měsíčně 
a mezi hosty budou dominovat 
zejména lidé z Bílinska, resp. 
z Krušnohoří či lidé, kteří pro 
Krušnohoří něco vytvořili. Bíli-
ňané se tak mohou těšit například 
na někdejšího Bíliňana Davida 
Havlíka z pořadu Reportéři ČT 
a křest knihy, kterou reportéři 
pořadu napsali. Přijede také Petr 
Mikšíček, člen sdružení Anti-
komplex a autor několika knih 
o Krušnohoří. Výjimku ze spja-
tosti s Krušnohořím bude tvořit 
primabalerína Národního divadla 
Tereza Podařilová.
Snad nové a propracovanější 
stránky i plánovaná setkání Bíli-
ňany osloví a přinesou jim zase 
něco nového. Jana Karlová

Na chatě Muhu šlo nám všechno k duhu,
jedli jsme, pili, hodovali, všichni jsme se dobře měli.

Celý týden foukal severák, každý den bylo jinak.
Dětem se tam líbilo, ani se jim domů nechtělo......

Do Jizerských hor od 15. – 22. května vyjelo na rekreační pobyt 25 
dětí z MŠ Švabinského 664 + 668 z Bíliny,kde poznávaly krásy naší 
vlasti a užívaly si čerstvého vzduchu. Již se těší na další cestování.

Elika Růžičková, ředitelka MŠ

Na chatě Muhu šlo všechno k duhu
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Tradiční Den dětí 
začal ukázkami 
práce psovodů 
Městské policie 
Bílina a pak už se 

rozběhly soutěžní disciplíny a krea-
tivní dílny. Absolutní novinkou byly 
soutěžní karty do kterých děti sbíraly 
razítka za své výkony a podle počtu 
nasbíraných razítek pak obdržely 

lákavé ceny. Nechybělo přebírání 
hrachu a čočky u Popelky, u Rum-
cajse loupežnické střílení, u vodníka 
hledání dušiček, slalom na koštěti, 
závody na koních, lovení zlatých ry-
bek nebo zkouška chutí a to vše nově 
v parku naproti budově DDM.
V kreativních dílnách v zadní zahra-
dě, si děti mohly vyrobit například 
papírová házedla a růže, střílet v po-

U zrodu show Děti dětem stála Si-
mona Kubešová, matka Báry Kube-
šové, vítězky pěvecké soutěže Staň 
se hvězdou Disney Channel, spolu 
s kamarádkou Kamilou Pokornou. 
Vytvořily zázemí dětem, které si 
samy připravily program, sled jed-
notlivých vystoupení, pozvánku 
na akci i propagaci. Sezvaly všech-
ny, kteří měli zájem se předvést, 
i všechny, kteří měli zájem něco 
vidět.
Návštěvníci tak mohli zhlédnout 
malé slečny s baletním vystoupením 
na písničku Chňapík, potěšit oko 
tanečním vystoupením Kamily Po-

Dům dětí a mládeže Bílina připravuje tradičně, každý rok, pro 
děti, ale i jejich rodiče oslavu Mezinárodního dne dětí. Ten letošní 
měl podtitul pohádkový. 

Děti předvedly své umění na akci, do které se samy s chutí pustily. 
V sobotu 22. května od 15 hodin se všichni mohli na výsledek je-
jich snažení podívat. A nutno dodat, že bylo na co se dívat.

Den dětí v Bílině v novém, ale přesto tradiční

CO DĚTI UMÍ

Historický spolek města BílinaHistorický spolek města Bílina
Foto: Vlasta VébrFoto: Vlasta Vébr

Zhodnotila i svůj pobyt v Londýně, 
který získala za vítězství v soutěži: 
„V Londýně to bylo super. Koncert 
Hannah Montany byl bezvadný. 
Byla jsem i na Tower Bridge a Lon-
dýn se mi celkově líbil, působil 
na mě jako město, které v sobě má 
starobylého ducha.“ Bára natočila 
také svou vlastní demo nahrávku. 
Měla by také nahrát úvodní píseň 
české verze fi lmu Camp Rock II.
I jedna z hlavních organizátorek 
Simona Kubešová zhodnotila prů-
běh show kladně: „Akce se organi-
začně povedla i přes jisté problémy 
s mikrofonem. Ohlas lidí byl pěkný 
a my jsme velice rády, že na Kafáč 
přišlo tolik lidí a udělalo tak skvělou 
atmosféru.“ Dík za podíl na akci 
zaslouží Jindra Luňák za zajištění 
zvuku, Václav Šota za poskytnutí 
prostoru na Kafáči, Pavel Šimoní-
ček za mix hudby, Eva Maierová 
za záznam akce na video, Jarda 
Vimr za pořizování fotografi í a Petr 

Kubeš za zapůjčení aparatury. Akci 
přálo i počasí. Diváci odměňovali 
vystupující zaslouženým potleskem 
a děti se předvedly v tom, co je baví. 
Show měla úspěch, a proto si orga-
nizátorky s dětmi slíbily udělat z ní 
každoroční tradici. Příští rok se tedy 
můžeme těšit na druhý ročník dětské 
show na Kafáči. Jana Karlová

hádkové střelnici nebo od mluvícího 
papouška získat štěstíčko.
Všechny soutěžní karty byly zá-
věrem slosovány a výherce získal 
velkého plyšového slona, toho si 
domů nakonec odnesl Pavel Bartík 
z Bíliny.
Děti si také mohly prohlédnout inte-
riér Mobilní služebny Městské poli-
cie Bílina a sanitního vozu. Velkou 
a lákavou atrakcí byla také prezenta-
ce Historického spolku města Bílina.
Den dětí také pomáhal, během od-

poledne přítomní posílali na konto 
Nadačního fondu Kapka naděje dár-
covské sms.
Partnery letošní oslavy Dne dětí byl 
MěÚ Bílina, MP Bílina a HNsP, 
spol.s.r.o. Bílina.
DDM Bílina děkuje bílinské Měst-
ské policii, zvláště za prezentaci 
Mobilní služebny a psovodům 
za zajímavé ukázky. Dík si zaslouží 
také Nemocnice s poliklinikou v Bí-
lině, zvláště pak řidič sanitního vozu 
Marcel Baran. Vlasta Vébr

Výherce plyšového slona Pavel BartíkVýherce plyšového slona Pavel Bartík
Foto: Vlasta VébrFoto: Vlasta Vébr

Děti, které na akci vystupovaly Foto: Václav WeberDěti, které na akci vystupovaly Foto: Václav Weber

korné a Martina Pavlíčka s vlastní 
choreografi í na skladbu Stmívání, 
sluch zase mohl zajásat nad výbor-
ným přednesem básně Král duchů 
Ondřeje Kvěcha a samozřejmě nad 
zpěvem Báry Kubešové, která skli-
dila obrovský úspěch. Martin Pavlí-
ček, student Pražské baletní konzer-
vatoře, předvedl, co znamená první 
baletní liga, skvělý aerobic ukázala 
Eliška Tunková a k vidění bylo 
mnoho dalšího.
Celou show provázela v roli mo-
derátorky Tereza Líšková, která si 
sama připravila moderátorské slo-
vo: „Scénář jsem si připravovala 
asi týden. Šlo to dobře a bavilo mě 
to. Moderuji poprvé, tak jsem trochu 
nervózní, ale těším se a pokud by 
ještě někdy byla příležitost, ráda si 
to zopakuji.“
Bára Kubešová vystupovala v Bíli-
ně od svého velkého vítězství popr-
vé. Zazpívala nejen píseň od Han-
nah Montany, s níž uspěla v soutěži, 
ale také písně od Lady Gaga, Ewy 
Farné a Katky Knechtové. S Bárou 
zazpívala také rocková zpěvačka 
Stefanie Ruso píseň Sladké má-
mení. A Bára symbolicky vyjádřila 
přístup všech nadějí, které ten den 
Bílině představily: „Na vystoupení 
se moc těším, hrozně mě to baví.“ 

Bára Kubešová při vystoupeníBára Kubešová při vystoupení
Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Ivánek z Mrazíka v podání Ivánek z Mrazíka v podání 
Martina Pavlíčka, studenta Martina Pavlíčka, studenta 

Pražské baletní konzervatořePražské baletní konzervatoře
Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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METROSEXUÁL ROKU JE Z BÍLINY

V rozhovoru mimo jiné vysvětlí, 
co se pod tímto pojmem skrývá, 
jak se projevuje a v čem mu při-
náší úspěch.

Ze všeho nejdříve – kdo je
metrosexuál?

Je to člověk, který se o sobě hodně 
moc stará, dbá velmi na svůj ze-
vnějšek, chodí stále upraven, což 
ho stojí dost času v koupelně. Kon-
krétně se například holí na hrudi, 
geluje si vlasy, chodí do solárka, 
rád se obléká do hezkých věcí, 
stará se i o svaly, takže je pravidel-
ným návštěvníkem fi tness apod. 
U mě je například projevem i to, 
že každý víkend si pořídím něco 
na sebe, něco k péči o vizáž, třeba 
nějakou drobnost, ale aspoň něco.

Kdy jste na sobě začal pozo-
rovat touhu starat se dobře 
o svůj vzhled?

Asi do 15 let jsem se vůbec nesta-
ral, oblékal jsem se prostě do toho, 
co jsem doma měl, a o módu jsem 
se vůbec nestaral. Spíš jsem se 
věnoval fotbalu. Toho jsem však 
musel zanechat v 17 letech kvůli 
operaci kolena. Začal jsem se tedy 
věnovat spíše fi tness.
To se spojilo s tím, že mě odma-
lička bavilo se fotit. Tak jsem se 
snažil vypadat dobře, až se mi 

úplnou náhodou naskytla možnost 
jít na přehlídku jako model. Od té 
doby mi začaly chodit nabídky 
a baví mě to čím dál tím víc.

Stal jste se metrosexuálem 
roku. O jakou soutěž se
jednalo a jak probíhala?

Jednalo se o soutěž pražského 
klubu Mazaný králíček s názvem 
Metrosexuál roku 2010, která se 
konala 20. května a kde se mi po-
dařilo získat první místo. Součástí 
soutěže byla promenáda na molu 
a ukazování těla do půl pasu. Po-
rota pak hodnotila a vybrala vítě-
ze.

Jaké jste měl po vyhlášení 
vítěze pocity?

Pocity jsou to opravdu super. Bylo 
velmi příjemné, když jsem z řady 
soutěžících vystoupil jako vítěz 
a asi deset minut bez přestání mě 
fotili fotografové, to je krásný 
pocit. Nehledě na ceny, které mě 
taky potěšily. Kromě toho je to 
zviditelnění, všimnou si vás další 
lidé, získáte kontakty a naskytne 
se další práce.

Zkoušel jste i další soutěže?

Štěstí jsem pokoušel i na ofi ciální 
soutěži Metrosexuál Night roku 

2009 pořádaný v Music Clubu 
Óčko v Praze, kde bylo přihlášeno 
několik set kluků. Dostal jsem se 
do fi nále, ale bohužel jsem se neu-
místil, protože se vyhlašovalo jen 
první místo, které mi uniklo o dva 
hlasy. Nevadí, je hodně jiných 
soutěží a zviditelnil jsem se.
Vyhrál jsem také například soutěž 
Tvář roku, kterou pořádala agen-
tura Nari Models. Soutěžilo šest 
kluků a osm dívek. Z vítězství se 
radovali dvě dívky a já.
Nyní jsem přihlášen do soutěže 
Muž Plzeň a na příští rok zase 
do Muže roku, tak uvidíme, jak se 
mi povede.

Co vás láká přihlašovat se 
do podobných soutěží?

Přítelkyně. Ona se vždy ráda fotila 
a chodila na přehlídky, byla přihláše-
na i do České miss. Spolu jsme si za-
ložili na internetu profi l a občas se pak 
naskytla nějaká nabídka fotografová-
ní a přehlídek a moc mě to baví. Díky 
tomu jsem se dostal i k soutěžím, kte-
ré se v průběhu roku pořádají.

Martin Procházka je nepochyb-
ně neobyčejnou osobností Bíliny. 
Snad zas do ní brzy přiveze nějaký 
další úspěch. Jana Karlová

Podstatou skoro hodinu a půl dlou-
hého představení, které se tu každý 
den odehrálo, byl boj dobra se zlem. 
Dobro představovala princezna 

Kdo z vás slyšel někdy o metrosexuálech? Pod tímto pojmem si 
asi mnozí z nás valný obsah nepředstaví. V Bílině takový muž žije 
a ve svém hobby či orientaci je úspěšný. Martin Procházka se stal 
metrosexuálem roku.

Na tři dny se stal areál bílinské polikliniky táborem středověkých 
rytířů. Od 15. do 17. května členové středověkého divadla Traken 
návštěvníkům předváděli své dovednosti v různých disciplínách.

METROSEXUÁL ROKU JE Z BÍLINY

NA POLIKLINICE SE UTKALI RYTÍŘI

710. června 2010

INZERCE 1110/BZ

PRONAJMEME
zařízený autoservis

PRO OSOBNÍ 
AUTOMOBILY
ve Fišerove ul. č. 76 v Bílině. 

MOŽNO I PO ČÁSTECH.

Kontakt:

776 098 411 pan Vítek

Adriana s několika věrnými rytíři 
a zlo dva bratranci. Jeden podepsal 
smlouvu s ďáblem a druhý se utápěl 
v alkoholu a hazardu. Bojovali napří-

klad v hodu sekerou nebo oštěpem 
na terč z cválajícího koně, nabírání 
kruhů na tyč či typických rytířských 
soubojích. Zvítězilo… jak jinak než 
dobro a princezna Adriana.
Představení byla nádherná a vtip-
ná podívaná obohacená kontaktem 
s diváky. Ti, kdo přišli nemohli li-
tovat. Nebylo jich však moc: „Ná-
vštěvnost sice byla slabá, což nás 
velmi mrzí, ale ti, kteří se rozhodli 
přijít, se zjevně dobře bavili a jako 
publikum byli úžasní, což nás velmi 
těší,“ zhodnotil šéf divadla Traken 
Petr Novák.
Divadlo Traken má 13 členů, kte-
ří své umění předvádí po celé ČR 
i za hranicemi. „V této sestavě jez-
díme prvním rokem, ale já osobně 
toto divadlo mám už asi 15 let. 
Všichni, kdo tu účinkují, mají vše 
perfektně nacvičené, takže se ne-

stává, že by se něco nepovedlo, 
snad jen výjimečně kvůli koním,“ 
řekl pan Novák.
Ani v Bílině diváci žádný nepove-
dený kousek nespatřili a představení 
stálo za to. Jana Karlová
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Kulturníservis
LETNÍ AMFITEÁTR

11. červen – 20 hodin – 3 hodiny
Dn´B & ACID TECHNO PARTY

Vstupné: 50 Kč

12. červen – 15 hodin
STAVÍME S BOŘKEM 

STAVITELEM
Vstupné: děti 150 Kč; dospělí 200 Kč; 

rodinné vstupné 500 Kč
Každé dítě dostane u vstupu 

do areálu dárek!!

12. červen 20 hodin
OVEČKY A OSTATNÍ 
Koncert bílinské skupiny.

Vstupné: 60 Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
17. červen – 19 hodin

SETKÁNÍ S… TALENTEM
Hostem besedního pořadu je 

ONDŘEJ RUML. Vstupné: 100 Kč; 
studenti, senioři 50 Kč

KINO HVĚZDA
10. červen – 19 hodin

IRON MAN 2
Vstupné: 60 Kč, 117 minut

11. – 12. červen – 17 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

USA/Dobrodružný. Animovaný 
fi lm. Český dabing.

Vstupné:70 Kč, 108 minut

15. – 16. červen – 19 hodin
MILÝ JOHNE

USA/Romantické drama. České 
titulky. Vstupné: 70 Kč, 105 minut

17. červen – 19 hodin
EXMANŽELKA ZA ODMĚNU

USA/Akční komedie. České titulky.
Vstupné: 70 Kč, 110 minut 

Pátek 18. červen – 19 hodin
MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

USA/Černá komedie. České titulky.
Vstupné: 65 Kč, 94 minut 

19. červen – 19 hodin
ROBIN HOOD

USA/Historický fi lm. České titulky.
Vstupné: 60 Kč, 148 minut 

22. červen – 19 hodin
MAMAS & PAPAS

ČR/Drama. České znění.
Vstupné: 70 Kč, 110 minut 

23. – 24. červen – 19 hodin
NEZAPOMEŇ NA MĚ

USA/Romantické drama. České 
titulky. Vstupné: 70 Kč, 113 minut

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
3. červen – 25. červen 

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU 
Výstava dětských prací z cyklu

soutěží „BOŘEŇSKÁ ČARODĚJ-
NICE“. Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, 

studenti, senioři 10 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
31. květen – 25. červen 

NAŠIMA OČIMA
Výstava fotografi í Gabriely 

Grossmanové, Romana Jirků a Karla 
Lance z Bíliny. Vstupné zdarma

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
PODZIM 2010

Divadelní předplatné do Městského divadla v Bílině 
si můžete zakoupit od 2. 8. 2010 v INFOCENTRU

na bílinském náměstí: 

po-čt 8.00 – 17.00 hodin, pá 8.00 – 15.00 hodin,
tel.: 417 810 985, info@kckaskada.cz 

STÁVAJÍCÍ ABONENTI SI MOHOU
SVÉ PŘEDPLATNÉ OBNOVIT DO 30. 7. 2010.

Představení: září  DÁMSKÁ ŠATNA
 říjen  DRUHÝ BŘEH
 listopad  MILÁČEK ANNA
 prosinec  PÁNSKÁ JÍZDA

Bližší informace o představení na letácích v Infocentru.

KC KASKÁDA INFORMUJEKC KASKÁDA INFORMUJE
NÁŠ TIP

10. červen – 19 hodin
Iron Man 2

USA/Akční fi lm. České titulky.

Tony Stark (Robert Downey jr.) 
se musí potýkat s tím, co způso-
bil v minulosti. Po odhalení jeho 
tajné identity je pokojný život na-
vždy pryč a po krku mu začínají 
jít nebezpeční a vychytralí lovci. 
Z hlubin ruské federace se vynoří 
žralok Whiplash (Mickey Rour-
ke), občanským jménem Ivan 
Vanko, kterému očividně nestačí, 
že se Tony polepšil a rozhodne se, 
že ho přinutí splatit dluhy, které 
on a jeho rodina za léta zbrojení 
nahromadili. V USA Tonyho zase 
ohrožuje samotná vláda, která se 
bojí tak silné zbraně v rukou sou-
kromníka a chce ji získat pro sebe. 
Justin Hammer (Sam Rockwell), 
další geniální milionář, který 
je schopen se spojit i s Whipla-
shem, jen aby mohl srazit Starka 
na kolena, se nezastaví před ni-
čím. Na scéně se objevuje krásná 
a smrtící černá vdova (Scarlett 
Johansson). Přišla vytíženému hr-
dinovi pomoci, nebo je jen dalším 
problémem? Jedno je jisté, Tony se 
musí opravdu činit a aby tyto na-
hromaděné problémy zvládl, bude 
muset využít všechny dostupné 
zdroje. Dokonce i Jima Rhodese 
(Don Cheadle), svého přítele a zá-
roveň informátora z řad armády.

Pátek 18. červen – 19 hodin
Muži, co zírají na kozy

USA/Černá komedie.
České titulky.

Válečný zpravodaj Bob Wilton 
(Ewan McGregor) se snaží za-
pomenout na rozpadlé man-
želství a hledá velký námět pro 
svůj příští článek a možná se mu 
právě podařilo narazit na nej-
lepšího sólokapra svého života. 
Potkal totiž Lyna Cassadyho 

(George Clooney), který tvrdí, 
že je bývalým členem unikátní 
a tajné jednotky americké armá-
dy, která během svých misí vyu-
žívala i paranormální jevy a síly 
stejně jako rytířové Jedi. Scénář 
vychází z novely spisovatele Jona 
Ronsona.

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině,
příspěvková organizace, Želivského 54/7, 418 01 Bílina

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

EKONOM ORGANIZACE
Požadujeme:  ÚSO vzdělání ekonomického směru
  Výhodou je znalost účetnictví příspěvkové  
  organizace
  Min. 5 let praxe v oboru
  Výhodou řidičský průkaz skupiny „B“
  Práce na PC (Word, Excel)
  Nástup nejpozději do 1. 9. 2010

Pracovní náplň:  Vedení účetnictví příspěvkové organizace
  Zhotovování výkazů dle požadavků   
  zřizovatele
  Zpracování účetnictví v systému IIS   
  společnosti Quit Plzeň
  Zpracování mezd
  Sestavování rozpočtu a jeho správa

Nabízíme:  mzdu v 10. tř. (13.620,- - 20.510,- Kč)
  + osobní ohodnocení
  standardní výhody zaměstnaneckého  
  poměru

Své nabídky zasílejte formou životopisu na adresu:

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, Želivského 54/7,
418 01 Bílina nebo mailem na reditel@kckaskada.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Moravec 
Na obálku napište „EKONOM“

Nabídky zašlete nejpozději do 25. 6. 2010.
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Ve čtvrtek 27. května již některé 
v půl deváté ráno netrpělivě obsa-
dily prostor kolem bazénu a zača-
ly pracovat na svých výrobcích, 
letos na téma „Bílinská strašidla“. 
Postupně se trousili další a další 
soutěžící z různých škol a školek 
v okrese. Všichni si našli místečko 
a do svého výrobku pečlivě vložili, 
co umějí, ať malovali, tvořili troj-
rozměrnou postavu strašidla nebo 
se za něj sami převlékli. Mezi nimi 
se pohybovali tři porotci a dobře 
sledovali, jak si děti počínají.
K porotcům patřili mostecký vý-
tvarník a člen výtvarného sdru-
žení SPOLU Josef Tóth, bílinský 
malíř, restaurátor a člen Sdru-
žení výtvarníků ČR Pavel Říha 

a speciální pedagožka 1. stupně 
ZŠ při Arkádii Teplice Barbora 
Bergová.
Soutěžilo se ve třech kategoriích 
– MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň 
ZŠ vždy v jednotlivcích a kolek-
tivech. V každé kategorii byla vy-
hlašována první tři místa. Abso-
lutní úspěch zaznamenali bílinští 
v první kategorii v jednotlivcích, 
kde obsadili všechna tři místa. 
Ve třetí kategorii v kolektivech 
bílinské žáky doplnili hostomičtí, 
takže všechna místa zůstala také 
na Bílinsku. Zcela Bíliňanům 
unikla místa z druhé a třetí kate-
gorie jednotlivců.
Mezi vítězné výrobky se zařadi-
ly například Vodník v noci, Ča-

Výsledky:
1. KATEGORIE - JEDNOTLIVCI
1. místo: Bára Benešová – MŠ Chlum B, Bílina  
 - Čarodějnice letí
2. místo: Sabina Davignonová – MŠ Chlum B, Bílina  
 - Strašidla na Bořni
3. místo: Průša Dominik + Matěj – MŠ Švabinského,  
 Bílina

1. KATEGORIE – KOLEKTIVY
1. místo: kolektiv MŠ Chlum B, Bílina  - Bílinská
 strašidla (Bára Hájková, Hana Zunová,
 Adam Koubek, Valerie Brejníková) 
2. místo:  kolektiv MŠ Hrobčice  (Veronika Palusková,  
 Eva Vršecká, Matyáš Homola, Vlastimil
 Kozák, Kristýna Zemanová)
3. místo: kolektiv MŠ Žižkovo údolí, Bílina - Ježibaba  
 Vranimůra a víla Alenka  (Adéla Myslíková,  
 Natálie Růtová, Matouš Prchal, Alexandra  
 Bezruková)

2. KATEGORIE – JEDNOTLIVCI
1. místo: Dominika Machová – ZŠ Bílá cesta, Teplice 
 - Zrcadlo strašidel
2. místo: Dominik Durlín – ZŠ praktická, Duchcov 
3. místo: Tomáš Tokar – ZŠ praktická, Duchcov  
 - Udělám Mile lektvar

2. KATEGORIE – KOLEKTIVY
1. místo: kolektiv ZŠ praktická, Bílina  - Bořeňská brána
 (Patrik Mizer, Lukáš Lev, Tomáš Fidler,
 Anna Muchová, Sabina Hlaváčová)
2. místo: kolektiv ZŠ Bílá cesta, Teplice   
 - Strašidelné hlavičky  (Aneta Matějčková,  
 Petra Fraňková, Kateřina Kubešová,
 Zuzana Svobodová, Karolína Uhlířová)
3. místo: kolektiv Nízkoprahového centra
 – Člověk  v tísni, Bílina (Marie Radošová,  
 Štěfan  Karchňák, Pavel Tomáš, Milan Hlaváč,  
 Roman Koky)   
 – Divadlo + přehlídka strašidel)

3. KATEGORIE – JEDNOTLIVCI
1. místo: Marek Salamon – Dětský domov Tuchlov 
2. místo: Tomáš Dandáš – Dětský domov Tuchlov 
 - Nezbedník bílinský
3. místo:  Lucie Šedivá – ZŠ Maršovská, Teplice  
 - Vodník v noci

3. KATEGORIE - KOLEKTIVY
1. místo: kolektiv ZŠ Lidická, Bílina   
 - Strašáci Bíliny  (Esma Zenulai,
 Kateřina Eklová, Nikola Surovková,
 Tomáš Kmetz)
2. místo: kolektiv ZŠ praktická, Bílina 
 - Lexikon ohrožených bílinských strašidel
 (Veronika Zýková, Nikola Pavlatová,
 Michala Míčová, Nikola Nagyová,
 Helena Szamková)
3. místo: kolektiv ZŠ Hostomice  - Sexy čarodějnice
  (Natalie Říhová, Klára Soukupová)

Za KC Kaskáda: Petra Zaťková

Koupaliště na Kyselce ovládla čtvrtá a poslední část cyklu sou-
těží Bořeňská čarodějnice. V části nazvané Výtvarka za školou 
tak dostala po recitační, pěvecké a taneční části prostor výtvarná 
zdatnost dětí.

NA KYSELCE PŘISTÁLA ČARODĚJNICE

Foto: Václav Weber

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

rodějnice letí, Sexy čarodějnice, 
Strašidelné hlavičky či Strašidla 
na Bořni. Všechny výtvory měly 
nápad a byly povedené. „Prá-
ce dětí byly pěkně a s fantazií 
na dané téma zpracovány, vidět 
jsme mohli různorodé použití 

výtvarných technik,“ shodli se 
porotci. Všechny výtvory dětí 
lze nyní spatřit ve výstavní síni 
U Kostela, kde 3. června proběh-
la vernisáž, při níž bylo vítězům 
uděleno ocenění „Bořeňská ča-
rodějnice 2010“. Jana Karlová

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2010
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Schválila:
Navýšení rozpočtu odboru sociál-
ních věcí a zdravotniství pro Klub 
důchodců II, ve výši 18.000 Kč, 
na poznávací zájezdy a sportovní 
hry a uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace z Programu podpory 
společenských a zájmových orga-
nizací mezi městem Bílina a Obcí 
baráčníků J. Žižky z Trocnova, 
Bílina, ve výši 12.000 Kč na Dět-
ský den a Den otevřených dveří. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory kul-
tury a literární fond mezi městem 
Bílina a sdružením Pure music, 
o. s., ve výši 20.000 Kč, na Root 
Blues fest 2010 a sdružením Bí-
lina 2006, o. s., ve výši 5.000 Kč, 
na projekt odhalení pamětní des-
ky Gustava Waltera a ve výši 

5.000 Kč na projekt Bílina zmize-
lá a nalezená. 

Úpravu příspěvku grantu na trené-
ra schváleného ZM dne 22.4.2010 
usnesením č. II/115 organizaci 
LAWEN TENIS KLUB. Příspě-
vek bude určený trenérům Šárce 
Šnorové a Lucii Lugsové. 

Uzavření smlouvy o využití sys-
tému sběru a třídění komunálních 
odpadů stanovených obcí pro 
zpětný odběr přenosných baterií 
mezi společností ECOBAT, s. r. 
o., Praha a městem Bílina.

Uzavření Smlouvy o udělení sou-
hlasu se záměrem provedení stav-
by a udělení práva provést stavbu 
„Komunikace Bílina – Kosto-
mlaty“ mezi Městem Bílina jako 

vlastníkem dotčených nemovitos-
tí a společností Severočeské doly, 
a. s., se sídlem v Chomutově jako 
stavebníkem. 

Zadat vypracování projektové 
dokumentace na stavbu „Sanace 
hřbitovní zdi“. Konečný projekt 
bude předložen RM ke schválení.

Souhlasila:
S použitím znaku města organiza-
cí TJ NOLA na tiskových materi-
álech a na vozidle organizace. 

Zadat veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Nábřežní 
komunikace – stezka na levém 
břehu řeky Bílina“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípra-
vu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. 

VIII odst. 5, fi rmě Eurovia CS, a. 
s., a to jako specializovanou za-
kázku, vzhledem k tomu, že tato 
fi rma byla ve výběrovém řízení 
druhá v pořadí. 

Podpořit výzvu Ústeckého kraje, 
adresovanou premiérovi Janu Fi-
šerovi a Vládě ČR, o zrychlenou 
dostavbu chybějícího úseku dál-
nice D8 mezi Lovosicemi a Ře-
hlovicemi. Podpisem dokumentu 
„Připojení se k výzvě Ústeckého 
kraje“ pověřuje starostu města. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu sta-

rosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)

Rada města na své 12. schůzi konané dne 2. 6. 2010 mimo jiné:

Před konáním celostátního kola, 
které se odehrálo 4. května 
v Kongresovém centru České ná-
rodní banky za účasti ministryně 
školství a dalších významných 
osobností, nám poskytli členové 
vítězného týmu ZŠ Lidická roz-
hovor.

Jak se cítíte po vítězství v okresním 
a krajském kole?
Kuba: Jsem spokojený s naším vý-
konem, nečekal jsem to. 

V jakých předmětech se fi nanční 
gramotnost učí? 
Tonda: Občanská výchova, mediál-
ní výchova a matematika

 Dokázali by jste ostatním vysvětlit 
pojem fi nanční gramotnost ?
Veronika: Vše se týká peněz, poš-

tovního a bankovního styku, roz-
počtu a bankovnictví.

Je nějaký okruh z fi nanční gramot-
nosti, který pokládáte za obtížný? 
všichni: Největší problém nám dě-
lají aktiva a pasiva a přemýšlení, co 
kam rychle zařadit.
Děkujeme za váš rozhovor a přeje-
me vám, co nejlepší umístění v celo-
státním kole. 

Jan Tlustý a Lukáš Katrenič,
9. A ZŠ Lidická

V celostátním kole se tým ze 
ZŠ Lidická umístil ze 14 kra-
jů na úspěšném sedmém místě. 
Zúčastněná družstva byla velmi 
vyrovnaná a mnohdy rozhodo-
vala pouze rychlost odkliknutí 
otázky. „Za oborovský úsppěch 
považuji, že jsme porazili všech-

Bílinský Dům dětí a mládeže má za sebou další víc než úspěšný víkend. 
Bílinští Baltíci, tedy mladí programátoři, se zúčastnili národního fi nále 
soutěže Baltík 2010 v Českých Budějovicích. Z březnového pražského 
regionálního kola se do fi nále probojovalo 10 dětí. V kategorii mladších 
žáků obsadili bílinští Baltíci 6., 7. a 8. místo.V kategorii starších žáků 
skončili Baltíci z Bíliny na 2., 5. a 7.místě. Do mezinárodního fi nále, 
které se uskuteční 11. – 13. června v Kopřivnici, tak postupují z mís-
ta druhého Jakub Černík a Tomáš Procházka a z místa pátého Ondřej 
Kvěch a Václav Plavec. Velkou zásluhu na úspěchu bílinských Baltíků 
má i jejich vedoucí Eva Klasová. Vlasta Vébr

ZŠ Lidická se zapojila do prvního ročníku soutěže Finanční gra-
motnost. Na základě výsledků školního kola byli do postupujícího 
týmu vybráni: Antonín Reich, Jakub Ekrt a Veronika Rouhová. 
Tento tým úspěšně prošel okresním i krajským kolem a dobré mís-
to si vydobyl i v celostátním kole, kde reprezentoval Ústecký kraj.

FINANČNÍ GRAMOTNOST JIM NENÍ CIZÍ

ny zúčastněné školy v teplickém 
okrese, pak v Ústeckém kraji 
a dobře jsme se umístili v rám-

ci republiky,“ ocenila šikovnost 
žáků zástupkyně ředitelky školy 
Marie Sechovcová.

Reprezentační tým ZŠ Lidická v soutěži fi nanční gramotnostiReprezentační tým ZŠ Lidická v soutěži fi nanční gramotnosti

Dne 2. 6. uplynulo již 8 let,
kdy nás navždy opustil manžel
a otec pan 

S láskou a úctou vzpomíná rodina

JOSEF
SEIDL

Vzpomínka

Bílinští Baltíci opět zabodovali

Výprava Baltíků DDM Bílina
Foto: Eva Klasová - DDM Bílina



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 1110. června 2010

Z plejády našich proher nevyboči-
lo ani utkání hrané v sobotu 29. 5. 
na Kyselce proti Kadani. Prohráli 
jsme 1:3. Srovnejme jednotlivé pos-
ty víkendových soků. Brankáři – náš 
určitě zkušenější, ve své svatyni pů-
sobil lépe, měl více těžších zákroků, 
probíhající soutěž zvládá a i příští 
rok by měl co nabídnout. Ten kadaň-
ský není takovou osobností v muž-
stvu, chyby nedělal, má ovšem jednu 
velkou nevýhodu: je menšího vzrůs-
tu, ve vzdušných soubojích v malém 
vápně byl hodně nejistý. Toho jsme 
bohužel nedokázali využít a při stan-
dardních situacích mu nikdo z na-
šich nepřekážel a neztrpčoval mu 
tím život. Škoda!

Obrana. Složení Přibyl – Stiller – 
Hasal – Žemba je solidní a je to to 
nejlepší, čím náš tým disponuje. 
I ona snese kritéria krajského přebo-
ru. Dirigentovi obrany hostů Čiben-
kovi a krajnímu bekovi Nádeníkovi 
majícímu zkušenosti z teplického 
dorostu a jiných vyšších soutěží, se 
v pohodě naši bekové vyrovnají a to 
máme ještě v pohotovosti Mergla.
Středová řada. To je ten průšvih! 
Filo – Augusta – Pavlíček a Karel 
nedosahují kvalit záloh protivníků. 
Defenzivně dejme tomu, ale směrem 
dopředu v žádném případě. Většina 
družstev má v pozici halvů své nej-
lepší hráče – špílmachry, tak jako ka-
pitán hostů Mikeš, který si ve středu 

hřiště dělal co chtěl a svůj výkon 
korunoval bezpečně proměněnou 
penaltou. Nám tvůrce hry chybí!
Poslední je útok. Ten máme také 
mladý a nadějný, avšak pokud ne-
dostane kvalitní přihrávku, je nulo-
vý. Hráli jsme s Gutschem a Milem, 
později i Mikou. Navíc svou nezku-
šeností pálí šance a potřebuje příliš 
mnoho „loženek“ k pokoření soupe-
řova gólmana. Zde byl největší roz-
díl oproti Kadani, za kterou v útoku 
nastoupilo duo Poustka – Uhlík. Jed-
ná se o velice zkušený pár, k tomu 
ještě běhavý, operující na hranici of-
sajdu i v hloubi pole, spolupracující 
poslepu. Vyvrcholením jejich souhry 
byl první gól, kdy dlouhou kolmou 
přihrávku zpracoval Poustka zády 
k naší brance, přiklepl lehce zpět 
Uhlíkovi a ten krásně zavěsil nechy-
tatelnou střelou z delší vzdálenosti.
Dnes už si všichni uvědomujeme, 
že tento tým na právě hranou soutěž 
nemá. Vědí to diváci, funkcionáři 

a teď už jistě i samotní hráči. Mů-
žeme si stokrát říkat, že nás pořádně 
nikdo nepřehrál – to ostatně souvisí 
hlavně s bojovností našich mladých 
plejerů, že jsme měli málo štěstí, že, 
že, že … Výsledky a postavení v ta-
bulce hovoří za vše. V souvislosti 
s tím si všimněme i předčasných od-
chodů diváků z hlediště. To bychom 
si určitě v budoucnu nepřáli, vždyť 
to dává hráčům nejvěrohodnější vy-
svědčení. Ne každý divák si v utkání 
najde to své, co by ocenil odborník 
– osobní souboje, tvrdost, rychlost, 
sílu, obratnost, bojovnost, přesnou 
přihrávku, nádhernou kombinaci, 
třeba i soupeřovu. Jsou to většinou 
fandové a chtějí vidět vítězit svůj 
tým!
Věřme slovům prezidenta FK, která 
„pustil“ do médií: „Za rok chceme 
být zpět v kraji!“

Neštěmice – Bílina 5:0 – sestup
potvrzen Jan Davignon

Opravdu, všichni už nyní jen čekáme, kdy se defi nitiv-
ně potvrdí, že FK Bílina sestupuje do 1. A třídy. Jak 
se blíží konec jarní části, stále se zmenšuje naděje 
na udržení, obzvlášť když nezískáváme body. Nyní už 

je setrvání v krajském přeboru pouze teorií a až budete 
tento komentář číst, může to být jistota!

ČEKÁNÍ NA JISTOTU
O
n
s
n

je 

 KOPaNÁ - Komentáře, postřehy a názory

Už dopředu bylo jasné, že kon-
kurence bude právě přítomnos-
tí Kladna ještě vyrovnanější než 
v předchozích letech. Kladenští at-
leti totiž v minulé sezóně sestoupili 
z atletické extraligy a mají zájem se 
do ní po roce opět vrátit. Bíliňané 
však pracovali celý půlrok na po-
sílení družstva. Výsledkem byla 

soupiska v bílinských poměrech 
nevídaná – pro případného další-
ho závodníka by na ní nezbylo už 
žádné volné místo! K atletice v Bí-
lině se vrátil po letech odchovanec 
Arnošt Holovský, z okolních klubů 
se na hostování podařilo přilákat ně-
které mladé závodníky. I skladbou 
disciplín se bílinští zlepšili, protože 

Polovina května bývá v atletickém kalendáři věnována začátku sou-
těží družstev. Bílinské družstvo soutěžící už více než dvacet let v 1. 
atletické lize zavítalo ke svému prvnímu kolu na stadion v Kladně.

ZAČÁTEK ZVLÁDLI NA VÝBORNOU

pokrývají kromě skoku o tyči a krát-
kého překážkového běhu kompletní 
spektrum disciplín. 
Už začátek závodu potvrdil kla-
denskou dominanci a vyrovnanost 
ostatních. Bílinští se však totálním 
nasazením a bojovností drželi stále 
uprostřed startovního pole. V něko-
lika disciplínách stáli na stupních 
vítězů, případně v jejich těsné blíz-
kosti, dvě disciplíny se jim podařilo 
vyhrát a pilným sbíráním ostatních 
míst živili naději na výborné vý-
chozí postavení po prvním kole. 
Po závěrečných štafetách už mohli 
konstatovat výsledné čtvrté místo 
v osmičlenném startovním poli, nej-
lepší umístění za mnoho posledních 
let. Se značnou převahou, podle 
očekávání, zvítězili atleti domácího 
klubu.
Další kolo první národní ligy čeká bí-
linské atlety první červnový víkend, 

kdy cestují na stadion do Českých 
Budějovic. Očekávat se dá odveta 
ostatních týmů. Věřme, že bílinští 
své postavení udrží a v dalších dvou 
kolech už budou moci závodit bez 
obavy o setrvání v soutěži. Bližší 
výsledky ze závodů v Kladně jsou 
v kompletní podobě na webových 
stránkách www.atletika.cz v sekci 
výsledky, případně kalendář.  (ms)

Druhý z běhu na 1500 metrů Jaroslav LučDruhý z běhu na 1500 metrů Jaroslav Luč

Hostující závodníci Petr Čmuda a Martin LecjaksHostující závodníci Petr Čmuda a Martin Lecjaks
při předávce během štafety na 4x100 metrůpři předávce během štafety na 4x100 metrů Vítěz v trojskoku Martin SýkoraVítěz v trojskoku Martin Sýkora
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22. května se v Praze na Vino-
hradech konalo fi nále celore-
publikové soutěže Děti fi tness 
aneb sportem proti drogám. 
Tato soutěž proběhla na čty-
řech místech republiky a ten-
tokrát i nově na Slovensku 
v Bratislavě, a ti nejlepší po-
stoupili do fi nále.

V sobotu 29. května proběhl na tenisových kurtech na Kyselce 
tenisový turnaj ve čtyřhře. Na snímku jsou nejúspěšnější hráči.

Jako první startovala skupina Cvr-
ček se svojí choreografi í Páni klu-
ci v kategorii do 9 let. V konku-
renci 14 týmů dosáhli na 3. místo. 
V letošní sezóně se opravdu velmi 

Zleva druzí Havrlík, Sádovský z Teplic. Dále vítězové Reininger, Hájek, 
vedle třetí, osecká dvojice Hereit, Zenk a čtvrtí, opět teplická dvojice 
Říha, Pastyřík. Dole klečící pořadatelé, spolumajitelé fi rmy Autodíly-
rychloservis Bílina s.r.o. Kozler, Šebek Foto: Radana Šebková

MÁME ZLATO, STŘÍBRO A BRONZ 
Z REPUBLIKY

VÍTĚZSTVÍ
ZŮSTALO V BÍLINĚ

líbí a, i když je to stále začínající 
družstvo, tak jsou velmi úspěšní.
Skupina Caviky soutěžila v ka-
tegorii Profi  do 12 let a skončila 
na krásném druhém místě, skupi-
na Cik – Cak cvičila v kategorii 
Profi  nad 12 let a dosáhla na příč-
ku nejvyšší a získala první místo. 
Obě skupiny měli proti sobě 8 
týmů z celé republiky. 
Do konce školního roku máme 

pouze poslední soutěž v Praze, 
kde budou zároveň vyhlášeny nej-
lepší družstva za celou proběhlou 
sezónu.
Od 11. června dětem i nám do-
spělým začíná zasloužené volno 
po velmi náročné, ale opět úspěš-
né sezóně. Všem rodičům a spon-
zorům děkujeme za pomoc.

Věra Ryjáčková
a Petra Rosenkranzová

PODĚKOVÁNÍ

Část družstva LTK Bílina Foto: Radana Šebková

Družstvo mladších a starších žáků LTK Bílina děkuje tímto radě 
města za příspěvek na zakoupení klubových dresů.


