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Děti strávily v knihovně noc s Andersenem

„Pro děti je to dobrodružná záležitost, dá se říct. 
Každý rok máme tematicky zaměřený k jinému 
autorovi, loni se například děti dozvěděly o On-
dřeji Sekorovi, letos poznaly rovnou dva velikány 
naší literatury, a to Františka Hrubína a Karla 
Hynka Máchu,“ řekla ředitelka knihovny Mar-
cela Šímová. Od narození prvního uplynulo letos 
rovných sto let, od narození druhého dvě stě let. 
Dětem se takto zaměřenou akcí nenásilnou for-
mou soutěží a zábavné činnosti připomínají velká 
jména české literatury.
Tito dva spisovatelé však byli jen součástí bo-
hatšího programu. Jako každý rok i letos přišel 
za dětmi pozvaný host. Byla jím výtvarnice 
z mosteckého divadla Rozmanitostí paní Stejska-
lová, která děti zasvětila do různých výtvarných 
technik a prakticky jim předvedla, jak se vyrábí 
loutky. Děti si náročnost výroby loutek i samy 
vyzkoušely a své výtvory si pak odnesly domů. 
Na děti čekaly také soutěže ze znalostí literatury, 
hádanky či předčítání z knih.
Malí čtenáři však nebyli po celou dobu jen 
v knihovně. Ve výstavní síni U Kostela na ně če-
kal fotograf Pavel Záhorec, jenž dětem představil 
své vystavené fotografi e z dalekých krajů a popo-
vídal jim o svých exotických cestách. Zpestřením 
měl být také výstup na radniční věž, z níž by děti 
viděly rozsvícené město z netradičního pohledu, 
pro nepřízeň počasí však nevystoupaly až na úpl-
ný vrchol, ale zastavily se u radničních hodin.
Noc s Andersenem je určena především dětem 
mezi šesti a dvanácti lety: „Starší děti už mají tro-
chu jiné zájmy, proto upřednostňujeme zmíněnou 

Již pošesté uspořádala městská knihovna 
akci s názvem Noc s Andersenem. Dět-
ští čtenáři ji prožili v pátek 26. března 
a v knihovně přespali do soboty. A jistě se 
v průběhu akce nenudili.

Děti vyráběly loutky
zdroj: www.knihovnabilina.cz

OPERACE LÁZNĚ
Bílinské lázně už zejí prázdnotou přes de-
set let. Město hledá investora, který by fi -
nancoval jejich opravu a oživení, což bude 
vyžadovat téměř půl miliardy korun. Jsou, 
byly a budou natolik podstatnou částí měs-
ta, že si je nelze představit bez vlivu města, 
bez vlivu na město, a to si chce tedy za-
chovat možnost spolurozhodování o jejich 
budoucnosti. Plány s nimi již měli Něm-
ci, Francouzi, Italové, Australané, Izraelci 
i Češi, všichni od nich ale nakonec ustou-
pili.
Na zasedání zastupitelstva 18. února před-
nesl starosta Josef Horáček stručnou infor-
maci o zájmu investora z Ruska. Jeho zá-
jem je však naopak až příliš velký – kromě 
odkupu samotných lázeňských budov má 
zájem také o areál lázní včetně lesní kavár-
ny, letního kina a minigolfu.

pokračování na straně 3
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Lázně Kyselka jsou dlouhá léta opuštěné
Foto: Václav Weber

věkovou kategorii. Ale letos tu máme i dvě čtrnác-
tileté slečny, takže výjimka potvrzuje pravidlo,“ 
konstatovala ředitelka. Celkem si noc užilo 21 
dětí: „Limit máme dvacet dětí, abychom to zvlád-
li. Tento rok je zde o jedno více, to je ještě únosné. 
Jsou tu děti, které hodně čtou a mají to jakoby 
za odměnu.“
„Já už jsem tu podruhé,“ pověděla jedna ze čte-
nářek Veronika a pokračovala, „řekla jsem si, že 
bych mohla zkusit přijít, protože ráda čtu a chodit 
do knihovny mě baví.“ Jinou účastnici večera, Ni-
kolu, přivedla kamarádka: „Ráda čtu a kamarád-
ka mi řekla o téhle akci, tak jsem chtěla vyzkoušet, 
jaké to tu bude.“
Na zahájení Noci s Andersenem přišel za dětmi 
i starosta Josef Horáček: „Nejhezčí a nejvýznam-
nější je, že děti do knihovny chodí a literatury si 
všímají. Z knih žijeme celý život. Co v nich děti 
teď nasbírají, to pak podvědomě celý život vidí. 
Dík patří ředitelce knihovny i zaměstnankyním, 
protože děti musí cítit zázemí v dospělých, a to tu 
cítí.“
Noc s Andersenem vznikla v Uherském Hradišti 
před deseti lety. Postupem let se přidávala dal-
ší a další města a letos se akce konala již v 664 
městech v České a Slovenské republice. Byla 
mezi nimi například Praha, Brno, Hradec Krá-
lové, Cheb, ale i třeba Trmice či slovenská Bra-
tislava, Sereď nebo Nitra. Pořádá se jako oslava 
Mezinárodního dne dětské knihy, který se při-
pomíná každoročně 2. dubna v den narození 
známého dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena. Jana Karlová

Výtvarnice paní Stejskalová ukazuje dětem, jak se vyrábí loutky Foto: Václav WeberVýtvarnice paní Stejskalová ukazuje dětem, jak se vyrábí loutky Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ2 15. dubna 2010

Sebevrah v kolejišti
Strážník městské policie Bílina 
v době osobního volna zachránil 
ve středu 24.3. společně s náhod-
ným svědkem život muži, který se 

pokusil spáchat sebevraždu. Muž 
ležel v kolejišti a čekal na vlak, 
který jej usmrtí. Strážník, který se 
s kočárkem procházel lesoparkem 
Kyselka muže spatřil a okamžitě 

spolu s náhodným svědkem muže 
z kolejí odnesli. Že mu tímto po-
hotovým činem zachránili život, 
je zcela zřejmé, neboť k místu 
kde sebevrah ležel, již přijížděla 

vlaková souprava. 
Na místo byla při-
volána hlídka Měst-
ské policie, která muže 
předala do rukou lékařů.

Alkohol za volant nepatří
Policisté sdělili podezření 
z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky 24le-
tému muži z Bíliny. Řídil totiž 
motorové vozidlo, přestože se 
před jízdou posilnil alkoholem. 
Orientační dechovou zkouškou 
byla řidiči naměřena hodno-
ta přes jednu promili alkoholu 
v dechu, při opakované zkoušce 
po několika desítkách minut už 
mu byla naměřena hodnota 1,70 
promile, což značí, že alkohol 
požil těsně před jízdou. Teď mu 
hrozí v případě odsouzení až je-
den rok ve vězení.

Zmizely celé schody
Celé schodiště si odnesl z areálu 
bílinské firmy neznámý lapka. 
Nejdříve překonal pletivo plo-
tu, kterým je areál zabezpečen, 
a poté odcizil kovové schodiště 
v hodnotě 20 tisíc korun. Po-
licisté po pachateli i jeho lupu 
intenzivně pátrají.

 Vloupání do dílny
Policisté vyšetřují vloupání 
do zámečnické dílny v Hosto-
micích. Neznámý pachatel si 
odnesl bourací kladivo, svářeč-
ku a další nářadí celkem za 85 
tisíc korun. Policie po odcize-
ných věcech i pachateli, který je 
podezřelý z trestného činu krá-
deže, intenzivně pátrá. 

Zmizel vozík i s pískem
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v katastru obce 
Bílina vnikl na soukromý poze-
mek, ze kterého následně odcizil 
přívěsný vozík za motorové vo-
zidlo. Kuriozitou je, že na vozí-
ku bylo naloženo 300 kg písku, 
který si pachatel také odvezl. 
Škoda byla vyčíslena na 13 tisíc 
korun, věc je šetřena jako trest-
ný čin krádeže.

Požáry trávy i v Bílině
Množí se požáry trávy. Hasiči 
společně s policisty vyjížděli 

23. března celkem ke dvěma po-
žárům travního porostu v Bílině. 
Ten samý den hořelo i v Duch-
cově a Krupce. Pokud se policii 
podaří dopadnout osobu, která 
má založení ohně na svědomí, 
hrozí jí za přestupek proti záko-
nu o požární ochraně sankce až 
20 tisíc korun.

Zadržena přímo ve vozidle
Vidina snadné kořisti zřejmě zlá-
kala 30letou ženu z Loun ke krá-
deži. V Bílině si povšimla zapar-
kovaného vozidla Škoda Felicia, 
které mělo rozbitou skleněnou vý-
plň na dveřích a otvor zakrytý ige-
litovou fólií. Žena fólii odstranila, 
vnikla do vozidla a odcizila zde 
batoh s nářadím a povinnou výba-
vou a zpětné zrcátko. Při krádeži 
byla přistižena hlídkou strážníků 
městské policie, kteří zlodějku 
na místě zadrželi a předali poli-
cistům. Ženě hrozí za trestný čin 
krádeže ve stadiu pokusu až dva 
roky za mřížemi.

Z deníku Městské policie Bílina

Z deníku POLICIE ČR

ěst-
muže 

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

Těhulka je nejspíše bígl, 
asi 1,5 roku stará fenka, 
v kohoutku cca 30 cm,
dobrý zdravotní stav.
Vhodná do teplého
domova s dostatečným 
každodenním pohybem. 
Kontaktní a milá fenka. 
Očkovaná a odčervená.

Miky je kříženec,
asi 6 let starý pes,
v kohoutku cca 50 cm,
dobrý zdravotní stav. 
Očkovaný a odčervený. 
Vhodný k domku se 
zahrádkou a teplým
zázemím. Kontaktní
pejsek, vhodný i na dlouhé 
procházky přírodou.

Mikeš je kříženec, asi 3,5 
roku starý pes, zvyklý 
na byt i děti, honí rád 

kočky, dobrý zdravotní 
stav. Kontatkní pejsek 
co rád mlsá piškotky. 

Očkovaný a odčervený.

Fešák je kříženec,
asi 2 roky starý pes,

v kohoutku cca 30 cm,
dobrý zdravotní stav.

Očkovaný a odčervený. 
Vhodný jak do teplého 

domova, tak k domku se 
zahrádkou a teplým

zázemím. Je to mazel,
který rád mlsá piškoty.

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

Slaví váš příbuzný
narozeniny, svátek
či nějaké výročí?

Chcete zavzpomínat
na někoho, kdo už není

mezi námi?

UDĚLEJTE TO
V BÍLINSKÉM ZPRAVODAJI.

PIŠTE A FOTKY POSÍLEJTE NA
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz 

nebo nechte v Infocentru
na náměstí.
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To byl podle slov jednoho z čle-
nů OS Bílina 2006 Michala Mleje 
důvod k uspořádání protestního mí-
tinku, který 1. dubna svolala občan-
ská sdružení Bílina 2006 a Bořeň 
do městského divadla: „Na zasedání 
zastupitelstva vyšla najevo informa-
ce o nabídce ruské společnosti. Ta 
však za sebou nemá žádnou historii 
lázeňství a informace o jejích maji-
telích nemáme prakticky žádné. Na-
víc se jedná o prodej celého areálu 
a my nechceme, aby město ztratilo 
ztratilo jakýkoliv vliv na tento park, 
proto jsme se rozhodli informovat 
takto veřejnost.“ Na straně sdruže-
ní stáli jako aktivisté Ing. Richard 
Hazdra, Josef Meirich, Ing. Jindřich 
Brunclík, Ing. arch. Vladimír Vol-
man, Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. 
a Pavel Košťál. Za město přišli sta-
rosta Josef Horáček a místostarosta 
Roman Šebek. 
Slova se postupně ujali zástup-

ci obou sdružení a důvodů proti 
prodeji uvedli mnoho. Mezi nimi 
například, že park je největší lo-
kalitou pro příměstskou rekreaci 
a existuje riziko, že do něj obyvate-
lé ztratí přístup, je historicky cenný 
a Bíliňané k němu mají emocionál-
ní vazbu. Zdůrazněna byla hodnota 
lázní pro bílinské, kterou nelze fi -
nančně vyjádřit. „V případě prode-
je bychom ztratili možnost kontroly 
nad areálem prakticky už navždy. 
Navíc nový majitel může lázně pro-
dat komukoliv dál a ten už na zájmy 
města třeba vůbec hledět nebude,“ 
vyjádřil obavu předseda OS Bořeň 
Jindřich Brunclík.
Padaly také návrhy, co s lázněmi 
dělat. Například nenabízet celý 
lázeňský provoz, ale oživit lázně 
postupně, orientovat se na stálej-
ší místní klientelu a oslovit místní 
podniky.
Vystoupil také starosta a mimo jiné 
zareagoval: „Mám strach z toho, že 

OPERACE LÁZNĚ

Letos už podeváté odemkli členové 
teplického sdružení Voda a Rum řeku 
Bílinu. Jako každý rok připadla tato 
událost na třetí březnovou sobotu.
Tradičnímu rituálu, kdy vodáci 
vstoupili po pás do vody, aby zatoči-
li klíčem, příliš nepřálo počasí. Ne-
zalekli se však a řeka se odemčení 
opentleným klíčem dočkala. Na řeku 
se pak vydalo celkem 13 lodí. Vy-
plouvali ze Lbína na Teplicku a do-

pluli až do Koštova na Ústecku. 
Řeka Bílina pramení na svazích Ka-
menné hůrky u Chomutova a protéká 
mezi Českým středohořím a Krušný-
mi horami směrem na východ. Délka 
sjízdného toku je přes 48 km a sjízd-
ná je téměř po celý rok. Ke zdárné-
mu splutí totiž stačí alespoň 100 cm 
na vodočtu v Trmicích. Do září, kdy 
řeku opět uzamknou,  tedy mají vo-
dáci zase zelenou. Jana Karlová

INZERCE 1010/BZ

RYBÁ SKÉ POT EBY
Čapkova 802, Bílina, tel.: 773 801 088

Otevírací doba:
PO - PÁ 8.00 - 12.00 hod., 14.00 - 17.00 hod., SO 8.00 - 11.30 hod.

Nabízíme:  červi - 13 Kč/krabička, 1/2L 60 Kč, 1L 120 Kč
  žížaly
  šrot ječný + kukuřičný
  krmení značky TOP MIX, TRAPER

dokončení ze strany 1

když se vyčlení například dvě budo-
vy, může se stát, že například za tři 
roky seženeme někoho, kdo bude 
chtít rozjezd celých lázní investičně 
zajistit, a tyto budovy budou bloko-
vané. Otázkou pak je, jestli je vhod-
ný investor bude bez toho chtít.“ 
Kromě toho zdůraznil, že o prodeji 
celého areálu se nikdy ani neuvažo-
valo: „Město tento krok ani neplá-
novalo. Může přijít zájemce a na-
diktovat si požadavky, jaké chce. 
Sejdeme-li se a se zájemci jednáme, 
neznamená to, že máme zájem lázně 
prodat.“
Místostarosta a radní Zdeňka Han-
zlíková se připojili a organizátory 

mítinku nešetřili: „Na radě města 
lázně nechtěl prodávat nikdo. Vy 
jste vyburcovali lidi na základě 
informace, že se objevil zájemce. 
Nikde však nepadlo, že nás tento 
zájem ohromil a chtěli bychom ho 
nějak rozvíjet,“ řekl Roman Še-
bek.
Výsledek je tedy jediný: S prode-
jem neznámé ruské společnosti to 
není tak žhavé. Na zájmu o oživení 
lázní se všichni shodují, ale prodej 
celé Kyselky, který by městu hodně 
ublížil, se neplánuje. Vzdor nejas-
nosti osudu lázní jde v tomto pří-
padě o výsledek, který nepochybně 
potěšil všechny. Jana Karlová

Účastníci mítinku z občanských sdružení Bílina 2006 a Bořeň
Foto: Václav Weber

Kašna zmizela z náměstí
Kašnu na Mírovém náměstí asi čtyři měsíce bílinští neuvidí. Ve středu 
a ve čtvrtek 7. a 8. dubna byla rozebrána týmem restaurátorů sdružených 
kolem profesora Petra Siegla, který se podílel i na restaurování marián-
ského sloupu.
Kašna byla odvezena na dvě pracoviště, a to do Akademie výtvarných 
umění a do ateliéru profesora Siegla. „Kašna je ve velmi špatném stavu, 
to mohl každý vidět. Nyní budou probíhat různé zkoušky zachovalosti ka-
mene, abychom mohli následně adekvátně použít konzervační látky a ob-
novit jeho pevnost. Kámen napustíme, aby nepropouštěl vodu, a zlepšíme 
jeho soudržnost pomocí konsolidantů,“ vysvětlil záměr restaurátorů Petr 
Siegl. Kašna by se na své místo měla vrátit v srpnu. Kromě celkové re-
vitalizace památky bude viditelnou změnou především osvětlení kašny 
a voda, která v kašně poteče. Jana Karlová

Rozebraná kašna putovala k nutnému zrestaurováníRozebraná kašna putovala k nutnému zrestaurování
Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

OPRAVA: V minulém čísle v článku Nehty se dají zdobit různě bylo myl-
ně uvedeno, že se studio Visage nachází na Teplickém Předměstí. Nachází 
se však na Pražském Předměstí.

Řeka Bílina je odemčena

Osvětlení v celém městě se dočká rekonstrukce
Ve městě procházejí rekonstrukcí, revitalizací či přestavbou různé věci. Ne-
mine to ani osvětlení, které je již velmi staré, původní ještě z 50. let. V součas-
nosti probíhá výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace.
Rekonstrukce celého osvětlení vyjde řádově na sto milionů korun, „proto 
je důležité, aby byl projekt vypracován tak, že opravu bude možno rozdělit 
na čtyři etapy. Pak budeme postupně žádat o dotace, protože celou částku 
najednou by nám nikdo nedal,“ vysvětlil starosta Josef Horáček.
Část osvětlení je již nová, další část bude obnovena v rámci revitaliza-
ce sídlišť. Příkladem takové cesty je první etapa revitalizace Teplického 
Předměstí, hrazená rovněž z dotací. Město má také již hotový projekt 
opravy osvětlení na Mosteckém Předměstí: „Pokud bude možnost sehnat 
na tento projekt peníze dřív, opravíme tu osvětlení samostatně. V opačném 
případě se tento menší projekt stane součástí zmíněného celkového pro-
jektu,“ doplnil starosta.
V současnosti je tedy důležitý především projekt. Jakmile bude na světě, 
město si počká na vypsání vhodného dotačního titulu, o který požádá: 
„Není to otázka týdnů, nýbrž měsíců. Ale pokud bude vše příznivě vy-
cházet, můžeme ještě letos začít. Nezáleží to však jen na nás,“ zakončil 
starosta.
Oprava osvětlení je běh na dlouhou trať, nejedná se o malý plán s jed-
noduchým fi nancováním. Trpělivost je tu na místě. Odměnou ale bude 
nepochybně lepší pohled na město. Jana Karlová
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Město se proto rozhodlo rozdělit pro-
jekt na dvě etapy a v obou žádat o 25 
milionů: „Rekonstrukce spadá do ka-
tegorie dotací do 25 milionů, proto je 
nezbytné vyřešit to tímhle způsobem, 
abychom vůbec na potřebné peníze do-
sáhli,“ uvedl starosta Josef Horáček.
Pokud jde o první etapu, vyřeší se 
část, která je v zemi, tedy kanalizace, 
voda, elektřina, inženýrské sítě apod. 
Ve druhé přijde na řadu vše viditelné, 
tedy střed náměstí, parkoviště, lavičky, 
zeleň atd.
První je tedy důležitější, druhá bude 
hezčí a viditelná. Jak zdůrazňuje sta-
rosta: „Podstatné je získat peníze 
na první etapu, protože v ní se udělá 
základ. Pokud jde o druhou, existují 
i další možnosti, jako například postu-

povat po částech. To u té první nemů-
žeme.“
Mohlo by se tedy stát, že druhá etapa 
bude hrazena i z městských peněz, 
například z těch, které se každoročně 
dávají na chodníky, a její realizace by 
trvala déle. Finance by se město také 
snažilo obstarat jinde a sehnat alespoň 
část: „Plánujeme změnit střed města. 
Například udělat parkování po obvo-
du. Můžeme postupovat i tak, že do-
kud se peníze nepovede získat, taková 
úprava počká. Není tak důležitá jako 
nevyhnutný základ první etapy.“
V současnosti se čeká na vypsání do-
tačních titulů. Město je dobře připra-
veno. Od úspěchu žádosti se pak bude 
odvíjet start rekonstrukce. 
 Jana Karlová

Rekonstrukce Mírového náměstí je potřebná a plánuje se již delší 
dobu. Město má již v ruce projektovou dokumentaci, bez které nelze 
žádat o dotace. Opravu však nepůjde udělat najednou, chce-li město 
dotace získat, protože celková částka 50 milionů je příliš vysoká.

Mezi obcemi Bílina a Kostomlaty by měla vyrůst nová silnice. Vedle 
ní město chystá postavit cyklostezku. Jak na silnici, tak na stezku 
jsou hotové projekty, které byly vytvořeny současně.

Mírové náměstí do nového na dvě etapy

Mírové náměstí by mělo projít rekonstrukcí Foto: Václav WeberMírové náměstí by mělo projít rekonstrukcí Foto: Václav Weber

Aby se mohlo začít s trasou pro 
cyklisty, musí se nejdřív začít se 
silnicí. Ta je v režii Severočes-
kých dolů. „Předpokládáme, že 
stavbu zahájíme ještě letos, po-
kud vše půjde hladce. Dokončení 
pak snad oslavíme v roce 2011,“ 
řekl Vladimír Budinský, ředitel 
strategie a komunikace Severo-
českých dolů. Silnice je jednou 
z akcí tzv. 15 ekomiliard, takže 
její fi nancování půjde z veřejných 
prostředků, konkrétně z dotace 
ministerstva fi nancí. V jejím rám-
ci se chystají ještě další dvě ko-
munikace: Kostomlaty – Razice 
a Kostomlaty – Štěpánov. Vlastní-
kem těchto komunikací pak bude 
Ústecký kraj, který se bude starat 
o jejich údržbu.

S cyklostezkou, jejíž součástí bude 
i pěší stezka, se začne až po dokonče-
ní vozovky. „Určitě se to bude lidem 
líbit, protože jim to zajistí naprosto 
bezpečnou cestu do Kostomlat a zpět 
a bude tu napojení na další cyklotrasy 
vedoucí do Českého středohoří,“ řekl 
vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička.
„Se Státním fondem dopravní infra-
struktury jsme domluveni, že bychom 
ji postavili z dotace. Protože letos už 
žádáme peníze na jiné akce, na toto 
pravděpodobně dojde až příští rok.“ 
objasnil fi nancování starosta Josef 
Horáček.
Sice to nebude zítra, ale snad se Bíli-
ňané jak silnice, tak stezky pro pěší, 
cyklisty či bruslaře do pár let dočkají. 
 Jana Karlová

Sloup Panny Marie na Mírovém náměstí se bude pyšnit novým oplocením. 
To nahradí současné nevzhledné a rozbité hrazení z betonových sloupků 
a masivních řetězů: „Staré oplocení kazí dojem zrestaurované kulturní pa-
mátky. Proto bude vyrobeno nové, které svým pojetím bude opravený sloup 
dotvářet a zároveň bude sloužit jako jeho ochrana,“ uvedl Tomáš Pavel 
z odboru nemovitostí a investic.
Nový plot bude kovaný s povrchovou úpravou. Jeho výška bude 150 cm. 
Půjde o ruční uměleckou výrobu, kterou zajistí umělecký kovář Ondřej Ši-
mek. Výroba včetně dopravy a montáže vyjde celkem na 168 tisíc a zaplatí 
ji město. Nové oplocení by Bíliňané měli spatřit do konce července.

Jana Karlová

Mariánský sloup získá nové oplocení

Z Bíliny povede nová silnice a cyklostezka
Starý nevzhledný plot bude brzy minulostí Foto: Václav WeberStarý nevzhledný plot bude brzy minulostí Foto: Václav Weber

Bílinští členové oddílu kendó se 
v celorepublikovém klání Bílinská 
trofej, kterého se účastnily týmy 
z Prahy, Hradce Králové a domá-
cího oddílu z Bíliny, rozhodně ne-
ztratili. 
V kategorii Kihon – pro děti cvičící 
méně než jeden rok obsadil Jakub 
Laube 3. místo. Medailové pozice 

O BÍLINSKÉM DOMEČKU
SE MLUVÍ UŽ I V JAPONSKU

Oddíl kendó při DDM Bílina je po druhém ročníku dětského tur-
naje v kendó Bílinská trofej světově proslulý. A to hlavně díky daru, 
který dům dětí a mládeže dostal přímo z Japonska od pana Hyroya-
ki Kase. Ten členům bílinského oddílu poslal osm kusů keikogi (ka-
bátec), hakama (kalhoty) a šinaj. Tento dar z Japonska je poděko-
vání bílinským členům za to, že se bojovému umění kendó věnují.

v kategorii 7 – 9 let bílinští zcela 
ovládli. Třetí místa obsadili Jan Fi-
zek a Martin Dunka, druhé místo 
Vít Máliš a prvenství získal Tomáš 
Červenka. V této kategorii získal 
ocenění Best fi ghting Spirit, tedy 
nasazení v boji a celkový dojem, 
bílinský Jan Fizek.
Velký podíl na tom, že toto japon-
ské bojové umění boje s mečem 
získává v Bílině na popularitě, mají 
Jana a Jindřich Ziegelheimovi, 
kteří bílinský oddíl vedou druhým 
rokem. Oba mají bohaté zkušenosti 
z Japonska, kde čtyři roky pracova-
li jako výzkumní inženýři a denně 
cvičili v nejrůznějších kendó klu-
bech.
V Japonsku se kendó, nebo-li cesta 
mečem, vyučuje jako školní před-
mět a oddíl tu naleznete prakticky 
v každé vesnici. Zajímavé jistě je, 
že Japonci používají kendó jako 
výchovný prostředek k poslušnosti 
dětí. Vlasta VébrMalý bojovník v kendó

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529 / 10  418 01 Bílina, tel. 417 821 577, 

774 821 111 • www.ddmbilina.cz

20. dubna 2010 v Městském divadle v Bílině – 16:00-18:00 hod.
PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

AKADEMIE DDM 2010AKADEMIE DDM 2010
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
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Ve městě bylo vytipováno celkem 
šest nejrizikovějších míst. Čtyři 
jsou v okolí všech základních škol 
včetně ZŠ praktické. Dalším mís-
tem je skupina přechodů pro chodce 
na křižovatce Bílinské a Břežán-
ské. Jedná se o nejfrekventovanější 
křižovatku, ať už jde o auta, nebo 
o chodce. Denně zde projede více 
než 25 tisíc aut a přechody využí-
vají žáci ZŠ Lidická a studenti gym-
názia. Posledním místem je přechod 
pro chodce u nádraží. Ten je jedinou 
spojnicí mezi sídlišti a vlakovým 
i autobusovým nádražím.
Bezpečnost v dopravním provozu 
je však pouze jedním z bodů, kte-
rý bude školní dohledová služba 
plnit. Kromě toho bude sledovat 

vnitřní prostory školy, minimalizo-
vat případné agresivní chování dětí 
ve škole a jejím okolí, hlídat, aby 
děti nekouřily, zajišťovat pomoc 
v okolí škol, a tak podporovat pocit 
klidu rodičů.
Lidi určeni pro tuto službu budou 
uchazeči o práci a celý projekt tak 
bude probíhat ve spolupráci s Úřa-
dem práce v Teplicích: „Lidé by 
pracovali pod hlavičkou naší měst-
ské policie, ale byli by dále hlášeni 
na úřadu práce, kterým by byli také 
placeni. Bude to pro ně příležitost, 
jak si přivydělat,“ uvedl ředitel 
městské policie Pavel Ryjáček.
Pro tuto činnost jsou stanoveny 
určité podmínky a nebude ji moci 
vykonávat každý. Podmínkou bude 

Po nich se ujal slova starosta Jo-
sef Horáček, který rodičům přál, 
aby se jim povedlo náročnou 
výchovu zvládnout a dokázali 
ze svých dětí vychovat čestné 
občany: „Důležité je, abyste je 
dokázali ochránit před nástra-
hami dnešního světa, kterých je 
požehnaně a jsou jimi například 
kouření či drogy. Děti potřebují 
totiž kromě hmotného zajištění 
především mateřskou a otcov-
skou lásku a péči.“
Následovalo podepisování ma-
minek i s tatínky a dalšími pří-
buznými do pamětní knihy 
a osobní blahopřání starosty kaž-
dé rodině.

Celá akce byla velmi dojemná 
a slavnostní a opravdu mile pů-
sobila účast tatínků, kteří nešetři-

li fotoaparáty a kamerami a hrdě 
dokumentovali své potomky 
s maminkami. Jana Karlová

„Rádi bychom požádali Bíliňany, 
kteří mají doma zajímavé předměty 
z daného období, aby byli tak hod-
ní a zapůjčili nám je na dobu trvání 
výstavy. Moc bychom to uvítali,“ ob-
rací se na veřejnost předseda OS Jan 
Beneš. Výstava je plánována na celé 
prázdniny.
Mohou to být jakékoliv předmě-

ty vyrobené na počátku 20. století 
na Bílinsku, ať se jedná o povlečení 
po prababičce, talíře, boty, krabičky 
a jiné zdobné předměty, které s Bí-
linou jakkoliv souvisí. „Bude to 
výstava i pro majitele zapůjčených 
předmětů, pro všechny obyvatele 
o historii jejich města. Rádi bychom 
sehnali co nejvíce takových před-

mětů, aby byl obraz někdejší Bíliny 
co nejvěrohodnější,“ vysvětlil pan 
Beneš.
Všechny předměty budou pojištěné 
a OS si je od majitelů půjčí asi dva 
dny před instalací výstavy. Po skon-
čení si je majitelé budou moci odnést 
přímo z výstavních síní. Důležité je, 
aby výrobky pocházely skutečně 
z určeného období: „Po 2. světové 
válce došlo k odsunu Němců a přílivu 
nového obyvatelstva z různých kon-
čin. Původní tvorba a malovýroba se 
vytratila,“ zdůvodnil Jan Beneš.

Jádrem výstavy, která bude probíhat 
jak ve výstavní síni U Kostela, tak 
v Galerii pod Věží, budou předměty 
převezené z Bavorska z Gerolzhöfe-
nu od bílinských rodáků. Tak Bíliňa-
né uvidí, jaké tu byly obrazy, dečky, 
lázeňské sklo, jaké se psaly kroniky 
apod. Další část budou tvořit výrob-
ky dovezené z Vídně týkající se bí-
linského rodáka a úspěšného operní-
ho pěvce Gustava Waltera. Obrázek 
by pak doplňovaly a dokreslovaly 
předměty vypůjčené právě od lidí. 
 Jana Karlová

alespoň maturita a chybět nebude 
ani proškolení od BESIPu a Červe-
ného kříže. U přechodů tedy budou 
stát lidé ovládající první pomoc 
a další znalosti.
Projekt, který v Mostě funguje už 
tři roky, přinese prospěch všem 
stranám. U přechodů nyní stávají 
strážníci, kteří by mohli být jinde 
a hlídat například problémové loka-
lity. „Nám to uvolní strážníky, lidé 

z úřadu práce si přivydělají a děti 
i jejich rodiče se budou cítit bezpeč-
něji,“ vyjmenoval výhody tiskový 
mluvčí městské policie František 
Krejčí.
Pokud vše hladce proběhne, projekt 
schválí orgány města a naváže se 
spolupráce s úřadem práce, školní 
dohledová služba by mohla přinášet 
užitek od nového školního roku. 
 Jana Karlová

Děti by mohly mít cestu do školy a ze školy bezpečnější. Bílinská 
městská policie se nechala inspirovat Mostem a chystá se rozjet 
projekt školní dohledová služba. Projekt si klade za cíl zajiště-
ní dohledu na rizikových místech v souvislosti s pohybem žáků 
a studentů.

Na radnici byli do života přivítáni noví Bíliňáčci. Letošní prv-
ní vítání se konalo 30. března. Celou událost zahájily děti z MŠ 
Aléská, které 12 novým človíčkům zarecitovaly několik básní, 
kterými je přivítaly jako první.

Výstavu sestavenou z rozličných kousků plánuje Občanské 
sdružení Bílina 2006 (OS). Ponese název Bílina zmizelá a přispět 
na ni můžou všichni, kteří doma schovávají předměty z období 
počátku 20. století do 2. světové války.
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ŠKOLÁCI BUDOU PŘECHÁZET BEZPEČNĚJI

Na výstavu relikvií může přispět každý

Starosta přivítal nové občánky

Foto: Václav Weber

Do života byly přivítány tyto děti:
Matyáš Jiří Krovak, Pavlína 
Šichmanová, Jan Valenta, Matyáš 
Kretschman, Matěj Mikeš, Vladi-
mír Novák, Anna Seidlová, Adam 
Skřivánek, Jakub Polák, Andrea 
Valášková, Kristýna Prudičová, 
Lukáš Vobořil

Vážení spoluobčané, 
chtěla bych vám touto cestou 
popřát v novém roce 2010 hlav-
ně hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti. Zároveň se budu 
těšit na naše další společná set-
kání v obřadní síni Městského 
úřadu v Bílině u akcí, jako jsou 

Vítání občánků, kdy bylo přivítá-
no v roce 2009  celkem 53 dětí, 
a nebo se společně zúčastnili 
obřadů, jako jsou zlaté, kdy byly 
dvě, a jedné stříbrné svatby.             
Vítání občánků se tento rok 
uskuteční: 29.06., 21.09., 14.12., 
vždy od 14.30. 
Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dveří 
212 v prvním poschodí, kde před-
loží rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz – nejpozději týden 
před konáním slavnostní akce.
Na všechny se moc těší matrikář-
ka  Miloslava Uhrová 
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KAREL GOTT JAKO MALÍŘ

Baráčníci na MDŽ nezapomněli

Maškarním karnevalem děti přivítaly JARO

Na výstavě mají návštěvníci mož-
nost poznat jinou stránku mnohaná-
sobného zlatého slavíka. „V obra-
zech je zobrazeno jeho druhé já, je 
to kromě hudby jeho druhý způsob 

vyjadřování pocitů a dojmů,“ řekl 
pořadatel výstavy Zdeněk Kohák.
Nejpopulárnější český zpěvák pů-
vodně chtěl být malířem: „Srdcem 
je malířem, jím chtěl od mládí být. 

Obec baráčníků Jana Žižky z Troc-
nova, která usiluje o dodržování 
starých českých tradic, nemohla 
tento svátek pominout: „Svátek 
nebyl nikdy zrušen a přestože se 
dnes již tolik nedrží, slavíme ho, 
protože mezinárodní den žen bez 
pochyby patří mezi staré české 
tradice,“ uvedl ponocný Ladi-
slav Heřmánek. Každá žena, která 
na baráčnické sezení přišla, dosta-
la květinu.
Nejen den žen se však zmíněnou 
sobotu slavil. Protože se blíží Ve-
likonoce, na sešlosti byly vidět 

i velikonoční symboly jako va-
jíčka či pomlázka. „Velikonočním 
symbolem je i sluníčko na stole, 
které za vše a na vše září,“ dopl-
nil ponocný.
Samotné sezení probíhalo tra-
dičně. Ponocný a dráb v jedné 
osobě vyzval k dodržování po-
řádku. Pak se rozezněla píseň 
Ta naše písnička česká za do-
provodu všech přítomných, než 
se ujal slova rychtář, který vzdal 
hold na svou dobu emancipova-
né a pokrokové ženě Magdaléně 
Rettigové. 

V pátek 2. 4. pořádaly paní uči-
telky S. Košútová a E. Růžičko-
vá pro děti maškarní karneval 
s přespáním přes noc v mateřské 
škole.
Děti přišly do MŠ v maskách. 
Přivítaly je Červená Karkulka 
(paní Košútová) a ježibaba (paní 
Růžičková) s pozvánkou na ve-
černí párty plnou soutěží a zába-

vy. Děti plnily různé úkoly – jez-
dily na šlapadlech, nosily míčky 
či chodily po kamenech…
Zhlédly pohádku a šly spát. Ráno 
děti posnídaly bábovku s mlékem 
a čajem a čekaly, až si rodiče pro 
ně přijdou.
Karneval se vydařil.

Eliška Růžičková,
ředitelka MŠ

Celé sezení probíhalo ve velmi 
příjemné a pohodové atmosféře, 
proto je škoda, že si mnoho lidí 

ten den na rychtu cestu nenašlo: 
„Je nás dnes málo, což je zčás-
ti dáno tím, že jsou někteří z nás 
v práci a že se naše sezení časově 
kryje s ústeckou sešlostí. Snad to 
zase příště bude lepší,“ posteskl si 
jeden z baráčníků.
Udržovat českou tradici stále ži-
vou nejen, pokud jde o svátky, ale 
i v oblékání se do staročeských 
krojů, oslovování se po staročes-
ku tetičko a sousede či zachová-
vání někdejšího postavení rych-
táře, ponocného nebo šafářky, 
je záslužné, příjemné a poetické 
a zasloužilo by si to bezpochyby 
větší zájem. Jana Karlová

Zpívat začal původně proto, aby si 
vydělal na malířské potřeby, kte-
ré nebyly zrovna levné,“ vyprávěl 
dále pan Kohák. Osud však vedl 
jeho kroky nakonec v pěvecké drá-
ze. Malování mu zůstalo alespoň 
koníčkem, kterým se odreagovává 
od stresu v showbyznysu.
Karel Gott namaloval za svůj život 
přes 70 obrazů. Na výstavě jich zá-
jemci mohou vidět přes 40, čímž se 
stává pro svůj rozsah unikátní. Ze 
zdí visí i dva z jeho nejnovějších ob-
razů – Inkviziční obraz a Paganini.
Součástí výstavy je i strom s rodo-

kmenem, který ukazuje jeho předky 
až do 16. století a prokazuje, že už 
oni nesli jméno Gott. K vidění jsou 
také další zajímavosti a knihy, kte-
ré dokumentují alba, jež kdy byla 
na celém světě vydána. Součástí 
jsou i polobotky, v nichž si umělec 
chodíval pro zlaté slavíky. 
Máte-li chvilku, přijďte se podívat 
do výstavní síně na obrazy velké-
ho zpěváka a zároveň talentované-
ho malíře. Otevřeno je každý den 
včetně víkendů od 10 do 16 hodin. 
Za 50 Kč, resp. 30 Kč pro studenty, 
to jistě stojí. Jana Karlová

Pozoruhodná a netradiční výstava ovládla v těchto dnech výstavní 
síň U Kostela. Od 8. dubna do 9. května v ní probíhá prodejní výsta-
va reprodukcí obrazů Karla Gotta. Vernisáž k ní proběhla 7. dubna. 
Její nejzajímavější součástí byla bezpochyby módní přehlídka šatů 
s motivy vystavených obrazů.

Kdo dnes slaví mezinárodní den žen, který připadá na 8. března? 
Přinejmenším bílinští baráčníci, kteří se sešli v sobotu 13. března 
na své rychtě na Teplickém Předměstí, aby ženám vzdali čest.

Modelky na vernisáži předváděly šaty vyrobené na motivy obrazů Karla 
Gotta Foto: Václav Weber

Baráčníci slavili na rychtě Mezinárodní den žen i Velikonoce
Foto: Václav Weber

Jeden z obrazů Karla Gotta Foto: Václav Weber
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Přesvědčit se o tom můžete na právě probíhající výstavě v Galerii 
pod Věží nazvané Není papír jako papír. Své papírové výrobky na ni 
představuje rodilý Bíliňan Zdeněk Zikmund, který výstavu zahájil 
1. dubna vernisáží.

Neměli jste v neděli 4. dubna smysluplný sváteční program? Pak 
jste propásli příležitost výtečně se pobavit, zasoutěžit si a získat ně-
jaké sladkosti jako předkrm pro pondělní nadílku! V plavecké hale 
v Bílině se totiž konaly další ze série hrátek, tentokrát Velikonoční 
hrátky. 

V pátek 2. 4. se děti z DDM Bílina z kroužků aerobiku Cvrček, Caviky a Cik – Cak zúčastnily již po čtvrté 
soutěže Dance Děčín 2010. Tato soutěž je velmi rozsáhlá a jednou z částí je i aerobik. Aerobiková soutěž je 
rozdělena na komerční aerobik a team show aerobik.

„Papírem a tvorbou z něj se za-
bývám od doby, kdy jsem na vo-
zíčku, což znamená od roku 2006. 
Předtím jsem pouze balil dárky 
pro potěšení. Už jsem k tomu sice 
inklinoval, ale nebyl čas,“ vypráví 
nyní padesátiletý muž a pokračuje, 
„celý život jsem byl zvyklý něco dě-
lat, ale pak jsem náhle zůstal doma 
a nudil se. Postupně jsem tedy za-
čal tvořit víc a víc.“
Na výstavě tak návštěvníci mo-
hou zhlédnout například velmi 

věrně nakreslené lidi, vyrobené 
košíky, sluníčka, hodiny, budovy 
nebo také malý kulečníkový stůl: 
„Hodně si vážím obrázků příbuz-
ných a kamarádů, které nakres-
lím. Nejdéle mi trvala bílinská 
radnice, lepil a konstruoval jsem 
ji asi 14 dní.“
Pan Zikmund vystavuje své výrob-
ky poprvé, ale když bude zájem, 
rozhodně ne naposled. Výstava je 
k vidění od 2. do 25. dubna za dob-
rovolné vstupné. Otevřeno má 

Martina Tuháčková společně se 
svými pomocníky – plavčíky 
představovala venkovskou veli-
konoční chasu a v tomto přestro-
jení organizovali opět zajímavé 
soutěže, které se, jak jinak, to-
čily opět kolem vody a bazénu. 
Závodilo se v družstvech (různé 
štafety) i v jednotlivcích (např. 
kdo se nejdéle udrží na pěnové 
desce nad hladinou). Těmito klá-
ními moderátorka pětkrát přeru-
šila běžné skotačení, a kdo měl 
zájem, zapojil se. Dodejme, že se 
postupně zúčastnily všechny dě-

ti, i ti největší stydlíni, a dokonce
i neplavci, kteří byli jemně jištěni 
svými rodiči.
Tradiční svátek jsme také osla-
vili na zimním stadionu v Bí-
lině. Zde jsme se při té příleži-
tosti chtěli rozloučit se sezónou
a poděkovat věrným zákazní-
kům. Každý, kdo si zakoupil 
lístek na veřejné bruslení, si vy-
losoval nějakou odměnu, hlavně 
sladkosti, ale i CD. Celá akce 
vznikla z iniciativy zaměstnanců 
RSZ Bílina s.r.o. – paní Jirkovské 
a pana Erbena. Ti neváhali oslo-

Pro skupinu Cvrček to byl první 
závod v letošní sezóně. Její čle-
nové se svojí skladbou Páni klu-
ci zazářili a z dvanácti týmů se 
dostali do fi nále, kde po druhém 
předvedení své skladby získali 
druhé místo v komerčním aerobi-
ku. Skupina Caviky a Cik – Cak, 
každá ve své kategorii, obhájila 
již po čtvrté zlatou pozici.
V sobotu 3. 4. se naše tři týmy 
zúčastnily soutěže Žij pohybem 
v Praze. Skupina Cvrček v ka-
tegorii do 10 let získala 1. mís-
to. Skupina Caviky v kategorii 
do 14 let 2. místo a skupina Cik 
– Cak v kategorii do 21 let ta-

ké 2. místo. Skupina Cik – Cak 
také vyhrála v divácké soutěži 
o nejlépe předvedenou sestavu 
odpoledne. 

Děkujeme dětem za perfektní 
přípravu na závody a rodičům 
za pomoc při přípravě týmů.

Věra Ryjáčková 
a Petra Rosenkranzová

vit sponzory (občerstvení Kykal 
a fotoateliér Pospíšil) a získat 
od nich uvedené ceny.
Pokud jste tato zpestření víkendu 
propásli, budete mít další mož-
nost v neděli 9. května. To uspo-

řádáme u příležitosti Svátku ma-
tek tentokrát Maminčiny hrátky. 
Informace na: www.sportbilina.
cz

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 
hodin a v pátek do 15 hodin. Určitě 
stojí za to vidět, jak si s papírem 

lze pohrát a vykouzlit z něj šikov-
nýma rukama zajímavé a poutavé 
výtvory.  Jana Karlová

S papírem jdou dělat divy…

Na sportovních zařízeních v Bílině se slavily Velikonoce

ZLATÉ A STŘÍBRNÉ VELIKONOCE

Tvrůce Zdeněk Zikmund s radnicí Foto: Václav Weber
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22. ROČNÍK BÍLINSKÉHO HRNEČKU
Kulturníservis

MĚSTSKÉ DIVADLO 
15. dubna  – 19.00 

ZDENĚK IZER – „ZE DVOU 
SE TO LÉPE TÁHNE“ 
Zcela nový zábavný pořad,

ve kterém se diváci budou moci
opět setkat s jedinečným

a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera ...  

Přijdou na řadu oblíbené parodie 
televizních pořadů, zábavných 
soutěží a imitování celé řady 

populárních českých i zahraničních 
zpěváků a zpěvaček, vystoupení 
je opět obohacené nejrůznějšími 
zábavnými kostýmy a převleky. 

Partnerkou Zdeňka Izera v novém 
programu bude tentokrát skvělá 

zpěvačka Luďka Kuralová.  
Vstupné: 190, 150, 120 Kč 

 
Neděle 18. dubna  – 15.00

AFRIKA 
Dětské představení s písničkami 

a veselým výletem do Afriky. 
Vstupné: 50 Kč (děti do 3 let zdarma) 

KINO HVĚZDA 
15. – 16. dubna – 19.00 hodin  

MORGANOVI  
USA/Romantická komedie. 

České titulky. 
Vstupné: 70 Kč, 103 minut

27. – 28. dubna – 19.00 hodin 
PROKLETÝ OSTROV  
USA/Th riller. České titulky. 
Vstupné: 65 Kč, 137 minut

29. – 30. dubna – 17.00  hodin
PERCY JACKSON:
ZLODĚJ BLESKU 

USA/Fantasy. Český dabing. 
Percy Jackson je napůl člověk

a napůl bůh. Teď se ukáže,
jestli je také hrdina. 

Hrají: Logan Lerman,
Uma Th urman, Pierce Brosnan, 

Rosario Dawson … 
Vstupné: 65 Kč, 118 minut

DIGITÁLNÍ KINO
14. dubna – 17.00   
HERKULES   

USA/Rodinná komedie. 
Český dabing. 

Vstupné: 65 Kč, 92 minut

17. dubna  – 17.00  
SKŘÍTEK ROLLI   

VB/Animovaná pohádka. 
Český dabing. 

Vstupné: 65 Kč, 78 minut

DOPORUČUJEME

21. dubna  20.00
TOMÁŠ KLUS   

Koncert mladého písničkáře Tomáše Kluse. 7. místo 
v Českém slavíku 2009, 1. místo v kategorii „Zpěvák 
roku“ 2009 TV Óčko, nominace v kategoriích „Zpěvák 
roku“ a „Album roku“ na cenu Žebřík 2009 Report 
Music Awards. Nenechte si ujít vystoupení jednoho 
z největších talentů posledních 10 let. Jeho koncerty 
bývají vždy ojedinělým zážitkem.  
Vstupné: 1. – 5. řada 200 Kč; ostatní 160 Kč 
Předprodej vstupenek od 3. 3. 2010.

22. dubna – 19.00 
Noel Coward  – ZAMILOVAT SE 

Divadlo Kalich Praha   
Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do práce 
a z práce. Ranní únavy, podvečerní letargie, rachotící 
vozy, všude plno lidí, mlčící hlavy plné problémů 
a otázek. Peníze a manželství. A přece… Dva páry 
očí se v této spleti nádražního ruchu setkají. Znovu 
a znovu se na sebe dívají. A stane se ta nejkrásnější 
a nejjednodušší věc na světě – zamilují se do sebe.  
Herecký koncert dvou osobností, které na sebe „slyší“. 
Režie: Jakub Nvota, Hrají: Jana Paulová a Pavel 
Zedníček. Vstupné: 250, 200, 160 Kč 
Předprodej vstupenek od 22. 3. 2010.  

V páteční velikonoční podvečer 
v klubovně knihovny se tak stalo 
a ti, kteří přijali pozvání na koncert 
hudební skupiny Saiwala, si odnesli 
nezapomenutelný hudební zážitek. 
Hlavním hostem večera byl Sta-
nislav Stejskal, skladatel, zpěvák 
a písničkář, který techniku alikvot-
ního zpěvu nejen sám bravurně 
zvládá, ale také ji hravou formou vy-
učuje. Už během vystoupení pozval 
návštěvníky na hudební workshop, 
zaměřený na výuku základních 
technik alikvotního zpěvu, která má 
v každém z nás probudit vnitřní dítě. 
V první části večera jsme tedy byli 
pouze posluchači a v té druhé jsme 
si mohli sami vyzkoušet, že každý 
kdo může mluvit, může i zpívat.
Poetické texty v češtině i anglič-
tině, které vycházely z osobních 
prožitků a meditací, zpíval Stani-
slav Stejskal společně s půvabnou 
Monikou Šramlovou a doprovázel 
hrou na kytaru. Jejich vystoupení 
bylo umocněno propojením  písní 
s tradičními hudebními technikami, 
jakými jsou hra na didgeridoo, ali-
kvotní a hrdelní zpěv, etnické a bicí 
nástroje, na které hráli ještě tři další 
účinkující. Písně jako Kapky jeřa-
bin nebo Spokojená a hlavně How 

I met an Angel, měli velký úspěch, 
ale netleskali jsme, pouze třepetá-
ním rukou dali najevo, že se nám 
to moc líbí. To byla také jedna ze 
zvláštností tohoto večera, který se 
vymykal obvyklým hudebním pro-
dukcím. Po koncertu byli všichni, 
účinkující i hosté, pozváni na malé 
občerstvení, které připravila Zdena 
Jílková s Helenou Pátkovou a kte-
ré také přispělo k celkově uvolně-
né a přátelské atmosféře. Po malé 
přestávce pár návštěvníků odešlo, 
ale většina zůstala, takže jsme si 
pak mohli vyzkoušet různé hlasové 
techniky. Tato akce byla jen jednou 
z mnoha aktivit, které občanské 
sdružení „ Zůstaňme mladí i ve stá-
ří“pořádá. Toto občanské sdružení 

funguje již rok a Mgr. Zdena Jílko-
vá je jeho jednatelem a také duší 
většiny projektů. Potěšující je, že 
na zajištění této akce poskytlo fi -
nanční prostředky Město Bílina. 
Byl zde také přítomen a sám se 
workshopu aktivně zúčastnil za-
stupitel města p. Rendl. Večerní 
setkání s alikvotním zpěvem začalo 
od 18 hodin a rozcházeli jsme se 
až po deváté večer, ale nikomu se  
domů moc nechtělo…
Takže velké díky za krásný zážitek 
a hodně podobně vydařených akcí 
přeje jedna z nadšených účastnic 
M. Šímová.
Pokud vás následující řádky zau-
jaly, podívejte se na www.music.
saiwala.cz

Nestává se často, aby se člověk při poslechu hudební produkce tak příjemně odreagoval a zároveň 
byl aktivně vtažen do hudby jako její tvůrce. 

Jarní setkání s alikvotním zpěvem…

KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ BÍLINA
POŘÁDÁ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

Datum konání: 25. 4. 2010
Zahájení: 9.00 (tréninky od 8.30)
Místo konání: rybníky v Bezovce
Kategorie: EX – 500 miminka, 
 EX – 500 žáci, EX – 500 senioři,
 F4 žáci, F4 junioři a senioři
Soutěžní pravidla: Národní pravidla Navigy
Ředitel soutěže: Josef Pašek
Hlavní rozhodčí: Petr Nekrada
Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka

Doprava: na vlastní náklady nebo vysílající
 organizace
Občerstvení: vlastní
Protesty: nepřijímáme, jezdíme pro radost
Startovné: Za každý model 30 Kč

Přejeme hodně sportovních úspěchů a hezké po-
časí bez deště !?!

Vladimír Procházka, 
předseda KLOM Bílina, 602 941 755
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Žáci byli rozděleni do čtyř vě-
kových kategorií, přičemž ta 
nejvyšší byla zaměřena na ZUŠ, 
DDM, taneční agentury a kluby. 
Byl jí vyhrazen celý pátek. Své 
umění předvedlo v obou dnech 
celkem 56 jednotlivců a forma-
cí.
Průběh byl velmi rozmanitý 
a diváci mohli vidět klasické 
tance, diskotékové tance, show 

formace, parketové taneční for-
mace, hip hop a break dance. 
Tančilo se například na písně 
We are the Champions, Babič-
ko, nauč mě charleston nebo 
Večerníček.
Oběma dny, stejně jako při 
předchozích částech, provázel 
moderátor Jiří Fait. V poro-
tě zasedli zkušení a povolaní 
lidé. Výkony hodnotil tanečník 

a choreograf Josef Zelenka, 
Lada Laiblová, která se aktiv-
ně věnovala jazz dance a disko 
dance, učitelka tanečního oboru 
bílinské ZUŠ Petra Běláčová 
a bývalá primabalerína Ná-
rodního divadla, která tančila 
i například v muzikálu Drákula, 
Zuzana Pokorná. Druhý den pak 
Petru Běláčovou nahradil taneč-
ník latinskoamerických tanců 
a předseda tanečního klubu TK 
Styl dance Teplice Tomáš Vojíř.
Vystoupení byla pro oko diváka 
působivá a povedená. Kladně je 
zhodnotila i porota, která vždy 

po skončení každé kategorie 
přednesla odborné hodnocení: 
„V letošním ročníku soutěže 
byla předvedena velmi zajímavá 
a dobře zpracovaná vystoupení, 
pouze někteří jednotlivci málo 
využili prostor na pódiu.“
Vítězové jednotlivých kategorií 
se se svým tanečním vystoupe-
ním představí ještě jednou, a to 
13. května opět v městském 
divadle, kam budou pozváni 
na slavnostní odpoledne. Tam 
jim bude také předáno ocenění 
„Bořeňská čarodějnice 2010“.

Jana Karlová

Třetí část 13. ročníku Bořeňské čarodějnice byla věnována nej-
různějším druhům tance a byla tak pastvou především pro oko. 
Tance byly rozděleny do dvou dnů, vystoupení proběhla ve čtvr-
tek a pátek 25. – 26. března.

Třetí část Bořeňské čarodějnice byla taneční

13. ročník: 25. – 26. března 2010 – Městské divadlo v Bílině
1. kategorie: mateřské školy - kolektivy – věk dětí do 6ti let

3. místo KOŤATA – 1. třída MŠ Švabinského Bílina  
  vystoupení: VEČERNÍČEK
  vedoucí: Petra Junková 

2. kategorie: ZŠ - 1. stupeň (věk dětí do 10ti let)
  jednotlivci – 3 tanečníci

formace B – diskotékové tance
l. místo Karolína Zajácová, Jana Vocásková, Denisa Krupičková 
  - ZŠ Aléská, Bílina
  vystoupení: TRIO   
formace C – show formace
1. místo Natálie Arpášová, Kamila Pokorná – ZŠ Aléská, Bílina
  vystoupení: MALÁ ČARODĚJNICE 
formace D - parketové
1. místo Eliška Tunková, Míša Čapková – ZŠ Aléská, Bílina
  vystoupení: BŘIŠNÍ TANEC   

2. kategorie: ZŠ - 1. stupeň (věk dětí do 10ti let)
  kolektivy

formace B - diskotékové
1. místo 5. A – ZŠ Aléská, Bílina
  vystoupení: FÍ, FÍ      

 vedoucí: Jana Kouřilová
formace F – break dance
ČU KAMARÁDI ZE TŘETÍ TŘÍDY – ZŠ Aléská, |Bílina
  Vystoupení: PŘESTÁVKA
  vedoucí: Jana Kouřilová, Marcela Vokurková

3. kategorie: ZŠ - 2. stupeň, střední školy, učiliště (11 – 19 let)
  jednotlivci - 3 tanečníci  

formace C - show
1. místo Lenka Englová – Podkrušnohorské gymnázium Most 
  – pob. Bílina
  vystoupení: EGYPŤAN NIGHT

3. kategorie: ZŠ - 2. stupeň, střední školy, učiliště (11 – 19 let) 
  kolektivy  

formace C - show
ČU 6. A,B – ZŠ Lidická, Bílina
  vystoupení: BABIČKO, NAUČ MĚ CHARLESTON
  vedoucí: Mgr. Kateřina Fojtíková

4. kategorie: ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury
   jednotlivci – 3 tanečníci starší (11 - 19 let)

ČU Dana Izerová - ZUŠ Bílina
  vystoupení: GISELLE

4. kategorie: ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury
  kolektivy starší (11 - 19 let)

formace A – klasika
1. místo ZUŠ Bílina 
  vystoupení: ALŽBĚTINSKÁ SERENÁDA
  vedoucí: Petra Běláčová
2. místo ZUŠ Bílina
  vystoupení: V ZAJETÍ
  vedoucí: Petra Běláčová

formace D -parketové
3. místo ZUŠ Bílina
  vystoupení: SAMI PROTI SOBĚ
  vedoucí: Petra Běláčová

Za KC Kaskáda Petra Zaťková

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – UMÍSTĚNÍ BÍLINSKÝCH ÚČASTNÍKŮ TANEČNÍ SOUTĚŽE
„Bořeňská čarodějnice 2010“

Dne 26. 4. uplyne 5 let od úmrtí paní

alias Babči 
z restaurace Kyselka.

Vzpomínají dcera Marie 
a vnuci Kamil a Jaroslav.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

ELIŠKY KRAVCOVÉ

Vzpomínka
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Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z Programu podpory kultury 
a literární fond mezi městem Bílina 
a hudební skupinou GROCK, o. s., 
ve výši 10.000 Kč na projekt FlyUp 
II 2010. 

Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
v celkové výši 52.000 Kč na lyžař-
ský výcvik pro 20 dětí a školu v pří-
rodě pro 70 dětí a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace na lyžařský vý-
cvik pro 20 dětí mezi městem Bíli-
na a Bílinským gymnáziem, o. p. s., 
ve výši 20.000 Kč. 

Žádost fi rmy TRUNN, s. r. o., o sní-
žení nájemného za pronájem objek-
tu č. 8 v areálu kasáren na částku 
345 Kč/m2/rok, s účinností od 1. 
dubna 2010. 

Změnu otevírací doby prodejny 
na Mírovém náměstí č. 47, dle žá-
dosti družstva PECUD, následov-
ně: 
Pondělí – pátek: 5.30 – 17 hodin
Sobota: 7.00 – 12 hodin
Neděle: zavřeno. 

Uzavření smlouvy o provádění od-
tahů vozidel mezi městem Bílina 
a fi rmou AP fest, s. r. o., dle návrhu 
předloženého ředitelem Městské 
policie Bílina. 

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci :

• „Oprava veřejného osvětlení – 
chodník Bílina SEBA směr In-
terspar Důlní ulice“ fi rmě Tejček 
Stanislav, Bílina

• „Rozšíření veřejného osvětlení 

ke garážím při ulici Čapkova“ 
fi rmě Elektroservis Stanislav 
Tejček, Bílina

• „Oprava komunikace Žižkovo 
údolí, Bílina“ fi rmě EUROVIA 
CS, a. s., Ústí nad Labem

• „Nátěr střešní krytiny a výměna 
klempířských prvků v DSPS“, 
společnosti ARKÝŘ, s. r. o., Bí-
lina

• „IN-LINE dráha u domu dětí 
a mládeže v Bílině“ společnosti 
EUROVIA CS, a. s., Ústí nad 
Labem

• „Zpevnění příjezdové komuni-
kace v ulici ČSA (Havlíčkova) 
v Bílině“ fi rmě EUROVIA CS, 
a. s., Ústí nad Labem

• „Restaurování kašny se sochou 
sv. Floriána na Mírovém náměs-
tí v Bílině“ Prof. Petru Sieglovi, 
Praha 1

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci:
• „Oprava chodníku Za Chlumem, 

Bílina, za domem č. p. 733-736“ 
je nabídka fi rmy Petr Arpáš, 
s. r. o., Bílina. 

• „Oprava chodníku Za Chlumem, 
Bílina, za domem č. p. 777 – 
784“ je nabídka fi rmy Žejdlík 
Josef, Bílina

• „Oprava chodníku v ul. Důlní, 
Bílina, od domu č. p. 396 k In-
tersparu“ je nabídka fi rmy Petr 
Arpáš, s. r. o

• „Rekonstrukce podlahy v tělo-
cvičně – ZŠ Lidická v Bílině“ je 
nabídka fi rmy PODLAHÁŘSTVÍ, 
SLÁDEK Pavel, Chomutov. 

• „Výměna oken v Důlní č. p. 399, 
Bílina“ je nabídka fi rmy Karel 
Mach Bílina

• „Zpevnění plochy mezi garážemi 

v ulici Bořeňská v Bílině“ je na-
bídka fi rmy Žejdlík Josef, Bílina. 

• „Rozšíření parkoviště osobních 
aut v ulici Za Chlumem v Bílině“ 
je nabídka fi rmy EUROVIA CZ, 
a. s., Ústí nad Labem. 

• „Nákup běžeckého pásu a elip-
tického trenažéru Rekreačními 
a sportovními zařízeními Bílina, 
s. r. o.“ je nabídka fi rmy Fitness
Solutions Czech Republic, s. r. o.,
Praha. 

O pořadí nejvýhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Dostavba 
lávky přes řeku Bílina a silnici I/13, 
Bílina“ dle ustanovení § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách takto:

1. BETONSTAV Teplice, a. s.

Jmenuje:
Pana Václava Šlamboru členem 
správní rady společnosti TERRA 
NATURA, o. p. s., se sídlem Hrob-
čice, pro další funkční období, tzn. 
s platností od 10. května 2010 

Vydala:
Nařízení města Bíliny č. 5/2010, 
kterým se stanovují maximální ce-
ny za nucené odtahy vozidel. 

Nařízení města Bíliny č. 6/2010, 
kterým se pověřuje odbor dopravy 
Městského úřadu v Bílině k odta-
hům vraků vozidel na komunika-
cích ve vlastnictví města Bíliny.

Nařízení města Bíliny č. 7/2010, 
kterým se pověřuje odbor životního 
prostředí Městského úřadu v Bíli-
ně k odtahům autovraků na účelo-
vých komunikacích a pozemcích 
ve vlastnictví města Bíliny.

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města 

schválit:
Přijetí daru od společnosti ČEZ, 
a. s., ve výši 1.300.000 Kč na ak-
ci vybudování parkoviště v ul. M. 
Majerové a generální oprava soci-
álního zařízení v ZŠ Za Chlumem. 

Uzavření smlouvy na zhodnocení 
fi nančních prostředků formou ter-
mínovaného účtu na dalších šest 
měsíců mezi městem Bílina a Ko-
merční bankou, a. s. 

Vzala na vědomí:
Zápis z jednání se zástupci provo-
zoven a občanů z ul. Komenského, 
v rámci plnění usnesení s tím, že 
po jednání s krajskou hygienickou 
stanicí proběhne opakované měření 
hluku a cca po dvou měsících bude 
situace vyhodnocena. O výsledku 
měření a jednání bude rada města 
informována.    
    
Odstoupení paní Mgr. Zdeňky Han-
zlíkové z funkce předsedkyně do-
zorčí rady Bílinských lázní, o. p. s. 

Informace pana Doc. MUDr. Mar-
tina Bojara, CSc., pana Prim. MU-
Dr. Ondřeje Horáčka, Ph.D. a pa-
na Ing. Michala Machálka, CSc. 
ohledně možnosti získání dotace 
ze Strukturálních fondů na rekon-
strukci lázní Bílina Kyselka.

Ing. Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariá-
tu starosty města a dále i na we-
bových stránkách města
(www.bilina.cz).

Rada města na své 7. schůzi konané dne 31. 3. 2010 mimo jiné:

V neděli 21. března se konala v plavecké hale v Bílině zase úplně nová akce – 
Jarní koulení. Tuto akci pořádala na pozvání Rekreačních a sportovních zaří-
zení Bílina s.r.o. fi rma z Příboru, která se zabývá prodejem aquazorbů a aqua-
rollerů.

AQUAZORBING V BÍLINĚAQUAZORBING V BÍLINĚ

Zájemci si mohli tuto adrenalinovou 
záležitost vyzkoušet zcela zdarma, 
pouze museli zaplatit běžné vstup-
né do bazénu. Nutno říci, že se nám 
konečně návštěvnost zamlouvala a že 
jsme zaznamenali nebývalý zájem. 
Především děti se opravdu vybláznily, 
škoda jen, že jsou naše prostory tak 
malé. Že by si město pomalu na naše 
akce zvykalo?
Rodinný klan Korčáků, který tento 
typ podnikání provozuje, zahrnul Bí-

linu do svého jarního turné po České 
republice. Je vidět, že jsou to profesi-
onálové a mají s aquazorbingem vel-
ké zkušenosti. Jednak zájemcům vše 
předvedli, jednak pro ně uspořádali 
soutěže o ceny. Myslíme si, že kdo 
v neděli přišel, nelitoval.

Další informace na: 
www.sportbilina.cz

Jan Davignon, jednatel RSZ
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Z původně deseti přihlášených se 
omluvil loňský pořadatel MP Po-
stoloprty pro onemocnění strážníků, 
a tak měla jedna skupina pět a dru-
há čtyři účastníky. Účastníky přijel 
pozdravit starosta města Josef Ho-
ráček a turnaj zahajoval místosta-
rosta Roman Šebek. Představili se 
strážníci, policisté, vězeňská služba 
i hasiči. Hlavní organizátor Václav 
Mojžíš připravil pro mužstva i po-
třebné zázemí, využití našla pojízd-
ná služebna, výborný guláš uvařil 
ředitel bílinských strážníků Pavel 
Ryjáček. 
Po zápasech ve skupinách se hrálo 
vyřazovacím způsobem. Bílina slo-
žená ze strážníků a policistů pora-

zila PČR Trnovany 2:0 a brankou 
Davida Ference i PČR Louny 1:0 
a byla ve fi nále. Tam překvapivě na-
razila na mužstvo bílinských spon-
zorů. Ti nejdříve porazili MP Dubí 
3:1 a v semifi nále PČR+MP Krupka 
1:0. O třetí místo porazila PČR+MP 
Krupka lounskou PČR 2:1. 
Ve fi nále se nejdříve ujali vedení 
Sponzoři brankou Kindla, ale vítě-
zové dvěma rychlými góly Maria-
na Ference a Mašaty skóre otočili. 
První tři mužstva převzala poháry, 
dárkové koše a diplomy věnova-
né hejtmankou Janou Vaňhovou 
a všechna mužstva ještě suvenýry 
Ústeckého kraje. První tři mužstva 
také dostala knihy od města Bíliny. 

Bílina tedy konečně zvítězila 2:1. 
Ale nad kým? Na náš pažit vyběh-
la jedenáctka ze slavné fotbalové 
vísky - Blšan. Chmel Blšany v ne-
dávné minulosti prošel obrovským 
vzestupem z krajského přeboru až 
do 1. ligy, ale stejně rychlým pádem 
opačným směrem. Ale pozor! Jací 
fotbalisté k nám vlastně dorazili? 
Malá tabulka s pěti jmény ze sobot-
ní sestavy soupeře, kde nebudeme 
počítat ligové start ani počet vstře-
lených branek, pouze se zaměříme 
na „štace“ ligových matadorů:
Horst Siegl – Sparta, 1.FC Kaiser-
slautern, Příbram, Plzeň, Most, Bu-
dějovice
Josef Němec – Dukla, Sparta, Žiž-
kov, mexický Cruz Azul, Plzeň, 
Příbram 
Radek Čížek – Příbram, Blšany, 
Jablonec, Most, Drnovice, znovu 
Příbram 
Radek Krejčík – Liberec, Bohe-
mians, Slavia, Příbram, Petržalka, 
Budějovice 
Josef Galbavý – Bohemians Praha
A teď srovnání ze sestavy domá-
cích: Karel – FK SIAD Bílina, FK 
Bílina, Gutsch - FK SIAD Bílina, 
FK Bílina, Augusta -…, Pavlíček 

- …, Žemba - …, a to stejné platí 
i pro ostatní členy týmu. Abychom 
někoho neurazili, může se tam vy-
skytnout Duchcov či Horní Jiřetín. 
Výmluvné, nemyslíte? 
No, že bychom Blšany přehráli, 
tak to teda prr! Ale podali jsme vý-
borný efektivní výkon! Najednou 
jsme si nepletli branky a cílili na tu 
správnou, žádný vlastenec, konečně 
i štěstí. To vše bez trest si odpyká-
vajících Hasala a Mergla!

Jaké jsou podle mne příčiny vítěz-
ství? 
1. Především přijely Blšany! Třetí 
tým tabulky s velkými jmény. Kdo 
by se nechtěl vytáhnout proti ligo-
vému kanonýrovi, jednomu z nej-
větších? Naši tím byli dobře namo-
tivováni.
2. Opět nás zdobila bojovnost, vůle 
po vítězství. Ale tentokrát to bylo 
jiné. Soupeř tvořil hru, kombinoval 
a ve středu pole nás jasně přehrával. 
Naši uprostřed nestíhali a to jim pa-
radoxně pomohlo hrát jednoduše. 
Jakmile vybojovali míč, okamžitě 
letěla kolmá přihrávka dopředu 
na naše mladé rychlé útočníky a ti 
takovou příhru potřebují.

Diplom za přípravu turnaje obdržel 
i hlavní organizátor Václav Moj-
žíš. „Jsem rád, že se turnaj povedl, 
a hlavně, že vyšlo počasí. Všichni byli 
spokojeni. Chtěl bych poděkovat paní 
hejtmance za záštitu a ceny a vede-
ní města za pomoc. Věřím, že se zde 
za rok sejdeme znovu,“ dodal Mojžíš. 

Konečné pořadí: 

1. MP+PČR Bílina, 2. Spon-
zoři Bílina, 3. PČR+MP Krup-
ka, 4. PČR Louny, 5. MP Dubí, 
6. HZS Doly Bílina, MP Litvínov, 
8. PČR Trnovany, 9. VS Teplice

(red)

Druhý ročník turnaje v malé kopané, kterého 
se účastnily složky integrovaného záchranného 
systému pořádala Městská policie Bílina. Nad 
turnajem převzala záštitu hejtmanka Ústeckého 

kraje Jana Vaňhová.

Turnaj v malé kopané ovládla Bílina
D
s
s
t

k

Foto: Václav Weber

Konečně vítězství!
Že to ale trvalo! Ovšem, kdo pravidelně navštěvuje fotbalové zá-
pasy FK Bílina, musel věřit, že to přijde. Po bitvě jsem hovořil 
s trenérem Tichým a vedoucím Kovačkou a ti oba svému týmu 
bezmezně věří, vědí, že to byl jen první stupínek na cestě k zá-
chraně. I my jsme v každém komentáři jarních mistrovských 
zápasů chválili hru domácích. Byla zajímavá, hodně šancí, bo-
jovnost, ale bohužel velká smůla.

3. Výběr hřiště. Poprvé jsme na jaře 
zápolili na hlavní travnaté ploše. 
Nabízí se úvaha, jaké hřiště je pro 
nás výhodnější? Samozřejmě za ne-
příznivých povětrnostních podmí-
nek musíme hrát na umělce. Ale 
někdy máme možnost výběru podle 
taktických záměrů. A v sobotu se to 
povedlo. Soupeř byl techničtější, 
zkušenější, měl vynikající výběr 
místa, ale byl starší a těžkopádný. 
Rychlým forvardům Bíliny větší 
plac vyhovoval. Měli čas se pořád-
ně rozběhnout a v rychlostním sou-
boji vyhrávali. To rozhodovalo.
4. Kolektivní pojetí, ale i individuální 
výkony. Pohl byl tentokrát vynikající 
a bezchybný. Zneškodnil několik střel 
na branku tváří v tvář soupeři, četl hru 
– hasil včasným vyběhnutím. Rychlí 
útočníci – Milo, Mika a především 
Gutsch – sobotní střelec, autor obou 
branek. Ale ani ostatní hráči nepro-
padli a museli se popasovat s novou 
rolí, např. Žemba v obraně, kterou 
netradičně a pevně řídili Stiller s Při-
bylem.

Ještě mám tři postřehy:
První branka našich. Sporná situa-
ce, špatný ofsajd systém soupeře, 
za obranou se ocitají oba útočníci, 
z nichž Gutsch zkušeně přehazuje 
gólmana. Byl to ofsajd? Těžké roz-
hodnutí pro asistenta, praporek zůstá-
vá dole. Stáli jsme s delegátem utkání 
10 metrů od ideální linie a nedokázali 
situaci posoudit. Přímo na rovnoběžce 
s obránci sledoval utkání pan Hart-
mann – předseda Ústeckého KFS. 
Už samotná přítomnost takto vysoce 

postaveného funkcionáře vnáší ner-
vozitu do každého rozhodnutí arbitrů 
i delegáta. Vím, že ten si bezprostřed-
ně po skončení klání vyžádal video, 
vše rozebral a potvrdil regulérnost 
branky.
Nejlepší hráč utkání – Josef Galba-
vý. Nádhera ho sledovat! Dirigent, 
virtuozita, klamavý nepředvídatel-
ný pohyb, úžasná lehkost, změny 
směru, nezištná fi nální přihrávka. 
To jsou atributy jeho výkonu, ten 
patří jinam!
Horst Siegl starší. Kromě penalty, 
která následovala po faulu na něj, 
se moc neprosadil. Ale je to pan 
fotbalista! Všiml jsem si situace 
v prvním poločase, kdy chtěl vha-
zovat míč z autu. Výhoda mu byla 
odepřena a on beze slova spolknul 
možná chybné rozhodnutí. Dostal 
nakopáno, trochu se trápil, ale 
byl v klidu. Ne tak někteří diváci, 
kteří ho častovali nepublikovatel-
nými výrazy. Nepochopím! Je to 
člověk, který ve fotbale něco do-
kázal a máme ho za co obdivovat. 
Například i za to, že končí kariéru 
na vesnici v krajském přeboru. On 
už nehraje pro peníze, ale má rád 
fotbal a chce jím ještě chvíli bavit 
sebe i diváky! 
Nyní se odpíchněme od vítězství, 
využijme euforie z úspěchu, zvláš-
tě když nás ve středu čeká odlo-
žený zápas v Proboštově. Ten má 
také v současné době svoje problé-
my a na jaře zatím nevyhrál. Klesá 
v tabulce a už se reálně stává kon-
kurentem Bíliny v boji o udržení.

Jan Davignon
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To, že se na Strahov sjela velká kon-
kurence, bylo znát i z délky závodu. 
Vzhledem k velkému počtu závod-
níků bylo nutné prodloužit časový 
pořad z původních 13:20 na 16:10 
hodin. Devítihodinový maratón 
rozběhů a fi nálových soutěží však 
ve výsledku nepotěšil jen trenéry 
kvalitními výsledky a překonáním 
mnoha osobních rekordů, ale pře-
devším samotné závodníky, kteří si 
během vyhlašování mohli při deko-
rování 15x vychutnat aplaus věno-
vaný těm nejlepším.

Výsledky:

ml. žákyně: 1. A. Hinkeová 300 m; 
2. A. Hinkeová 60 m

A posledním korálkem v turna-
jové šňůře a třešničkou na dortu 
byl v neděli 21. března Jarní tur-
naj mladších žáků na domácím 
ledě, kde se sešlo pět kvalitních 
týmů této věkové kategorie, včet-
ně dívčího týmu „Ladies tým“ 
složeného z děvčat z celé repub-
liky. Tentokrát ale bez našich pěti 
děvčat, která jindy jsou nedílnou 
součástí toho týmu. Jelikož tvoří 
také základ týmu Bíliny a bez nich 
by si bohužel nezahráli naši kluci, 
klubová povinnost měla tentokrát 
přednost. 
Opět bylo možné vidět na míst-
ním zimním stadionu pěkný hokej 
a souboje o každý puk. Vidina 
medaile hnala všechny účastníky 

V sobotu 13. března se na zimním 
stadionu v Mariánských Lázních 
uskutečnil hokejový Rozlučkový 
turnaj mladších žáků za účasti tý-
mů z Bíliny, Klatov, Ostrova nad 
Ohří a domácích Mariánských 
Lázní. 
Týmy se utkaly systémem každý 
s každým na 3 x 15 minut čistého 
času. Utkání přinesla dramatic-
kou podívanou a velice kvalitní 
a vyrovnaná utkání. Nejvíce ho-
kejového umu nakonec ale ukázal 
domácí tým a zaslouženě zvítězil. 
Naši borci v sestavě s pěti děvčaty 
si vedli také skvěle, kůži neproda-
li lacino a odvezli si z lázeňského 
města pohár a medaili za třetí mís-
to. Míša Jurčová byla pořadateli 
turnaje vyhlášena jako nejlepší 
obránce turnaje.

Konečné pořadí turnaje v Bílině: 
1. HC Mariánské Lázně.cz, 
2. HC Klatovy, 
3. HC Draci Bílina 
a 4. HC Ostrov nad Ohří.

V sobotu 20. března jsme je-
li do Klášterce nad Ohří, kde se 
na místním zimním stadionu usku-
tečnil hokejový Rozlučkový turnaj 

To je výčet medailí, které si přivezli mladí bílinští atleti z krajského 
přeboru Ústeckého kraje v nafukovací hale na pražském Strahově.

Druhým a třetím březnovým víkendem se rozloučili s hokejovou sezónou mladší žáci HC Draci Bílina. Sezóna to byla zvláštní. Mistrovská 
utkání jsme hráli až v Klatovech či Sušici, ale také jsme zavítali na extraligový led do Plzně.

4X ZLATO, 7X STŘÍBRO, 4X BRONZ

Turnajové jaro mladších žáků 

ml. žáci: 1. M. Jirkal vrh koulí; 
3. J. Fojtík 60 m fi nále A; 2. P. Pr-
chal 150 m; 3. Pavel Prchal 60 m 
fi nále B; 3. M. Vöröš 1500 m; 
3. Prchal, Vajdečka, Hrbek, Fojtík 
4x200 m;

st. žákyně: 2. L.Odvárková 800 m; 
2. L. Odvárková skok daleký 

st.žáci: 1. J.Perkner 60 m př.; 
2. J. Perkner vrh koulí; 2. P. Šrou-
bek skok daleký; 1. D. Kumsta a 2. 
P. Šroubek skok o tyči; 3 P. Šroubek 
60 m; 2. M. Mach a 3. J. Perkner 
60 m fi nále B; 3. M. Mach 150 m; 4. 
O. Hlaváč 300 m; 4. Mach, Hlaváč, 
Perkner 3x300 m

vpřed, vstřelit soupeři co nejvíce 
branek. Bohužel naši hráči me-
daili nakonec asi nechtěli a „gen-
tlemansky“ ji přenechali dívčímu 
týmu Ladies, který si jí za svoji 
bojovnost a předvedenou hru 
opravdu zasloužil a ukázal, že 
děvčata tu nebyla jen do počtu. 
Jako opravdový vrchol a fi nále se 
pak ukázalo poslední utkání dne 
Chomutov – Mariánské Lázně. 
Vyrovnané a kvalitní utkání, kdy 
ještě tři minuty před koncem vedl 
Chomutov 3:2, ale strhujícím fi ni-
šem nakonec tým z Mariánských 
Lázní obrátil vývoj utkání ve svůj 
prospěch a po výsledku 3:4 se stal 
zaslouženým vítězem celého tur-
naje.
Štěpán Urbánek z HC Draci Bíli-
na byl nejproduktivnějším hráčem 
celého turnaje se sedmi brankami 
a jednou asistencí. 

Konečné pořadí turnaje v Bílině: 
1. HC Mariánské Lázně.cz, 
2. KLH Chomutov, 
3. Ladies Team 
4. HC Draci Bílina 
5. HC Rakovník.

Martin Zechovský

5. tříd. Opět velice kvalitní a vy-
rovnaná utkání. Všech pět týmů 
chtělo alespoň nějakou medaili, 
a tak boje byly opravdu urputné, 
ale v duchu hokejových pravidel 
bez záludných faulů. A že to byl 
turnaj opravdu vyrovnaný, doka-
zuje i fakt, že jeden gól rozhodl 
o tom, že místo stříbrné medaile, 
jsme si odvezli medaili „brambo-
rovou“. Dan Bartoš byl vyhlášen 
nejmladším účastníkem turnaje.

Konečné pořadí turnaje v Bílině: 
1. HC Náchod, 
2. HC Teplice, 
3. HC Klášterec n.O. 
4. HC Draci Bílina 
5. KLH Chomutov.

Na třetím místě v běhu na 4x200 metrů jsou Vajdečka, Hrbek, Fojtík,
Prchal
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