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Na Bořeňské čarodějnici se tentokrát zpívalo

Porota hodnotila ve čtyřech vě-
kových kategoriích celkem 61 vy-
stoupení jednotlivců i sborů. Na pó-
diu se vystřídalo 212 dětí. Nejvíce 
vystoupení patřilo čtvrté kategorii, 
kde své umění ukazovali žáci zá-
kladních uměleckých škol. Přítomní 
v jejich podání zhlédli 30 vystoupe-
ní. V druhé kategorii (1. až 5. třída 
ZŠ) se představilo 19 sólistů a sbo-
rů, ve třetí kategorii (6. – 9. třída ZŠ 
a SŠ) si přítomní vyslechli osm zpě-
váků a v první kategorii (MŠ) čtyři. 
Kromě bílinských se zaskvěly děti 
z Mostu, Teplic, Duchcova, Krupky, 
Kostomlat a Postoloprt.

Děti předvedly svůj pěvecký ta-
lent na lidové písničce, která byla 

pro soutěž povinná, a na písni podle 
vlastního výběru. V letošním roce 
drtivě ovládly divadlo písně od čes-
kých interpretů, pouze jediná píseň 
byla anglicky, a to Rock Star od Báry 
Kubešové z Bíliny v kategorii zá-
kladních uměleckých škol. „Výběr 
písní byl přiměřený. Na soutěži bylo 
jasně vidět ovlivnění současnou čes-
kou populární a muzikálovou tvor-
bou. Velkým přínosem pro kvalitu 
soutěže je pořádání školních kol, 
z nichž do soutěže postupují vítě-
zové,“ uvedla Petra Zaťková z KC 
Kaskáda.

Z lidovek se mohli diváci zapo-
slouchat například do písní Skákal 
pes, Andulko Šafářová, Černé oči, 
Šly panenky silnicí, Ó, řebíčku za-
hradnický, Když se zamiluje kůň 
či Bejvávalo. Z ostatních si děti 
vybraly například Sladké mámení 
či Dvě malá křídla od Heleny Von-
dráčkové, Klára od Chinaski, Jsi 
můj pán od Lucie Bílé nebo Alenka 
v říši divů od Karla Zicha.

V porotě, která si všechny výko-
ny pečlivě poslechla a vyhodnotila, 
zasedla bývalá sbormistryně a sou-
časná korepetitorka Alena Pýcho-
vá, zpěvačka a fi nalistka soutěže X 

Cyklus soutěží nazvaný Bořeňská čarodějnice, který pořádá KC 
Kaskáda, pokračoval ve čtvrtek 25. února svou druhou částí. V měst-
ském divadle se sešly děti z Bíliny a okolí, aby se utkaly v pěvecké 
části a recitátory z ledna tak vystřídali menší i větší zpěváci.
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Factor Martina Pártlová, absolvent-
ka konzervatoře a pedagožka Jana 
Boháčková a bývalá pedagožka 
Ivana Pitková. Porota měla nárok 
tři první místa, která jsou vyhlašo-
vána, zdvojit, čehož využila v prů-
běhu soutěže hned několikrát. Kro-
mě samotného pěveckého výkonu 
hodnotila také zvládnutí textové 
části, intonaci a příchod na jeviště 
i odchod z něj.

Celou akci obohatilo několik 
tanečních vystoupení dětí bílinské 

ZUŠ, saxofonové umění tria dvou 
učitelů a jednoho žáka z téže školy 
či pěvecké vystoupení Martiny Párt-
lové. Své předvedl i moderátor sou-
těže Jiří Fait, který zazpíval řecky.

Vítězové na prvních třech mís-
tech si slavnostně převezmou diplo-
my 13. května v Městském divadle, 
kde také zopakujou své úspěšné vy-
stoupení. Jana Karlová

Výsledky jednotlivých
kategorií čtěte na straně 9

Agentura pro sociální začleňo-
vání vznikla v roce 2008 jako ná-
stroj Vlády ČR k zajištění podpo-
ry obcím v procesu sociální inte-
grace. Snaží se pomáhat sociálně 
slabým v různých obcích. Mezi ně 
se přihlásila i Bílina. „Nemůžeme 
dělat, že některé věci nevidíme, 
či říkat, že to pro určité skupiny 
lidí nemá cenu. Cenu to má a lze 
to vidět například na Nízkopraho-
vém centru, kam chodí hodně dětí. 
Budoucnost ukáže, co všechno 
členství v Agentuře přinese,“ řekl 
starosta Josef Horáček.

Bílina se do Agentury hlási-
la letos spolu s dalšími 43 ob-
cemi, s 20 postoupila do druhé 
fáze výběru, a nakonec uspěla. 
Do Agentury vstoupila s devíti 

dalšími uchazeči. Uspěl například 
také Jirkov, Chomutov, Trmice či 
z jiných částí republiky Havířov, 
Kutná Hora nebo Jáchymov.

Město přesvědčilo Monitorova-
cí výbor svou dosavadní činností 
mezi sociálně vyloučenými a také 
návrhem postupu další spoluprá-
ce s Agenturou. „V rámci druhé 
fáze výběru jsme prezentovali 
především svůj projekt v oblasti 
opatření, která by vedla k řešení 
situace v problematických částech 
města. Jsme velmi rádi, že Agen-
tura velmi vysoce hodnotila naši 
dosavadní práci i projekt samotný 
a Bílinu vybrala,“ netajil svou ra-
dost ředitel bílinské pobočky Člo-
věka v tísni Zdeněk Svoboda.

pokračování na s. 3
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Přisvojili si nález, dostanou pokutu

Strážníkům se opět podařilo za-
mezit protiprávnímu jednání v sou-
vislosti se sběrem kovů. Hlídka MP 
Bílina byla upozorněna na podezřelý 
pohyb skupiny osob v prostoru ulice 
Bílinská. Strážníci na místě zjistili 
čtyři muže, kteří se před hlídkou sna-
žili v přilehlém křoví ukrýt množství 
hliníkových kabelů. Kabely již byly 
zbaveny izolace a smotány do ně-
kolika „balíků“. Uvedená čtveřice 
mužů se na dotaz kde kabely vzali, 
nedokázala shodnout na konkrétním 
místě, avšak všichni svorně tvrdili, že 

hliník nebyl odcizen, že jej prostě jen 
nalezli a hodlali prodat do výkupu. 
Strážníci provedli nezbytné úkony, 
přičemž „nálezcům“ bylo sděleno 
obvinění z přestupku proti majetku 
dle § 50/1b z.č. 200/90 Sb. jelikož 
si přisvojili věc nálezem bez přivo-
lení majitele, za což každému z nich 
hrozí sankce až do výše 15000,- Kč. 
Zda jejich jednání nebude později 
překvalifi kováno na trestný čin zále-
ží na skutečnosti, zda se podaří zjistit 
majitele kabelů, neboť lze předpo-
kládat, že legenda o nálezu se neza-
kládá na pravdě a mohlo by se tedy 
jednat o krádež. Muži by ve výkupu 
za cca 50 kg hliníku utržili kolem 
1000,- Kč. Skutečná cena kabelů by 
pak byla samozřejmě mnohonásob-
ně vyšší. Věc je v řešení přestupkové 
komise MěÚ Bílina.

Dvě mouchy jednou ranou...
... se podařily chytit bílinským 

strážníkům a policistům. Stráž-
níci byli upozorněni na vloupání 
do rodinného domu. Ve spolu-
práci s policisty byli na místě za-

drženi dva pachatelé vloupání. 
Překvapením pro všechny bylo, 

když byla domě nalezena pěstírna 
marihuany. Že nešlo o žádnou ma-
ličkou „babiččinu zahrádku“ vyšlo 
najevo po následné domovní pro-
hlídce policie ČR, kdy v domě bylo 

zajištěno 159 rostlin 
marihuany o výšce 
cca. 1 metr, 252 rostlin 
marihuany o výšce cca. 
10 cm (tzv. řízků) a dále byly 
zajištěny věci související s pěstová-
ním marihuany.

Z deníku Městské policie Bílina
n 

tlin 
cca.

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 fotografiích 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

Dáreček je kříženec,
štěně, 5-6 měsíců starý pes, 
dobrý zdravotní stav, hodný
a přátelský. Má rád lidi,
ostatní pejsky i děti. Je vhodný 
do teplého domova k mladé 
rodince, kde bude dělat samou 
radost. Je vhodný pro někoho 
kdo má zkušenosti s chovem 
psa a ví správně jak se k psímu 
mladíkovi chovat, aby z něj 
nebyl psí výrostek.

Babča II – kříženec,
9-10 let stará fena,
v kohoutku cca 35 cm,
dobrý zdravotní stav.
Kontaktní a malá fenka,
která umí chodit na vodítku. 
Přála by si nový teplý
domov a hodnou
paničku či pána.

Žichovka – NO,
asi 9 let stará fena,

dobrý zdravotní stav. 
Fenka je na svůj věk 

vitální a ostražitá,
ráda by našla domeček 
se zahrádkou a teplou 
boudičkou, kde bude 

dobře hlídat a pro svého 
nového pána či paničku 

bude zároveň
dobrou společnicí.

Skokanka je kříženka NO,
asi 2,5 roku stará fena. Skokanka

je velmi aktivní a společenská,
neustále pozoruje dění kolem

sebe. Je vhodná do teplého
domova i k domku

se zahrádkou, ale potřebuje
určitou dávku pozornosti
a procházek aby se stala

výbornou společnicí.

O ČEM SE CHCETE 
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního?
„Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?
Zeptáme se za vás.

Napište svůj námět
nebo dotaz na e-mail:

bz-namety@seznam.cz (Ilustrační foto)

Z deníku Policie ČR
Drzý zloděj

Drzost nechyběla neznámému 
pachateli, který v Bílině navštívil 
dílnu, kde nabízel k prodeji různé 
nářadí. Využil chvilkové nepozor-
nosti zaměstnanců a místo aby jim 
nářadí prodal, odcizil jim volně 
položenou aku vrtačku v hodnotě 
deset tisíc korun. Policisté jedná-
ní neznámého lapky kvalifi kovali 
jako trestný čin krádeže, za kte-
rý hrozí trest odnětí svobody až 
na dvě léta.

Vloupání do bytu
Policie pátrá po neznámém pa-

chateli, který se v Bílině vloupal 
do bytu v přízemí staré zástavby. 
Odnesl si notebook, mobilní tele-
fony a fi nanční hotovost, hodnotu 
odcizených věcí vyčíslil poško-
zený na 38 000 korun. Za trestné 
činy porušování domovní svobo-
dy a krádeže hrozí pachateli v pří-
padě dopadení šest měsíců až tři 
léta za mřížemi.

Řídil, i když nesměl
Těžkou hlavu z vysloveného zá-

kazu řízení motorových vozidel si 
nedělal 26letý muž z Bíliny. Ačkoliv 
nesmí až do září letošního roku řídit, 
byl přistižen hlídkou policie za vo-
lantem osobního vozidla Ford Fiesta. 
Bylo mu sděleno podezření z trest-
ného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí, za který ho může soudce 
poslat až na tři roky za mříže.

Jedno auto odcizil, druhé vykradl
Policistům se podařilo zadržet 

muže, který odcizil v Hostomi-
cích na Teplicku osobní vozidlo 
Škoda Felicia. Ukradeným autem 
jel následně do Žalan, kde se vloupal 
do zaparkované dodávky, kde ukradl 
návod k obsluze vozidla a pokračo-
val v jízdě do Trmic. Zde byl kontro-
lován hlídkou policie, která zloděje 
zatkla. Muži bylo sděleno podezření 
z trestných činů neoprávněné užívání 
cizí věci a krádeže. Soudce ho může 
poslat až na dva roky za mříže.
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Důležité bylo,
co město dosud udělalo

Důležitým kritériem pro přije-
tí do programu byla úroveň do-
savadní integrační práce, tedy to, 
jak město samo usiluje o zlepše-
ní stavu. Agentura na něj klad-
la důraz. A Bílina v něm body 
neztrácela. Provozuje například 
ubytovnu pro sociálně slabé, 
na Teplickém Předměstí mohou 
využívat děti a mladí Nízkopra-
hové centrum, kvůli předluže-
nosti vyhlásila již dvakrát tzv. 
dluhové prázdniny, má zpraco-
vaný komunitní plán sociálních 
služeb, ve městě dlouhodobě pra-
cují tři terénní sociální pracovní-
ci, město spolupracuje s nevlád-
ními organizacemi jako Člověk 
v tísni, Most k naději či Arkádií. 
Nechybí ani koncepce preven-
ce kriminality. Pro udržení dětí 
v hlavním vzdělávacím proudu 
město využívá dobrovolníky pro 
dlouhodobé individuální doučo-
vání dětí v rodinách sociálně vy-
loučených, organizuje veřejnou 
službu pro nezaměstnané atd.

Jiným kritériem pro přijetí byla 
existence sociálně vyloučené lo-
kality. Ty lze v Bílině identifi ko-
vat hned tři, a to Teplické Před-

městí, lokalitu Důlní ulice, kde 
se nachází ubytovna pro sociálně 
slabé, a tzv. buňkoviště. Lokalitou 
s potenciálem sociálního vylouče-
ní je i sídliště Za Chlumem.

Na Teplickém Předměstí ži-
jou zhruba tři tisícovky obyvatel, 
z nichž skoro polovinu tvoří Ro-
mové. Až 85 % z nich žije v hlu-
boké zadluženosti, vyplývající 
z 90% nezaměstnanosti. „Vztahy 
mezi nimi a majoritou jsou velmi 
napjaté kvůli rušení nočního kli-
du, kriminalitě atd. Tuto oblast lze 
chápat jako kriminogenní prostře-
dí,“ stojí v dotazníku poslaném 
Agentuře.

Druhou lokalitou je Důlní ulice, 
konkrétně městská ubytovna pro 
sociálně slabé. Ve 23 bytech žije 
18 rodin. Zadluženost se zde týká 
děsivých 95 % lidí a nezaměstna-
nost je prakticky stoprocentní.

Buňkoviště původně mělo slou-
žit k jednorázovému přespání pro 
bezdomovce, většina obyvatel 
zde však bydlí dlouhodobě. Jed-
ná se o 10 obytných buněk se 17 
osobami. I zde vládne zadluženost 
a stoprocentní nezaměstnanost.

Ve všech třech lokalitách ne-
jsou vzácnými jevy nelegální prá-
ce a brigády. Na rozdíl od před-
chozích dvou je ve třetí lokalitě 
kriminalita velmi nízká a týká se 

Bílina se snaží pomáhat sociálně vyloučeným
pokračování ze strany 1

V současnosti již stavba zase 
pokračuje. „Nyní se pracuje 
na chodnících, obrubnících a li-
kvidaci části parkoviště u rad-
nice,“ popsal Miroslav Jedlička 
z odboru dopravy. Silniční pro-
voz však nebude omezen ani až se 
fi rma, která stavěla i kruhový ob-
jezd u Lidlu, pustí přímo do vo-
zovky: „S fi rmou jsme domluve-
ni, že pokud to nebude skutečně 
nutné, doprava nebude omezena. 

Bude tu použit stejný systém jako 
u Lidlu, tedy provizorní kruhový 
objezd, který se bude postupně 
podle potřeby posouvat,“ vysvět-
lil pan Jedlička.

Pokud nevznikne výrazná kom-
plikace, bude stavba kruhového 
objezdu podle stavbyvedoucího 
trvat 12 týdnů. Koncem května se 
tedy můžeme těšit i na třetí kru-
hový objezd v Bílině na silnici 
1/13. Jana Karlová

NA KYSELCE V NOVÉM
Kdo si najde cestu do letního amfi teátru na Kyselce, nara-

zí na nové sedačky. Loni na podzim se začalo s jejich výměnou 
a nyní už práce spějí do fi nále. Schází již jen drobné úpravy, které 
budou dokončeny, jakmile to dovolí počasí. Až přijdou letos první 
návštěvníci, bude se jim snad sedět lépe. Jana Karlová

Kruhový objezd plnou parou
Stavba kruhového objezdu u radnice se naplno rozjela. Už 
v prosinci práce začaly přípravou pracoviště, značením, umís-
těním strojů a odstraněním semaforů. Pak se proti pokračování 
výstavby postavilo počasí.

především krádeží kovů. Na Tep-
lickém Předměstí je pro zvýšení 
bezpečnosti nejčastěji umístěna 
mobilní služebna.

Členství přinese
hlavně peníze

Město je samo aktivní ve sna-
ze o aplikaci opatření na zlepšení 
soužití obyvatel se sociálně vylou-
čenými skupinami a od Agentury 
očekává podporu v další analýze 
současné situace, ve strategickém 
plánování dalších postupů a roz-
víjení programů terénní sociální 
práce, další podpory dětí ve vzdě-
lávání či program zaměstnanosti: 
„Občané Bíliny dlouhodobě upo-
zorňují na problematickou situaci, 
rušení nočního klidu, nepořádek, 
zvýšenou kriminalitu, nevhodně 
se chovající děti a mládež, časté 
konfl ikty s lidmi, kteří nedodržují 
pravidla slušného soužití apod. 
A především těm občanům, kte-
rých se uvedené problémy dotý-
kají, bychom rádi prostřednictvím 
spolupráce s Agenturou pomohli. 
Rádi bychom také nastartovali 
projekty na podporu zaměstna-
nosti, protože čísla v této oblasti 
jsou hrozivá. Na více než 1600 
žadatelů o práci připadá pou-
hých 20 volných míst,“ vysvětlu-
je představu o budoucím přínosu 
pan Svoboda. K tomu chce měs-
to připojit pravidelné setkávání 
s občany, aby mohlo vyhodnotit, 
zda realizovaná opatření skutečně 
fungují.

Agentura pomůže ve sférách 
vzdělávání, zaměstnanosti, so-
ciálních služeb, bezpečnosti atd. 
Finanční prostředky na veškerá 
opatření a projekty se čerpají 
právě z ní, takže rozpočet měs-
ta nebude zatížen. „Spolupráce 
s Agenturou přinese možnost 
získat na naplánovaná opatře-
ní více peněz ze strukturálních 
fondů Evropské unie, které ad-
ministruje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Celkem může 
jít až o částku 750 milionů korun 
z individuálních projektů obcí 
na podporu služeb a projektů 
na rekonstrukce a výstavbu in-
frastruktury pro služby,“ říká 
ředitel Agentury pro sociální za-
čleňování v romských lokalitách 
Martin Šimáček.

Každý krok, který bude v Bí-
lině za asistence Agentury uči-
něn, bude vázán na rozhodnutí 
zastupitelstva. „Osobně bych si 
dokázal představit například fi -
nancování rekonstrukce pavilonu 
č. 1 na Teplickém Předměstí pro 
potřeby městské policie. Pro-
středky budou moci čerpat i školy 
a rekonstruovat například pro-
story pro potřeby školních klubů 
i fi nancovat pracovníky v nich,“ 
vyjmenovává konkrétní příklady 
Zdeněk Svoboda.

Spolupráce s Agenturou tedy 
přinese především tolik potřebné 
peníze na nejpalčivější problémy, 
na jejichž řešení by se v rozpočtu 
města složitě hledaly peníze.

Jana Karlová

Stavba kruhového objezdu naplno začala Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ4 18. března 2010

Audiostezka, která mapuje významné objekty v Bílině, bude 
v nejbližších týdnech obohacena o několik dalších. K již stávají-
cím 18 objektům přibudou čtyři nové.

25. února se v Duchcově na odloučeném pracovišti Střední školy stavební Teplice konalo první setkání mezi tiskovým mluv-
čím a preventistou Městské policie Bílina Františkem Krejčím a pedagogickým sborem, tj. učiteli a učiteli odborného výcviku. 
Pan Krejčí se zabývá prevencí nevhodného chování na základních školách v Bílině. Tématem byla tedy problematika chování 
žáků k výchovným pracovníkům a mezi žáky navzájem.

AUDIOSTEZKA BUDE BOHATŠÍ

„Při otvírání stezky jsme avizo-
vali, že se jedná o otevřený projekt, 
který se bude rozšiřovat o různé ma-
teriály a další objekty. Tak se také 
stane,“ řekl předseda Občanského 
sdružení Bílina 2006 Jan Beneš.

V audiostezce zájemci brzy na-
razí na Žižkovo údolí a na faru. 
Dalším významným zpestřením 
budou informace o dvou úspěš-
ných místních rodácích, a to o ma-
líři a grafi kovi Karlu Schützovi 

Zima a sníh v Bílině
Bílé všechno, střechy, stromy, sil-

nice i chodníky. Občas kluziště, pře-
kážková dráha. Všichni chodci spor-
tovci. Já vím, že toho bylo hodně, 
myslím sněhu, ale lidí je také dost. 
Na práci? Byli a jsou domy a dom-
ky, kde obyvatelé i ve vlastním 
zájmu uklízeli, hrabali, sypali sůl. 
Za to jim patří velký dík. Nejhorší 
je lhostejnost. Chudáci důchodci, 
invalidé, matky s dětmi a kočárky. 
Neupírám snahu, ale přece jen jiné 

podmínky vyžadují asi jinou organi-
zaci práce, lidí i techniky. V zájmu 
občanů.

Já vím, peníze jsou peníze, ale 
bolest je bolest. Mohlo by být i hůř, 
myslím počasí a co potom hasiči, 
sanitky, zásobování atd.

Nejvíce si zimy užijí děti na sáň-
kování, lyžování a je tu kousek 
i na hory. Sport je sport. Pro jejich 
radost ať je sněhu dost a ta roman-
tika. Proč ne.

Jen ta péče o komunikace a chod-
níky by mohla být lepší a včas. Ať je 
hodně sněhuláků pro radost.

Stanislav Pták

Je to lepší?
Co? Práce městské policie. 

Z mého pohledu občana asi ano. 
Jsou více na obchůzkách, vídám je 

v čase a místech, kde jsem je ni-
kdy neviděl. Zmizela auta – vraky, 
vidím botičky na autech neukázně-
ných řidičů třeba před lékařskou 
ordinací. Tam už pán parkovat 
nebude. Vytlačují auta z chodníků, 
ale přál bych si, aby zmizely i kon-
tejnery technických služeb v Čap-
kově ulici z chodníku v zatáčce 
na parkoviště u dětského hřiště. 
Možná by chtělo ohlídat v téže 
ulici průjezdy opačným směrem 
jednosměrkou.

Jsem pro pojízdnou stanici MP 
Bílina. Nové, inspirativní, preven-
tivní a hlavně pro občana. Koneč-
ně nový vítr v myšlení a přístupu 
policie k občanům. Ještě co se týká 
parkování v sídlišti Za Chlumem, 
ale jinde bude asi podobný pro-
blém. Parkování mimo vnitro blo-

kové celky. Jak z důvodu příjezdů 
a odjezdů, tak i k pohybu chodců 
v sídlišti. Co se týká garáží u pa-
sovky. Dotáhnout to do konce. Ne-
jen osvětlení silnice, ale líbilo by 
se mi oplocení areálu, kamerový 
systém, vyklízení nepořádku a při-
pomínkuji, leckdo se tam bojí – ať 
ženy, či starší spoluobčané. Návrh. 
Je tam točna městské dopravy. Co 
prodloužit linku až ke garážím. 
Několikrát denně i večer. Zkusit 
několikaměsíční provoz a vyhod-
notit. Když už, tak už kompletní 
řešení problému. Sídlišti se uleví 
a všem se pomůže. Bude tu chuť, 
vůle a peníze. Zastupitelé, jste 
tam z volby občanů. Tak se spoj-
te za smysluplným účelem a řešte 
problémy. Volby se blíží. Prevence 
je lacinější. Stanislav Pták

a operním pěvci Gustavu Walte-
rovi. Kromě informací nebudou 
chybět fotografi e ani tradiční na-
mluvení v češtině a němčině, kte-
ré si budou zájemci moci stáhnout 
ve formátu MP3. V budoucnu 
pak přibudou ještě další objekty 
a osobnosti.

Audiostezku vytvořilo Ob-
čanské sdružení Bílina 2006 

po vzoru teplické stezky loni 
na podzim. Práce začaly za fi -
nanční podpory města v září 
a přibližně v polovině listopadu 
již proběhla vernisáž k jejímu 
otevření. V současnosti obsahu-
je například městskou knihovnu, 
Lesní kavárnu, řeku Bílinu nebo 
nedochovaný kostel svatého 
Štěpána. Jana Karlová

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Toto setkání bylo novum, ho-
vořil v tomto případě k opačné 
straně, tj. k dospělým. Problé-
moví žáci jsou již starší 15 let 
a v mnoha případech jsou i pl-
noletí a mají dle zákona trestní 
zodpovědnost za své chování. 
Pracovníci byli seznámeni se 
zákonem 200/1990 sb. §49, tj. 
přestupky proti občanskému 
soužití a jejich použití v praxi. 
Dále byli informováni o spolu-
práci s městskými úřady a so-
ciálními institucemi a možnosti 
využití financování kamerového 
systému při dozoru prostorů 
a prostranství z fondů prevence 
kriminality.

Následovaly konkrétní dota-
zy na případy chování a jedná-
ní žáků. Pan Krejčí doporučil 
učitelům a učitelům odborného 
výcviku jak situace vyhodnotit 
a jak postupovat při jejich ře-
šení.

Při působení na žáky se vy-
platí větší šíře prostředků a ře-
šení problematického chování. 
Hlavně upozornění před neuvá-
ženými činy a slovy. Působení 
pedagogických i ostatních pra-
covníků má jeden cíl – připravit 
žáky jak profesně, tak i lidsky 
pro život. V tomto složitém ob-
dobí ve společnosti i problémy 
pubescentů při výchově přináší 
stále nové situace, vztahy a jed-
nání. Není vždy jednoduché najít 
nejvhodnější řešení ani při indi-
viduálním přístupu k žákům. 

Pan Krejčí je po seznámení se 
situací ochotný uskutečnit další 
setkání a zabývat se konkrétní-
mi případy. Přislíbil získat dal-
ší informace z jiných zařízení 
a od kolegů z jiných regionů.
Čas ukáže, jak umíme vyu-

žít v naší práci s mladými lid-
mi nové informace, zkušenosti 
a znalosti.

PRVNÍ VLAŠTOVKA

Tímto děkujeme za vstřícnost 
pracovníkům MP Bílina panu 

Krejčímu a veliteli panu Ryjáč-
kovi. UOV S. Pták

Na parkoviště za radni-
cí v ulici Marie Majerové se 
brzy vejde více aut. Během 
jara dojde k rozšíření a jeho 
kapacita se zvýší o 28 míst. 
Celkem tam tak bude moci 
stát 40 vozidel.

Parkoviště se rozšíří smě-
rem dozadu ke KC Kaskáda. 
Kvůli stavbě kruhového ob-
jezdu bude muset být přední 
část parkoviště obětována, 
proto se posune a zároveň 
rozšíří směrem dozadu.

Bude sice určeno jen pro 
zaměstnance Městského úřadu 
Bílina, ale ani veřejnost by ne-
měla přijít zkrátka: „Díky roz-
šíření kapacity tohoto parko-

viště nejspíše uvolníme místa 
vyhrazená městskému úřadu 
na náměstí. Ta budou pak vol-
ně přístupná, což řidiči jistě 
ocení. I pro turisty to bude jis-
tě přínosem, protože náměstí 
je první místo, kam přijedou, 
a těžko by hledali místo k za-
parkování za radnicí,“ uvedl 
starosta Josef Horáček.

Na rozšíření parkoviště byly 
původně vyčleněny peníze 
z rozpočtu města, nakonec se 
je však podařilo získat jinak: 
„Požádali jsme ČEZ o spon-
zorský dar. Souhlasil, takže 
naše peníze se budou moci vy-
užít jinak,“ uzavřel starosta.

Jana Karlová

Parkoviště za radnicí bude větší
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Uvedené povinnosti se týkají místních poplat-
ků, které vybírá obec na základě obecně závaz-
ných vyhlášek vydaných zastupitelstvem města. 
Příjemcem daně z nemovitosti je obec, avšak 
správcem této daně je fi nanční úřad, který provádí 
výběr této daně. Její výše je stanovena zákonem 
a obecně závaznou vyhláškou vydanou obcí. Pro 

rok 2010 byla její sazba zvýšena na dvojnásobek. 
Všechny vydané OZV jsou občanům k dispozici 
na webových stránkách obce, případně na fi nanč-
ním odboru. Vyznačené datum splatnosti je vždy 
poslední den, kdy lze poplatek nebo daň zaplatit 
bez sankcí. Blanka Peterová,

vedoucí fi nančního odboru MěÚ Bílina

31. 03. 2010 splatnost místního poplatku ze psů
 (I. splátka)
 (pro majitele psů, jejichž poplatek je vyšší
 než 300,– Kč/rok se jedná o první splátku, 
 pro majitele psů, jejichž poplatek je nižší než
 300,– Kč/rok je to platba na celý kalendářní rok)
 
31. 05. 2010  splatnost daně z nemovitosti
  (daň lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet 
 FÚ, prostřednictvím složenky zaslané FÚ nebo 
 na pokladně FÚ)

30. 06. 2010  splatnost místního poplatku za odpad
 (I. pololetí)
 (pro letošní rok byla stanovena sazba poplatku 
 částkou 500,- Kč/osoba/rok; poplatek lze 

 k uvedenému datu uhradit celý nebo si částkou 
 250,– Kč uhradit I. pololetí; platbu lze provést 
 bezhotovostně se zasláním avíza za které osoby 
 je hrazeno, případně v hotovosti na pokladně)

30. 09. 2010  splatnost místního poplatku ze psů
 (II. splátka )
 (tento termín splatnosti platí pouze pro majitele psů 
 držených v nájemních bytech, jejichž poplatek je 
 vyšší než 300,– Kč/rok)

30. 12. 2010  splatnost místního poplatku za odpad
 (II. pololetí)
 (splátkou v částce 250,– Kč/osoba se uhradí 
 II. pololetí)

Daňové a poplatkové povinnosti občanů Bíliny v roce 2010

„Staveniště, konkrétně základo-
vou desku, jsme již předali doda-
vateli, jímž je fi rma Alstom Power 
Systems. Připravují se místa na 
ukotvení patek do betonové desky 
a sestavuje se obří jeřáb o hmot-
nosti 194 tun. Pevné a přídavné 
rameno budou mít na délku cel-
kem 150 metrů. Do stejné výšky 
je pak jeřáb schopen vyzdvihnout 
břemeno o hmotnosti 90 tun,“ 
uvedl Karel Ludvík ze skupiny 
ČEZ, zástupce vedoucího projek-
tového týmu pro výstavbu nového 
zdroje v Elektrárně Ledvice. Jak 
dodal, jeřáb je úplně nový s ro-
kem výroby 2010. 

Podobné jeřáby budou v Led-
vicích sestaveny ještě dva. Ten 
největší s nosností 150 tun bude 
do elektrárny po částech dopraven 
během března. 

Konsorcium ALSTOM bylo ve 
výběrovém řízení vybráno proto, 
že je schopno dodat špičkovou 
technologii, která představuje nej-
vyšší světový standard s velmi vy-
sokou mírou účinnosti a současně 
s nízkými emisními hodnotami. 
Průtlačný kotel v Ledvicích bude 
práškový. Proto je jeho součástí 
i osm kruhově uspořádaných ven-
tilátorových mlýnů, v nichž se se-
mele uhlí na uhelný mour. 

Využíváním této nové „hračky“ 
pro výuku fyziky a matematiky, 
která se v této učebně realizuje, by 
se měl proces učení zkvalitnit a ze-
fektivnit. 

Přednosti interaktivní tabule 
oceňují především učitelé, kteří do-

savadní výukové programy mohou 
využívat mnohem aktivněji a hlav-
ně si mohou vytvářet své vlastní, 
které jsou ušité přímo na míru pro 
danou třídu. 

Neocenitelným pomocníkem se 
pak stalo i zařízení Activote (hla-

sovací zařízení), které je součástí 
tabule. Jeho předností je hned ně-
kolik: vyučujícímu poskytuje ihned 
zpětnou vazbu od všech studentů 
k probíranému učivu, každý student 
má možnost srovnání svých vý-
sledků s výsledky spolužáků a lze 
ho využít i při testování znalostí. 
Důležitou roli hraje i ve využívání 
nových metod výuky jakou je na-
příklad metoda „Peer Instruction“. 

Miroslava Auliková

Stejně jako strojovna, bude 
i kotelna stát na základové desce 
ze speciální betonové směsi. Tato 
deska byla vybetonována v jámě 
o rozměrech 80x130 metrů. Na 
hloubku má osm metrů a drží ji 
více než 800 pilotů. Zatímco dvě 
podpůrné věže kotelny, známá 
jako Ledvická dvojčata již stojí 

na svých místech a nyní se v nich 
montují ocelové lávky a natahují 
kabelové rozvody, montáž ocelo-
vé konstrukce a vlastního více než 
140 metrů vysokého kotle na sebe 
teprve čeká.

Ota Schnepp,
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severní Čechy

Montáž kotelny pro nový výrobní zdroj v Elektrárně Ledvice za-
čala první fází. Ta spočívá v dovozu prvních čtyř nosných oce-
lových sloupů o délce 30 metrů a váze 90 tun. Všechny byly do 
Ledvic dopraveny suchou cestou z Hamburgu. Na místě jsou i ně-
kolikatunové patky, v nichž budou sloupy ukotveny a také část 
z třicetitunových ocelových příček, které jednotlivé sloupy spojí. 
Mezi tuto konstrukci, poté co dosáhne výšky takřka 140 metrů, 
pak bude kotel zavěšen.  

Díky nemalému fi nančnímu daru Severočeských dolů a. s. a 
městu Bílina byla v letošním školní roce vybavena učebna fyziky 
Podkrušnohorského gymnázia v Bílině interaktivní tabulí. 

První fáze výstavby nového kotle v Ledvicích již začala 

Nová „hračka“ pro studenty nebo učitele?

V současné době probíhá na staveništi nového zdroje v Elektrárně Ledvice 
sestavování obřího jeřábu, který se stane důležitým pomocníkem při mon-
táži ocelové nosné konstrukce kotle.

Upozornění pro občany
Město Bílina i pro rok 2010 vyhlásilo výběrové říze-
ní na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení. 
Uzávěrka příjmu žádostí, včetně všech podkladů dle 
pravidel města byla nejpozději do 31. 01. 2010.  Zastu-
pitelstvo města se pro rok 2010 rozhodlo udělit výjim-
ku a prodlužuje termín podání žádostí o půjčky z FRB 
do 31. 3. 2010. Veškeré další informace obdržíte na 
Finančním odboru MěÚ nebo Stavebním úřadu.
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„Moc mě potěšilo i překvapilo, 
kolik lidí mi přišlo popřát. To bylo 
moc pěkné,“ popsal pocit z oslavy 
pan Muška.

Zavzpomínal při ní i na počátky 
Zpravodaje: „Začátky byly dobro-
družné. Vydávání Zpravodaje bylo 
zpočátku technicky značně obtíž-
né. Vše se dělalo starou technikou 
a doslova na koleni. Komplikovaná 
byla také distribuce. Zpravodaj roz-
nášeli všichni, kteří se na něm po-
díleli. Takže asi jako dříve vznikaly 
samizdatové tisky, vznikal zpočátku 
i Bílinský zpravodaj.“
Časopis, který vycházel jako mě-

síčník, hrál důležitou roli v prvních 
volbách: „Angažoval se v nich a dá-
val slovo lidem. To bylo jeho poslá-

ní. Hodně článků jsme psali sami, 
ale spousta příspěvků přicházela 
od lidí a to bylo hlavní,“ vzpomíná 
dále pan Muška.

Dnes pan Muška už Bílinský 
zpravodaj nečte: „Protože mám 
problémy s očima a nemůžu je na-
máhat, tak nečtu žádné noviny, ani 
Zpravodaj. Ale dnes už je úplně na 
jiné úrovni, jsou jiné prostředky 
a podmínky, takže s jeho počátky se 
to nedá vůbec srovnávat. Pro nás 
byl například úplně nepředstavi-
telný barevný tisk, který je už dnes 
běžný.“

Panu Muškovi přeje vše nejlepší 
a hodně spokojených dnů redakční 
rada. Jana Karlová

Osmdesáté narozeniny oslavil 28. února Jiří Muška, který v roce 
1990 stál u zrodu Bílinského zpravodaje.
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Jeden ze zakladatelů Bílinského zpravodaje Jiří Muška

ČETNÍCI HRÁLI POHÁDKU
Kouzlo, nadpřirozené bytosti, zakletá pyšná princezna, šťastný 
konec. Ani jeden z těchto pohádkových motivů nechyběl v nedělní 
pohádce, kterou poslední lednový den předvedlo na bílinské scéně 
Divadlo rozmanitostí z Mostu. 

Jmenovala se Velká policejní 
pohádka.

Jak však název napovídá, po-
hádka nebyla úplně tradiční. 
Neodehrávala se v království na 
zámku ani v ní nevystupoval chu-
dý chasník či urozený princ. Děj 
diváky přenesl do oddělení ztrát 
a nálezů jedné četnické stanice.

Jeden z četníků našel obří vej-
ce, ze kterého se vyklubal drak. 

Jak rostl, s nálezcem si přirůstali 
k srdci, ale okolí se na ně dívalo 
skrz prsty. Přesto ho četník ochrá-
nil před ochránci přírody i před 
sirotčincem, který zjistil, že drá-
ček Amina je zakletý člověk. 
Nevzdal se ho ani pod hrozbou 
výpovědí jak z práce, tak z bytu. 
A dočkal se odměny – svou za-
rputilostí a láskou k drakovi vy-
svobodil zakletou princeznu.

Představení bylo mnohotvárné 
se spoustou drobných komic-
kých situací, prokládané vese-
lými písničkami a scénkami ze 
života krys žijících na četnické 
stanici. „Dětský divák je sice pa-
sivní v tom smyslu, že není zván 
na jeviště a nestává se přímým 
účastníkem hry, ale rozhodně se 
jen nedívá, reaguje na vtipné zá-
pletky i na celý děj, takže úplně 
pasivním nezůstává,“ vysvětluje 
přednosti hry za divadelní soubor 
Antonín Klepáč.

Mostecké Divadlo rozmanitostí 
hraje především pro děti a v sou-
časnosti má v repertoáru celkem 
22 vystoupení. „Některým před-
stavením říkáme family show. 
Jsou určeny pro rodiče s dětmi 
a tak tomu je i u téhle pohádky. 
Pobaví nejen ty nejmenší, ale i 
rodiče.“

Divadlo rozmanitostí opravdu 
hýří rozmanitostí, která využívá 

výrazové možnosti lidí a různých 
druhů loutek i hudební vsuvky. 
Různorodost má však i v žánrech. 
Má v repertoáru pantomimy, hu-
dební představení, klauniádu atd.

Jeho herci tedy mají co nabíd-
nout a Velká policejní pohádka 
jistě nebyla posledním kouskem, 
se kterým do Bíliny přijeli.

Jana Karlová

INZERCE 0210/BZ

INZERCE 0710/BZ

Nabízíme: výrobu včetně montáže – možnost kombinace - kov-dřevo-sklo
Ploty, vrata, vrátka, mříže, zábradlí, přístřešky, vypalované nápisy, domovní čísla, grily 
vč. udíren (ke grilům dárek), krbové koše na dřevo, krbové nářadí, zahradní nábytek, 

kotce pro psy, voliéry. Dodávky hutního a spojovacího materiálu.

Řetenická 133, 415 01 Teplice, tel.: 417 568 277, fax: 417 568 722
IČ: 25421433, DIČ: CZ25421433, e-mail: vlcek@kovpal.cz, www.kovpal.cz

PŘIVÍTEJTE JARO VE SPOLUPRÁCI S NAŠÍ FIRMOU.

Při realizaci zakázky při předložení tohoto inzerátu Vám  bude poskytnuta sleva 5%. Slevy se nesčítají.
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V rámci oslav chystá také velké společenské setkání býva-
lých vedoucích a zaměstnanců DDM Bílina. Z dostupných 
archivovaných materiálů není možné všechny zaměstnan-
ce a vedoucí dohledat, proto, patříte-li mezi bývalé pra-
covníky DDM Bílina, přihlaste se na e-mailové adrese:  

recepce@ddmbilina.cz  nebo na číslech 417 821 577 a 774 821 111.

Pokud jste patřili v uplynulých 50 letech k pracovníkům či vedoucím 
DDM, neváhejte se přihlásit, hledáme právě vás.

KDO HLEDÁ, NAJDE!
Dům dětí a mládeže Bílina  oslaví v letošním roce své 50. výročí V přízemí Městského úřadu 

v Bílině si můžete prohlédnout 
výtvarná dílka dětí z MŠ M. Šva-
binského v Bílině. Možná, že se 
zde „rodí“ noví umělci...

Eliška Růžičková, 
ředitelka MŠ 

Mateřská škola M. Švabinského vystavuje...

Pavel Záhorec na vernisáži zahájil
výstavu Foto: Václav Weber

Málokdo z nás navštíví za svůj život exotické země jako je Jihoafrická republika, Ekvádor a k němu patřící Galapágy. V tyto dny však stačí 
zajít do výstavní síně U Kostela a obraz toho, co je pro ně typické a jaké je tam prostředí, získáme uprostřed Evropy. Fotky z těchto zemí 
tu vystavuje bílinský fotograf Pavel Záhorec na výstavě nazvané S fotoaparátem za exotikou.

EXOTIKA U KOSTELA
K vidění je celkem 40 fotografi í. 

Z každé země kolem 13 fotografi í. 
Na každé zemi je něco zajímavé-
ho, každá je trochu jiná a má svůj 
půvab. „Pro fotografa jsou daleko 
nejzajímavější Galapágy. Jednak 
jsou nejméně dostupné, protože 
přístup do země je omezen na 60 
tisíc lidí ročně, a jednak zvířata, 
která člověk fotí, jsou prakticky 
na dosah ruky. Není třeba na ně 
číhat nebo je nějak hledat, jsou 
všude kolem. To je na Galapágách 
kouzelné,“ popisuje s nadšením 
Pavel Záhorec. Přitom to není ani 
nebezpečné: „Zvířata jsou zvyklá, 

že se jim neubližuje, takže člověka 
neberou jako predátora, ale jako 
obyčejnou součást života tam.“

Především za zvířaty byl pan 
Záhorec také v JAR. Největší 
a zároveň nejzajímavější tam byl 
Kruegerův národní park, který 
má rozlohu asi jako Česká repub-
lika. „Tady jsou zvířata daleko 
nebezpečnější a člověk se k nim 
po svých nepřiblíží. Po parku se 
smí jezdit jenom v džípech a na 
noc musí návštěvníci pro vlastní 
bezpečí do kempu ohrazeného 
hradbami.“ vykreslil situaci pan 
Záhorec.

Ekvádor byl zas zajímavý jiným 
způsobem: „Má vysoké hory, čin-
né sopky a amazonské pralesy. Své 
kouzlo mají i řeky, přítoky Ama-
zonky. V pralesích žijí indiáni. Na 
zvířata to tu není tak bohaté, je tu 
zase jiná škála zajímavostí.“

Na výstavě návštěvníci spatří 
základní přírodní charakteristiky 
zemí, zvířata, krajinu, indiány – 
vše v zajímavém podání nevšední-
ho fotografa. Přijít můžete každý 
den od 10 do 16 hodin do 5. dubna. 
Dospělé to bude stát 20 Kč, dětem, 
studentům a seniorům bude stačit 
10 Kč. Jana Karlová

23172_BilinskyZpravodaj_185x130_CMYK_A.indd   1 3/9/10   2:24:38 PM
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Kulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA  

19. března – 17 hodin 
JOSEFSKÁ ZÁBAVA  

K tanci a poslechu hraje dechovka 
KRUŠNOHORKA. 

Vstupné: 30 Kč; Josefové 
ZDARMA

MĚSTSKÉ DIVADLO 
21. března – 15 hodin 

ROZMARNÁ PRINCEZNA 
Sváťovo dividlo z Litoměřic 

Loutková pohádka s princeznou 
i Kašpárkem a písničkovými 

soutěžemi. 
Vstupné: 50 Kč (děti do 3 let 

zdarma) 

25. března – zahájení v 10.00 
hodin – I., II. a III. kategorie

(MŠ, ZŠ, stř. školy)
26. března – zahájení v 10.00 

hodin – IV. kategorie 
(ZUŠ, DDM, agentury)

13. ročník
TANEČNÍ SOUTĚŽ 

„BOŘEŇSKÁ 
ČARODĚJNICE 2010“ 

Soutěž pro předem přihlášené děti 
ze školských zařízení. 

Účastnický poplatek 30 Kč za žáka 
/ 1 soutěžní vystoupení. Neplatí pro 

1. kategorii.

KINO HVĚZDA
19. – 20. března – 19 hodin 

KAWASAKIHO RŮŽE  
ČR/Drama. České znění.

Za každou lží se skrývá pravda a za 
ní pravda ještě hlubší...

Vstupné: 60 Kč; 99 minut 

23. – 24. března – 17 hodin 
DEŠŤOVÁ VÍLA  

ČR/Hraná pohádka. České znění.
Klasická romantická pohádka 
o dobru a zlu. Dešťová víla jde 
krajem převlečená za chudou

ženu.... Vstupné: 75 Kč; 96 minut

Čtvrtek 25. března – 19.00 hodin  
ČERNEJ DYNAMIT   

USA/Akční komedie. České titulky.
Vstupné: 60,-Kč 83 minut

26. – 27. března – 19 hodin  
DOKTOR OD JEZERA 

HROCHŮ    
ČR/Komedie. České znění.
Vstupné: 75 Kč; 102 minut

KLUBOVNA MĚSTSKÉ
KNIHOVNY

26. března od 16 hodin
NOC S ANDERSENEM  
Již po šesté se sejdou děti, aby 
si připomněli výročí slavného 

pohádkáře a také si užili pěkný večer 
plný překvapení. Hlavním bodem 
programu bude tentokrát setkání 
s výtvarnicí Divadla rozmanitostí 

v Mostě pí. Stejskalovou.

vyhlašují individuální soutěž:

Termín: Od 1. března 2010 kdykoli, 
 konec vyhlásíme 30.prosince 2010
Přihlášky: Od března se kdykoli nahlas plavčíkům
 v PH, budeš zapsán a zaevidujeme
 Ti počet uplavaných bazénů
Délka trati:  Kanál La Manche 
 = 36 km = 1440 našich bazénů
Podmínky: Soutěžit můžeš denně, ale pouze jednu 
 hodinu, délky Ti musí počítat plavčík
Startovné: Není! Platíš pouze běžné vstupné
 či permanentku do PH
Kdo soutěží: Každý, kdo má zájem 
 – muži, ženy, chlapci i dívky
Kdo zvítězí:  Ten, kdo jako první uplave 
 zmíněný počet bazénů

Cena: 1. místo – volný vstup do PH v Bílině na
 celý rok 2011 + zveřejnění v médiích
 2. místo – permanentka RSZ Bílina 
 s.r.o. = 600,- Kč
 3.místo – permanentka do PH = 350,- Kč

Vítěz získá volný vstup do plavecké haly v Bílině na celou příští sezónu

Neváhej, přibliž se Yvettě Hlaváčové (na snímku), i cena je lákavá!

PŘEPLAV KANÁL LA MANCHE!

Plavčíci RSZ Bílina s.r.o. 
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Naši předkové věřili, že uvnitř 
hor a skal sídlí malí skřítkové, 
kteří hlídají zemské poklady před 
lidskou hamižností. Pověst vyprá-
ví, že i na Bořni je veliká jeskyně 
plná pokladů a že i tady sídlí malí 
mužíčci, aby jej střežili. Moudře 
obhospodařují poklady a jen má-
lokomu se podařilo skřítky a je-
jich poklady vidět. Jsou vidět jen 
v určitý čas.

Ve starých dobách se vědělo, že 
pouze jednou v roce, o Velikono-
cích, se jeskyně s bohatstvím na 
kratičkou dobu otevře. V ten čas 
je vidět v hloubce třpyt zlata, stří-
bra a drahokamů.

V dávných dobách žila v Bílině 
v malé chaloupce velice chudá 
žena. Nouze a strádání ji tak tížily, 
že se odhodlala poklad najít, aby 

její dítě netrpělo hladem a zimou. 
Dítě vzala do náruče a vydala se 
na Bořeň. Cesta byla strmá, lo-
potná a plná nebezpečí. 
Žena držela dítě pevně 
v náručí a s obavou 
před pádem stou-
pala vzhůru. Pouze 
naděje, že poklad 
najde, jí dodávala 
odvahy.

Konečně došla do 
míst, kde se tajuplná jes-
kyně měla nacházet. Unave-
ná stála před skálou. V tom začaly 
vyzvánět bílinské zvony a skála se 
začala otevírat. V ní se nacházely 
třpytivé poklady nepředstavitel-
ného množství. Žena věděla, že 
jsou přístupné jen na velice krát-
ký čas, proto rychle vběhla do-

vnitř. Dítě v jeskyni posadila na 
zem a spěšně plnila svoji zástěru 
drahým kamením a vynášela je 

ven. Když se znovu chtěla 
vrátit, s hrůzou spatřila, 

že se skála zavírá. Po-
malu začínala chá-
pat. Omámil ji lesk 
a na dítě zapomněla. 
Pouze netečné černé 
skály jí vracely její 

pláč. V zoufalství ji 
napadlo, že když se za 

rok zase vrátí ve stejný čas, 
tak snad…

Byl to dlouhý, předlouhý rok. 
Rok plný zoufalství, rok plný na-
děje. V malé chaloupce čas koneč-
ně ukrojil celý ten čas a přišel tolik 
očekávaný den. Matka se vydala 
opět na těžkou cestu. Síly jí ne-

dodávalo tentokrát pomyšlení na 
bohatství, dopředu jí hnala touha 
zase pohladit a pochovat v náručí 
své dítě. Opět stála před skálou. 
Na poklady nemyslela, v tichém 
očekávání se modlila, aby jí skřít-
kové hor, ti moudří mužíci, vrátili 
dítě živé a zdravé.

Opět jako před rokem zazněly 
z údolí bílinské zvony. Skála se 
s duněním otevřela. Matka ale 
neviděla oslnivý lesk a vběhla do 
skály. Dítě si na místě, kam ho 
před rokem posadila, hrálo s ba-
revnými kamínky. Žena sevřela 
dítě do náruče a utíkala z jeskyně. 
Venku se s ním mazlila. Věděla, 
že v té skále za ní je veliké bohat-
ství. Ale ten poklad největší má 
ona v náručí.

Zpracováno podle F. Práška

BOŘEŇSKÝ POKLAD
Víte o historii...

1. kategorie (mateřské školy) - sólisté
1. místo – Adéla Hlaváčiková – MŠ Most
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)
1. kategorie (mateřské školy) – pěvecké skupiny
 ČU – MŠ Švabinského Bílina (5 dětí)
 vedoucí: Michaela Ottenschlägerová
1. kategorie (mateřské školy) – pěvecké sbory
1. místo – SLUNIČKA – MŠ Chlum B, Bílina (10 dětí)
 vedoucí: Ivana Levicová, Věra Hybášková
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice) 
2. místo – PIŠKVORKY - MŠ Švabinského Bílina (13)
 vedoucí: Soňa Košútová

2. kategorie (1. tř. – 5. tř. ZŠ) – sólisté
1. místo – Mikuláš Beck – ZŠ Peruc
  (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)
2. místo – Kateřina Fričlová – ZŠ Edisonova, Teplice
3. místo – Denisa Krupičková – ZŠ Aléská, Bílina
3. místo – Kateřina Ferencová – ZŠ Edisonova, Teplice
ČU – Jakub Vokurka – ZŠ Aléská, Bílina
2. kategorie (1. tř. – 5. tř. ZŠ) – pěvecké skupiny
1. místo – skupina ZŠ Aléská, Bílina
 - Alena Hubáčková, Petr Hubáček, Anna Seifertová
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice) 
 ved: Jana Kouřilová
2. místo – skupina ZŠ Aléská, Bílina
 Monika Novotná, Lucie Dobrovanská
3. místo – skupina ZŠ Aléská, Bílina  ved: Jana Kouřilová
 Lucie Dvořáková, Barbora Faitová, Eliška Kozlerová
 ved: Jana Kouřilová

2. kategorie )1. tř. – 5. tř. ZŠ) – pěvecké sbory
1. místo – pěvecký sbor HVĚZDIČKY (14 dětí) – ZŠ Lidická, Bílina
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)
 sborm: M. Kuncová
2. místo – SLAVÍČEK (24 dětí) – ZŠ Krupka
 sborm: Jitka Vykouková, Lenka Stejskalová

3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ, střední školy) – sólisté
1. místo – Jana Agejevová – SPŠ Duchcov
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)   

2. místo – Aneta Srbková – SOU Kostomlaty p. Milešovkou
3. místo – Veronika Klementová – ZŠ Za Chlumem, Bílina
3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ, střední školy) – pěvecké skupiny
1. místo – skupina SOU Kostomlaty p. Milešovkou (7 vystup.)
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)
 ved: Timoše
2. místo – skupina ZŠ Dubí (7 vystup.)  ved: Lenka Kremlová

3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ, střední školy) – pěvecké sbory
2. místo – Pěvecký sbor SLAVÍČEK (11 dětí) – ZŠ Krupka
  sborm: Jitka Vykouková, Lenka Stejskalová
3. místo – sbor ZŠ praktická, Bílina (11 dětí) 
 sborm: Mgr. Jana Batzová
  
4. kategorie (základní umělecké školy) 
– sólisté do 12ti let
1. místo – Nela Kailová – ZUŠ F. L. GassmannaMost
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)
2. místo – Natálie Raindlová  – ZUŠ F. L. Gassmanna Most
2. místo – Kateřina Jendrísková – ZUŠ Postoloprty
3. místo – Nela Nováčková – ZUŠ F. L. Gassmanna Most
3. místo – Eliška Zieglerová – ZUŠ Bílina
 ČU – Nicola Poljanská  – ZUŠ F. L. Gassmanna Most
 ČU – Bára Kubešová – ZUŠ Bílina
– sólisté od 13 – 19 let
1. místo – Markéta Gregorová – ZUŠ F. L. Gassmanna Most
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)
1. místo – Karolína Wagnerová – ZUŠ F. L. Gassmanna Most
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)
2. místo – Petra Papežová – ZUŠ F. L. Gassmanna Most
3. místo – Marian Vápeník – ZUŠ Postoloprty

4. kategorie (základní umělecké školy) – pěvecké sbory
1. místo – Dětský pěvecký sbor BLEŠKA (19 dětí) – ZUŠ Postoloprty
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice)
 sborm: Dana Rejhová
1. místo – Dětský pěvecký sbor ROZMARÝN )13 dětí)
 – ZUŠ F. L. Gassmanna Most
 (nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice) sborm: Dana Rejhová
2. místo – Dětský pěvecký sbor BLECHA  – ZUŠ Postoloprty
 sborm: Dana Rejhová Za KC Kaskáda Bílina:  Petra Zaťková

Výsledky 13. ročníku pěvecké soutěže Bořeňské čarodějnice:
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Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu po-
věřit:
• vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví, zpracováním no-
vých pravidel pro přijímání žada-
telů do „Bytů zvláštního určení 
s pečovatelskou službou pro se-
niory“ v Domě s pečovatelskou 
službou.

• vedoucí odboru školství a kul-
tury přípravou úpravy doby 
provozování tanečních zábav, 
diskoték a jiných kulturních pod-
niků v obecně závazné vyhlášce 
č. 1/2005 o stanovení podmínek 
pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných tanečních 
zábav, diskoték a jiných kultur-
ních podniků k zajištění veřejné-
ho pořádku. 

• vedoucího odboru nemovitos-
tí a investic ošetřit ve smlouvě 
o dílo s fi rmou EKODENDRA 
s. r. o., Chotějovice, provedení 
výběru stromů určených ke ká-
cení v ul. Jenišovská s tím, že je 
v zájmu města ponechání co nej-
více vzrostlých stromů (nejedná 
se o náletové dřeviny). 

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina a Domo-
vem důchodců Dubí, příspěvková 
organizace ve výši 10 000 Kč na 
kulturní, společenské a sportovní 
akce pro seniory v roce 2010. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z Programu podpory kultury 
a literární fond s Člověkem v tísni 
ve výši 47 000 Kč. 

Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací ZŠ Za Chlumem 
Bílina na exkurzi do Malé pevnosti 
v Terezíně ve výši 4 000 Kč, na ex-
kurzi do Elektrotechnického muzea 
v Praze ve výši 8 000 Kč a na akci 
Chlumiáda pořádanou u příležitosti 
Světového dne bez tabáku ve výši 
7 000 Kč a MŠ Švabinského Bílina 
ve výši 25 000 Kč na výlety v měsí-
cích květen – listopad 2010.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a Sportovním 
kuželkářským klubem Bílina, o. s. 
ve výši 5 000 Kč na nákup cen do 
turnaje „8. ročník memoriálu Emila 
Altmana“, který se koná ve dnech 
7. 5. - 23. 5. 2010 v Bílině. 

Rozdělení grantů z  Programu podpo-
ry sportu – Grant na trenéra sportovní 
organizace a uzavření smluv o dotaci 
mezi městem Bílina a organizacemi 
Klub rybolovné techniky ve výši 
48 000 Kč, Sportovně střelecký klub 
ve výši 36 000 Kč, AVZO oddíl bi-
krosu ve výši 24 000 Kč a Fotbalo-
vá škola Bílina ve výši 24 000 Kč. 
Podpisem smluv pověřuje starostu 
města.

Zachovat sazby za pronájem neby-
tových prostor města pro rok 2010 
v původní výši.

Provedení oprav chodníků dle návrhu 
předloženého odborem nemovitostí 
a investic s tím, že budou postupně 
vypsána výběrová řízení, která odbor 
nemovitostí a investic předloží radě 
města ke schválení:
1. Za Chlumem bl. 7 (777-784) za 

domem
2. Za Chlumem 733-736 za domem
3. Důlní – od SEBY k obchodnímu 

centru Interspar
4. HNsP zastávka, přechod
5. ul. Kpt. Jaroše od hasičů k ordina-

ci pana MUDr. Pilaře
6. ul. Palackého – levá strana
7. ul. Alšova – levá strany

Provedení oprav komunikací dle ná-
vrhu předloženého ONI s tím, že bu-
dou postupně vypsána výběrová říze-
ní, která odbor nemovitostí a investic 
předloží radě města ke schválení. Pod 
bodem 5 bude opravena komunikace 
v Žižkově údolí, na kterou se uvolňu-
je dalších 200 tis. Kč pro vyspravení 
zadní části komunikace obrusem:
1. oprava havárie v ul. Bořeňská – 

propad
2. oprava křižovatky Palackého, 

5. května
3. oprava křižovatky Bořeňská, Al-

šova
4. ul. Havlíčkova mezi 830-479

5. Žižkovo údolí
6. zpevněná plocha garáže Bořeňská
7. B. Němcové – od restaurace č. p. 

287 k č. 149
8. nábřeží od Lidlu k mostku fotbalo-

vého hřiště

Zřízení 20 pracovních míst na plný 
úvazek „Dělník čištění města – veřej-
ně prospěšné práce“ od 1. 4. 2010 za-
řazených do Městského úřadu Bílina, 
odboru správního a vnitřních věcí.

Rozhodla:
O uplatnění připomínky k společné-
mu projednání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu obce Světec na za-
řazení plánované cyklostezky Bílina 
– Kostomlaty, do návrhu této změny.

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci „Úprava svahu – 
Jenišovská ulice, Bílina“ je nabídka 
fi rmy EKODENDRA s. r. o., Chotě-
jovice.

Souhlasí:
S přijetím daru od Severočeských do-
lů a. s. pro ZŠ Aléská ve výši 200 000 
Kč na opravu sociálních zařízení ve 
školní kuchyni.

S umístěním fotovoltaické elektrárny 
společnosti Energosun a. s., Ovocný 
trh 572/11, Praha 1, IČ 28386477 
na pozemcích p. č. 2438/1, 2438/5, 
2435/3 a 2437 v k. ú. Bílina, a to 
v rámci územního řízení. 

S použitím znaku města společností 
AKTIV 95 OPAVA s. r. o. na reklam-
ní předměty BUTON s připínáčkem 
nebo magnetem dle vzoru.

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města 

s ch v á l i t
Poskytnutí grantů z Programu pod-
pory sportu - Grant na trenéra spor-
tovní organizace a uzavření smluv 
o dotaci s organizacemi Atletický 
klub Bílina ve výši 96 000 Kč, Draci 
Bílina ve výši 72 000 Kč, LAWEN 
TENIS CLUB Bílina ve výši 60 000 
Kč, SHOTOKAN KARATE MA-
SOPUST BÍLINA ve výši 72 000 

Kč a Fotbalový klub ve výši 108 000 
Kč.

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení , kterým bylo ta-
jemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví předložením 
přehledu podkladů potřebných ke 
splnění podmínek pro provozování 
kompletních služeb domu se soustře-
děnou pečovatelskou službou. 

Zápis ze zasedání sociálně zdravotní 
komise ze dne 17. 2. 2010.

Sdělení TJ NOLA - poděkování za 
poskytnutý příspěvek na akci „Jarní 
atletika SH a Mistrovství ČR v atle-
tice SH“ pro handicapované sportov-
ce, které se budou konat v Bílině.

Sdělení pana Jiřího Kalouse o od-
stoupení z redakční rady Bílinského 
zpravodaje. 

Žádost Motoklubu Bílina o pronájem 
pozemků p.č. 146/13 o výměře 6537 
m2, p.p.č. 146/14 o výměře 2098 m2, 
p.p.č. 146/15 o výměře 2718 m2, 
p.p.č. 146/6 o výměře 188 249 m2 
v k.ú. Štrbice, dále p.p.č. 99/2 o vý-
měře 6752 m2 a p.p.č. 227/8 o vý-
měře 203 031 m2, oba v k.ú. Cho-
tovenka za účelem zřízení endurové 
trati s tím, že rada města rozhodne 
o vhodnosti pronájmu po prověření 
příslušnými legislativními orgány. 

Informaci tajemníka městského úřa-
du o programu regenerace městské 
památkové zóny a zároveň schvaluje 
prodloužení termínu plnění usnesení 
do konce dubna 2010.

Odstoupení pana Pavla Košťála 
z funkce člena hodnotící komise, na 
vlastní žádost.

Plnění trvalého usnesení č. 1046, kte-
rým je tajemníkovi městského úřadu 
uloženo předkládat zprávu o průběž-
ném plnění cílů stanovených v Plánu 
odpadového hospodářství města.

Informaci místostarosty města Bíliny 
o návrhu vybudování integrovaného 
centra Prevence kriminality v Bílině.

Rada města Bíliny na své 4. schůzi 2010, konané dne 3.3. 2010 mimo jiné:

78 let. Bydlí v pečovatelském 
domě v Havířské ulici, kde se o ni 
pečovatelky dobře starají a kde je 
velmi spokojena. S láskou přejí dcery 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Milá maminko a babičko, 
máme tě moc rádi

HELENA SOLAROVÁHELENA SOLAROVÁ
19. 3. 2010 by náš milovaný manžel, 
taťka a dědeček

oslavil svůj svátek.
Odešel navždy 11. 11. 2009. 
Kdo ho znal,nechť mu věnuje 
tichou vzpomínku.

Děkujeme, rodina.

JOSEF MERGL

Vzpomínka Dne 11. března oslavila naše maminka
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Už předstartovní odhady ho 
pasovaly do role jednoho z favo-
ritů, pole běžců je ale svou vyrov-
naností nevyzpytatelné. Vždyť 
před závodem bylo nejlepších 
osm juniorů, vyjma budoucího 
vítěze, srovnáno do rozmezí jedi-
né sekundy. 

K závodu bylo vybráno aktu-
álně 10 nejlepších juniorů, kteří 
byli rozděleni do dvou rozběhů. 
Ten svůj Tomáš s přehledem 
zvládl a přímo postupoval do fi -
nále z druhého místa. V druhém 
běhu však postupující závodníci 
dosáhli podobných časů jako To-
máš a v nedělním  fi nále se tedy 
dala očekávat tuhá bitva.

Finále však proběhlo v podob-

ném duchu jako rozběh. Zhru-
ba v polovině trati se oddělila 
skupinka tří nejsilnějších, v níž 
Tomáš nechyběl. Tato skupina 
si vytvořila dostatečný náskok a 
odsoudila zbytek pole k boji o 
ostatní příčky. Pořadí v cíli nám 
pak přineslo radost v podobě 
bronzu, s minimálním odstupem 
od stříbra, navíc v novém osob-
ním halovém rekordu.

Tento úspěch je jakousi od-
měnou za tvrdou přípravu, která 
provází trénink vrcholového atle-
ta. Příprava není pouze jakýmsi 
vyplněním volného času, je to 
v daleko větší míře řehole. Vždyť 
kdo v Bílině pravidelně sportuje  
šestkrát v týdnu bez ohledu na 

počasí, to právě uplynulé nevy-
jímaje?

Přejme proto Tomášovi, ať mu 
drží zdraví, zranění se mu vyhý-

bají obloukem a ať svůj úspěch 
zopakuje i v letní sezóně.

Za výbor AK Bílina
Martin Sýkora 

Předposlední únorový víkend si dali v Praze dostaveníčko nejlepší 
republikoví atleti v kategoriích dorostu a juniorstva. Závodilo se 
v hale Otakara Jandery ve Stromovce a i Bílina zde měla své za-
stoupení. Konkrétně v osobě Tomáše Johanny, který byl přihlášen 
k běhu na 800 metrů. 

Třetí nejlepší běžec na 800 m v republice je z Bíliny

Odpověď je jednoduchá – „sou-
bor písní a tanců z Lenešic“ si za-
sloužil ještě větší brankový příděl. 
Jedná se o tým z B. třídy, který 
přezimuje na předposledním místě 
tabulky. A právě špatné postavení 
odpovídalo tomu, co tento „ansám-
bl“ předvedl. Hra byla neurovnaná, 
odevzdaná, místy až chaotická. 
Útočná fáze neexistovala, ale vlast-
ně ano, jedna zajímavá útočná akce 
v prvním poločase proběhla. To 
když došlo k nedorozumění mezi 
domácím brankářem a jeho obra-
nou. Ten nastřelil svého spoluhrá-
če, míč se odrazil k překvapenému 
útočníkovi soupeře, ale zase nic!

Takže, to, co jsme psali v mi-
nulém čísle Zpravodaje, že vše se 
v přípravě fotbalistů Bíliny ubírá 
správným směrem a slibuje dobrý 
start do jara, můžeme zapomenout. 
Počet hráčů – zase jen 12, pouze 
jeden na střídání. A hra? Když řek-
neme špatná, vyzní to pro domácí 
hodně shovívavě! Snad nás může 
jen utěšit, že otřepaná pravda – „Se 
soupeřem roste výkon“, se potvrdila 
i v tomto zápase. A jelikož Lenešice 
nepředvedly nic, tak my jsme zřej-
mě nechtěli zůstat pozadu.

Nyní trochu ke hře. Brankář – 
Klausi, trochu nuda, ne? Kromě již 
zmíněné chybky a mnoha odumře-
lých nervových buněk – to z neu-
stálého řvaní na spoluhráče, nebyla 
práce. Obrana – taky „ohne Arbeit“. 
V případě, že se v obranné fázi nu-
dím, podpořím více fázi útočnou. 
To bohužel pochopil pouze Hasal 
a pokud zaútočil, byly z toho ne-
bezpečné situace a pěkné dva góly. 
Kromě ojedinělých výpadů působil 
i tento výborný stoper ospalým do-
jmem. Záloha a útok? Bída! Záměr-
ně je hodnotím dohromady, protože 
v podobném zápase právě ony měly 
„dělat“ hru.

Několik postřehů k útočné fázi: 
záložníci se často „tlačili“ na útoč-
níky, byli v postavení zároveň 
s nimi. Pak vznikala díra mezi obra-
nou a útokem a nebyl nikdo, kdo by 
rozehrál balón, případně ke komu 
by směřovala zpětná přihrávka ke 
střele na branku. Skutečně, fi nální 
přihrávky z druhé vlny a střelba ze 
střední vzdálenosti chyběly. Mám 
obavy, aby v mistrovských zápa-
sech nevznikala mezera z opačného 
důvodu tak, jak jsme to často viděli 
na podzim. Přetížené obraně vypo-

máhali záložníci, útočníci (většinou 
jen jeden) byli vpředu osamoceni a 
vznikal stejný problém. Nebyl ni-
kdo, kdo by rozehrál, podržel míč, 
či dokonce ohrozil branku soupeře.

Ještě jsem si proti Lenešicím 
všiml jedné chyby: častý přestupek 
proti pravidlům – ofsajd! V jed-
noduchém zápase se v postavení 
mimo hru často ocitli i čtyři hráči 
současně.

Finální test proti 
Dobroměřicím

Funkcionáři Bíliny se rozhodli, 
že týden před startem mistrovské 
soutěže prověří domácí tým celek 
Dobroměřic. Je to účastník 1.A tří-
dy ze středu tabulky. No dobře, po 
celou dobu přípravy se, pokud vím, 
FK neutkal s protivníkem kvali-
tativně stejné úrovně, natož vyšší. 
Uvidíme, jak se tato volba při ost-
rém začátku projeví.

Přiznám se, že jsem viděl pouze 
hodinu hry. Pak dostaly přednost 
Teplice, hrající, jak všichni dou-
fáme, o titul. Odjížděl jsem za ne-
příznivého stavu 1:2. I přesto mám 
několik poznatků.

Hra domácích byla zase radi-
kálně odlišná proti té z minulého 
týdne. Velká změna k lepšímu, 
hráčů k dispozici 13. Pokud trenér 
Tichý naordinoval hráčům rychlou 
útočnou kombinaci, která začíná 
dlouhým pasem prakticky až k ro-
hovému praporku, pak po rychlém 

náběhu prudký centr na sprintují-
cího spoluhráče před branku a celá 
akce je zakončena rychlou střelou 
či hlavou, pak může být naprosto 
spokojen. Během prvního poločasu 
jsme podobnou akci viděli hned ně-
kolikrát. Podíleli se na ní – Augusta, 
Milo, Moravec a Žemba. Spoluprá-
ce mezi krajními záložníky Augus-
tou a Žembou je velice zajímavá 
a slibná. Je docela neobvyklé, aby 
se dva tak daleko od sebe operující 
hráči tak často navzájem nalézali 
svými dlouhými pasy. Pokud se 
ještě zklidní a dopilují koncovku, 
může to být velice účinná zbraň. 

Vyrovnávací branku domácích 
vstřelil, světe div se, Petr Pavlíček. 
Tento sváteční střelec vypálil ze 
střední vzdálenosti a dokázal hlav-
ně sobě, že míč nemusí mít zrovna 
největší razanci. Stačí, když bude 
přesně umístěn k tyči. Jak má vypa-
dat výlet stopera, předvedl tentokrát 
ten hostující. Musí rezultovat kva-
litní zakončení. Povedlo se na 1:2.

Opravdu větší část zápasu proti 
Dobroměřicím vůbec nebyla špatná 
(konečný výsledek 1:3). Že by se 
i na jaře střídaly dobré výkony se 
špatnými? Pak si jen přejme, aby 
ty dobré přicházely v důležitých 
utkáních. I když který zápas v boji 
o záchranu není důležitý! Věřme, 
že Bílina udělala v přípravě maxi-
mum. Do svědomí si musí sáhnout 
hlavně hráči, neboť podmínky byly 
vytvořeny maximálně. Tedy hodně 
štěstí! Jan Davignon

Kdo na zápase FK Bílina proti Lenešicím v so-
botu 27. 2. nebyl, neuvěří. Proč se tak často 
ozývala kritika směrem k hráčům ze střídač-
ky domácích? Proč většina diváků odcházela 
po utkání se smíšenými pocity? Vždyť Bílina 

zvítězila 9:1!

VÝSLEDEK VÝBORNÝ, ALE…
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Tomáš Johanna vpravoTomáš Johanna vpravo
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Získané body ze vzájemných 
soubojů se v jednotlivých kolech 
sčítají.  Po tomto bílinském kole se 
bude další konat 24. 4. 2010 v Nera-
tovicích a třetí, závěrečné, kolo 5. 6.  
2010 v Praze, které je pak pořádáno 
jako Mistrovství ČR a družstvo s 
nejvyšším počtem bodů je vyhlá-
šeno mistrem ČR v Národní lize 
karate JKA.

Na sever Čech se první únorovou 
neděli sjelo na 80 závodníků z osmi 
klubů z celé České republiky. Po 
příjezdu a nezbytné registraci se za-
čalo na dvou tatami  bojovat o první 
body. V kategorii seniorů předvedli 
velmi dobrý výkon zástupci oddílu 
SKP Karlovy Vary a se ziskem šesti 
bodů po zásluze zvítězili. V kate-
gorii dorostenců se nejlépe vedlo 
závodníkům oddílu SK Budo Hos-
tivař se sedmi body, domácí borci 
získali v této kategorii body čtyři. 

V neděli 7. 2. 2010 pořádal oddíl Shotokan karate do Maspoust Bílina první kolo Národní ligy karate JKA. 
Národní liga je tříkolová soutěž smíšených družstev, která je vypsaná pro kategorii žáků, dorostenců a seni-
orů. Družstva v jednotlivých kategoriích bojují vždy každý s každým, a to v disciplínách kata a kumite. 

KARATISTÉ PŘIJELI DO BÍLINY

Mezi žáky pak byli nejlepší opět 
bojovníci z SK Budo Hostivař se 
ziskem osmi bodů, druhé skončilo 
domácí družstvo SKM Bílina A se 
šesti body. 

Díky podpoře Českého svazu 
karate JKA, Ústeckého kraje, města 
Bíliny i oddílových sponzorů bylo 
možné připravit pro všechny zú-
častněné důstojné podmínky, které 
si tato vrcholná soutěž jistě zaslou-
ží. Bezchybnou organizací a díky 
dobrým výkonům rozhodčích se 
podařilo dodržet časový harmono-
gram, a tak se kolem druhé hodiny 
odpolední mohli všichni rozjet ke 
svým domovům.

Bílinští karatisté
uspěli na mistrovství ČR

Závodní tým oddílu Shotokan 
karate do Masupust Bílina, vycesto-

val v sobotu 27. 2. 2010 na otevřené 
mistrovství České republiky v ka-
rate, pořádané asociací FSKA. Do 
děčínské sportovní haly se v tento 
slunečný den sjelo 305 závodníků 
z 19 klubů z celé České republiky. 
Přestože to byly pro některé svěřen-
ce trenéra Masopusta první závody, 
bílinští borci se v silné konkurenci 
rozhodně neztratili. Výborně si ve-
dl osmiletý Daniel Plass a ziskem 
bronzové medaile v Kata se při své 
závodní premiéře projevil jako vel-
ký talent a naděje do budoucna. Trio 
Šindelářová-Šimková- Horčicová 
nenašlo ve své kategorii přemoži-
telek a děvčata získala titul mistryň 
České republiky v disciplíně Kata 
tým. Šimková s Horčicovou pak ješ-
tě obsadily druhé místo v Kata duo. 
Další úspěšná dvojce byli Schfäffer 
se Skývou, když získali zlato v Kata 
duo a bronz v Kumite-modelové si-

tuace. Ani ostatní členové výpravy 
se nenechali zahanbit, a tak celkový 
zisk pro bílinský oddíl znamenal 15 
medailí, z  toho dvě zlaté, čtyři stří-
brné a devět bronzových. 

Václav Hampejs, 
SKM Bílina

Osmiletý Daniel Plass, který obsa-
dil třetí místo kata

SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA pořádá
Přátelský tříkolový turnaj v nohejbale o putovní pohár 

(tříčlenná neregistrovaná družstva)
Přátelský tříkolový turnaj v nohejbale o putovní pohár 

(tříčlenná neregistrovaná družstva)
Datum: 1. kolo 27. března 2010
 2. kolo 25. září 2010
 3. kolo 27. listopadu 2010
Místo: Bílina, Teplické předměstí 
 (bývalá ZŠ Teplické Předměstí), 
 ulice Teplická –

UKAZATELE PRO KARATE
Věkové kategorie: 18 let a výše
Prezentace: 9.00 - 9.25 hod.
Zahájení: 9.30 hod.
Ředitel soutěže: Masopustová Lenka
Hlavní rozhodčí: Masopust Roman
Přihlášky: vždy 10 dnů před konáním kola na adresu:
 skmbilina@seznam.cz
Startovné: 500 Kč/družstvo

Družstva startují na vlastní náklady. 

TECHNICKÉ USTANOVENÍ:

Předpis: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu ČNS,
 úprava pravidel po dohodě s družstvy na místě.

Systém soutěže: bude určen dle přihlášených družstev

Ceny 
po každém kole: 1. místo pohár, diplom
 2. místo pohár, diplom
 3. místo pohár, diplom

Putovní pohár bude vyhlášen a předán po závěrečném 3. kole.
Z každého kola se družstvům sčítají body.

Na místě je možnost zakoupení drobného občerstvení – limo, pivo, 
gulášek, sušenky, káva, čaj.

Roman Masopust

Zveme vás všechny na nedělní jarní koulení do krytého bazénu v Bílině.
Severočeši budou první, kteří se dočkají ochutnávky jarního aquazorbingu.

Akce proběhne v neděli 21.3. od 14 do 16 hodin. Opět běžné vstupné
a nikoho neomezíme, můžou přijít všichni a kdo bude chtít, ten se zapojí.

TRYSKEM DO BÍLINY


