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BofieÀská ãarodûjnice 2006
Bílina - Již tradičně se v Bílině

konala recitační soutěž s příznač-
ným názvem „ Bořeňská čarodějni-
ce“. Soutěže se zúčastnilo rekord-
ních 72 jednotlivců a 4 kolektivy,
kteří byli rozděleni do čtyř postu-
pových kategorií a nulté. Soutěž
pořádalo Kc Kaskáda, jmenovitě
Petra Zaťková. „Letošního ročníku
soutěže se zúčastnilo nejvíce jed-
notlivců a kolektivů za celou dobu,
kdy tuto soutěž pořádáme. Úroveň
soutěžních výkonů každým rokem
vzrůstá a je opravdu vidět poctivá
společná příprava některých dětí
a paní učitelek. Důležité je, aby vý-
běr básně byl přiměřený věku

a schopnostem soutěžícího,“ zhod-
notila soutěž Petra Zaťková.

Důležitou, ale nelehkou úlohu
měla porota, která zasedla ve slože-
ní někdejších členů Krušnohorské-
ho divadla v Teplicích, herečka Lea
Čiháková a režisér Ilja Bureš, ředi-
telka Městské knihovny v Bílině
Marcela Šímová a režisérka diva-
delního souboru v Krupce Jana Ur-
banová. Porota se snažila vysvětlit
dětem před každým vyhodnocením
kategorie, jak je důležitý samotný
výběr textu i způsob, jakým je
předveden divákům. „Letošní sou-
těž měla dobrou úroveň. Některým
dětem především z vyšších katego-

rií jsme doporučili, aby se v příštím
ročníku zamyslely více nad výbě-
rem recitovaných veršů. S klidem
mohu poznamenat, že ti, kteří se
umístili v této soutěži na předních
místech, mají velkou šanci uspět
v dalším okresním kole soutěže,“
uvedla ředitelka Městské knihovny
Marcela Šímová. Do soutěže se za-
pojují děti ze všech základních škol
a většiny škol mateřských. Do Bíli-
ny jezdí recitovat děti a mládež ze
spádových obcí, například z Hrob-
čic nebo Kostomlat.

Všem dětem, které postupují do
okresního kola v Teplicích, přejeme
mnoho úspěchů.     Lada Laiblová
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B. HOLOMOŇ,
65 let, důchodce: 

„Výrazné zhoršení sta-
vu v ovzduší nepociťu-
ji. Myslím si, že to
v Bílině bylo před
mnoha lety ještě dale-
ko horší. Je ale pravda,
že někteří lidé v rodin-
ných domech už opět
přecházejí z plynu na
tuhá paliva.“

A. GÜNTNER, 
20 let, student: 

„Netuším. Nemyslím
si ale, že by se v Bílině
kvůli zplodinám z ko-
mínů dýchalo opravdu
špatně. Žádné velké
zhoršení v ovzduší za-
tím ani nepociťuji.“

F. PETERKA,
46 let, zámečník:

„Ano. Stav v ovzduší
se určitě zhoršil. Řada
lidí totiž opět přechází
na tuhá paliva a je to
znát. Cítí to především
lidé na sídlištích, kam
směřují zplodiny z lo-
kalit, kde jsou rodinné
domy.“

V. MONÍK, 
60 let, zámečník: 

„Myslím si, že je znát,
že lidé opět přecházejí
z plynu na tuhá paliva.
Zvláště v těchto mra-
zech jsou dny, kdy se
tu opravdu nedá ani
dýchat. Ovzduší se tím
musí zase určitě zhor-
šovat.“

I. JURČOVÁ, 
59 let, důchodkyně: 

„Myslím si, že situace
není zas až tak kritická
jako tomu bylo před
mnoha lety. Těch pár
rodin co si v domech
začalo topit tuhým pa-
livem nemůže stav
ovzduší zase natolik
zhoršit.“

G. MÜLLER, 
61 let, řidič: 

„Zatím nepociťuji, že
by se ovzduší natolik
zhoršilo, poté co lidé
přecházejí z plynu na
tuhá paliva.  Byly ro-
ky, kdy to bylo mno-
hem citelnější. Se sou-
časným stavem se to
nedá ani srovnat.“

Zhor‰il se podle vás stav v ovzdu‰í v dÛsledku pfiecházení z plynu na tuhá paliva?
Na bílinském sídlišti Za Chlumem se ptal a fotografoval JAN VRANÝ

Bez komentáře.                    

Leden ve znamení inverze
Výskyt inverzí na severu

Čech je zvláště v zimním obdo-
bí velice častý a to bez ohledu
na to, kolik škodlivin je vy-
pouštěno do ovzduší. S výsky-
tem inverzních situací úzce
souvisí i výskyt mlhy, která in-
verzi velmi často doprovází.
Otázkou zůstává, zůstane-li
mlha mlhou či dojde k jejímu
znečištění a vytvoření smogu.
V polovině ledna tak inverzní
charakter skutečně přispěl
ke znečištění ovzduší na někte-
rých měřicích stanicích. Vý-
znamným zdrojem prašnosti
jsou v tomto období zejména
lokální topeniště a doprava.

„Imisní situace se nejvíce zhor-
šila zejména 12. a 13. ledna a opě-
tovně znovu od 24. ledna až do
konce měsíce. Limit byl na někte-
rých měřicích stanicích překročen
až několikanásobně,“ uvedla Soňa
Hykyšová, vedoucí Ekologického
centra Most, které od roku 2000
sleduje v nonstop režimu imisní si-
tuaci na Mostecku, Chomutovsku
a Teplicku. K dispozici má data
z měřicích stanic Českého hydro-
meteorologického ústavu a Zdra-
votního ústavu Ústí nad Labem.
I když měřící stanice v Bílině není
v provozu, může se kdokoli z míst-
ních informovat v Ekologickém
centru na předpověď rozptylových
podmínek.

Takto vysoké koncentrace již
mohou vyvolat odezvu i u zdra-
vých lidí, kterým se může přede-

vším hůře dýchat. Zvýšené kon-
centrace prachu nemusí vyvolat
onemocnění, ale mohou přispět ke

snížení odolnosti organismu, který
pak snadněji podlehne různým in-
fekcím. Pozor by si měly dávat

hlavně rizikové skupiny obyvatel:
starší lidé, malé děti, astmatici
a kardiaci. Ti by měli omezit pobyt
venku, hlavně se vyvarovat zvýše-
né fyzické námahy ve venkovním
prostředí. Větrat by se mělo krátce
a intenzivně. 

Chcete-li opravdu vědět, nakolik
je mlha čistou mlhou nebo smo-
gem, je nezbytné informovat se na
aktuální množství škodlivin
v ovzduší. Aktuální informace je
možné získat na Zeleném telefonu
Ekologického centra Most 800 195
342, na jeho internetových strán-
kách www.ecmost.cz nebo na in-
ternetových stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu
www.chmi.cz

Ing. Soňa Hykyšová,
Ekologické centrum Most

pro Krušnohoří

RECITAâNÍ SOUTùÎE - O BofieÀskou ãarodûjnici 2006
RECITAČNÍ KOLEKTIVY - nedělí se do věk.

kategorií, (MŠ nepostupují) - 1. místo - KOŤATA -
odlouč. pracoviště Žižkovo údolí. 2. místo - reci-
tační kolektiv MŠ Aléská, Bílina. 3. místo - Deni-
sa Schulzová, Jiří Schmiedl - MŠ Hrobčice. 3. mís-
to - kolektiv 5. třídy ZŠ praktická, Bílina (postup
do okr. kola)

0. KATEGORIE (nepostupová) - (mateřské
školy) - 1. místo - Petr Skuthan MŠ Švabinského,
Bílina. 2. místo - Pavel Krása - MŠ Aléská, Bílina.
3. místo - Jana Rosenkranzová - MŠ Za Chlumem,
Bílina

1. KATEGORIE (1. tř. - 3. tř. ZŠ). 1. místo -
Ondřej Kvěch - ZŠ Aléská, Bílina. 2. místo - Mar-
tin Pavlíček - ZŠ Aléská, Bílina. 3. místo - Petra
Kupnická - ZŠ Kostomlaty

2. KATEGORIE (4. tř. - 5. tř. ZŠ). 1.   místo -

Jan Tlustý ZŠ Lidická, Bílina. 2.   místo - Tomáš
Weinhold - ZŠ Aléská, Bílina. 3. místo - Lukáš
Katrenič - ZŠ Lidická, Bílina

3.  KATEGORIE (6. tř. - 7. tř. ZŠ). 1.   místo -
Pavlína Verešová - ZŠ praktická, Bílina. 2.   místo
- Anastasija Karpova - ZŠ Kostomlaty. 3. místo -
Lucie Abrahámová - ZŠ Lidická, Bílina. 3. místo -
Ivana Turková  - ZŠ Lidická, Bílina

4. KATEGORIE (8. tř. - 9. tř. ZŠ, stř. školy).
1. místo - Blanka Ztratilová ZŠ Gymnázium Bíli-
na. 2. místo - Kateřina Baranová - ZŠ Kostomlaty.
3. místo - Klára Nižníková - Gymnázium Bíli-
na

Recitátoři na 1., 2. a 3. místech postupují do
okresního kola v recitaci (mimo kategorií mateř-
ských škol, které končí účastí v kolech základ-
ních).        



Město Bílina se začíná připravo-
vat na Konferenci partnerských
měst, která se uskuteční 22. 6. až
25. 6. 2006. Účast již potvrdily
všechny pozvané země, Dánsko,
Německo, Francie, Polsko, Ně-
mecko, Slovensko, Ukrajina, Litva
a Nizozemí v počtu cca 40 osob.

Pro účastníky bude připraven doprovodný kulturní
program a v přípravách je již výstava 100 malířů. Stě-
žejním programem bude představení výrobních pro-
vozoven, u nichž bychom chtěli navázat ekonomic-
kou spolupráci a dostat se tak do podvědomí podni-
katelské sféry. Nechceme skončit jen u výměnných
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

pobytů dětí nebo starostů. Z naší strany to bude taková
zaváděcí nit, kde bychom chtěli rozvinout spolupráci
mezi všemi těmito partnery. Stranou nezůstanou samo-
zřejmě ani otázky sociálního charakteru. Chtěli by-
chom představit program Člověk v tísni a Komunitní
plánování a seznámit se se  zkušenostmi a řešením so-
ciálních problémů těchto měst. Například se sociálně
nepřizpůsobivými občany, seniory, drogově závislými,
ale i s programy pro děti a mládež. Je velice důležité si
tyto zkušenosti navzájem předávat. 

Chtěl bych pozvat občany města Bíliny na dis-
kuzní pořad „Horké křeslo“, který se bude konat
23. března 2006 od 16.00 hodin v Městském diva-
dle. Diskuze na téma strategický plán rozvoje měs-
ta, obchodní centrum, dotace, lázně, obchvat, Ra-
dovesická výsypka, rozmáhání se dopravních pře-
stupků a jejich řešení.

REGENERACE BÍLINSKÝCH
SÍDLIŠŤ

Bílina - Město disponuje třemi
hlavními sídlišti. Za Chlumem, na
Teplickém předměstí a Pražském
předměstí. Panelové domy, které
tvoří tato sídliště, tu stojí již řadu
let a pomalu chátrají. Pomalu, ale
upadá i okolí mezi jednotlivými
bloky. „V letošním roce se budeme
intenzivně připravovat na možnos-
ti získávání dotací z evropských
a státních fondů v letech 2007 až
2013. Pokusíme se získat dotaci na
akci Regenerace panelového síd-
liště. Začít bychom chtěli se sídliš-
těm Za Chlumem. Nebudeme ale
opravovat přímo jednotlivé domy,
protože jsou již z větší části v sou-
kromém vlastnictví. Regenerovat
se bude okolí panelových sídlišť
tzn. zeleň, mobiliář, dětská hřiště,
komunikace, parkovací plochy,
chodníky a veřejné osvětlení,“
uvedla Ladislava Hamrová z inves-
tičního odboru v Bílině.

Projektová dokumentace má ale
velmi přísná kritéria a zahrnuje
i sociologický výzkum. „Ze všeho
nejdříve je potřeba znát, kolik žije
na sídlišti lidí, jaké jsou věkové
skupiny. Obyvatelé sídlišť by měli
mít sami představu, co jim v okolí
jejich bydliště chybí a co by chtěli
zlepšit. Předpokládáme, že tato
projektová dokumentace bude do-
končena nejpozději do listopadu
letošního roku, abychom mohli
v roce 2007 podat žádost o dotaci,“
vysvětlila Hamrová.              (lal)

REVITALIZACE MÍROVÉHO
NÁMĚSTÍ

Občané si podobu hlavního ná-
městí již vybrali. Tři makety bu-
doucího náměstí byly vystaveny
v infocentru na Mírovém náměstí
a v samoobsluze na Pražském
předměstí I. O podobě náměstí tak
rozhodlo cca 500 občanů. V loň-
ském roce přislíbil místostarosta
Milan Pecháček, že se na počátku
roku 2006 budou hledat dotační ti-
tuly na projektovou dokumentaci.
Zda se tak stalo, vysvětlila Ladi-
slava Hamrová z investičního od-
boru v Bílině. „Samozřejmě máme
v plánu získat dotaci na projekto-
vou dokumentaci na revitalizaci
náměstí. Jedná se o pomoc z ev-
ropských fondů, protože EU pod-
poruje zanedbané regiony a my
splňujeme jejich veškeré požadav-
ky. 

Mezi podmínky patří nízké příj-
my, potřeba konverze vzhledem

Vítání prvního miminka narozeného v roce 2006
Dne 8. 2. 2006 v obřadní síni Městského úřadu v Bílině přivítal starosta

Josef Horáček první miminko narozené v tomto roce. Malého Stanislava
Mejzlíka do života  přivítala jeho rodina a členové Rady města. Rodiče se
podepsali do pamětní knihy a byly jim předány drobné dárky.

Redakční rada se připojuje a přeje hodně štěstí a zdraví po celý život.

RADA MùSTA BÍLINY na své 4. schÛzi konané dne 8. února 2006 mimo jiné: 
uložila:
■ Místostarostovi pro věci neinvestič-
ní (MSVN) předložit ZM návrh na za-
jištění stomatologického RTG přístro-
je.   
■ Starostovi města jednat s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových (ÚZSVM) o možnosti prodeje
domu Litoměřická č. p. 58, Bílina. 
■ MSVI jednat s ÚZSVM o vydání
souhlasu s prodejem budovy č. p. 819,
s pozemkovou parcelou č. 1636/37
o výměře  2 629 m2 v k. ú. Bílina.    
■ Tajemníkovi MÚ nechat zpracovat
odbornou analýzu finanční náročnosti
pro město, pokud se stane plátcem
DPH.   
■ Ředitelce MTS Bílina podat zprávu
o technickém stavu koupaliště na Ky-
selce, včetně chemického hospodářství. 
schválila:
■ Uzavření smlouvy mezi MTS Bíli-
na a společností BENPE, v. o. s. Ústí
n. L., jejímž předmětem je zprostřed-
kování na poskytnutí 50% slevy k ná-
vštěvě rekreačních zařízení města
(sauna, krytý bazén a otevřený bazén).
■ Záměr zakoupení a instalace zaříze-
ní k měření úsekové rychlosti bezdrá-
tovým kompaktním zařízením Uni-

camVELOCITY a zařízení umožňují-
cí detekci jízdy na červenou.
projednala a doporučuje ZM ke
schválení:
■ Zakoupení RTG přístroje pro zubní
ordinaci HNsP, s. r. o., Bílina s tím, že
přístroj bude na základě uzavření
smlouvy o výpůjčce předán této společ-
nosti.
■ Přijetí dotace z Euroregionu Labe,
dobrovolného svazku obcí - Správce
fondu malých projektů ve výši 78 750
Kč na jarmark pořádaný Městem Bílina
1. 5. 2006 a zároveň doporučuje zahr-
nutí této částky do rozpočtu na rok
2006.
■ Změny zřizovacích listin Základní
školy, Bílina, Lidická 31/18, okres
Teplice, příspěvková organizace, Zá-
kladní školy, Bílina, Za Chlumem
824, okres Teplice, příspěvková orga-
nizace, Mateřské školy Bílina, Maxe
Švabinského 664, příspěvková organi-
zace, Mateřské školy Bílina, Čapkova
869, příspěvková organizace, Domu
dětí a mládeže Bílina, Havířská 10,
příspěvková organizace, Základní
umělecké školy Bílina, Mírové náměs-
tí 21, příspěvková organizace a Cent-
rální školní jídelny Bílina, Nábřeží

381, příspěvková organizace, dle zá-
kona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), s účinností od 1. 3. 2006.
■ Zadávací podmínky pro vybudování
obchodního centra v areálu autobuso-
vého nádraží, s vypuštěním bodu 2. b.
2 a prodloužením termínu doručení
nabídek do 16. března 2006. 
■ Prodej pavilonu č. 3 v areálu ZŠ
Teplická,  spolu  s pozemkovou par-
celou č. 1683/100 o výměře 345 m2

v k. ú. Bílina, za cenu dle znaleckého
posudku, která činí 1 600 000,- Kč.
Kupujícím je společnost SORTING
Solutions, s. r. o., se sídlem v Bílině,
Želivského 53/5.
■ Záměr prodeje domu č. p. 2 v ulici
Petra Bezruče včetně pozemkové  par-
cely č. 30 (pod stavbou + nádvoří)
o výměře 311 m2 v k. ú. Bílina.
■ Záměr prodeje budovy č. p. 819,
s pozemkovou parcelou č. 1636/37
o výměře 2 629 m2 k. ú. Bílina.
ruší:
■ Zasedání RM dne 22. února 2006,
z důvodu jarních prázdnin. 
vzala na vědomí:
■ Materiál týkající se voleb přísedí-
cích Okresního soudu v Teplicích
a žádá politické kluby o projednání
a nahlášení kandidátů odboru správ-
ních a vnitřních věcí do 28. 2. 2006.
■ Informaci Občanského sdružení
Lungta o 47. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci. 
■ Žádosti o půjčku z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2006 a předkládá je
zastupitelstvu města k projednání.
odvolala:
■ Pana Antonína Židlíka z funkce ma-
nažera prevence kriminality pro město
Bílina, z důvodu ukončení pracovního
poměru k 31. lednu 2006.
jmenovala:
■ Pana Karla Obracaníka, technika
PCO, manažerem prevence kriminality
ve městě Bílina, s účinností od 1. února
2006. 
neprojednala:
■ Nabídku RRA na uzavření smlouvy
o spolupráci s tím, že bude projednána v lá-
zeňské komisi za účasti zástupců RRA. 
Kvěch Ladislav, tajemník MÚ Bílina
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

k hospodářským a ekonomickým
potížím, vysoký počet přistěhoval-
ců a etnických menšin, nízká úro-
veň vzdělání, podstatné rozdíly
v dovednostech místní populace,
vysoký podíl nedokončené vyso-
koškolské docházky, vysoká kri-
minalita a delikvence, nepříznivé
demografické trendy a zvláště za-
nedbané prostředí.“

Na realizaci stavby je možné
získat dotaci až do výše 75 %
z EU, 12,5 % ze státního rozpočtu
a 12,5 % je podíl města.         (lal)

HROBČICE SE DOČKAJÍ
REKONSTRUKCE
KANALIZACE

Obec Hrobčice již delší dobu ře-
ší problém s kanalizací. Proto obec
požádala odbor životního prostředí
v Bílině o stavební povolení vodní-
ho díla. Vodním dílem je v tomto
případě myšlena úprava kanaliza-
ce. „Již několik let jsou odváděny
odpadní vody do vodního toku Sy-
čivka, čímž    tak dochází  k jeho
vysokému znečištění. Proto jsme
požádali odbor životního prostředí
o vydání stavebního povolení dle
projektové dokumentace „Hrobči-
ce - likvidace odpadních vod a do-
končení kanalizace“, abychom od-
padní vody  odvedli do bílinské ka-
nalizace. V současné době je již
k dispozici  rozhodnutí ve věci po-
volení výše uvedené stavby vyda-
né veřejnou vyhláškou, která je vy-
věšena na úředních deskách OÚ
Hrobčice a MěU Bílina. Proběhlo
výběrové řízení na firmu, která bu-
de stavbu provádět. Vše je připra-
veno, pouze čekáme na dotaci
z ministerstva zemědělství a samo-
zřejmě lepší počasí,“ sdělila sta-
rostka obce Hrobčice Zemanová.

Po dokončení kanalizačního
systému v obci Hrobčice s napoje-
ním na kanalizační systém města
Bíliny, který je zakončený čistír-
nou odpadních vod, by mělo dojít
ke zlepšení kvality stavu vody ve
vodním toku Syčivka. „Čerpací
stanice odpadních vod je umístěna
poblíž soutoku potoků Mukovský
a Syčivka. Hloubka čerpací stanice
je navržena s ohledem na dno stá-
vající kanalizace vedoucí z Hrob-
čic a dále pak na budoucí připojení
kanalizace z obce Razice,“ dodala
Jana Paterová z odboru životního
prostředí MěÚ Bílina.           (lal)

ZÁPISY PRVŇÁČKŮ
6. února měli rodiče poslední

možnost zapsat své děti do školy
na Pražském předměstí. Zápisy bu-

Z va‰ich dopisÛ...

·umavské hvozdy v Bílinû
V obrázcích malíře a litografa

Karla Polaty se galerie Pod věží
v Bílině proměnila v šumavský
kout.

Karel Polata se narodil v roce
1932 ve vísce Jarošov a klukov-
ská léta prožil na samotách pod
Pátkovém. Otec byl tesařem
a cestoval za prací. Do školy ve
Dílkově chodil denně 5 km. Za
každého počasí. Dětský svět na-
rušovala válka. Divoká a drsná
Šumava zůstala stále v srdci,
i když se rodina v roce 1945 pře-
stěhovala do Prahy. Dva roky
poté začal Karel Polata navště-
vovat uměleckou školu - obor li-
tografie.

Pracovní život přinášel setkání
s Mistry malíři jako Jan Zrzavý,
Zdeněk Burian, Trnka, Oto Jane-
ček a další. Jim se díval na prsty
a snil. Snil o tom, že jednou sám
zanechá své stopy na plátně. Zvolil
si věčné a vděčné téma - Šumavu.
Její samoty, potoky a říčky, hory,
lesy, jezera. Pstruhové vody mládí,
lesy plné plodů, tak chutných. Kraj
kolem Vimperku, Horské Kvildy,
Povydří. Dodnes tam má přátele
a známé. Když zamhouří oči vidí
tu krásu. Nejčastěji ve své tvorbě
maluje barevný podzim a bílou zi-
mu. Samouk dosáhl své úrovně.
Plně svůj koníček rozvinul v dů-
chodovém věku a jak sám říká:
„každý den se štětcem v ruce, ne-
mám čas na nemoci. Mám cíl a ne-
nudím se.“

Obrazy pohraničních hvozdů
dávají potěchu v Anglii, Americe
a jinde v Evropě. I tam znají Bou-
bín, Roklin, říčku Vydru, Antýgl,

šumavské chalupy. Klostermannův
kraj viděný očima pamětníka. Ka-
rel Polata je velký vypravěč slo-
vem i štětcem. Bohatý život na vel-
ké i malé zážitky, vyplněný prací.
Velká rodina a krásné vztahy i tra-
dice.

A jak se Šumava dostala do Bí-
liny? Dcera s manželem přišli v ro-
ce 1980 za prací a bytem do kraje
horníků. Získali zde mnoho no-
vých přátel a vychovali dcery. Při
jednom posezení na zahrádce s vý-
hledem na Bořeň vznikl nápad,
proč neukázat jiný kraj v Bílině.
Uplynulo tři čtvrtě roku a idea se
naplnila.

Na vernisáži 1. února se sešlo
mnoho spřízněných duší. Radost
z obrázků a setkání byla všem nej-

Karel Polata.                                                                 Foto: V. Weber

ÚtrÏky z matefiské ‰koly Maxe ·vabinského
Kdo má chuť si pohrát a vrátit se do dětských let - přijďte k nám. Rádi Vás uvítáme, ať už se svými dět-

mi či vnoučaty. Děti zapisujeme do mateřské školy po celý rok, ale ten pravý zápis bude až v květnu. 
Srdečně Vás zvou děti z MŠ M. Švabinského

větší odměnou. Mít radost z rados-
ti jiných, tak jsem to cítil. K dobré
náladě přispělo kytarové vystoupe-
ní žačky Karolíny Pirné a učitele
Tomáše Ernsta. Potěšení nad vý-
stavou a setkáním s malířem Kar-
lem Polatou projevil i starosta Bíli-
ny Josef Horáček.

Co tobě příteli Karle popřát?
Každý den v poetickém, barev-
ném, romantickém a tvůrčím nad-
šení. Stále slyšíš les a šumění vo-
dy. S Tvými obrázky denně na
očích, cítím Tvou sílu lásky k rod-
nému kraji. Zdraví a spokojenost
nad dalšími vyznavači krás šumav-
ských velikánů. Tvé obrázky jsou
srdcem malované.

Povídal si a obdivoval 
Stanislav Pták
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

doucích prvňáčků probíhaly s troš-
kou nervozity a někdy i slzička
ukápla. Děti, ale vše zvládly hravě.
Pojmenovat barvy, zvířátka, posta-
vit komín nebo namalovat kamará-
da, je přece hračka. „ K zápisu se
dostavilo celkem 65 dětí. Prozatím
plánujeme otevřít dvě první třídy,
ale bude-li počet odkladů nižší,
v příštím školním roce otevřeme tři
první třídy. Rodiče dětí z mimo-
spádových oblastí, které se hlásily
na naši školu, v nejbližší době
kladně vyrozumíme. Všechny prv-
ní třídy budou pracovat podle
osnov základní školy,“ uvedla
Mgr. Gabriela Hudáková, zástup-
kyně ředitele.                        (lal)

STACIONÁŘI SVÍTÁ 
NADĚJE?

Se stacionářem se od loňského
roku změnilo to, že se ocitl na listu
vlastnictví města Bíliny společně
s Hornickou nemocnicí s poliklini-
kou. Co konkrétně zamýšlí město
s chátrající budovou, sdělil místos-
tarosta Roman Šebek. „Město se
bude snažit stacionář prodat, i když
předkupní právo má stát. Naše
představa je taková, že vyhlásíme
nabídku k prodeji. Pokud dostane-
me nějaké nabídky, chtěli bychom
tuto nabídku i s konkrétními čísly,
za kolik je možno odkoupit tuto
budovu v tomto stavu, představit
na Ministerstvu vnitra. Stav této
budovy je opravdu alarmující,
a proto spoléháme na to, že nám
stát vyváže podmínku předkupního
práva.                                   (lal)  

Marek Tuček u zápisu.

Havarijní stav stacionáře.

Vítûzn˘ únor Jana Buriana
Jak už bylo předem avizováno, hostem klubové-

ho pořadu v Městské knihovně byl tentokrát pís-
ničkář, publicista a hudební skladatel Jan Burian.
Setkání se opravdu neslo v duchu Vítězného února,
ale nevzpomínalo se na tragické události, ale hlav-
ně na to, že každá doba je vlastně o lidech, kteří ji
žijí.

„Vyrostl jsem na knížkách jako byl Timur a jeho
parta nebo Čuk a Gek a vůbec mi to nevadí. Není dů-
ležité, že dnes se tyto knihy zavrhují asi jako vše, co
jenom z dálky připomíná komunismus. Pro mě má
smysl hlavně to, co jsem si z nich v tu dobu vzal a to
byla čestnost a úcta k lidem, která se dnes pomalu vy-
trácí,“ zavzpomínal Jan Burian.

Jan Burian si obdivuhodně udržel nadhled, i když
s komunistickým režimem „bojoval“ na poli umělec-
kém asi jako většina jeho vrstevníků. Jako vyhledáva-
ný písničkář zpíval protestní songy po různých klu-
bech, kde se scházela společnost, která alespoň takto
vyjadřovala nesouhlas se současným režimem. Vypra-
věčské umění Jana Buriana nás přeneslo do doby, na
kterou pomalu zapomínáme a jeho písničky doprová-
zené klavírem s výstižnými texty připomněly atmosfé-
ru komunistického režimu a nejen jeho.  Vzpomínalo
se na nekonečné fronty, když před Vánoci přivezli po-

meranče, na dva druhy jogurtů, shánění brzdových
destiček a tuzexových bonů, za které jste si mohli kou-
pit třeba Nescafé. 

A tak jsme měli možnost poznat i jinou stranu  „Ví-
tězného února“ člověka, pro kterého je důležitější
osobnost než politická příslušnost. 

Paní Marcela Šímová si plným právem zaslouží po-
děkování za to, že zprostředkovala setkání s tak vyni-
kajícím člověkem, jakým  bezesporu Jan Burian je. 

Lada Laiblová

M. Šímová s J. Burianem.                   Foto: V. Weber

Ochrana v˘znamn˘ch dfievin
V reakci na ne zcela optimální stav zeleně a její-

ho vnímání ve městě, Bílinská přírodovědná společ-
nost přichází s projektem, jehož cílem je vytvořit
pro občany, úřady i firmy zabývající se údržbou
a úpravami zeleně na ploše města Bíliny účinné vo-
dítko, které jim pomůže vyvarovat se poškozování,
likvidace nebo zhoršování životních podmínek těch
dřevin, které jsou na území města nějakým způso-
bem důležité a těžko nahraditelné. Společnost tím
nechce suplovat činnost oficiálních orgánů ochrany
životního prostředí, jejichž úkolem je chránit obec-
ně všechny dřeviny - chce jen ze své nezávislé pozi-
ce pomoci ochránit to nejcennější z městské zeleně. 

Vlastní ochrana je založená na třech pilířích - všeo-
becně publikovaném oficiálním seznamu významných

dřevin, zřetelném označení vybraných dřevin v terénu
a informační kampani objasňující význam ochrany.
Cílem je maximální publicita. Rádi bychom dosáhli
stavu, kdy občané města budou znát „své stromy“
a sami budou usilovat o jejich ochranu před nevědo-
mostí, vandalismem, a zvůlí různých zájmových sku-
pin a individuí, a aby vybrané stromy požívaly stejné
úcty u občanů města jako v rámci naší země užívají
státem chráněné památné stromy. Součástí informační
kampaně bude mimo jiné soutěž pro děti školního vě-
ku, kterou vyhlásíme v některém z následujících zpra-
vodajů. 

Pro výběr do seznamu jsme zvolili řadu kritérií,
z nichž můžeme jmenovat například botanickou vzác-
nost, ojedinělost ve městě, exotický původ, vysoký
věk, výrazný vzrůst, neobvyklý tvar, nápadný kultivar,
historický význam, ekologický a krajinotvorný vý-
znam a estetickou hodnotu. Posuzován byl i zdravotní
stav stromu. Dřevina splňující větší počet kritérií na-
jednou se stala součástí seznamu. Na výběru dřevin,
které ve městě Bílině zasluhují zvláštní ochranu, pra-
covala Bílinská přírodovědná společnost rok a půl.       

Výsledkem je seznam 35 stromů a stromových sku-
pin. Vybrané dřeviny budou v terénu označeny neza-
měnitelnými očíslovanými tabulkami tak, aby i člověk
neznalý seznamu těchto dřevin okamžitě poznal, že se
jedná o něco mimořádného. Největší počet tabulek
pak najdete v Lázeňském parku, setkáte se s nimi ale
i v centru města a dokonce na sídlištích.  Součástí in-
formační kampaně bude i seznamování čtenářů Bílin-
ského zpravodaje s jednotlivými stromy  či alejemi ze
seznamu  formou jednotně tvořeného seriálu. Vrcho-
lem by mělo být vydání ilustrované brožury, obsahují-
cí seznam a popisy jednotlivých dřevin spolu s map-
kami jejich umístění ve městě.   Pokud někdo nechce
čekat celý rok na postupné zveřejnění jednotlivých
významných dřevin ve zpravodaji, odkazujeme ho na
botanickou sekci internetových stránek Bílinské příro-
dovědné společnosti.            K. Mach + J. Boršiová,

Bílinská přírodovědná společnostStarý trnovník akát v zanedbaném zámeckém parku.
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Diskuze starosty J. Horáčka se žáky.

KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA ÚNOR 2006

Kulturní dům Fontána
■ Sobota 18. února od 20.00 h.
Ples DDM
Hraje skupina M and M.  Tom-
bola s hlavní výhrou
Vstupné: 123 Kč.

■ Sobota 25. února od 20.00 h.
Ples Fotbalové školy
Hraje skupina GOLF. Tombola.
Vstupné: 140 Kč.

■ Neděle 26. února od 15.00 h.
Masopustní maškarní veselice
Maškarní veselice v KD Fontá-
na. Vstupné: 30 Kč.

Mírové náměstí
■ Neděle 26. února od 8.00 h.
Masopustní vepřové hody.
Vepřové hody s prodejem zabi-
jačkových specialit.

Městské divadlo
■ Pondělí 27. února od 19.00 h.
AFRIKA aneb Češi mezi lido-
žravci.
Komedie autora Ladislava
Smoljaka v podání herců diva-
dla Járy Cimrmana. Vstupné:
250, 220, 200, 150, 100 Kč.

Kino Hvězda
■ Pátek 17. února od 18.00 a
20.30 hodin
Sobota 18. února od 18.00 h.
Říše vlků
Krimi/thriller. Hl. role Jean Re-
no, přístupno od 15 let. Vstup-
né: 55 Kč. 

■ Středa 22. února od 18.00 h.
Čtvrtek 23. února od 18.00 h.
Tajemný let
Akční drama USA. Přístupno
od 12 let. Vstupné: 65 Kč.

■ Pátek 24. února od 18.00 a
20.30 hodin
Sobota 25. února od 18.00 h.
HARRY POTTER 
A OHNIVÝ POHÁR
Čtvrté pokračování dobrodruž-
ného příběhu čarodějnického
učně a jeho kamarádů. Vstup-
né: 65 Kč.

Galerie Pod věží 
„Šumava v obrázcích Karla
Polaty“. Prodejní výstava. Vý-
stava potrvá od 1. 2. do 27. 2.
2006.

Výstavní síň u kostela
Bílina a Most na starých po-
hlednicích Marie Růžičkové.
Výstava  potrvá  od 15. 2. do
28. 2. 2006.

HARRY POTTER A OHNIVÝ
POHÁR

V pátek 24. února od 18.00
a 20.30 hodin, v sobotu 25. února
od 18.00 hodin. Přeneste se již po
čtvrté do magického světa kouzel
a prožijte další příběh mladého

kouzelníka a jeho kamarádů. Ten-
tokrát se režie ujal Mike Nevell.

Neděle 26. února - Mírové ná-
městí v Bílině

KC Kaskáda zve všechny obča-
ny na Vepřové hody, které budou
probíhat na Mírovém náměstí v ne-
děli 26. února od 8.00 hodin.

Již od ranních hodin bude probí-
hat prodej zabijačkových specialit
a zároveň probíhat i prodej morav-
ské slivovice. Připravuje se  maso-
pustní průvod.

O mûstû, ve kterém Ïijeme
Nestává se tak často, aby žáci

základní školy měli možnost si
přímo popovídat se svým staros-
tou o městě, ve kterém žijí. Tuto
příležitost dostali poslední led-
nový den roku 2006 žáci devá-
tých tříd ZŠ Za Chlumem v té-
měř hodinovém setkání s panem
Josefem Horáčkem, starostou
města Bíliny.

Otázek k Bílině bylo mnoho a
je pochopitelné, že patnáctileté
nejvíce zajímala budoucnost měs-
ta. Konkrétně se ptali na osud
Lázní Kyselka  a chátrajících bu-
dov městského pivovaru a na
možnosti využití bílinského zám-
ku a náměstí. Dotazy také směřo-
valy k otázce sportovních zařízení
(např. výměna povrchu hrací plo-
chy na fotbalovém hřišti, vybudo-
vání skateparku) a k nové výstav-
bě ve městě, zvláště pak ke stavbě
obchodního střediska. Z úst pana

starosty se žáci mimo jiné dozvě-
děli i to, jaké  kulturně-společen-
ské akce se v tomto roce v Bílině
připravují a na co se tak mohou
těšit. 

Setkání probíhalo v příjemné at-
mosféře a bylo znát, že i „deváťá-
ci“ se o své město zajímají, a že
jim není lhostejné, kde a jak vy-
růstají.         Mgr. Věra Teršípová

Klub seniorÛ jde pfiíkladem
Třikrát v týdnu se scházejí bílin-

ští senioři ve své klubovně na Praž-
ském předměstí v bývalých jeslích.
V Bílině je také založen Svaz seni-
orů, který má 153 členů. Čestnou
předsedkyní Svazu seniorů i Klubu
seniorů na Pražském předměstí je
paní Alžběta Fialová, která s neutu-
chajícím nadšením pořádá různé
akce pro seniory a stará se tak o je-
jich kulturní i sportovní vyžití. 

„ Jednou měsíčně jezdíme na de-
chovku, pořádáme různé besedy na
zdravotní téma. Organizujeme jed-
nodenní výlety nejčastěji do Nové-
ho Boru nebo Kamenického Šeno-
va. V současné době spolupracuje-
me s paní učitelkou Hájkovou a žá-
ky ze ZŠ Aléská, kteří nás učí pra-
covat s počítačem. Máme připraven
projekt na využití prázdné místnos-
ti v bývalé knihovně. Tato místnost
by v budoucnu měla sloužit jako
rehabilitační tělocvična,“  vysvětli-
la Alžběta Fialová.

Díky ochotným soukromým
podnikatelům se mohou lidé v dů-
chodovém věku aktivně podílet na
činnostech, bez jejichž finanční
výpomoci by se neobešli. Peněžitý
dar na začátku roku poskytla paní
Mgr. Peterková z lékárny na Tep-
lickém předměstí,  finanční podpo-
ru klubu důchodců II. a  Mgr. Spá-
čilová, majitelka lékárny Salvia
v Bílině. „Chtěli bychom touto
cestou poděkovat nejen za spon-
zorský dar, ale také za spolupráci
s městským úřadem a Kc Kaskáda,
kteří nám seniorům vyjdou vždy

vstříc. V neposlední řadě panu
Stillerovi, který nám v případě po-
třeby půjčuje zdarma sálové pro-
story. Díky sponzorským darům
můžeme například uspořádat seze-
ní pro jubilanty nebo přispět na
zájezd. Pořádáme různé dobročin-
né sbírky a spolupracujeme s Čer-
veným křížem, pro který vybíráme

například starší oblečení. 26. úno-
ra pořádá Kc Kaskáda Masopustní
maškarní veselici, na kterou si ši-
jeme karnevalové masky. Předpo-
kládám, že se v KD Fontána sejde
hodně lidí, kteří mají rádi karneval
a přijdou v maskách jako my, se-
nioři,“ dodala nadšeně Alžběta
Fialová.                                (lal)
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Zimní stadion v Bílině.                                                   Foto: V. Weber
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Historie a souãasnost bílinského sportu...

Lední hokej má v Bílině dlou-
holetou tradici, i když se hrál
„pouze“ na krajské úrovni. Hrál
se na bývalé ploše u dnešního
nádraží ČD i v Tyršově zahradě.
V roce 1979 byla uvedena do
provozu umělá ledová plocha na
bývalém pivovarském rybníku.
Lední hokej se tehdy hrál pod
hlavičkou TJ Lokomotiva Bílina
a v 80. letech měl přípravku, elé-
vy, mladší a starší žáky, dorost a
muže. Po revolučním roce 1989
začal hokej velice rychle upadat.
Ovšem v roce 1997 se začala roz-
víjet aktivita kolem hokejového
oddílu a první snahy o vzkříšení
hokejové tradice. Jiří Hájek, Jiří
Pastor, bratři Anderlové, Jaro-
slav Hubáček, Zdeněk Procház-
ka, Oldřich Bubeníček, Luboš
Uher a další stáli u zrodu „nové-
ho“ hokejového oddílu HC Draci
Bílina.

Jedním ze současných trenérů
neboli metodiků žáků je Tomáš
Verner, který má za sebou bohatou

hráčskou kariéru. Hrál extraligu
dorostu, juniorů a mužské katego-
rie. I. ligu v Milevsku a v Chomu-
tově. Již třetím rokem pracuje jako
metodik a stará se o chod žákov-
ského hokeje v Bílině. Právě na
dobré přípravě žáků stojí kvalita
ledního hokeje nejen v Bílině. „Pro
přijetí do hokejové přípravky ne-
jsou stanovena žádná přísná krité-
ria. Zatím se hlásí děti od 5 let, ale
mohou i mladší. Rodiče, jejichž
děti projeví zájem o lední hokej,
mohou kdykoli přijít na zimní sta-
dion a dohodnout se přímo s meto-
dikem na podmínkách přijetí dítěte
do oddílu. Mohou i zavolat na tel.
číslo 723 74 66 96, kde jim budou
zodpovězeny případné dotazy. Se-
tkáváme se i s případy, že některé
rodiče odradí finanční stránka to-
hoto sportu, ale i pro takové přípa-
dy tu máme zřízenou půjčovnu vý-
stroje. Samozřejmě helmu, rukavi-
ce a brusle by měly mít děti vlast-
ní, ale v případě, že se po třech ne-
bo čtyřech měsících rozhodnou

pokračovat v hraní hokeje,“ odpo-
věděl metodik Tomáš Verner. Bě-
hem těch tří nebo čtyř měsíců se
nic neplatí. Základna má tréninky
každou středu, sobotu a neděli. V
sobotu a v neděli se čas tréninků
odvíjí od zápasů, ale středa je sta-
bilní.

Jako každý klub v menším měs-

tě se potýká s nízkým počtem zá-
jemců z řad dětí. „Hokejový svaz v
Praze má stále větší nároky a my
se snažíme udržet žákovskou ligu,
protože by byla škoda, kdyby ho-
kej v Bílině skončil. Budu jedině
rád, když se počet zájemců z řad
dětí o lední hokej co nejvíce rozší-
ří,“ dodal Tomáš Verner.

HC Draci Bílina

Romské obãanské sdruÏení
25. ledna se sešli v Bílině představitelé

Romského občanského sdružení z Ústecké-
ho kraje. Jednou z osobností tohoto setká-
ní byl  romský poradce z Krupky Aladar
Nistor. „Chtěli bychom navázat na tradici,
kdy jsme se pravidelně setkávali. Cílem
dnešního jednání je aktuální příprava Ro-
mů k volbám a zhodnocení celého uplynu-
lého roku. Volby jsou pro nás velmi důleži-
té a právě v nich vidím určité možnosti jak
něco změnit. Chtěli bychom podpořit tu
stranu, která bude podporovat nás,“ řekl
romský poradce a odpůrce výstavby azylo-
vých domů Aladar Nistor.

Romský poradce A. Nistor v současné do-
bě řeší problémy s byty  v Krupce. Podle je-

HC Roudnice nad Labem - HC Draci Bílina  3:7 (0:3, 1:2, 2:2)
Roudnice nad Labem - S přehledem zvládli

Draci první utkání play off o přeborníka kraje.
Ambiciózní Roudnici, která se netají snahou
hrát na novém stadionu II. ligu, porazili. Domá-
cí přišlo povzbudit na 400 diváků, vytvořili vý-
bornou atmosféru, ale na Draky to nestačilo.
„Mužstvo hrálo dobře, všichni bojovali a ukáza-
li, že chtějí vyhrát. Byl to asi nejlepší výkon
v sezoně, kluci hráli to, co jsme si v šatně řekli.
Soupeř měl hodně šancí, ale my jsme měli
v brance Dáňu Slačíka, který chytal úplně su-

per,“ neskrýval radost trenér Jiří Hájek.  Roud-
nice hned po první třetině stáhla hru na dvě pět-
ky, ale přesto inkasovala počátkem druhé třetiny
počtvrté. Vávra nahodil žabku na roudnickou
branku z poloviny hřiště a jel střídat. K překva-
pení všech skončil kotouč v brance.  Bílině chy-
běl nejlepší hráč Viedeman. „V České Lípě byl
vyloučen a rozhodčí Smitka mu sebral re-
gistrační průkaz. Já nerad hráče omlouvám, ale
co tam s námi rozhodčí dělal, to jsem dlouho
neviděl, většinu jsme odehráli v oslabení. Pís-

kal naprosto jednostranně a tak se ani nedivím,
že Viedeman vybouchl. Já jsem také rozhodčí-
mu po zápase řekl, jestli mu  není trapné tako-
vé pískání,“ vysvětlil Hájek nepřítomnost  bí-
linské jedničky. 

Branky: Woš 2, P. Zuziak - Louženský 2,
Vávra 2, Chupáň, Lexa, Raichl.

Sestava: Daniel Slačík - Zeman, Miroslav
Slačík, Jan Fait, Paluska, Procházka, Pleva -
Louženský, Novotný, Vávra - Chupáň, Lexa,
Raichl - Srbek, Kousek, Roman Fait.        (ob)

ho slov je zcela zbytečné, aby se neustále vy-
tvářely nové a nové organizace na podporu et-
nických menšin, které se o sebe umí postarat
samy. „Dle mého názoru se sociální politika
zbytečně nafukuje a udržuje uměle, protože
právě na ni se dostane nejvíce financí. Pro-
blém je v tom, že tyto peníze se dostanou do
různých organizací, ale ne tam, kam by měly
jít. Například na mimoškolské a doučovací
aktivity romských dětí nebo na pronájem
místností,“ dodal Nistor. Romské sdružení
bude studovat jednotlivá prohlášení politic-
kých stran a přikloní se k té, která jim bude
svým programem nejvíce nakloněna. Jednot-
liví romští představitelé byli zajedno jak
v otázce zaměstnanosti, tak ve vzdělávání.
„Pokud se nám podaří přimět mladé lidi, aby

studovali a dosáhli vyššího vzdělání, bude
pak pro ně jednodušší najít práci,“ zhodnotil
Štefan Tomáš. Během jednání padla ale i slo-
va kritiky a diskriminace vůči Romům. Ně-
kdo ji viděl především v nezaměstnanosti
a někdo naopak v bydlení. Romská poradky-
ně za Duchcov paní Tomášová podotkla, že ne
vždy se jedná o diskriminaci. „Řeším i takové
případy, že romští občané nemají zájem o prá-
ci, ale jen o služby spojené se sociálními dáv-
kami. Také je velmi alarmující kolik je rom-
ských dětí v kojeneckých ústavech. Takovému
stavu napomáhá stát tím, že navyšuje sociální
a jiné dávky a tím demotivuje tyto lidi, aby
pracovali,“ zdůraznila paní Tomášová a doda-
la, že ne vždy řeší sociální otázku Romů, ale
v některých také případy sociálně slabých
českých rodin. Další setkání Romského sdru-
žení bude probíhat za účasti zástupců měst
Ústeckého kraje.                               (lal)
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Bílin‰tí korfbalisté opût bodovali a dotáhli se na 2. pfiíãku v tabulce
Minulý víkend pokračovala již

sedmým kolem korfbalová celo-
státní liga mladších žáků zápasy
v Doksech. Bílinští hráči a hráčky,
povzbuzeni dvěma výhrami v mi-
nulém kole v Děčíně, odjížděli
v neúplné sestavě s malými nadě-
jemi na nějaké body. „Samozřej-
mě, že známe úskalí chřipkových
epidemií u dětí v tomto období.
Bohužel se to nevyhnulo ani naše-
mu mladému týmu. Doma museli
zůstat Kuba Charvát a Denisa
Mrkvičková, jedni z našich nejlep-
ších,“  řekl  trenér korfbalistů Petr
Mácha. Jak dále dodal, „vůbec ten-
to výpadek nebyl nijak zvlášť znát,
celý tým se semkl k výbornému
výkonu. Bílinskému týmu se poda-
řilo opět vyhrát dva zápasy, a to se
silnými soupeři, jakými je Morav-
ská Třebová a několikanásobný
mistr republiky VKC Kolín. Mu-

sím strašně moc pochválit celý tým
za velkou bojovnost a zisk 4 bodů.
Velmi dramatický byl zejména
první zápas, ale jakým stylem do-
slova rozstříleli tým Kolína, byl
super. Pokud bychom pokračovali
v tomto vítězném tažení, tak by
nás čekaly jako druhý tým ve sku-
pině přímé souboje o mistra repub-
liky s vítěznými celky z moravské
skupiny,“ řekl závěrem Petr Má-
cha.

Výsledky: KC Kaskáda  Bílina -

SK Moravská Třebová  3:2 (0:0).
Koše: Koričárová 2, Hlaváč.

SK Bělá p. Bezdězem - KC Kas-
káda Bílina  7:4 (2:2). Koše: Kou-
ba 2, Jurašík, Hauptvogelová.

KC Kaskáda Bílina - VKC Ko-
lín  9:2 (4:2). Koše: Kouba 2, Hla-
váč, Skřivan, Jurašík, Schulze,
Hauptvogelová, Myslíková, Kori-
čárová.

Tabulka korfbalové ligy mladších
žáků skupiny A po 7. kole:

1. SK Bělá pod Bezdězem 25 b
2. Kc Kaskáda Bílina 19 b
3. SK Moravská Třebová 18 b
4. VKC Kolín 18 b
5. KC Náchod 8 b
6. TKC Děčín 4 b

Družstvo bílinských korfbalistů pozorně naslouchá radám trenéra před
úvodním zápasem.

HC Draci Bílina - HC Roudnice  2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
Bílina - Jasným vítězstvím si

Roudnice uchovala naději na dru-
holigovou baráž. Draci po vítěžství
v Roudnici 7:3 tentokrát na soupe-
ře nestačili. V úvodu hosté vsadili
na tvrdou hru, kterou litoměřický
rozhodčí Chlupsa velkoryse tole-
roval. Na to doplatil jeden z nej-
slušnějších domácích hráčů Srbek,
který si rozhodčímu postěžoval, že
dostal čtyři rány, než se pískalo
a byl v šatně.  To běžela 13. minu-
ta a do konce třetiny si ještě vy-
kloubil rameno Vávra. Pro trest byl
na střídačce jen v civilu nejlepší
domácí hráč Viedeman.  Přitom
úvod utkání Drakům vyšel a díky
Vávrovu důrazu šli do vedení.
Ovšem domácí obrana hrála nedů-
razně  a dovolila hostům doslova
krasobruslení před vlastní bran-
kou. V úvodu druhé třetiny se Dra-
ci vzpamatovali, ale v době tlaku
jim opět roudnický hráč ujel a by-
lo rozhodnuto.  Domácí totálně vy-
padli z tempa. Poslední třetina již
byla v režii Roudnice a Bílina
mohla poděkovat D. Slačíkovi. že
nedostala desítku. Dokreslením
trápení domácích byla poslední
branka Roudnice. D. Slačík vyrazil
na zemi tři střely hostů, ale ti měli
čas vystřelit počtvrté. „Rozhodla
1. třetina, byla vyloučení. Potom
nás hosté přehrávali, byli lepší, my
jsme byli všude druzí. Dnes nám to

nevyšlo. Ve čtvrtek se s tím ve tře-
tím utkání pokusíme něco udělat.
Uvidíme,“ ocenil výkon soupeře
trenér   Jiří  Hájek.  Rozhodující
utkání přeborníka kraje se hraje
16. února.

Branky: 3. Vávra, 51. Paluska -
10.,  48. Hlavička, 5. Sailer, 17.
Wágner, 27. Petr Zuziak, 42. No-
vák, 59. Tintěra.

Sestava: Daniel Slačík - Pleva,
Procházka, Zeman, Miroslav Sla-
čík, Paluska, Jan Fait - Louženský,
Kousek, Vávra - Chupáň, Raichl,
Novák - Srbek, Maďa, Roman
Fait.  (ob)

FK SIAD Bílina - FK Litvínov B  2:1 (0:0)
Souš - Cenného vítězství dosáhla Bílina v pátém ut-

kání Apollo Cupu na umělé trávě v Souši, když ve
čtvrtém porazila Velké Březno 2:0 brankami Mergla a
Hasala.  Utkala se druhá mužstva obou skupin krajské
A třídy a po bezbrankovém poločase se radovali bílin-
ští. Ledový vítr nutil hráče k pohybu, ale první polo-
čas byl typickou přípravou. Hrálo se od vápna k váp-
nu a dvě šance si vypracoval pouze Litvínov. Jednu
zneškodnil Pohl, druhá střela šla nad. „Je to příprava,
a to v zimě znamená, že to je hlavně o běhání,“ viděl
první poločas trenér Ladislav Erben.  Ovšem druhý
poločas již pod reflektory vypadal jinak. Bílina zrych-
lila hru a najednou zde byly i šance. Nejdříve Bečva-
řík zatáhl míč po čáře a Mergl nestačil usměrnit do
branky. Bílina se dočkala v 61. minutě. Mergl byl při
úniku faulován a Novák penaltu s přehledem promě-
nil. Bílina tlačila dál a Christov nastřelil tyč. V 65.

min. přihrál dopředu Christov Merglovi a ten po chy-
bě obrany pohodlně zvýšil na 2:0. Tlak Bíliny ukonči-
la Christovova hlavička těsně vedle. V 69. min. byl
vyloučen Novák společně s litvínovským hráčem a
karta se obrátila. V 73.   min. po střele do tyče Litví-
nov dorážkou snížil. V závěru se vyznamenal mladý
brankář Zejdl, když chytil penaltu. „Druhý poločas  to
byl opravdový fotbal, pěkné akce, šance i branky.  Ten
výkon se mě líbil, kluci hráli opravdu dobře,“ nešetřil
chválou promrzlý bílinský prezident Petr Arpáš.
Ovšem ještě hůře dopadl Erben, který až v Mostě zjis-
til, že s sebou nemá ani teplou bundu ani kulicha.  Sta-
tečně však vydržel na střídačce až do konce. 

Branky Bíliny: 61. Novák (PK), 65. Mergl.
Sestava:  Pohl (46. Zejdl) - Vaňásek, Šulek, Hasal,

Mašata - Spáčil (46. Tietze), Moravec, Christov, Beč-
vařík - Novák, Mergl.              Oldřich BUBENÍČEK

Obranná činnost bílinských žáků v zápase s Bělou pod Bezdězem. Zpra-
va hrající ve žlutém dresu - Hlaváč, Hauptvogelová, Jurašík.


