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Nabitý program v bílinském 
Městském divadle odstartovaly 
nejmenší z Rodinného centra 
Klokánek, pak už se střídaly 
baletky, gymnastky, oddíl Ken-
dó,břišní tanečnice, Angličtina, 
se svojí originální módní pře-
hlídkou s názvem Recyklace 
vystoupily modelky, svoji pře-
hlídku mělo i studio Kerami-
ka a letečtí modeláři. Během 
programu také bílinský DDM 
ukončil svůj projekt DDM po-
máhá postiženým, kdy se celý 
rok, na nejrůznějších kulturních 
akcích, sbíralo balení piškotů, 
které pomáhají při výchově asi-
stenčních štěňat. Za jeden rok 
se podařilo shromáždit 448 ba-
lení. Tímto projektem ale bílin-
ský DDM v podávání pomocné 
ruky nekončí, neboť se rozhodl 
pomáhat v letošním roce dětem. 
První pomoc na sebe nenecha-
la na letošní Akademii čekat 
dlouho, krátce po 17:00 hodině 

poslali diváci, společně s hosty 
a účinkujícími, dárcovské sms 
na konto Nadačního fondu Kap-
ka Naděje. V nejbližších dnech 
se zpětně DDM Bílina dozví, 
kolik dárcovských sms bylo po-
sláno. Dalším překvapením od-
poledne bylo představení nové-
ho Narozeninového loga a jeho 
autorky Lucie Vielkievičové ze 
Slovenska, která se zároveň sta-
la vítězkou soutěže o Narozeni-
nové logo, kterou DDM Bílina 
vyhlásil v únoru. Závěrem Aka-
demie se do hlediště rozletělo 
několik desítek vlaštovek s no-
vým Narozeninovým logem, 
které DDM Bílina bude celý rok 
používat na svých propagačních 
materiálech.
Akademie 2010 byla již třetí 
akcí k letošnímu 50.výročí, kte-
rou DDM Bílina, třetí největší 
Dům dětí a mládeže v Ústeckém 
kraji, připravil pro širokou ve-
řejnost. Vlasta Vébr

Akademie 2010 bílinského Domu dětí a mládeže se nesla ve zna-
mení přehlídky zájmových činností, čtyř originálních přehlídek, 
padesátého výročí a pomoci pro děti. Více než dvouhodinový 
program zahájila ředitelka DDM Krista Sýkorová, která hned 
v úvodu poděkovala nejen městu Bílina, ale také dětem, které ce-
loročně reprezentují bílinský Dům dětí a mládeže, ale také město 
Bílina v naší republice a v zahraničí.

Žáci na Základní škole Aléská 
mohou od jara využívat nově zre-
konstruované nádvoří před školou. 
Město po zimě dokončilo jeho 
opravu a vylepšení.
Nádvoří mělo být dokončeno už 
před zimou, ale klimatické pod-
mínky to neumožnily. Proto se 
školáci dočkali až letos zjara: „Re-
konstrukci jsme prováděli po vzo-
ru Základní školy Za Chlumem, 
kde podobné nádvoří funguje už 
mnoho let a osvědčilo se. Je to 
uzavřený školní dvůr, který půso-
bí esteticky velmi pěkně a řešení 
předchází případnému ničení věcí 
v odpoledních hodinách, kdy už 
tam děti nejsou,“ vysvětlil důvod 

rekonstrukce místostarosta Roman 
Šebek.
Ředitelka školy Mgr. Božena 
Holková nádvoří zhodnotila vel-
mi pozitivně: „Nádvoří je krásné, 
elegantní, funkční. Splnil se mimo-
chodem sennašich žáků, aby měli 
kde uložit kola, na kterých přijedou 
do školy.Žáci mají možnost mezi 
dopoledním a odpoledním vyučo-
váním společně posedět. Chci tou-
to cestou poděkovat vedení města, 
že investovalo do obnovy prosto-
rupřed školou.“ 
Kladné jsou i ohlasy žáků, kterým 
se líbí, že jejich škola je „hezká ne-
jen fasádou, ale i vstupním nádvo-
řím.“ Jana Karlová

Nové nádvoří ozdobou ZŠ AléskáNové nádvoří ozdobou ZŠ Aléská

Foto: Jana Karlová
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Agresivní zloději zadrženi
Na služebnu Městské policie Bíli-
na se v neděli 11. dubna odpoledne 
dostavil německý státní příslušník, 

který operačnímu pracovníkovi sdě-
lil, že byl právě před jedním z bílin-
ských supermarketů skupinou velmi 
agresivních osob vytažen z vozidla 

a okraden. Strážníci okamžitě učini-
li potřebná opatření, na základě kte-
rých během několika minut zadrželi 
tři osoby z Teplic. Na místo zadr-

žení byla přivolána 
hlídka Policie ČR, 
která si na místě případ 
převzala.

Dopravně bezpečnostní akce 
Další z řady dopravně bezpečnost-
ních akcí zaměřená na dodržování 
pravidel silničního provozu proběh-
la na Teplicku. Dopravní policisté 
během akce zkontrolovali celkem 
170 vozidel, přičemž odhalili 25 
přestupků. Devět vozidel mělo ne-
vyhovující technický stav, 5 osob 
nebylo připoutáno bezpečnostními 
pásy. U jednoho řidiče bylo zjiš-
těno požití alkoholu před jízdou, 
případ byl oznámen k projednání 
na dopravní odbor Magistrátu města 
Teplice. Policisté udělili celkem 24 
blokových pokut za 11 300 korun. 

Okradený taxikář
Stačila jen chvilka nepozornosti 
a řidič taxislužby, který v Bílině 
svezl nenechavého klienta, přišel 
o příruční tašku s drobnými mince-
mi a osobními doklady. Ke krádeži 
došlo koncem března, škoda byla 
tehdy poškozeným vyčíslena na 80 
korun. Přestože odcizená suma ne-
byla nijak veliká, policisté nic neza-
nedbali a podařilo se jim dopadnout 
pachatele, který taxikáře okradl. 
Sedmadvacetiletému lapkovi sdělili 
podezření z trestného činu krádeže, 
za který může až dva roky zpytovat 
svědomí ve vězení. 

Vykradená zastavárna
Z trestného činu krádeže formou 
spolupachatelství byli obviněni dva 
muži ve věku 23 a 30 let, kteří se 
v Hostomicích vloupali do zasta-
várny. Z objektu odcizili fi nanční 
hotovost, mobilní telefony, šperky 
a elektroniku a lup si schovali. Poté 
se do herny vrátili, aby si odnesli 
další věci. Nenechavost se jim ne-
vyplatila, na místě byli zadrženi 
hlídkou policistů z Bíliny a putovali 
rovnou do cely. Oběma pachatelům, 
kteří ukradli věci téměř za 150 ti-
síc korun, hrozí až pětiletý pobyt 
za mřížemi.

Vloupání do auta objasněno
Policisté dopadli pachatele, který se 
v polovině března vloupal v Led-
vicích do osobního vozidla Škoda 
Octavia. Z auta si odnesl GPS na-
vigaci a mobilní telefon, celková 
škoda byla vyčíslena téměř na 15 ti-
síc korun. Muži ve věku 23 let bylo 
sděleno podezření z trestného činu 
krádeže, za který může jít až na dva 
roky za mříže.

Za rvačku mohou jít za mříže
Z trestných činů výtržnictví, rvačky 
a ublížení na zdraví byli obviněni 3 
muži, kteří začátkem ledna letošní-

Z deníku Městské policie Bílina

Z deníku POLICIE ČR

a

pad 

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

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 fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého 
pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

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

Vztekloun:
kříženec, asi
1,5 roku starý
pes, v kohoutku
cca 44 cm,
nedůveřivý. 
Očkovaný
a odčervený.

Chlupáč: kříženec,
asi 2 roky starý pes,
v kohoutku cca 50 cm, 
dobrý zdravotní stav. 
Očkovaný a odčervený. 
Vhodný jak do bytu,
tak k domku se zahrád-
kou a teplým zázemím.

Fousáč: kříženec, asi 2 roky starý pes, v kohoutku 
cca 53 cm, dobrý zdravotní stav. Očkovaný

a odčervený. Vhodný k domku se zahrádkou.

Špunt: kříženec, 
štěně, asi 3 měsíce

starý pes, v kohoutku 
cca 12 cm, dobrý

zdravotní stav. Očko-
vaný a odčervený.

Vhodný pouze 
do teplého domova.

ho roku napadli na diskotéce v Bí-
lině poškozeného. Nejenže se napa-
dení a výtržnosti dopustili na místě 
přístupném veřejnosti, ale při rvačce 
poškodili stoly, židle a sklenice, čímž 
způsobili škodu 1 600 korun. Když 
se je další hosté snažili uklidnit, byli 
třemi agresivními muži také napa-
deni. Za jejich lednové extempore 
je může soudce poslat až na tři roky 
za mříže.

Zloděj železa dopaden
Podezření z trestného činu kráde-
že sdělili policisté 44letému muži, 
který začátkem března odcizil v ka-

tastru obce Bílina dvě sedmimetro-
vé železné traverzy. Hodnota byla 
poškozenou fi rmou vyčíslena na 14 
tisíc korun.

Termín Cíl zájezdu 
15.05. Praha - Dejvice
12.06. Liberec – aquacentrum, Ještěd, ZOO
26.06. Drážďany
10.07. Karlovy Vary - fi lmový festival
17.07. Kutná Hora
21.08. Karlštejn
11.09 Jičín – město pohádek
Září - říjen Kralovice – houby (dle zájmu) 
18.09. Litoměřice – Zahrada Čech
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – Dejvice

Městská policie Bílina se stala 
patronem DD v Tuchlově. Z to-
hoto důvodu vyhlašuje veřej-
nou sbírku sportovního náčiní, 
zábavní elektroniky a podobně. 

Sbírka se netýká oblečení. Děti 
z DD Tuchlov by zcela jistě 
přivítaly funkční jízdní kola, 
koloběžky, in-line brusle, ska-
teboardy atd. Dárci mohou dě-
tem darovat například funkční 
playstationy včetně her a po-
dobně. Dále dětem udělá radost 
nová hračka, zejména stavebni-
ce, stolní společenské hry atd.

Sběrné místo je ve všedních 
dnech od 6:00 do 14:00 na slu-
žebně Městské policie Bílina, 
ulice Želivského.

Městská policie Bílina
vyhlašuje veřejnou 

SBÍRKU PRO DĚTSKÝ 
DOMOV V TUCHLOVĚ

M
Ě

S
T

O
 B

ÍL
IN

A ZÁJEZDY 2010

Z
áj

ez
dy

 2
01

0



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 329. dubna 2010

Vznikne tak jakási ‚cyklostezka‘: 
„Ofi ciálně tak tuto cestu nazvat 
nemůžeme, protože nesplňuje nor-
mu, která stanovuje, že cyklostez-
ka musí být tři metry široká. Tato 
cesta je místy užší, ale nebude 
problém po ní na kole projet,“ řekl 
k záměru města Roman Šebek.
‚Cyklostezku‘ zafi nancuje sponzor-
ký dar skupiny ČEZ a již v průběhu 

následujícího měsíce by měla být 
hotová. Na letní měsíce tedy bude 
tato trasa na Kyselku otevřená.
Jinou cyklostezku a zároveň stezku 
pro pěší město plánuje na trase Bí-
lina – Kostomlaty. Ta povede zčásti 
po bývalé silnici Bílina – Radove-
sice – Kostomlaty a její začátek se 
plánuje na okraj sídliště Za Chlu-
mem. Vyústí v Kostomlatech, kde 

Cesta z Břežánské ulice do areálu lázní projde brzy významnými 
změnami. Dojde zde k rekonstrukci a budou po ní moci bez pro-
blémů jezdit jak cyklisté, tak bruslaři.

CESTA NA KYSELKU V NOVÉM KABÁTĚ
se napojí na cyklostezku vedoucí 
mimo vnitrozemí i do Německa, 
takže město bude spojeno se stez-
kou evropského významu.
Zmíněná stezka však není otáz-
kou měsíců. Severočeské doly 
(SD) nejdříve musí začít se stav-
bou silnice vedoucí do Kosto-
mlat a teprve poté přijde na řadu 
stezka. Se silnicí by se podle vy-
jádření SD mělo začít ještě letos, 
cyklostezka by pak mohla přijít 
na řadu asi za rok, pokud se na ni 
podaří získat dotace.

Nejen tyto cesty má město v hle-
dáčku: „Počítáme také především 
s tím, že opravíme cesty ve městě, 
které jsou po zimě ve špatném 
stavu. Dočkají se i lidé v Žižkově 
údolí, kde bude kompletně zrekon-
struovaná silnice. Nebude však 
určená pro nákladní vozidla,“ 
popsal další blízké plány města 
místostarosta.
Komunikace se tak brzy snad do-
čkají vylepšení a občanům se zas 
bude o něco lépe chodit i jezdit.

Jana Karlová

Chodník zářící novotou je již u blo-
ku osm. U dalších oprava v součas-
nosti probíhá a například u bloku 
sedm se pro špatný stav rekonstru-
ují obě strany chodníku. Po kva-
litnějším chodníku budou během 
několika týdnů chodit i lidé od KD 
Fontána k bloku dva a během něko-
lika měsíců se započne s opravou 
i za tímto blokem. Na rekonstrukci 
jednoho chodníku je třeba asi šest 
týdnů.
Všechny chodníky budou zhoto-
veny pomocí zámkové dlažby, kdy 
do sebe zapadají jednotlivé betonové 
dlaždice a jejich vzájemným půso-
bením je dosaženo mimořádné sta-
bility, odolnosti, a tím i životnosti.
Stejným způsobem se počítá s úpra-
vou chodníku v Důlní ulici: „Chod-

ník je tady špatný, ale hlavně jej 
chceme bezbariérově upravit. Zá-
roveň bude osazen novým osvětle-
ním,“ uvedl Petr Kaucký z odboru 
nemovitostí a investic. Během ně-
kolika měsíců by tedy i zde mělo 
vše vypadat lépe.
Za Chlumem se také počítá s roz-
šířením parkovacích míst. Nyní 
jich je zde 21, po rozšíření tu 
bude moci zaparkovat 51 vozidel. 
Průjezdnost v průběhu prací bude 
omezena minimálně. „Parkoviště 
je budováno na základě požadavků 
občanů, kteří neměli dostatek par-
kovacích míst,“ vysvětlil důvod 
pan Kaucký.
Na sídlišti Za Chlumem se tak snad 
bude zase lidem o poznání lépe 
chodit i parkovat. Jana Karlová

Obyvatelé sídliště Za Chlumem se dočkají nových chodníků. Cel-
kem jich tuto část města zkrášlí v průběhu několika měsíců šest. 
Tatáž lokalita pojme také více parkujících automobilů, neboť je plá-
nováno rozšíření tamního parkoviště.

NOVÉ CHODNÍKY ZA CHLUMEM A V DŮLNÍ ULICI

N e z a m ě s t n a n ý c h 
v březnu poprvé 
po dlouhé době mír-
ně ubylo. Snížil se 
tím však i počet vol-
ných pracovních míst. 

Na teplickém úřadě práce bylo v evidenci 
9167 uchazečů o práci z celého okresu, zatím-
co v únoru jejich počet činil 9233. Březnová 
nezaměstnanost v okrese zaznamenala pokles 
z 14,44 % na 14,31 %. Meziročně se počet ne-

zaměstnaných zvýšil o 1598 osob. Také v Bíli-
ně míra nezaměstnanosti klesla a dostala se pod 
15% hranici. Celkem v březnu hledalo práci 
1620 Bíliňanů oproti únorovým 1647.
Nově se minulý měsíc na úřadě práce registro-
valo 809 uchazečů a vyřazeno z různých důvo-
dů bylo 875 lidí, z toho 536 nastoupilo do pra-
covního poměru.
Co se týče vzdělanostní struktury, nejvíce evi-
dovaných má základní vzdělání (4208), o tisíc 
uchazečů méně (3298) je vyučených, 1495 

má středoškolské vzdělání a nezaměstnaných 
s vyšším odborným a vysokoškolským vzdělá-
ním bylo 166.
Počet volných pracovních míst byl nižší. Ve srov-
nání s únorovými 133 místy jich v březnu bylo 
k dispozici 122. Pro uchazeče se základním vzdě-
láním nabízel úřad práce jediné místo, vysokoško-
láci si mohli vybírat z 33 míst a pro středoškoláky 
a uchazeče s vyšším odborným vzděláním bylo 
shodně po 44 volných místech. Na jedno místo 
připadalo 75 zájemců. Jana Karlová

NEZAMĚSTNANOST V BŘEZNU
Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti (%) Počet volných pracovních míst

ÚNOR BŘEZEN ÚNOR BŘEZEN ÚNOR BŘEZEN
Bílina 1647 1620 15,11 14,84 15 14
okres Teplice 9233 9167 14,44 14,31 133 122

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
se uskuteční 13. 5. 2010 od 8 do 15 hodin,

DO JESLÍ V MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ
12. 5. 2010 od 8 do 15 hodin.

V květnu 1945 osvobodila tehdejší Československou republiku ame-
rická a ruská armáda od hitlerovského Německa a učinila konec na-
cismu i jeho zločinům. V pátek 7. května ve 13 hodin si město tuto 
událost připomene a uctí ji na městském hřbitově kladením věnců.

Proběhne připomenutí osvobození republiky

Chodník se zámkovou dlažbou na sídlišti Za Chlumem
Foto: Václav Weber
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Řidiči už nebudou moci volně přijet 
a nestarat se o zaplacení parkovné-
ho s tím, že to nikdo nekontroluje, 
případně nebude moci vymáhat po-
kutu. Parkoviště spadají pod správu 
MTSB a jimi pověření pracovníci 
nově budou na obě zmíněná par-
koviště dohlížet: „Zaměstnanec 
technických služeb bude dohlížet 
na placení poplatků a v případě 
nezaplacení může na místo přivolat 
strážníky městské policie,“ uvedl 
tiskový mluvčí MP František Krejčí. 
Za neuhrazení parkovného lze řidi-
če blokově pokutovat částkou dva 
tisíce korun, ve správním řízení se 
pak částka může vyšplhat až na tři-
cet tisíc.
Od placení budou osvobozeni držite-
lé průkazu ZTP a ZTP/P a také vozi-
dla označená speciálním znakem O1 
a O2, kterým jsou opatřena vozidla, 
v nichž se přepravují těžce zdravotně 
postižení občané.
Ale nejen neplatící řidiče bude mít 
parkovací služba na starost: „Dále 
bude koordinovat parkování tak, 
aby parkovací místa byla využita 
v maximální možné míře a vozidla 
nezabírala například nesprávným 
řazením dvě místa. Pracovník služ-
by bude mít také přehled o volných 
místech a bude tak moct řidiči, který 
na parkoviště přijíždí, ukázat, kde je 
volno,“ vyjmenovává další funkce 
pan Krejčí. Odpadne tak zbytečné 
a mnohdy nebezpečné popojíždění 
aut při hledání místa.

Jana Karlová

Vyplatí se placení parkovného???
Zajímalo by mě, kolik původně 
stál nákup, instalace a zprovoznění 
parkovacích automatů, dále kolik 
fi nančních prostředků bylo vyna-
loženo na opravy těchto zařízení, 
vše vztaženo k získaným fi nančním 
prostředkům za zaplacené parkovné, 
tzn. vlastně návratnost vynalože-
ných prostředků. To by byla asi bída. 
A domnívám se, že by to byla bída 
i v případě, že by všichni parkující 
parkovací lístek zaplatili. Proto se 
asi město přiklonilo ke zřízení stálé 
parkovací služby. Je chvályhodné, 
že do této parkovací služby budou 
vybráni lidé registrovaní úřadem 
práce na „vedlejší pracovní poměr“. 
Jeho činnost bude určitě město nějak 
fi nančně zatěžovat. Dále bude muset 
mít tento člověk svého zástupce, tedy 
dalšího člověka minimálně v poho-
tovosti, připraveného na zástup v pří-
padě tzv. překážek v práci – nemoc, 
dovolená apod. Služba bude muset 
mít na parkovišti nějaký přístřešek 
– další – chválabohu jednorázové – 
náklady. Nějakým způsobem bude 
muset být vyřešena jeho základní 
hygiena – umytí rukou, použití WC. 
V konečné fázi se to vyřeší měsíční 
pronájmem mobilního WC.
Ale abych se vrátil k původnímu té-
matu, v dnešní době, kdy se stěhuje 
hlavní bílinská pošta právě na ná-
městí, bude muset každý, kdo bude 
chtít novou poštu navštívit, zaplatit 
parkovné. Už z tohoto důvodu by se 
měli kompetentní lidé z městského 

Placených parkovišť na Mírovém a Žižkově náměstí se týká 
nové nařízení vydané radou města. Upravuje podmínky, za kte-
rých je umožněno parkování na těchto místech, a začne platit 
v brzké době.

Na placených parkovištích bude dozor

auta parkující na Mírovém náměstí (ilustrační foto)auta parkující na Mírovém náměstí (ilustrační foto)
 Foto: Jana Karlová Foto: Jana Karlová

úřadu zamyslet a placení parkovného 
zcela zrušit. U stávající pošty může 
občan Bíliny zastavit téměř u vcho-
du a nic neplatí. Proč tomu musí být 
na náměstí naopak? Město by se 
mělo hlavně zajímat o rozšíření míst 
na parkování např. povolením po-
délného stání okolo celého řetězem 
ohraničeného náměstí. Neříkám, že 
by se vše s počtem míst vyřešilo, ale 
určitě by napomohlo. Domnívám se 
však, že se situace ještě zhorší, pro-
tože bude třeba několik vyhrazených 
parkovacích míst pro novou poštu 
– to je tzv. začarovaný kruh. Lituji 
chudáka z parkovací služby, který 
bude čekat strážníky městské poli-
cie po odhalení nedostatků – snad se 
dočká… 
Nakonec Bílina musí být v pomysl-
ném žebříčku ve „vybírání různých 
poplatků“ na prvním místě v ČR. 
V okolních městech mají někde od-
puštěn poplatek za svoz a likvidaci 
TKO, jinde neplatí poplatek za psa, 
jinde neplatí „obecní periodikum“ – 
sice není barevné (myslím si, že pro 
získání potřebných informací není 
barevnost rozhodující) a dostávají 
ho všichni do schránky zdarma. Ne-
vím – snad tyto všechny „spojené“ 

poplatky zachrání rozpočet města 
Bíliny. Ing. Jan Záhoř

Parkovné ovlivní přeplnění
parkoviště
Pan Záhoř zřejmě nechápe účel do-
hledu na parkovišti. Působil by zcela 
preventivně z důvodu úspory parko-
vacích míst a řádného placení par-
kovného, jak je uvedeno i v materiálu 
rady města: „Zavedením této služby 
lze předpokládat výrazný pozitivní 
dopad jak na fi nanční, tak na kapa-
citní stránku věci.“ Parkoviště je pod 
správou MTSB, takže jen na ní záleží, 
jakou pracovní dobu parkovací službě 
nastaví, myslím, že by to mohlo být 
i v návaznosti na počasí, a tudíž by tam 
nemusel být každý den a nemusela by 
se budovat žádná ‚budka‘. Toaletu má 
možnost použít v budově MěÚ.
V ostatních městech si své parkova-
cí plochy pečlivě střeží buď zónami 
s omezenou dobou stání (modré plné 
čáry), nebo parkovacími automaty. 
Bílina tedy není žádnou výjimkou 
v této problematice, spíše bych na-
vrhoval rozšířit v některých ulicích 
(jednosměrných) možnost placených 
parkovacích míst.

Pavel Ryjáček, ředitel MP

Zrušení školy na Teplickém 
Předměstí sice provázely emoce 
a mnoho nesouhlasných reak-
cí, ale vedení města to považuje 
za správné rozhodnutí: „Statistiky 
ukazují, že to byla nutnost, pro-
tože zbylé školy nemají problém 
žáky přijmout. Potvrzuje se kaž-
dým rokem, že jsme čtvrté školské 
zařízení nepotřebovali,“ uvedl 
místostarosta Roman Šebek. Děti 
z této základní školy přešly na ZŠ 
Za Chlumem a ZŠ Lidická.
Posledně jmenovaná škola sice 
hlásí plno, ale na ostatních ško-
lách je k dispozici 419 volných 
míst. V loňském roce jich bylo 
389. To se dá označit jako kapa-

cita celé další jedné školy. „My 
vývoj a počty dětí sledujeme a po-
kud shledáme, že začínají silné 
ročníky, budeme situaci včas ře-
šit a můžeme například přistavět 
k jedné ze škol rozšiřující pavilon, 
abychom kapacitu zvýšili,“ nastí-
nil místostarosta možnosti řešení.
Situace je ovšem jiná, pokud jde 
o mateřské školy a jesle. Tam 
jsou zájemci pro nedostatek vol-
ných míst odmítáni. „Pokud jde 
o školky, zrekonstruovali jsme 
školku Maxe Švabinského, čímž 
jsme možnosti přijetí dětí zvýšili. 
Školky jsou i přesto plné, ale od-
mítnutých žadatelů není mnoho,“ 
řekl místostarosta.

Ve městě jsou po zrušení školy na Teplickém Předměstí v roce 2004 
tři základní školy. Podle demografi ckých údajů je to dostatečný po-
čet, protože kapacita škol ani tak není naplněná.

KAPACITY ŠKOL JSOU DOSTAČUJÍCÍ

Ani jediné jesle v Bílině se roz-
šiřovat nebudou, přestože i zde 
poptávka převyšuje nabídku: 
„Nemáme možnost, kde a jak by-
chom je rozšířili. Myslím také, že 
by tuto oblast mohl v budoucnu 
převzít privátní subjekt a zača-
ly by existovat soukromé jesle 
a školky, jako tomu už je v Ústí 
nad Labem nebo částečně v Li-

toměřicích,“ doplnil pan Šebek. 
Možnost umístit dítě do jeslí 
nebo školky může být pro mat-
ku existenční záležitostí. Podle 
slov Romana Šebka se však jes-
le i školky takovým maminkám 
snaží vyjít vždy vstříc. Přesto je 
zatím doba, kdy se zájemci nebu-
dou muset obávat odmítnutí, jen 
nadějí na obzoru. Jana Karlová

Zrušená škola na Teplickém Předměstí Foto: Václav Weber
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Tomuto losování předcházela an-
keta, v níž žáci vyjadřovali, koho 
osobně považují za nejvýznam-
nější českou osobnost. Na základě 
ankety bylo vybráno těchto deset 
osobností : Karel Gott, Martina 
Sáblíková, Václav Havel, Petr 
Čech, J.A. Komenský, T. G. Ma-
saryk, Emil Zátopek, Karel IV. , 
Karel Čapek a Jaromír Jágr. Žáci 
ve skupinách zpracovávali mate-
riály, které k osobnostem získali 

z různých informačních zdrojů. 
V závěru projektového dne své 
práce prezentovali před ostatními 
v tělocvičně. Významnou úlohu 
v projektu sehráli žáci 9. roční-
ku, kteří byli organizátory i tvůrci 
celé prezentace. V průběhu dubna 
by se mělo rozhodnout, která sku-
pina byla se svou prací nejlepší. 
Pokud mohu podotknout za sebe, 
tak se mi líbily všechny skupiny, 
protože byla vidět snaha. Letos 

Dne 31. března proběhl na ZŠ Lidická projekt s názvem Hledáme 10 
českých nejznámějších osobností. Žáci 4. - 9. ročníku byli rozděleni 
do deseti skupin. Každá z nich vylosovala slavnou českou osobnost, 
kterou poté zpracovávala.

ZŠ Lidická hledá top 10 českých osobností

Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, ale 
můžou se na nás obracet i lidé, kterým se např. vinou nehody během 
vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc 
je určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým 
se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí. 

Budeme rádi , když se k nám připojíte na některé z letních akcí
pro ZP, které Prosaz pořádá v roce 2010:

Vodácká akce, sjíždění Berounky 3. - 10.7. 2010
Cena akce: 3300,- Kč (v ceně zahrnuto: ubytování, polopenze,
vodácké vybavení) ubytování: kemp Višňová, Hájek 3,
Višňová u Křivoklátu, čtyřlůžkové chatičky

Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan,
I. turnus 3. - 17.7., II. turnus 17. - 31. 7.2010
Cena akce: 4000,- Kč děti do 15 let; 4500, Kč mládež nad 15 let;
8200,- Kč účastníci nad 26 let, ubytování: dvoulůžkové pokoje,
sociální zařízení společné

Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan 21. - 28.8.2010 
Cena akce: 3500,- Kč, ubytování: dvoulůžkové pokoje
bez sociálního zařízení

Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz 7. - 11.6.2010
(Náměstí Míru, Praha 2) 

Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867,
poradna@prosaz.cz, PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, 

158 00, více informací na www.prosaz.cz

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Robot - Karel Čapek

Hřiště a park pro seniory
Kde? V Čapkově ulici vedle dět-
ského hřiště. Proč? Nemají kam jít 
a zaslouží si to. Jaký? S lavička-
mi, altánem pro stín, cvičebními 
prvky pro protažení a petang.
Sídliště zestárlo a bude stárnout, 
obnovují se fasády, prostředí se 
zlepšuje. Dětská hřiště se stavějí, 
a co důchodci, mají si kde hrát 
a posedět? Sportovních areálů je 
dost a stojí miliony. Klub důchod-
ců funguje od – do. Je krásný, ale 
je na druhé straně města. Proč 
být zavřený v bytě, když je ven-
ku krásně. Zde je možnost ukázat 
zájem o důchodce a seniory jinou 
formou, než je obvyklé. Ideál-
ní místo mezi bloky se stovkami 
bytů. Uzavřenost od rušné do-
pravy – klid. Snadná dostupnost 
z panelových domů. Rovina. Sou-
sedství mateřské školy, dětské-
ho hřiště. Mezigenerační vazby 
a setkávání. Zrušit asfalt, v létě 
rozpálený a hlučný. Zřídit parčík. 
Žádné vysoké stromy.

Možný námět pro projekt stu-
dentů. Využití prostoru v sídlišti 
pro seniory. Extravagance – park 
ve stylu japonské zahrady, za-
hradní posezení nebo jiný nápad. 
Inspirace v cizině, peníze z Bruse-
lu, dolů či elektrárny. Žijí a bydlí 
zde zaměstnanci sklárny. Sdruže-
né prostředky by realizaci urychli-
ly. Volby se blíží. Sliby se slibují, 
blázni se radují. V Bílině je asi 
dva tisíce důchodců a další budou 
přibývat. Domov seniorů je v ne-
dohlednu. Už měl dávno stát. Láz-
ně zavřené. Tak jen malý koutek 
pro naše starší spoluobčany. I my 
mladší budeme jednou uživateli 
parčíku. Doufám, že to nebude 
slib na celé volební období, ale 
ještě letos uvidíme spokojenější 
spoluobčany na lavičkách. Pama-
toval bych i na invalidy s ome-
zením, vozíčkáře. Co vy na to, 
zastupitelé z různých stran a se-
skupení? Kdo si to vezme za své? 
I když je to věcí všech.

Stanislav Pták

KRUHOVÝ OBJEZD JEN KVETE

Na stavbě kruhového objezdu u radnice vše klape, jak má. Není omeze-
na ani průjezdnost.
Hotový objezd tak bude sloužit od června. Slibuje větší bezpečnost nejen 
pro auta, ale také pro chodce přecházející přes tuto rušnou komunikaci. 
Bude nepochybně přínosem ke snížení nehodovosti stejně jako již posta-
vené kruhové objezdy u Lidlu a u Penny.

jsme si my, deváťáci, mohli vy-
zkoušet, jaké to je, když má učitel 
zodpovědnost, a jaké to vůbec je 
hlídat, učit a rozdělovat práci žá-
kům. Rozhodně je to těžká práce. 

Tento projekt jsem si užila a do-
zvěděla se spoustu nového o na-
šich nejlepších osobnostech. 

Adéla Sadílková,
ZŠ Bílina, Lidická 9.A

Foto: Václav Weber Občanské sdružení Prosaz
Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení Prosaz, které je 
zaměřeno na pomoc zdravotně postiženým. Nabízíme širokou šká-
lu služeb: osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům 
z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou 
s odborným sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR).
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Vše o ženách v divadelních obrazech

A co ještě připravujeme na posled-
ní dva předprázdninové měsíce? 
Také letos věnujeme první květno-
vý týden zápisům nových žáků pro 
školní rok 2010/2011. Návštěvníci 
Májového jarmarku budou mít v so-
botu 1. května příležitost poslech-
nout si tři školní soubory, které se 
věnují swingové, popové a rockové 
hudbě. Výtvarný obor pod vedením 
Mgr. Miroslava Mužíka připravuje 

práce na výstavu nazvanou „Kolem 
sebe“, jejíž vernisáž se uskuteční 
ve výstavní síni U Kostela ve středu 
12. května. Žáci ukončující 1. a 2. 
stupeň studia hudebního oboru vy-
stoupí na Absolventském koncertu 
25. května v sále školy. Měsíc červen 
je pravidelně ve znamení závěreč-
ných ročníkových komisionálních 
zkoušek, třídních koncertů a také 
vystoupení tanečního oboru, které 

Hra byla postavená na stejném 
principu jako dílo Vše o mužích, 
které napsal stejný autor, sou-
časný chorvatský dramatik Miro 
Gavran. Patnáct postav ztvárnily 
tři herečky – Anna Šišková, Jana 
Krausová a Jitka Schneiderová. 
Každá z nich hrála pět postav 
v pěti příbězích, které se střiho-
vým efektem střídaly a prolínaly. 
Návštěvníci tak nahlédli do pova-
hy a uvažování malých holčiček, 
matky s rozhádanými dcerami, 
babiček, intrikářských sekretářek 
a nechyběla ani žárlivost v les-
bickém páru. Jednotlivé příběhy 
dokreslovaly songy z 60. let, jako 
například Stand by me od B. E. 
Kinga či These Boots Are Made 
For Walkin‘ od Nancy Sinatrové.
Vše o něžném pohlaví to však 

zcela jistě nevyjádřilo: „Ženy spo-
lu často svádí konkurenční boj už 
odmalička. Po této stránce to po-
vahu žen vystihuje velmi dobře,“ 
řekla Jana Krausová. Jak však 
dobře doplnila Anna Šišková, 
„tuhle stránku to vystihuje věrně, 
ale chybí tam jiná stránka. Ženy 
kromě hádek, intrik a povrchnos-
ti jsou k sobě i laskavé a mají se 
rády.“
Hře by však nepochybně prospě-
lo méně vulgarity, kterou jakoby 
se hra divákům podbízela. Hra 
je působivá i bez ní. Její kvalita 
a atraktivnost příběhů spočívá 
především v kombinaci humoru 
s vyhraněnými životními situa-
cemi. Tím dojme a zároveň roze-
směje diváky v různých koutech 
světa. Jana Karlová

Jubilejní školní rok, ve kterém oslavila naše škola 80 let svého trvá-
ní, spěje zvolna do svého fi nále. Tedy to, že rok kráčí zvolna, se asi 
zdá hlavně žákům. Z pohledu dospělých jde spíše o nadzvukovou 
rychlost, se kterou se kolem nás mihly říjnové slavnostní akce vě-
nované výročí školy, následně adventní a vánoční koncerty, včetně 
nedávno konaného Jarního koncertu v kostele sv. Petra a Pavla. 

V městském divadle měli diváci možnost dozvědět se vše o ženách. 
Alespoň tak zněl název hry, která byla uvedena v neděli 14. března.

„Komořinka“ a malý instrumentální soubor 

Smuteční symbolikou zavlála vlajka o víkendu 16. a 17. dubna na bí-
linské radnici. Tyto dny byly v České republice vyhlášeny jako dny 
státního smutku a město se tak přidalo k mnoha dalším českým ob-
cím, aby uctilo památku leteckého neštěstí z 10. dubna, při kterém 
u ruského města Smolensk zemřelo 96 polských politických a vojen-
ských špiček, mezi nimiž byl i polský prezident Lech Kaczyński.

Vlajka na půl žerdi i v Bílině

Vlajkou na půl žerdi se Bílina připojila k uctění památky leteckého 
neštěstí Foto: Václav Weber

se koná ve dnech 3. – 6. 5. 2010 
mezi 14. – 18. hodinou 

Nabídka: hudební obor (pro děti od 5 let)
 taneční obor (od 5 let)
 výtvarný obor (od 6 let)

ZÁPIS JE SPOJEN
S TALENTOVOU ZKOUŠKOU.

Více informací
na tel. 417 823 095

nebo www.zus-bilina.cz

Základní umělecká
škola Bílina
Mírové nám. 21 

ZÁPIS ŽÁKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 

2010/2011

se vždy koná v bílinském Městském 
divadle. Výčet připravovaných akcí 
není kompletní, více informací o ži-
votě školy naleznete na webových 
stránkách školy. 
Nacházíme se těsně před zápisy 
pro další školní rok.. Trvalý zájem 
o všechny tři vyučované obory nás 
těší i zavazuje. Abychom nemuseli 
odmítat talentované žáky, případně 
je stavět do pozice „čekatelů“ jako 
dosud, zahájili jsme řízení, jehož cí-
lem by mělo být schválení navýšení 
kapacity školy již od září tohoto ka-
lendářního roku. 
Rád bych ještě přidal dvě poděková-
ní. První patří zřizovateli školy Měs-
tu Bílině za trvalou podporu umož-
ňující další rozvoj školy. Poděkování 
druhé pak směřuje k rodičům našich 
žáků za to, že investici do umělec-
kého vzdělávání a rozvoje talentu 
svých dětí shledávají smysluplnou 

a přínosnou. Potvrzením toho je ne-
jen škola plná muzikantů, výtvarní-
ků a tanečnic, ale především výsled-
ky jejich práce. Uchazeče o studium 
na ZUŠ srdečně zveme k zápisům 
a všechny příznivce naší školy k ná-
vštěvě plánovaných koncertů a vy-
stoupení. Jiří Kopa

zleva: Anna Šišková, Jitka Schneiderová a Jana Krausová
Foto: Václav Weber
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ICE CROSS RSZ CUP v Bílině

729. dubna 2010

Pondělní odpoledne v bílinském DDM patřilo prvnímu z připravované 
série pořadů pro děti „Co mám dělat, když…“. V tělocvičně DDM se 
sešlo 35 dětí ve věku od 5 do 10 let, pro které si strážníci Městské poli-
cie Bílina připravili pásmo scének, ve kterých dětem předvedli, co mají 
dělat, když je na ulici osloví neznámý člověk, když jsou samy doma 
a někdo zazvoní u dveří, co musejí udělat, než vyjedou na kole, když 
naleznou injekční stříkačku, když venčí pejska a podobně.

V sobotu 10. dubna se uskutečnila na zimním stadionu v Bílině oje-
dinělá akce - ICE CROSS RSZ CUP! Šlo o adrenalinovou jízdu tro-
jic překážkovou dráhou, která simuluje jízdu ledovým korytem.

Pořad začal ukázkami základů se-
beobrany, kdy instruktor MP dě-
tem předvedl množství užitečných 
hmatů a chvatů. A protože ukázek 
sebeobrany se děti samy aktivně 

účastnily, neměly v závěru bloku 
sebeobrany jejich otázky konce. 
Po sebeobraně strážníci dětem pře-
hráli scénky ve dvojí rovině. Nejpr-
ve vždy jak se to nemá dělat, a poté 

A jelikož má Bílina svého repre-
zentanta a úspěšného závodní-
ka na letošním MS v Německu 
a Kanadě – Michala Procházku, 
přišlo vedení společnosti RSZ 
Bílina s.r.o. s nápadem podobné 
klání uspořádat.
Ačkoliv pořadatelé podnikli pro 
propagaci nadstandardní kroky 
(14 dní reklama na Evropě 2, pro-
pagace v Naší adrese a ve Zpra-
vodaji, rozeslání pozvánek a pro-
pozic všem sekretářům hokejo-
vých oddílů v Ústeckém a Kar-
lovarském kraji, osobní pozvání, 
rozmístění plakátů v Litvínově, 
Chomutově, Ústí, Mostě, Lou-
nech, Klášterci a Roudnici …), 
prezentovalo se pouze 9 závodní-
ků. Předem jich bylo přihlášeno 
25, ale většina se nedostavila bez 
udání důvodu. No zřejmě slovo 
dané především dnešní mladou 
generací nic neznamená.
Devět odvážlivců nejprve absol-
vovalo dvě kvalifi kační jízdy, 
podle nichž byli rozřazeni do vy-
řazovacího pavouka hlavního 
závodu. I když se měly původně 

na startu objevit čtveřice, museli 
pořadatelé zaimprovizovat a se-
stavili tři semifi nálové trojice. 
Vždy se jely dvě jízdy a nejlépe 
umístění v nich postoupili do tří-
členného fi nále, druzí do skupiny 
o 4. – 6. místo a třetí do jízdy o 7. 
– 9. místo. 
Zpestření přinesly dvě vložené 
jízdy žáků 2. a 3. třídy oblékají-
cích dres bílinských Draků. Sedm 
se jich den před závodem přihlá-
silo a všichni se dostavili. To nás 
přesvědčilo, že příští podobná 
soutěž bude určitě patřit jim.
Vítězný pohár si nakonec podle 
očekávání odnesl Michal Pro-
cházka z Bíliny, druhé místo ob-
sadil Tomáš Kostinec ze Středo-
kluk u Prahy, třetí Martin Danyo 
z Ostrova a čtvrté Michal Petrlík 
z Loun. Kromě pohárů a diplomů 
získala nejlepší čtveřice díky Sta-
vební fi rmě Žejdlík s.r.o. fi nanční 
odměnu v hodnotách 1500, 1000, 
300 a 200 Kč. Všichni sportovci 
včetně dětí obdrželi balíček do-
plňků výživy od fi rmy Inkospor 
a pochutnali si na gulášku v Hos-

půdce na zimáku. Ještě se sluší 
poděkovat dalším sponzorům, 
mezi něž patří: Evropa 2, Na-
še adresa, Vyberpohar.eu, Delta 

sign s.r.o., Profeko a samozřejmě 
pořádající Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina s.r.o. 

Mgr. Jan Davignon

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ… 

ICE CROSS RSZ CUP v Bílině

jak by měly děti postupovat v té 
které konkrétní situaci. I této části 
programu se děti aktivně účastnily 
a jejich výkony byly vždy oceněny 
malou sladkostí.

František Krejčí

„Švabinka děkuje…..“

V pondělí 19. dubna se paní ředi-
telka Eliška Růžičková MŠ Šva-
binského společně s předškolní-

mi dětmi zúčastnila od 16 hodin 
v DDM Bílina Kurzu sebeobrany. 
Mezi děti přišli kamarádi Franti-
šek,David a Radka z Městské po-
licie v Bílině.
Poutavě a názorně dětem ukazova-
li, jak se mají bránit, když je někdo 
obtěžuje či napadne. Kurzem by 
měly projít všechny děti.
Akce byla zdařilá. děkujeme, 

děti a pracovnice MŠ

Dne 22. 4. 2010 oslavili
diamantovou svatbu manželé

Jiřina a Bohumil
Petákovi z Bíliny.
Do dalších let společného života jim mnoho 
zdraví, štěstí, lásky a porozumění přeje
starosta a místostarosta města Bíliny 
společně s tajemníkem městského úřadu.

BLAHOPŘÁNÍ



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 29. dubna 2010

Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO

13. květen – 16 hodin
Předávání ocenění 

„BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
2010“ – 13. ročník

Slavnostní odpoledne s programem 
a předáváním ocenění nejlepším 
dětským recitátorům, zpěvákům 

a tanečníkům – jednotlivcům
a kolektivům. Vstupné: 20 Kč
LETNÍ KINO KYSELKA

1. květen – 21 hodin 
LÍBÁŠ JAKO BŮH

ČR/Romantická komedie.
VSTUPNÉ ZDARMA

KINO HVĚZDA
4. – 5. květen – 19 hodin

NINE
USA/Muzikál. České titulky.

Excelentní taneční čísla
a superhvězdná herecká sestava.

Vstupné: 75 Kč, 120 minut

6. květen – 19 hodin
SVÍTÁNÍ

USA/Akční sci-fi  thriller. České 
titulky. Vstupné: 70 Kč, 118 minut 

7. – 8. květen – 19 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ

ČR/Komedie. České znění.
Nová vášnivá komedie Jiřího 

Vejdělka. Vstupné: 75 Kč, 118 minut

8. květen – 15 hodin
KŘESADLO

Pásmo pohádek pro nejmenší.
Vstupné: 20 Kč, 63 minut

11. – 12. květen – 19 hodin
I LOVE YOU PHILLIP 

MORRIS
USA/Komedie. České titulky.

Vstupné: 70 Kč, 102 minut 

Čtvrtek 13. květen – 19 hodin
NA HRANĚ TEMNOTY
USA/Th riller. České titulky.
Vstupné: 65 Kč, 108 minut 
GALERIE POD VĚŽÍ

3. květen - 25. květen
KOLEM SEBE

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
Bílina pod vedením Mgr.Miroslava 

Mužíka. Vstupné zdarma
KLUB. MĚSTSKÉ KNIHOVNY

5. květen – 18 hodin
BESEDA S JIŘINOU 

ŠIKLOVOU
Beseda proběhne na téma „Migrace

a emigranti a naše postoje k nim“. 
VSTUPNÉ ZDARMA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BÍLINĚ
zve na přednášku

 Kdy? – ve středu 5. května od 18 hodin
 Kde? – v klubovně knihovny
  na Mírovém náměstí

VSTUPNÉ NEVYBÍRÁME.

PhDr.Jiřina Šiklová(1935) 
socioložka a publicistka.
Je členkou několika nadací
a redakčních rad zahranič-
ních i domácích odborných 
časopisů. V r. 1995 získala 
ocenění Žena Evropy za svůj 
přínos integraci Evropy. 
Přednáška je věnovaná tématu

Rozjasněná očka příchozích dětí do divadla prozrazo-
vala velké očekávání a těšení na setkání s loutkovou 
pohádkou. Představení Rozmarná princezna o první 
jarní neděli přijelo představit divákům Sváťovo divadlo 
z Litoměřic a jako vždy, když toto divadélko do Bíliny 
zavítalo, si herci svým laskavým přístupem děti získali 
na plné čáře. Po laskavé pohádce následovaly pohád-
kové soutěže se sladkými odměnami. Z autorské dílny 
litoměřického 
divadla bylo 
možné zakou-
pit  na památ-
ku vlastnoruč-
ně vyrobené 
dřevěné loutky.

 Petra Zaťková

Jiřiny Šiklové

Migrace a emigranti a naše postoje k nim

ROZMARNÁ PRINCEZNA
PŘIJELA DO MĚSTSKÉHO DIVADLA

Foto: Václav Weber
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Schválilo:
Záměr prodeje nebytového prostoru č. 
jednotky 255/101 o výměře 46,3 m2, 
ul. Aléská, Bílina, spolu s podílem 
na společných částech domu a pozem-
ku p. č. 336/10 k. ú. Bílina o velikosti 
463/44808 za cenu obvyklou, která či-
ní 150 000 Kč, s předkupním právem 
pro společenství vlastníků jednotek 
domu čp. 255, se sídlem v Bílině, Alés-
ká čp. 255. V případě, že společenství 
vlastníků nebude mít zájem o převod 
nemovitosti, bude nemovitost nabíd-
nuta ostatním zájemcům obálkovou 
metodou.

Záměr prodeje nebytového prostoru 
č. jednotky 255/102, ul. Aléská, Bílina, 
spolu s podílem na společných částech 
domu a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bíli-
na o velikosti 79/11202 za cenu obvyk-
lou, která činí 70 000 Kč, s předkupním 
právem pro společenství vlastníků jed-
notek domu čp. 255, se sídlem v Bílině, 
Aléská čp. 255. V případě, že společen-
ství vlastníků nebude mít zájem o pře-
vod nemovitosti, bude nemovitost na-
bídnuta ostatním zájemcům obálkovou 
metodou.

Uzavření smlouvy na zhodnocení fi -
nančních prostředků formou termínova-
ného účtu na dalších šest měsíců, mezi 
městem Bílina a Komerční bankou, a. s.,
Praha. 

Přijetí fi nančního daru od společnosti 
ČEZ, a. s., v celkové výši 1.300.000 Kč 
s tím, že 800.000 Kč je určeno na vybu-
dování parkoviště v ulici M. Majerové 
a 500.000 Kč na generální opravu soci-
álního zařízení v ZŠ Za Chlumem. 

Navýšení rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic v celkové výši 1.200.000 Kč – 
navýšení rezervy na opravu silnic.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory sociálního začle-
ňování ve městě Bílina mezi městem 
Bílina a společností Člověk v tísni, 
o. p. s., na projekt „Mami jsme venku“ 
ve výši 250.665 Kč a mezi městem Bí-

lina a ZŠ Aléská na projekt „Zvýšení 
předpokladů sociálně handicapova-
ných žáků k začlenění do společnosti 
– rozšíření služeb SPC v Bílině“ ve výši 
49.350 Kč. 

Přijetí dotace ve výši 620.000 Kč na za-
bezpečení Ambulantní pohotovostní 
péče na rok 2010. 

Žádosti o půjčku z Fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2010 – podání v pro-
dlouženém termínu, v celkové výši 
1.890.060 Kč (včetně odměny České 
spořitelně, a. s.) dle doporučení vedoucí 
fi nančního odboru. 

Přijetí fi nančního daru od společnosti 
ČEZ, a. s., v celkové výši 3.200.000 Kč 
s tím, že 1.300.000 Kč je určeno 
na cyklostezku podél řeky Bíliny, 
1.300.000 Kč je určeno na opravu ko-
munikace v ulici Boženy Němcové, 
300.000 Kč na opravu chodníku v ulici 
Sklářská a 300.000 Kč na sociální zaří-
zení v léčebně dlouhodobě nemocných 
v Bílině. 

Poskytnutí grantů z Programu pod-
pory sportu – Grant na trenéra spor-
tovní organizace a uzavření smlouvy 
mezi městem Bílina a Atletickým 
klubem Bílina ve výši 96.000 Kč, 
mezi městem Bílina a Draci Bílina 
ve výši 72.000 Kč, mezi městem Bí-
lina a LAWEN TENIS CLUB Bílina 
ve výši 60.000 Kč, mezi městem Bíli-
na a SCHOTOKAN KARATE MA-
SOPUST BÍLINA ve výši 72.000 Kč 
a mezi městem Bílina a Fotbalovým 
klubem ve výši 108.000 Kč. 

Rozdělení fi nančních příspěvků spor-
tovním organizacím z Programu podpo-
ry sportu ve městě Bílina, na rok 2010, 
dle návrhu předloženého komisí pro 
školství, kulturu a sport. 

Žádost ředitele o zvýšení kapacity 
Základní umělecké školy, Bílina, 
Mírové náměstí 21, příspěvková or-
ganizace, o 25 dětí, tj. na celkovou 
kapacitu 260 žáků, s účinností od 1. 
září 2010.

Uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem Bílina a společností Servis Leasing, 
a. s., Praha, jejímž předmětem je přijetí 
dvaceti kusů počítačových sestav v cel-
kové hodnotě 40.000 Kč. 

Činnost rady města v samostatné pů-
sobnosti za období od 10. února 2010 
do 31. března 2010.

Zamítlo:
Žádost společnosti MTO – CV, spol. s. 
r. o., o prodej pozemku p. č. 85/1 o vý-
měře 577 m2 k. ú. Bílina, budovy čp. 
38, ul. Komenského, Bílina a budov bez 
čp/če stojících na parcele č. 85/1 k. ú. 
Bílina za cenu 1.300.000 Kč.

Žádost společnosti JOHNY Bílina, 
s. r. o., společnosti ORFI NORD, s. r. 
o., a pana Aloise Kružíka o udělení 
výjimky z obecně závazné vyhlášky 
č. 03/2010 o umisťování a době pro-
vozu výherních hracích přístrojů pro 
provozovnu Restaurace JOHNY v ul. 
Teplická, pro HERNU v ul. Komenské-
ho, v restauraci Jiskra a Eldorádo.

Projednalo:
Zápis ze zasedání fi nančního výboru ze 
dne 14. 1. 2010.

Zrušilo:
Usnesení ZM č. 39 ze dne 18. února 
2010, kterým byl schválen návrh na roz-
členění projektu „Rekonstrukce parteru 
Mírového náměstí, Bílina“, do dvou 
etap a zároveň bylo schváleno podání 
dvou žádostí o dotaci ve výši 25 milio-
nů Kč na jednu etapu (na dvě etapy 50 
milionů Kč) s uvolněním potřebných 
fi nančních prostředků z rozpočtu města 
na vypracování Studie proveditelnosti 
pro I. etapu, vypracování Studie prove-
ditelnosti pro II. etapu, a dále fi nanční 
prostředky na úpravu projektové doku-
mentace a zároveň neschvaluje podání 
žádosti o dotaci na projekt „Rekonstruk-
ce parteru Mírového náměstí, Bílina“ 
v původní nezměněné podobě v celko-
vé výši 64 milionů Kč s tím, že vlastní 
prostředky města na spolufi nancování 
projektu by činily 39 milionů Kč.

Vzalo na vědomí:
Dotazy a připomínky členů zastupitel-
stva města, pana Michala Mleje, paní 
Jitky Brejníkové, pana Štefana Nagy 
a pana Oldřicha Bubeníčka s tím, že 
na jednotlivé dotazy byla podána pí-
semná, případně ústní odpověď. Zá-
roveň bere na vědomí ústní informaci 
pana Romana Šebka týkající se dotazu 
ohledně dostavby Lávky přes řeku Bíli-
nu a silnici I/13.

Informaci:
• fi nančního odboru o hospodaření 

města, jeho zařízení a řízených orga-
nizací za rok 2009.

• vedoucí odboru školství a kultury 
ohledně znaku města Bíliny. 

• ředitele KC Kaskáda k výlepovým 
plochám.

Výroční zprávu o činnosti obecně pro-
spěšné společnosti Muzeum Bílina, 
za rok 2009 a
zprávu o činnosti Městské policie Bílina 
za rok 2009. 

Řádnou účetní závěrku a rozdělení zis-
ku společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení, s. r. o., za rok 2009.

Zápis z jednání kontrolního výboru ze 
dne 17. 3. a 14.4. 2010.

Námětovou studii rekonstrukce pa-
vilonu č. 1 a 5 v bývalé ZŠ Teplické 
Předměstí a zároveň pověřuje mís-
tostarostu města pana Romana Šebka 
a Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. dalším 
jednáním s Agenturou o možnosti zís-
kání dotace na tento projekt.

Informaci ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina a starosty města 
o možnosti získání dotace na vybudo-
vání nového sběrného dvora.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ Bílina 

nebo v sekretariátu starosty města
a dále i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)

Zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, které se uskutečnilo dne 22. 4. 2010 mimo jiné:

Do fi nále postupuje šestice nej-
lepších, o kterých budou rozhodo-
vat diváci s hlasovacími lístečky 
a v superfi nále zbudou jen dva 
nejlepší a o těch bude rozhodo-
vat celá škola. Zúčastnit se mohli 
všichni, které baví zpěv a je jim 
mezi 5 a 16 lety. Porotkyněmi 
jsou paní zástupkyně Sechov-
cová a paní učitelky Kuncová, 
Skuthanová a Šimková. Finálová 
kola probíhají od 23. dubna v tě-
locvičně. Do prvního fi nálového 

kola se soutěžící museli naučit 
písničky z muzikálů. Bylo toho 
hodně na výběr, proto museli 
dobře rozvažovat, kterou píseň 
si zvolí. Morální podporou jsou 
jim moderátoři i tým fotografů 
a kameramanů z 9. ročníku. Tak 
jim všem budeme držet palce, ať 
se jim daří a jsme zvědaví, kdo se 
nakonec stane naší nejlepší pěvec-
kou hvězdou. 

Věra Heřmánková a Martina 
Kvapilová, ZŠ Lidická, 9.A

Od 10. března začala na naší škole probíhat semifi nálová kola 
soutěže ZŠ Lidická hledá svou Superstar. Do nich se na základě 
konkurzu probojovalo 13 soutěžících. Porota v semifi nálových 
kolech postupně rozhodla o vyloučení sedmi soutěžících.

ZŠ Lidická hledá svou Superstar

Soutěže nejen pro maminky o ceny a navíc
se bude soutěžit o nejhezčí plaveckou 

pokrývku hlavy – vlastnoručně vyrobenou
a odolnou vůči vodě!

V programu vystoupí modelky z DDM Bílina.

Běžné vstupné (na 2hodiny) do plavecké haly a jako bonus:

zábava, tanec, drobné dárky
a dobrá nálada nejen personálu

Martina Tuháčková ve spolupráci s RSZ Bílina s.r.o.
POŘÁDAJÍ

MAMINČINY HRÁTKY
PLAVECKÁ HALA BÍLINA
neděle 9. 5. 2010 od 15.00 do 17.00 hodin



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 29. dubna 2010

Schválila:
Žádost ZŠ Lidická o použití fi nanč-
ních prostředků z investičního fon-
du ve výši 135.000 Kč na zakoupe-
ní a instalaci dvou interaktivních 
tabulí. 

Uzavření smlouvy o výpůjčce me-
zi městem Bílina a KC Kaskáda, 
jejímž předmětem je nemovitý 
majetek v areálu lázní za účelem 
uspořádání jarmarků KC Kaskáda 
ve dnech 1. května a 11. září 2010. 

Pronájem části pozemku 
p. č. 1908/1 o výměře cca 2770 m2 
k. ú. Bílina za účelem zřízení tré-
ninkové plochy. Nájemcem je Klub 
rybolovné techniky. Roční nájem-
né je stanoveno na částku ve výši 
2.770 Kč, s podmínkou pravidelné 
údržby pozemků. 
 
Zadání vypracování projektové do-
kumentace na úpravu křižovatky 
Litoměřická x Zadní x Čapkova 
a křižovatky Teplická x Čs. armá-
dy v rozsahu pro stavební povolení 
a zařazení stavby do plánu investic 
na rok 2011.

Uzavření Konvence Integrované-
ho dopravního systému Ústeckého 
kraje, jejímž předmětem je zajištění 
a rozvoj účelné, efektivní a kvalitní 
dopravní obsluhy. 

Souhlasila:
S přijetím daru Základní školou Li-
dická od ČEZ, a. s., Praha, ve výši 
500.000 Kč na vybudování digitální 
jazykové učebny. 

S přijetím daru Základní školou 
Za Chlumem od společnosti ČEZ, 
a. s., Praha, ve výši 500.000 Kč 
na realizaci projektu celkové opra-
vy a rekonstrukce sociálních zaří-
zení. 
 
S umístněním stánků s prezentační-
mi materiály jednotlivých politic-
kých stran a seskupení, na jarmar-
ku města, který se uskuteční dne 
1. 5. 2010. 

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007 – 
Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných malého rozsahu městem 
Bílina, na akci:
 „Vybavení digitální jazykové učeb-
ny ZŠ Lidická“ , fi rmě AV MEDIA, 
Praha. 
 „Sanace objektu č. p. 89 Mírové 
náměstí v Bílině – Komerční ban-
ka“ stavební fi rmě Žejdlík Josef, 
Bílina
 „Oprava obvodového pláště Lesní 
kavárny na Kyselce – konzervač-
ní nátěr“ , fi rmě H. P. M. Servis, 
s. r. o., Most
 „Vybudování umělého povrchu 
na centrálním kurtě tenisových 
dvorců v Bílině“ společnosti FUN-
NY Sport, s. r. o., Zlín
 „Technický dozor investora – 
dostavba lávky přes řeku Bílinu 
a silnici I/13“, panu Ing. Františku 
Martincovi 

Vydala:
Souhlas společnosti Bílinská příro-
dovědná společnost o. s. se sídlem 

v Bílině, Břežánská ul. 9, k  výko-
nu managementové péče na vrchu 
Kostrlík (pozemek p. č. 2274 k. ú. 
Bílina) na období let 2010 – 2015 
za podmínek stanovených v roz-
hodnutí Krajského úřadu Ústec-
kého kraje ze 23. 3. 2010.

Projednala:
Zápis z jednání komise pro život-
ní prostředí, dopravu a bezpečnost 
ze dne 1. 4. 2010 a ukládá tajem-
níkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí 
a investic a odboru dopravy a ře-
diteli MP do jednání rady města 
dne 5. 5. 2010 zpracování vyjád-
ření k příslušným bodům tohoto 
zápisu

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení RM, kterým by-
lo uloženo tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajištěním 
potřebných podkladů pro statické 
zabezpečení objektu obřadní síně 
na městském hřbitově. 

Splnění usnesení RM, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřa-
du uloženo pověřit VONI ošet-
řit ve smlouvě o dílo s fi rmou 
EKODENDRA, s. r. o., Chotějo-
vice, provedení výběru stromů ur-
čených ke kácení v ul. Jenišovská 
s tím, že je v zájmu města pone-
chání co nejvíce stromů. 

Informaci stavebního úřadu k plnění 
usnesení č. 1126 ze dne 30. 9. 2009, 
kterým bylo tajemníkovi městského 

úřadu uloženo pověřit VONI a ved. 
SÚ provést, ve spolupráci s právní-
kem, kroky k odstranění objektů čp. 
216, 217 a 223, Újezdské Předměs-
tí, Bílina a zároveň schvaluje pro-
dloužení termínu tohoto usnesení 
do 30. 9. 2010. 

Informaci vedoucí oddělení roz-
voje města o záměru „Rekon-
strukce a revitalizace lázeňského 
areálu Kyselka v Bílině“ a zá-
roveň uložilo lázeňské komisi 
navrhnout úpravu zhodnocení 
doposud zpracovaných materiálů 
a podkladů zaměřených na revita-
lizaci lázeňského areálu Kyselka 
v Bílině, zpracované Ing. Emilem 
Machálkem, CSc – INFOSYS 
tak, aby splňovalo podmínky pro 
podání žádosti o dotaci.  

Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise ze dne 24.3.2010. 

Rozpis zájezdů pro občany města 
Bílina v roce 2010 včetně navrho-
vané ceny jízdného. 

Zápis ze společného jednání 
správní a dozorčí rady společnosti 
Bílinské lázně, o. p. s., ze dne 12. 
dubna 2010.

Ing. Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

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

Rada města Bíliny na své 8. schůzi konané dne 14. 4. 2010 mimo jiné:

Kroužky ZŠ Lidická se představily v kostele Sv. Prokopa v Mukově

Pěvecký sbor Hvězdičky pod ve-
dením paní učitelky Kuncové, 
zazpíval pásmo českých a morav-

ských lidových písní. Divadelní 
kroužky paní učitelky Sechovcové 
si připravily pásmo o jaru a lásce. 

Ti mladší prezentovali pohádkové 
písničky s tancem a starší půlka na-
cvičila úryvek z muzikálu Johanka 
z Arku. I přes menší návštěvnost 
byla atmosféra v kostele velmi pří-
jemná a jsme rádi, že se naše vy-
stoupení líbila. Pořadatelům akce 

děkujeme za možnost veřejného 
vystoupení i za milé občerstvení 
a panu starostovi Josefu Horáč-
kovi za zajištění naší autobusové 
dopravy do Mukova.

 Michal Hellinger 
a Antonín Reich, 9.A

V rámci velikonočních vystoupení v kostele Sv. Prokopa v Mukově 
se 8. dubna se svým pěveckým a dramatickým pásmem předvedly 
kroužky ZŠ Lidická.

z Bíliny

Hodně zdravíčka do dalších let přejí
děti Miluš, Věra, Pavel a Blanka 

s rodinami.

Maminko – máme Tě moc rádi.

VĚRA VYSKOČILOVÁVĚRA VYSKOČILOVÁ

Dne 27. 4. 2010 oslavila 80. 
narozeniny naše milá maminka paní 

Dne 26. dubna uplynul rok,
kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka, manželka,
kamarádka a známá

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Hana
KÁROVÁ

Vzpomínka
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Nevím, jestli se obránci domácích 
převtělili do role násilníků, nebo pre-
cizních ortopedů a chirurgů. Všechny 
operace proběhly přímo před oběma 
lavičkami náhradníků. Při první si 
ortoped vybral Rolandovo koleno 
a rozhodl se, že mu ho „srovná“ – 
žádný trest. Gutschova játra zřejmě 
potřebovala vyspravit druhou opera-
cí, kterou prováděl „chirurg MUDr.“ 
Bílý (stoper Proboštova). V cestě 
mu stála žebra pacienta a on na ně 
nebral ohled. Třetí, nejdůležitější 
zákrok, měl srovnat všechny klouby, 
kosti a orgány v těle nešťastníka. To 
se povedlo nešetrným „posazením“ 
zmiňovaného útočníka Bíliny přímo 

na lavici hostů. (Podobné zákroky 
známe z NHL, kdy jeden hokejis-
ta přehodí druhého přes mantinel.) 
Zodpovědný rekonvalescent všech-
ny operace ustál, ještě dokonce utká-
ní dokončil a patřil mezi nejlepší! 
Provinilci uviděli jen žluté karty.
Bílině se podařilo navázat na dob-
rý výkon proti Blšanům a ve středu 
v Proboštově vítězstvím 1:0 naplno 
bodovala. Celý příběh začal nepro-
měněnou penaltou ve čtvrté minutě, 
zahozenou nešťastným exekutorem 
Moravcem. Když se mu ještě po pár 
minutách podařilo nastřelit tyč pro-
tivníkovy branky, byl zralý na stří-
dání. Přání bylo vyslyšeno trenérem 

Tichým o přestávce a „pecháčka“ 
Moravce nahradil v záloze Mergl. 
To se ukázalo jako rozhodující pro 
výsledek zápasu, Mergl byl totiž 
autorem jediné branky utkání. Stře-
deční duel neměl zdaleka úroveň so-
botního, hlavně tím, že jsme neviděli 
Blšany, ale Proboštov. Ten hraje nyní 
opravdu mizerně, i když exteplická 
jména jako Záveský, Bílý, Peterka, 
Račuk, Pekrt, Ruzso a též trenér 
Chlad by měla určitou kvalitu zaru-
čovat.
Hosté, věrni heslu – Vítězná sesta-
va se nemění, opravdu nastoupili 
ve stejném složení jako proti Blša-
nům. Psát, že je opět zdobila hlavně 
bojovnost, je nošením dříví do lesa. 
Velmi se líbili – útočník Gutsch 
a celá obrana. Z té hlavně u neroze-
hraného Stillera je to velmi potěšitel-
né a také nová pozice Žemby na kraji 

obrany je perfektní. Za zmínku ještě 
stojí „boxer“ Pohl v brance. Jedno 
nejisté vyběhnutí ho tak rozhodilo, 
že potom celý zápas boxoval všech-
ny balony, i ty které se mu chtěly při-
lepit na hruď. Mám pocit, že kdyby 
ho v té době vyzval na pěstní souboj 
Mike Tyson, tak jeho výzvu přijme, 
v ringu ho porazí a stane se novým 
pěstním králem. Přitom ale populár-
ní „Klauzik“ chytil dvě tutovky!
Bílina se získáním třech bodů dostala 
na předposlední místo tabulky. Za to 
Proboštovu už v uších zní aktuali-
zovaná verze hitu Petra Hapky: „Já 
jsem tvá 1.A třída, pozvi mě dál!“
 
Neděle 18. dubna
– Modrá – Bílina 1:0
Naše mužstvo se touto prohrou opět 
přilepilo až na samé dno tabulky 
KP. 

Obviněný: obrana Proboštova, poškozený: rychlý 
útočník Bíliny Roland Gutsch. Ještě nám do hororo-
vého případu zapadá rozhodčí se jménem Mydlář (= 
nejznámější český kat). O co ve středu 14. dubna šlo? 

Trojnásobný „pokus o vraždu“ v Proboštově

BÍLINA OPĚT NA CHVOSTU

Nevím jestli se

O
ú
v
n

 KOPaNÁ - Komentáře, postřehy a názory

Teprve až v pátek, v den odjezdu 
na Slovensko, obdržel Matěj nový 
bikrosový speciál, aby ho hned 
v sobotní generálce otestoval prv-
ním místem v kategorii 15/16 let. 
„Po dopoledních trénincích jsem 
měl o čem přemýšlet, Matěj si ne-
mohl zvyknout na nové kolo, navíc 
nám vyhovují dráhy s většími skoky. 
Ovšem Matěj se před samotnými 
závody zkoncentroval natolik, že 
kvalifi kacemi prošel bez jediného 
zaváhání a ve fi nálové jízdě si sty-
lem start cíl dojel pro zlato,“ dodal 
spokojeně trenér Zdeněk Chalupny 

mladší. Oba závody se jely v tam-
ní bikrosové hale, a tak nedělní zá-
vod byl vypsán i jako Halové MČR 
BMX. Matěj již byl na novém kole 
jako ryba ve vodě a opět bez ztráty 
kytičky prošel až do fi nálové jízdy. 
Zde po nepříliš vydařeném startu 
vyjížděl z první klopené zatáčky 
na druhém místě a po trati sváděl 
oku lahodící souboj o mistrovský 
titul. V poslední klopence dokonce 
v boji o jedničku došlo ke kontaktu, 
kde bohužel Matěj ztratil natolik, že 
byl ještě předjet jezdcem jedoucím 
za ním, a tak z toho byl v cíli bronz. 

„Titul je titul, to je jasné, ale i tak 
jsem nad míru spokojený. Zimní 
příprava byla dlouhá a bolavá, ale 

teď vidím a doufám, že se mi to vrá-
tí,“ dodal unavený Matěj.

Mgr. Zdeněk Chalupny ml.

Matěj Chalupný, bílinský bikrosák, se o víkendu 20. a 21. března 
zúčastnil dvou závodů TwisterCupu ve slovenských Šenkvicích. 
Pro Matěje to bylo vůbec první porovnání sil po zimní přípravě 
v letošní sezóně. A závody nastínily, že zimní dril by mohl v letošní 
na závody bohaté sezóně přinést ovoce.

CHALUPNÝ NA ÚVOD SEZÓNY BODOVAL

Ano, propadáme se. Na dvě výhry z poslední doby 
(proti Blšanům a Proboštovu) jsme nedokázali na-
vázat ani v Modré, a bohužel ani doma proti Žatci. 
Zápas se konal v sobotu 24.dubna a prohráli jsme 
ho 1:3.
Přijel soupeř, na kterého jsme zvyklí. Už bez praž-
ských hvězd, kterých se nedávno zbavil, ale které 
ho vytáhli do klidných vod, někam kolem pátého 
místa. Jinak je to opět ten starý Žatec, který ne-
oplývá žádnými velkými jmény a pohybuje se 
běžně ve spodní části tabulky. Snad jedině útoč-
ník a kapitán Baierl a tvůrce hry Macháček stojí 
za povšimnutí. Prvně jmenovaný se také výrazně 
podepsal na sobotní výhře hostů, kdy zvláště jeho 
vyrovnávací gól vstřelený přes hlavu zády k bran-
ce byl parádní. Svědčil o perfektní orientaci v po-
kutovém území a skvělé kopací technice. Machá-
ček byl nevýrazný.

S takovým týmem bychom určitě měli dělat body, 
to samé platí i o Modré, soupeři z minulého týd-
ne. Bohužel zřejmě ne nyní, za současné formy 
a v nynějším psychickém rozpoložení.
Domácí nastoupili s několika změnami v sesta-
vě. Do obrany se vrátil Hasal, Mergl byl posunut 
vpřed do zálohy, stejným směrem Karel z obra-
ny až do útoku a opačně Milo byl stažen z útoku 
do zálohy. Zahajovací jedenáctka vypadala tedy 
takto: Pohl, Žemba – Přibyl – Hasal – Filo, Milo 
– Mergl – Pavlíček – Augusta, Gutsch – Karel. 
Střídali ještě Mika a Levý.
Co říci je hře? Někdo může namítnout, že 
budu málo pozitivní, ale ono se stačí podívat 
na postavení v tabulce a potom, kdo osobně 
stadion navštíví, pozná sám. Tedy klady: krás-
né počasí, perfektně připravený trávník, solid-
ní návštěva. Abych byl spravedlivý: výborný 

úvod korunovaný gólem a až do vyrovnávací 
braky Žatce jsme byli lepší. Měli jsme územní 
převahu a hrozili hlavně ze standardek, přede-
vším hlavou (pokusy Hasala, Karla, Augusty). 
Nejlepším hráčem našeho celku byl jedno-
značně Přibyl, nedařilo se Augustovi, Pavlíč-
kovi a Karlovi. Avšak ani ostatní nenadchli.
Jaké jsou ještě vyhlídky na záchranu soutěže? 
Čeká nás sehrát 8 zápasů, ve hře je tedy 24 
bodů. Ovšem dosavadní jarní bilance Bíliny 
moc optimismu nezadává – 5 proher (z toho 
3x doma) a 2 výhry. Konkurenti v boji o zá-
chranu Štětí a Litoměřice naplno bodovali (jen 
Proboštov prohrál) a vzdálili se nám na rozdíl 
4 bodů. Jestli prohrajeme i příští duely s nimi, 
pak už nás může zachránit jen zázrak, napří-
klad že někdo start v soutěži z ekonomických 
důvodů odřekne. Jan Davignon

Matěj
Chalupný
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V prvním utkání Bílina podlehla 
0:1 týmu z Neštěmic, který na-
konec skončil druhý. V dalším 
utkání bílinská přípravka vysoko 
porazila Měšlník 5:0, v dalším 
utkání podlehla domácí Roud-
nici opět 0:1, ale jak se později 
ukázalo, domácí se staly vítězem 
turnaje. V dalších utkáních už 
bílinské mládí nezaváhalo a po-

stupně porazilo Štětí 3:0, Trno-
vany 1:0, Veltrusy 4:0 a Louny 
2:0.
Jak řekl trenér Václav Mojžíš: 
„S turnajem a předvedenou 
hrou jsem spokojen, mužstva má 
stoupavou tendenci a bude pře-
kvapením jara.“ Přejme mladým 
klukům, aby se slova trenéra na-
plnila. Václav Mojžíš

Nejpočetnější pole startujících 
bylo z řad mládeže, zejména pak 
elévů, pro které byl závod de facto 
obnoven. Ovšem i další kategorie 
ukázaly, že zájemci o delší běhy 
stále chtějí závodit a že kros ještě 
žije. Za přispění Ústeckého kraje 
a dalších sponzorů si všichni od-
nesli zajímavé ceny. Patří jim pro-
to velké díky.
O pověsti AK Bílina a kvalitě 
organizace našich závodů svědčí 
skutečnost, že obnovený Běh Ky-
selkou byl zároveň Krajským pře-
borem v přespolním běhu. 
Mezi téměř dvě stě běžci se ne-
ztratili ani bílinští závodníci, 
kterých startovalo přes dvacet. 
Martin Vöröš svoji kategorii star-
ších elévů vyhrál, Martin Hrbek 

Starší bílinská přípravka se v neděli 21. března zúčastnila prestižního 
turnaje v Roudnici nad Labem, kde obsadila skvělé třetí místo. Paradox-
ně soupeřům nastřílela nejvíce branek a nejméně jich obdržela. Právem 
byl Jarda Matulík z Bíliny vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

Ani mrazivé počasí nezabránilo běžeckým nadšencům zúčastnit se 10. dubna obnoveného závodu – Běhu Kyselkou. Více jak patnáct let je 
vskutku dlouho. Věřme, že prvotní nadšení neopadne a Běh si získá opět srdce všech krosařů a příležitostných běžců.

V neděli 7. března proběhlo v dobětické sportovní hale první kolo Ústeckého regionálního poháru 
pořádaného Českým svazem karate. Závodníci se utkali v disciplínách Kata a Kumite, a to podle 
věkových  a váhových kategorií.

BÍLINŠTÍ KARATISTÉ OPĚT USPĚLI 

obsadil místo třetí. V nejmladší 
kategorii vybojoval stříbro Martin 
Heller. Ovšem ostatní se neztratili 
a obsadili místa v první desítce, 

čímž dokázali, že na domácí zá-
vody se řádně připravili.
Již v té době jsme se všichni těši-
li na nadcházející sezónu, kterou 

jsme odstartovali v Bílině posled-
ní dubnovou sobotu veřejnými 
Zahajovacími závody.

Jiří Nechvátal

Bílinský Shotokan karate do Ma-
sopust vyslal svůj závodní tým 
i přes to, že pravidla i posuzová-
ní závodníků jsou u Českého sva-
zu jiné než u mateřské asociace 
JKA. Pro svěřence trenéra Maso-
pusta to byl především kontrol-
ní závod, a to v rámci přípravy 
na vrchol sezony, kterým bude 
mistrovství Evropy JKA  konané 
letos v květnu v Praze.  V konku-
renci 180 závodníků z 19 oddílů 

Ústeckého kraje byli z bílinských 
karatistů nejúspěšnější Jakub Je-
řábek se dvěmi zlatými a dvěmi 
bronzovými medailemi a Kami-
la Emingrová se dvěmi zlatými 
a jednou bronzovou. Ani ostat-
ní bojovníci nezůstali pozadu. 
Po dvou medailích získali Ham-
pejs, Engler Daniel, Engler Mi-
chael, Schäfer, Skýva, Petránek 
a Horčicová, jednu medaili  zís-
kali Mong, Marvan, Emingr, Vlk, 

Wertheim, Zálešáková, Ježková 
a Šindelářová. V celkovém souč-
tu to pak pro SKM Bílina zname-
nalo 21 medailí, z toho 4 zlaté, 
7 stříbrných a 10 bronzových, 
což zajistilo druhé místo v pořadí 
klubů a zároveň nejvyšší počet 
získaných medailí vůbec. Opět 
se tak ukázalo, že oddíl Shotokan 
karate do Masopust patří mezi ty 
nejlepší. 

Václav Hampejs
Kata – Kamila Emingrová

Foto: Helena Hošková

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

PŘÍPRAVKA ZAVÁLELA

Obnovený běh Kyselkou jako krajské přebory


