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V pátek 29. dubna 2011 se v Bílině konalo slavnostní předávání 
čestných občanství Města Bíliny třem významným osobnostem. 
Prvním byl Prof. Dr. med. Karl - Heinz Plattig, Dr.h.c., bílinský 
rodák a světově uznávaný odborník v oblasti fyziologie. Dalším 
oceněným se stal JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl, taktéž bílinský 
rodák a světově proslulý cestovatel a spisovatel, který se dokonce 
pyšní tím, že byl zvolen čestným náčelníkem indiánského kmene 
Kikapů. Poslední čestné občanství obdržel Ing. Čestmír Duda, bý-
valý bílinský starosta v letech 1993-2002.

Město Bílina udělilo čestná občanství

● Bílina má tři nové čestné občany ● Místní pivnice získala nejvyšší ocenění kvality ● Školáci vyčistili židovský hřbitov ● 
Fotoohlédnutí za Májovým jarmarkem ● Matěj Chalupný má dobře nastartováno ● Atletický stadion bude hostit mistrovství ČR ●

Pořadatelem slavnostního večera, 
který se konal v Městském diva-
dle v Bílině, bylo Město Bílina ve 
spolupráci s Kulturním centrem 
Kaskáda. V první části večera 
byla předána čestná občanství, 
která noví čestní bílinští občané 
převzali z rukou starosty města p. 
Josefa Horáčka. Poté následoval 
koncert žáků a učitelů Základní 
umělecké školy v Bílině. Vyvr-
cholením večera bylo vystoupení 

světoznámého českého houslové-
ho virtuóza Jaroslava Svěceného, 
kterého doprovázel jeden z nej-
lepších současných českých kla-
víristů Václav Mácha.
Pořad se konal za přispění Čes-
ko-německého fondu budoucnos-
ti. Partnerem Kulturního centra 
Kaskáda byl spolek vyhnaných 
Sudetských Němců sdružených 
v organizaci Heimatkreisverein 
Bilin. Mgr. Zdena Jílková

Noví čestní občané města Bílina, zleva Ing. Čestmír Duda, 
JUDr. PhDr. Miloslav Stingl a prof. Karl – Heinz Plattig. 

Foto: Václav Weber

Goethe
má v Bílině
pamětní
desku

Významné dny v květnu 
trochu netradičně

Prakticky v každém čísle zpravodaje zmiňujeme významné 
dny v daném období. V květnu máme za sebou již dva státní 
svátky. A co nás čeká dalšího? Uvádím seznam významných 
dní, které nás čekají do příštího vydání zpravodaje. Že jste 
toto nevěděli? Tak již víte, že téměř každý den je co slavit, 
anebo nad čím se zamyslet.

12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek
12. 5.  Mezinárodní den podpory nemocných 

s chronickým únavovým syndromem
13. 5. Světový den koktejlů
15. 5. Mezinárodní den rodiny
15. 5. Světový den proti mozkové mrtvici
17. 5. Světový den telekomunikace
18. 5. Mezinárodní den muzeí
21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti
22. 5. Mezinárodní den biologické rozmanitosti
24. 5. Evropský den národních parků
25. 5. Den Afriky
25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí

V rámci Májového 
jarmarku proběhlo 
také slavnostní 
odhalení pamětní 
desky Johanna 
Wolfganga von 
Goethe na budově 
inhalatoria bílinských 
lázní. Stržení bílého 
plátna se tradičně 
ujal starosta 
města pan Josef 
Horáček tentokrát 

ve spolupráci s novým čestným občanem Bíliny spisovatelem 
a cestovatelem Miloslavem Stinglem. Foto: Václav Weber
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V rámci Májového 

má v Bílině
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Z deníku Policie ČR
Výsledky velikonoční dopravně 
bezpečnostní akce
Během velikonoční pondělní do-
pravně bezpečnostní akce zkontro-
lovali policisté na Teplicku 166 vo-
zidel. Bylo zjištěno 17 dopravních 
přestupků, za které bylo uloženo 
15 pokut v hodnotě 6300 Kč. Dva 
přestupky se oznámili správnímu 
orgánu. V rámci oslav Velikonoc 
usedli za volant 2 řidiči pod vlivem 
alkoholu, kteří natrefili na policejní 
hlídku.Dva řidiči nebyli připoutáni 
a pět vozidel mělo špatný technický 
stav. Během prodlouženého víken-
du nedošlo na Teplicku oproti jiným 
částem republiky ke smrtelné ani 
jiné závažné nehodě.  

Z bytu zmizela korela
Neznámý zloděj rozbil skleněnou 
výplň balkónových dveří u přízem-
ního bytu v Bílině a vnikl dovnitř. 
Zde následně odcizil plazmový tele-

vizor, DVD přehrávač a další elek-
troniku. Kromě toho si odnesl i klec 
včetně papouška Korely. Majiteli 
vznikla na odcizených věcech a zví-
řeti škoda téměř 24 tisíc korun. Po 
pachateli pátrají bílinští policisté.
 
Zlostí rozbil automat
Poškození cizí věci se dopustil 31letý 
muž z Bíliny. Ten v bílinském sport-
baru  udeřil pěstí do krycí skleněné 
výplně výherního automatu,kterou 
rozbil. Jeho chování vyprovokovali 
jiní návštěvníci baru, kteří ho slovně 
obtěžovali a on ze vzteku udeřil do 
automatu. Jednáním vznikla škoda 
24 tisíc korun.

Eletrocentrála zmizela z ulice
Ke krádeži elektrocentrálydošlo 
dnes časně ráno v Ledvicích. Ne-
známý pachatel nezjištěným před-
mětem překonal kovový řetěz uza-
mčený visacím zámkem a následně 

z volně přístupného chodníku odci-
zil přenosnou elektrocentrálu , která 
byla tímto kovovým řetězem při-
pevněna k lampě veřejného osvět-
lení. Poškozené firmě vznikla škoda 
v předběžné výši 40.000 Kč.

Březnová loupež v Bílině 
objasněna
Dne 16. 3. 2011 v době kolem 11:14 
hodin došlo v Bílině na čerpací sta-
nici k loupežnému přepadení. Teh-
dy neznámý pachatel  maskovaný 
kapucí vběhl do kanceláře benzínky 
a pod pohrůžkou násilí požadoval 
po obsluze vydání peněz. Pak si vzal 
z pokladny nějaké peníze a z místa 
odešel. Nyní se podařilo krimina-
listům zjistit totožnost pachatele. 
Je jím 23letý muž z Bíliny, kterému 
již bylo sděleno obvinění z loupeže. 
Vyšetřován je na svobodě.

Zloděj byl zadržen 
všímavým občanem
V Bílině došlo v uplynulých dnech 
k okradení 60ti leté ženy. Ta šla po 
chodníku na sídlišti, když k ní přibě-
hl 29letý místní muž, který jí z levé 
ruky vytrhl kabelku a dal se na útěk. 
O pár metrů dál byl však zadržen 
statečným všímavým občanem, při-
čemž kabelku při útěku odhodil do 
křoví a peněženka ženy u něj byla 

nalezena. Všechny odcizené věci si 
poškozená na místě převzala zpět 
a zloději policisté sdělili podezření 
z přečinu krádež. 

Policie kontrolovala dodržování 
rychlosti
V úterý 3. 5. se konala na Teplicku 
dopravně bezpečnostní akce. Po-
licisté se zaměřili na dodržování 
předepsané rychlosti, ale i na do-
držování dalších předpisů. Zkont-
rolováno bylo celkem 210 vozidel. 
Možná i deštivé počasí přispělo 
k tomu, že řidiči jezdili opatrněji 
a žádný z kontrolovaných neporušil 
předepsanou rychlost. Celkem bylo 
zjištěno 48 přestupků, za které byly 
uděleny pokuty v hodnotě 42 tisíc 
korun. Jeden řidič řídil pod vlivem 
návykové látky. Šest vozidel mělo 
špatný technický stav a jeden řidič 
nebyl připoután. Podobné akce se 
budou i nadále opakovat.

Naftu vysál z jeřábu
To, že se krade nafta ze zaparkova-
ných vozidel je policistům známé. 
Tentokrát se však neznámý zloděj 
zaměřil na jeřáb, který byl odsta-
vený u silnice z Hostomic na Úpoř. 
Rozbil víko hrdla palivové nádr-
že a vysál celkem 180 litrů nafty 
v hodnotě přes 6 tisíc korun.

Asistent pro terénní kontakt 
v Bílině je program který 
zřizuje Most k naději o. s. 
Tento program je určen ne-
jen pro uživatele drog, ale 
i pro osoby blízké těmto uži-
vatelům (rodina, kamarádi, 
děti uživatelů).

Vzhledem k tomu, že během 
pracovního týdne nemají teré-
ňáci možnost narazit na některé 
skupiny uživatelů ve své běžné 
pracovní době (10:00- 18:30) 
na ulici a v bytech, (uživatelé 
jsou v té době také v zaměstnání 
nebo ve škole) posouvají svou 
pracovní dobu do večerních 
a nočních hodin, kdy je možné 
tyto skupiny osob zastihnout 
a navázat bližší kontakt, nebo 
případnou spolupráci. Další 
výhodou nočních terénů je, že 
pracovníci si mohou zmapovat 
terén s větší přesností. Přes den 
se totiž klienti většinou pohy-
bují jinde, než večer. 
V rámci nočních terénů se 
o víkendech pracovníci účast-
ní i různých kulturních akcí 

(koncerty, poutě, slavnosti…). 
Těchto akcí se účastní také 
mladí lidé příležitostně užíva-
jící nelegální drogy. Za kultu-
rou sem dojíždí i lidé z okol-
ních měst a teréňáci tak mají 
možnost se  seznámit i s nimi. 
Někteří z nich se zde poprvé 
setkávají s drogami a proto 
je důležité, že se tu pohybují 
pracovníci ATK, kteří je mo-
hou varovat a promluvit s nimi 
o rizicích a úskalích zneužívá-
ní OPL. Ve chvíli, kdy se tito 
mladí lidé dostanou do problé-
mů s drogami už totiž ví, na 
koho se mohou bezpečně ob-
rátit o pomoc. Říká Jan Šroub 
který pracuje jako terénní pra-
covník.
Martin Motl, Most k naději o.s.

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

Víked s Městskou policií v DDM Bílina
Městská policie Bílina a Dům dětí a mládeže Bílina pořádají další ze série 
víkendů plných her, soutěží, užitečných rad a dalších zajímavých aktivit. Děti 
se kromě jiného dozvědí, jak se chovat o prázdninách, jaká nebezpečí jim 
hrozí v přírodě, při koupání, při sportu, na kole atd. Samozřejmě že odvážlivce 
neošidíme ani o velmi oblíbenou noční„stezku odvahy“.
Začínáme v pátek 20. května v 17:00hod. a končíme v sobotu 21. května 
v 11:00hod. Přihlášky - recepce DDM Bílina do 19. května 
PROGRAM: 
- Sportovní klání v sálové kopané 
- Závod na koloběžkách a in-line bruslích 
- Promítání filmů s preventivní tématikou 
- Beseda s preventistou MP na téma „Bezpečné prázdniny“ 
- Táborák s opékáním vuřtů a podobných „mňamek“ 
- Vědomostní kvízy a soutěže s bezpečnostní tématikou 
- Stezka odvahy pro odvážné holky a kluky 
- Sobotní exkurze na služebně MP Bílina 
Akce bude probíhat v prostorách a v zahradě DDM Bílina.
Vhodné oblečení, sportovní obuv, spacák, hygienické potřeby, hrníček a dobrou 
náladu s sebou! Nezapomeňte na koloběžky a in-line brusle. Přilby, chrániče 
kolen a loktů povinné! Kdo zapomene přilbu či chrániče - nezávodí! Přihlásit 
se můžete i s platbou 170 Kč na recepci DDM Bílina. Akce je určena pro děti 
od 6 do 14 let. Těší se na Vás pracovnice DDM Bílina a strážníci MP Bílina. Pro 
všechny účastníky bude po dobu akce zajištěna strava a pitný režim. 

Dům dětí a mládeže Bílina 
Havířská 529/10, 418 01 Bílina www.ddmbilina.cz 
tel. 417 821 577, 774 821 111
Přijďte prožít nevšední víkend s Městskou policií Bílina.

Terénní pracovníci a noční terén
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Loni občané odevzdali k re-
cyklaci 557 televizí a 313 mo-
nitorů

Bílina již několik let poskytuje 
občanům možnost třídit vyslouži-
lé spotřebiče – mimo jiné televize  
a monitory. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, primárních surovin a vody 
jsme díky tomu ušetřili životnímu 
prostředí, stejně jako o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových ply-
nů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace nám poskytla analýza 
neziskové společnosti Asekol, která 
zajišťuje pro Bílinu sběr a recyklaci 
občany tříděných elektrozařízení. 
Zpětný odběr a recyklace jedné 
televize uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce 
nepřetržitého svícení, spotřebu ropy 
osobního automobilu za 22 km jíz-
dy nebo zabrání vzniku odpadní 
vody z deseti sprchování. tato zjiš-

tění přinesla analýza dopadu sběru 
a recyklace televizí a monitorů na 
životní prostředí, jejíž zpracování 
iniciovala společnost ASEKOL. 
Výsledek studie jasně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení je pro 
životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného 
odběru televizorů a počítačových 
monitorů. Hodnotila jejich sběr, 
dopravu, zpracování až do okamži-
ku finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu nebo k jejich ko-
nečnému zneškodnění. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsledky studie 
byly prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané B9liny v loň-
ském roce vytřídili 557 televizí 
a 313 monitorů. Tím jsme uspořili 

129 kWh elektřiny, 2 564 litrů ropy, 
651 908 litrů vody a 5 853 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme sní-
žili emise skleníkových plynů o 34 
tun oxidu uhličitého ekv. a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 132 
tun,“ popsala konkrétní úspory 
pro životní 
prostředí 
Ing. Olga 
Roučková, 
ředi te lka 
Městských 
t e c h n i c -
kých slu-
žeb Bíli-
na. 
Když si uvědo-
míme, že například 
osobní automobil 
vyprodukuje za rok 
provozu 2 tuny skle-
níkových plynů a jed-
na čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 

2,2 MWh elektrické energie, jsou 
to impozantní čísla.
Přestože byla studie zaměřena pou-
ze na televize a monitory, přínos pro 
životní prostředí představuje recyk-
lace všech ostatních druhů starých 
spotřebičů. Dík si tedy zaslouží 
všichni, kteří elektroodpad nevyha-

zují do popelnice nebo 
dokonce do příro-
dy, ale nosí jej do 
sběrného dvora.
Městské technické 

služby Bílina

Když si uvědo-
míme, že například 
osobní automobil 

všichni, kteří elektroodpad nevyha-
zují do popelnice nebo 
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Miloslav Stingl: Do rodné Bíliny teď budu jezdit častěji

Díky zodpovědným občanům ušetřila Bílina životní prostředí 

I když mu nebylo dobře, ochotně se zvedl ze židle a s úsměvem 
přišel ke stolu poskytnout rozhovor. Kdo se osobně setkal se spiso-
vatelem a cestovatelem Miloslavem Stinglem, jistě mi dá za prav-
du, že tento člověk má v sobě něco neuvěřitelného, kouzlo, které 
je umocněno opravdu bohatými životními zkušenostmi a zážitky. 
Vždyť kdo se může pochlubit tím, že procestoval 151 zemí světa 
a domluví se 17 jazyky? Na setkání s takovým člověkem nelze 
zapomenout. Bílina má to štěstí, že se zde Miloslav Stingl v roce 
1930 narodil a srdce ho sem táhne čím dál častěji.

Co pro Vás znamená být čestným 
občanem svého rodného města?
Znamená to opravdu moc, byl jsem 
v 151 zemích světa, ale jen v jedné 
jsem se narodil a v jednom městě – 
tady v Bílině, v domě 87, který bo-
hužel již strhli. Považuji to za velké 
vyznamenání.Je to pro mě citová 
záležitost. Byl jsem velmi dojat. 
Bíliňanům, vedení města opravdu 
moc děkuji, protože pro mě je to 
srdcová záležitost.

Myslím, že Bílina si také váží toho, 
že má takového rodáka.
Tak za to, že jsem se tady narodil, 
nemůžu ani tak já jako spíš rodi-
če. Tatínek tady pracoval na dole 
a shodou okolností dělal přesně 
tu funkci, kterou dělal bývalý 
starosta pan inženýr Duda. A žili 
jsme tu vlastně až do času války. 
Já jsem spisovatel, tedy při své 
skromnosti a tady jsem učil první 
slova, chodil jsem do české školy, 
pan učitel se jmenoval Beneš, to 
si dodnes pamatuji. A psaní mě 
kromě jiného živí dodnes.

Jezdíte do Bíliny pravidelně?
Začnu jezdit. Není žádným tajem-
stvím, že jsem byl pořád ve světě. 
Tak teď samozřejmě budu jezdit na 
všechny možné akce. Například teď 
jsem s panem starostou odhaloval 
pamětní desku Goetheho. Někdo se 
mě ptal, jestli jsem chodil s Goethem 
do školy, tak to prosím Vás řekněte, 
že ne, že byl o několik tříd výš. Pro-
stě chci jezdit. Žiju v Praze, ale teď 
už tolik cest dělat nebudu. Dneska 
zrovna je mi blbě, během dvou dní 
jsem dělal sedm akcí. V Praze mám 
natáčení, rádia, rozhlas. Minulý 
týden jsme byl v Brně a dělal jsem 
sedm akcí během jednoho dne. To 
by i pro dvacetiletého člověka bylo 
namáhavé a mně už něco přes dvacet 
je. Do Bíliny tedy budu jezdit, přece 
jen je to jednodušší než třeba na Ta-
hiti. A obzvlášť pokud budou takové 
akce jako tato nebo třeba jarmark. 
Koneckonců jsem čestný občan, tak 
třeba dostanu i lacinější vstupenku.

Odbočme trošku od Bíliny k Če-
chám a Čechům obecně. Říká se 

o nás Češích, že  máme specifický 
humor a určitou typickou povahu. 
Vy můžete posoudit naši jedineč-
nost. Je nějaký národ podobný?
Toto je krásná otázka. Nejprve řek-
nu, že jsem velmi hrdý na to, že jsem 
Čech. Byl jsem ve 151 zemích světa 
a napsal jsem například knihu o Ha-
vaji. Říkám to proto, že Havajci mají 
takové rčení „Nade všechny národy 
je lidství“. A to nás spojuje s Něm-
ci, Američany, Židy. Že bychom 
byli nějak zvlášť výjimeční, tak to 

si myslím, že jsme ve dvou věcech: 
Máme opravdu velice svérázný 
humor a třeba já, a tím neříkám, že 
všichni, jsem optimista. I navzdory 
tomu, jak je mi blbě. To si myslím, 
že by měla být přednost, i když ne-
říkám u všech. Jsem hrdý na to, že 
jsem Čech a kdybych si mohl vybrat, 
tak bych zase chtěl být tedy Čechem. 
Budu se těšit na shledanou v Bílině.
Také se budu těšit na další setkání 
a děkuji Vám za rozhovor.

Jana Šimková

Miloslav Stingl (vpravo) v Bílině s kolegou spisovatelem Josefem 
Formánkem, který stál u zrodu geografického magazínu Koktejl. 
Foto: Václav Weber

na čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 

služby Bílina
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Tříletý projekt Vzdělávání 
v eGON centru Bílina je ve své 
třetině. Počet úspěšných absol-
ventů kurzů poměrně výrazně 
překračuje 200. Projekt je za-
měřen na vzdělávání úředníků 
a tím zkvalitnění služeb ve ve-
řejné správě. Úředníci možnosti 
bezplatného vzdělávání využí-
vají a mnozí z nich mají absol-
vovaných kurzů hned několik. 
V současné době probíhají kur-
zy základů wordu a chystají se 
další. Všechny kurzy musejí mít 
akreditaci a tuto podmínku spl-
ňují kurzy základních znalostí. 

Kurz odstraní zdlouhavé 
hledání a zefektivní práci

Většina absolventů sice běžné 
uživatelské znalosti například 
wordu má, ale odborný školitel 

dokáže jejich znalosti a doved-
nosti zlepšit tak, aby se jim s pro-
gramem lépe a rychleji pracovalo 
a odpadlo zdlouhavé hledání růz-
ných nástrojů, jak udělat to či ono. 
Kdo pracuje s počítačem a musel 
přejít na nové verze office, ví, 
o čem mluvím. 
 „Přijali jsme nyní nového školitele 
a zatím se jeví dobře. Profesionální 
školitel je slibným předpokladem 
zvýšení kvality kurzů,“ vysvětluje 
Miloslav Dvořák, manažer vzdě-
lávání eGON centra a vedoucí IT 
oddělení městského úřadu. Jak již 
bylo zmíněno v nabídce jsou mo-
mentálně kurzy wordu, o které je 
mezi úředníky velký zájem. Sami 
si kurzy vyhledávají a zajímají se 
o další. Vzhledem k tomu, že pod-
le slov Dvořáka přinášejí lepší ori-
entaci v legislativních věcech, jsou 

přínosem. Svědčí o tom i pozitivní 
zpětná vazba absolventů. 

Kromě úředníků zájem 
bohužel není

Dvořák však zmínil i jeden momen-
tální nedostatek a to téměř nulovou 
účast zastupitelů a lidí ze spádových 
obcí na zmíněných kurzech. „Je to 
určeno i pro ně, mají jedinečnou 
šanci. Všechny takové kurzy jsou 
jinak placené a těžko by se jim ně-
kdo přizpůsoboval s časem. To my 
můžeme. Chtěl bych tak apelovat na 
tyto lidi, aby dávali požadavky, kdy 
by se jim kurzy hodily,“ říká Dvo-
řák. Uvažuje také o tom, že vytvo-
ří dotazník, který by snad pomohl 
odhalit nezájem lidí mimo městský 
úřad o vzdělávací kurzy.
Vzhledem k tomu, že jsou před 
námi letní měsíce, doba dovole-

ných, počítá Miloslav Dvořák 
pro toto období s menší nabídkou 
kurzů. Byl by problém naplnit ka-
pacitu. Ve velkém se opět kurzy 
rozjedou od září a přibudou další. 
Vzhledem k tomu, že málokdo 
se dokáže rychle a bez problé-
mů „poprat“ s tabulkami, mají 
zaměstnanci úřadu velký zájem 
o kurz excelu. Dvořák vysvětlu-
je, že excel začne až po skončení 
wordu. Předpokladem je konec 
letošního roku.
Zájemci o kurzy z řad zastupitelů, 
zaměstnanců organizačních slo-
žek města i lidé z obecních úřadů 
spádových obcí mohou kontakto-
vat pana Miloslava Dvořáka buď 
na adrese dvorak@bilina.cz, ane-
bo na telefonním čísle 417 810 
855. Více informací o projektu 
najdete na www.bilina.cz.

Audiostezka Bílinou vznikla po vzoru stejného průvodce v nedalekých Teplicích, kde ji založilo 
sdružení Pro-polis ve spoluoráci s teplickým Gymnáziem. Audiostezka Bílinou je projekt 
naučné stezky, která nyní zahrnuje 17 objektů. Je určena návštěvníkům města i rodilým Bí-
liňanům. Průvodní texty jsme pro vás nahráli jako zvukovou stopu ve formátu MP3, kterou 
doporučujeme poslouchat přímo u jednotlivých objektů. 

Obrazem: Autobusové nádraží už má konkrétní podobu 

DÍVÁTE SE?
Různé akce v reportážích 

z Bíliny můžete vidět 
ve vysílání REGIA TV. 

Najděte si je na kabelové 
televizi UPC Express 
a také na internetu 
na www.regia.tv

Vzdělávací kurzy jsou pro úředníky přínosem

Práce na autobusovém nádraží v Bílině se chýlí ke konci. Bližší informace o nádraží i plánovaném obchodním centru přineseme 
v dalším čísle Bílinského zpravodaje, který vyjde 26. května. Foto: Václav Weber

Bílinská Audiostezka čeká na rozšíření

Práce na Audiostezce trvaly 
zhruba tři měsíce a 18. listopa-
du 2009 byla slavnostně pokřtě-
na. Projekt vznikl za finanční 
podpory města Bílina.
První tisícovku návštěvníků za-
registroval web Audiostezky na 
počátku dubna 2010. Tedy půl 
roku po jejím zpuštění. Zname-
ná to, že denně se na stránky 
podívá zhruba osm lidí, což je 
při velikosti města Bíliny cel-
kem dobrý výsledek.

Takto popisuje svůj projekt Au-
diostezky sdružení Bílina 2006. 
Jak je to ale nyní? Plánuje sdru-
žení stezku rozšířit? Na to od-
pověděl předseda Bíliny 2006 
Jan Beneš. „V loňském roce 
rozšíření nevyšlo, dělali jsme 
velkou výstavu,“ nastínil důvod 
Beneš. Zájem o rozšíření však 
stále platí. Sdružení by chtělo 
do Audiostezky přidat 5 – 6 no-
vých míst, plus vzpomínky na 
dvě místa, která již neexistují. 

„Máme připravené texty, ty se 
musí načíst a přeložit,“ popsal 
Beneš.
Jak již bylo zmíněno výše, 
o stezku je poměrně zájem. 
Předseda však dodává, že pozi-
tivní ohlasy přicházejí převážně 
z Německa, Mostu, Loun a dal-
ších okolních měst, od Bíliňanů 
nikoliv. 
Rozšíření zajímavé myšlenky 
Audiostezky se tak jistě brzy 
dočkáme.
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Pivo se točí po celé republice a na každém rohu. Bílina se ale může 
pochlubit tím, že se zde dá jít na jedno (dvě, tři, čtyři a více...) 
z nejlepších piv v České republice. Není tím myšlena žádná kon-
krétní značka, což je otázka preference, ale starost a péče o pivo. 

512. května 2011

V Bílině se točí nejlepší pivo, 
místní pivnice uspěla v celorepublikové konkurenci

Poděkování 
technickým 

službám
Chtěli bychom veřejnou 
pochvalu pro Městské 

technické služby v Bílině.
Po Jarmarku na Kyselce 
byl hrozný nepořádek, 
ale už druhý den ráno 

bylo vše uklizené 
a pěkně čisté.

Za to jim chceme moc 
poděkovat. 

Jiřina a Milan Stařečkovi

Dražba v rámci soudního výkonu rozhodnutí
ŘADOVÝ PROVOZNÍ DŮM S BYTY V BÍLINĚ

Dražba se koná dne 14. července 2011 od 09.00 hodin č. dv. 14
I. patro budovy Okresního soudu v Teplicích, U Soudu 1450, 416 64 Teplice

Označení předmětu dražby:
budova č.p. 150 – objekt bydlení na pozemku p.č. 1803 

(z části podsklepený, v přízemí 3 provozovny, v I. patře 2 byty)
pozemek p.č. 1803 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 271 m2

v katastrálním území a obci Bílina, okres Teplice.

Výsledná cena dražených nemovitostí 2,800.000 Kč
Nejnižší podání pro dražbu nemovitostí 1,400.000 Kč
Výše jistoty pro dražbu nemovitostí 1,000.000 Kč

S úplným textem usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 24. 3. 2011 
č.j. 35 E 2213/2002-132 o výkonu rozhodnutí – prodejem nemovitosti se lze seznámit 

na úřední desce uvedeného soudu.

Na stěně bílinské Pivnice U Děd-
ka na Újezdském předměstí visí 
ocenění Ligy garantované kva-
lity společnosti Heineken Česká 
republika. Znamená to, že pivu 
je zde věnována ta nejlepší péče 
a milovníci zlatavého moku si mo-
hou vychutnat pivo takové, jaké 
má být. „Jsme zcela přesvědčeni 
o kvalitě našich produktů, když 
opouštějí brány našich pivovarů. 
Nicméně platí okřídlené rčení, že 
pivovar pivo vaří, ale hospodský 
pivo dělá,“ uvádí společnost 
Heineken na svých stránkách. 
Ligou garantované kvality tak 
oceňuje hospodské, kteří dělají 
pivo nejlépe. 
Tuto cenu letos vyhrálo 40 pro-
vozoven z celé České republi-
ky, mezi nimi i tradiční bílinská 
Pivnice U Dědka. Ze severních 
Čech bylo nominováno 146 
provozoven. 
Majitelé pivnice Robert Lukačo-
vič a Petra Becherová mají z oce-
nění obrovskou radost. V hostin-
ské činnosti podnikají již jede-
náct let, jsou majiteli a zároveň 
hospodskými, rodinné pivnici 
věnují velké množství času 
i peněz. Teď se jejich úsilí 
zúročilo a bylo odměněno.

A jak vůbec takové zjišťování 
kvality péče o pivo probíhá?
„Přijede sládek, nechá si natočit 
pivečko. Pak vám jezdí kontroly, 
měří se sudy, sleduje skladování, 
kouká se do sanitační knihy, jest-
li se vše dodržuje podle výrob-
ních postupů. Pak přijel i hlavní 
sládek Čech a Moravy, který jak 
ochutnával, tak bral stěry z pípy, 

z naražeček, bral si vzorky, 
ze kterých se dělaly 

chemické rozbory. 
V lednu, únoru 
a březnu jsme 
se účastnili 
Akademie gas-
tronomického 
umění  v pivo-
varu, následně 
jsme byli navr-
ženi do Ligy ga-

rantované kvality 
a vyhráli jsme,“ 

popsali majitelé.
Kvalitní péče se samo-

zřejmě projeví na chuti piva. 
Robert Lukačovič vysvětluje, 
že pokud nejsou dodržovaná 

pravidla, na pivu je to poznat 

tím, že nemá ten správný říz. „Má 
pak takový špatný ocásek. Ono 
stačí, když se špatně umyjí skle-
nice, pivo se hned chová jinak, 
klesá rychle pěna, kolem se tvoří 
bublinky, nekroužkuje.“ Vzhledem 
k tomu, že pivnice má za jedenáct 
let své stálé návštěvníky, shodují se 
majitelé, že zhruba 80 % zákazníků 
kvalitu opravdu pozná a ocení. Ni-
kdy se však nejde zavděčit všem. 
Významné ocenění je pro majitele 
také velkou výzvou k udržování 
kvality. Mají navíc v hlavě plno 
plánů a nápadů, jak být ještě lepší 
a nabídnout víc, třeba k dobrému 
pivu také dobré jídlo. To je však 
zatím ve fázi přání a plánů a zá-
kazníci se musejí nechat překva-
pit. Momentálně mohou využívat 
vnitřní prostory pivnice, které 
v současnosti pravidelně okupují 
hokejoví fanoušci, anebo vzduš-
nější alternativu nabízí příjemná 
zahrádka s dětským koutkem, gri-
lem a precizně uspořádanou skal-
kou. Jana Šimková

Pyšní majitelé Pivnice U Dědka 
Petra Becherová a Robert Lukačovič

opouštějí brány našich pivovarů. 
Nicméně platí okřídlené rčení, že 
pivovar pivo vaří, ale hospodský 
pivo dělá,“ uvádí společnost 
Heineken na svých stránkách. 
Ligou garantované kvality tak 
oceňuje hospodské, kteří dělají 

Tuto cenu letos vyhrálo 40 pro-
vozoven z celé České republi-
ky, mezi nimi i tradiční bílinská 
Pivnice U Dědka. Ze severních 
Čech bylo nominováno 146 

Majitelé pivnice Robert Lukačo-
vič a Petra Becherová mají z oce-
nění obrovskou radost. V hostin-
ské činnosti podnikají již jede-
náct let, jsou majiteli a zároveň 
hospodskými, rodinné pivnici 

z naražeček, bral si vzorky, 
ze kterých se dělaly 

chemické rozbory. 
V lednu, únoru 

rantované kvality 
a vyhráli jsme,“ 

popsali majitelé.
Kvalitní péče se samo-

zřejmě projeví na chuti piva. 
Robert Lukačovič vysvětluje, 
že pokud nejsou dodržovaná 

pravidla, na pivu je to poznat 
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Zapojili jsme se do obnovy „staré Bíliny“

Duben končí – startuje se! 
Ježibaby veselme se!

V posledním dubnovém týdnu jsme pod tímto názvem připravili 
týden kouzel a čarování pro děti naší mateřské školy – 2. ročník 
SLETU ČARODĚJNIC. Ráno děti ve třídě vítaly čarodějnice 
a seznamovaly je s tradicí letu čarodějnic. 

Každý den čekaly na malé čaro-
dějnické učně úkoly. Vystřiho-
valy pavouky, netopýry a vybar-
vovaly je. Vařili jsme z bylinek 
kouzelné „lektvary“, ochutná-
vali je a vymýšleli pro ně názvy 
(proti zlobení, na bolení bříška, 
na veselou mysl apod.). Také 
jsme vyráběli bylinné váčky 
neboli „ škapulíře“ proti všemu 
zlému. Směsí bylin jsme napl-
nili škapulíře a pronesli tajné 
zaříkávadlo, kterým má škapulíř 
kouzelnou moc a ochrání nás od 
všeho zlého po dobu tří úplňků. 
Děti tak měly možnost poznávat 
bylinky a jejich účinek na zdraví 
člověka, ale také nebezpečí při 

požití neznámých a jedovatých 
rostlin.
Týden vyvrcholil v pátek, kdy na 
děti čekaly záludnosti a úkoly, kte-
ré musely splnit – lovení hmyzu 
ve slizu (škrob), překusování žížal 
(želatinových) a podobné zálud-
nosti. Když jsme se vyřádili, tak 
jsme s veselou náladou vyletěli do 
ulic vystrašit kolemjdoucí a ko-
lemjedoucí. Za velkého rozruchu 
jsme „proletěli“ Seifertovou ulicí, 
nabrali směr k poště, okolo Lidlu 
a zpět na základnu do Síbovky.
Tak zase za rok. Letu zdar!!!
Chcete-li vědět více, navštivte 
naše webové stránky: 
www.sibova.ms-bilina.cz

Čarodějky ze Síbovky (MŠ Síbova)

Aerobik z DDM Bílina opět na stupních vítězů

V pátek 22. 4. se děti z DDM Bílina z kroužků aerobiku  Cvrček, 
Caviky a Cik-Cak zúčastnily již popáté soutěže Dance Děčín 2011. 
Tato soutěž je velmi rozsáhlá a jednou z částí je i aerobik. Aerobiko-
vá soutěž je rozdělena na komerční aerobik a team show aerobik.

Pro skupinu Cvrček to byl druhý 
závod v letošní sezóně. Se svojí 
skladbou Tarzan a Jane se dostali 
na osmé místo, ale ostudu rozhod-
ně neudělali. Na nováčky v kon-
kurenci 12 týmů to byl krásný vý-
kon. Skupina Caviky dosáhla až 
nejvýše a vybojovala zlato, sku-
pina Cik-Cak se dostala o příčku 
níže a dosáhla na stříbrnou pozici.

Dalším závodem, který se ko-
nal 1. května, byl Zlatý pohár 
v Hradci Královém, kde sku-
pina Cik-Cak obsadila krásné 
třetí místo a skupina Caviky 
nechtěnou bramborovou me-
daili. Všem dětem gratulujeme 
a přejeme další úspěchy.

Věra Ryjáčková 
a Petra Rosenkranzová

Dne 11. května  
se dožívá 80 let paní
Juliana Majerová

Vše nejlepší přeje celá rodina

Blahopřání

Juliana Majerová

BlahopřáníBlahopřání

Kvalitu bílinského 
aerobiku dokazují 
pravidelné medailové 
pozice na soutěžích.

Poučíme se 
z minulosti?
Základní škola Za Chlumem 
zahájila spolupráci se Sdruže-
ním Bílina 2006 a Židovskou 
obcí při obnově „zapomenuté“ 
památky v Bílině – židovského 
hřbitova. Protože mnozí buď 
nevědí, kde se nachází, nebo 
už zapomněli, kde by mohl 
být, napovíme, že je v zadní 
části městského hřbitova za 
památníkem pro padlé vojáky 
ve druhé  světové válce.

První práce na obnově této 
památky začali žáci druhé-

ho stupně v pondělí 1. dubna 
2011.
Všichni pracovali s plným na-
sazením, a tak se nám podařilo 
upravit vstupní část. Poněvadž 
je zde hodně práce, budou se 
žáci pravidelně střídat, aby se 
jim alespoň částečně podařilo 
terén upravit. 
Nedílnou součástí pracovní 
spolupráce budou i doprovod-
né akce – besedy, přednášky, 
exkurze, díky nimž se žáci se-
známí s celkem málo známou 
židovskou kulturou.
Židovský hřbitov je možné na-
vštívit už nyní, také případní 
brigádníci jsou vítáni.    

Mgr. Ivana Kulinová
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Abraxas zahráli v Bílině, slaví 35 let od svého vzniku
Abraxas je česká rocková skupina vzniklá v roce 1976 na troskách 
pražské skupiny Abraam, v letošním roce tak slaví 35 let od svého vzni-
ku. Vůdčí osobností skupiny je od samého počátku kytarista a skladatel 
Slávek Janda. Současnou sestavu tvoří: Slávek Janda (kytara, zpěv), 
Miroslav Imrich (zpěv), Ivan Pelíšek (bicí), Zdenda Chládek (basa, 
zpěv). V roce 2009 vydala skupina svoje zatím poslední album Hlava 
v oblacích a absolvovala společné turné s Michalem Pavlíčkem. Legen-
da českého rocku se zastavila v Bílině a můžete ji vidět i na květnovém 
zahájení lázeňské sezony v Teplicích.

Učitelé na ZUŠ aneb 
Krátké rozhovory o jejich práci

Ranč u lesa...
...bylo překvapení pro děti z MŠ 
Švabinského 664, které zůstaly 
v mateřské škole na celý den. Paní 
učitelky zajistily dětem prohlídku 
ranče s ustájenými koňmi, dozvě-
děly se nové poznatky o koních, na-
krmily si kozičky a každý se svezl 
na koni. Mezitím jim paní učitelky 
opekly vuřty, no to bylo žúžo s ke-
čupíčkem či s hořcicí. Paní kuchař-
ky připravily správnou svačinku se 
sušenkami, čajíkem. A to, že nemu-
sely tento den odpočívat, bylo pro 
ně největším požitkem. Na zpáteční 
cestě sice několik dětí usnulo, ale 
měly tolik zážitků, že celý večer 
měly rodičům co vyprávět. Tato 
výprava za poznáním se opravdu 
vydařila. Eliška Růžičková, 

ředitelka MŠ Švabinského

Rozhovor s ředitelem školy Jiřím 
Kopou uzavírá cyklus, ve kterém 
se čtenářům představili a na dané 
otázky odpověděli učitelé Základ-
ní umělecké školy v Bílině.

Mým hlavním oborem je hra na po-
zoun, přesto více než dvacet let vyu-
čuji převážně hru na klávesy. Jednak 
mě svět elektronických hudebních 
nástrojů baví a zároveň, bohužel, je 
jen velmi málo dětí, které by se chtě-
ly naučit hrát na žesťové nástroje.

S čím od vás děti odcházejí, 
co všechno umějí?
Se žáky se více než na klasiku zamě-
řujeme na oblast taneční hudby, pře-
devším swingu a jazzu. Snažím se 
je vést k tomu, aby ovládli také hru 
podle akordových značek a dokázali 
doprovodit melodie různých stylů, 
a to nejen s pomocí doprovodné jed-
notky v keyboardech. Mým cílem 
je, aby žáci svou hrou obstáli v praxi 
a necítili se nejistě ani u klasického 
klavíru. Je jedno, budou-li jednou 
hrát pro radost svým dětem, kama-
rádům při oslavách nebo stanou-li se 
dokonce členy nějakých hudebních 
těles. Důležité je, aby se v nich mu-
zika drápkem zachytila a byla jim 
dobrou průvodkyní životem. 

Máte nějakou osvědčenou 
metodu nebo aktivitu, kterou 
jste žáky vždy stoprocentně 
zaujal?
Při práci s lidmi nemůže být nic, co 
by 100% účinkovalo na všechny. 
Každé dítě k nám přichází nebo je 
rodiči přivedeno z jiného důvodu 
a má jiné představy a očekávání. 

Podstatné je, aby vidělo, že jeho 
vynaložené úsilí má smysl a vý-
sledky. Obecně velkou motivací je 
společné hraní v souborech, prostě 
„dělání“ muziky. Dítě se stane sou-
částí kolektivu, snaží se vyrovnat 
ostatním spoluhráčům, nic nezka-
zit. Navíc se baví. 

Co se vám na práci nejvíce 
líbí?
Těší mě, mohu-li pracovat se žá-
kem, kterého hudba baví, chce se 
opravdu na nástroj naučit hrát a vě-
nuje tomu úsilí a svůj čas. Mít co 
nejvíce takových žáků, to je asi spo-
lečným snem všech učitelů. Jako 
ředitele mě pak těší úspěchy žáků 
i učitelů: přední umístění v soutě-
žích, přehlídkách i každý vydařený 
koncert. Na mé práci se mi líbí i to, 
že stále je před námi mnoho plánů 
a nápadů, jejichž uskutečnění po-
může posílení prestiže školy. Jsem 
především rád, že mohu vést školu, 
která má dobré podmínky pro další 
rozvoj, stálou podporu svého zřizo-
vatele a stala se součástí kulturního 
života města Bíliny.

Počasí se nezklamalo, program 
jistě také ne. Pověřený ředitel 
pořadatelské KC Kaskády Mi-
chal Mlej zhodnotil letošní jar-
mark jako mimořádně zdařilý. 
Porovnávat návštěvnost s před-
chozími ročníky si netroufl. 
Nemělo by to nejspíš ani příliš 
smysl. Bývalo zvykem, že jar-
mark končil v podvečerních ho-
dinách kolem 18. – 19. hodiny. 
Letos byl však program naplá-
nován až do pozdních večer-
ních hodin. Odpoledne a večer 
hrály ty nejznámější (což záro-
veň znamená i nejatraktivnější 
pro lidi) kapely, které přiláka-
ly hodně návštěvníků. „Mám 
radost. Za skvělou organizaci 
bych chtěl poděkovat Romaně 
Hrivňákové,“ řekl Mlej.

Ohlédnutí za Májovým jarmarkem
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Kulturní servis

Našemu milovanému tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi,
panu Miroslavu Schauerovi přejeme vše nejlepší k 83. narozeninám.
Děkujeme za všechno... dcera Jana s manželem Milanem, vnučka Kačenka, vnuk 
Jakub se Zuzkou, vnuk Michal, Martin, Michal a pravnoučátka Terezka a Michálek

BlahopřáníBlahopřáníBlahopřání

JAROSLAV SVĚCENÝ 
KONCERTOVAL SE ZUŠ BÍLINA

Základní umělecká škola 
v Bílině měla v pátek 
29. dubna na svém 
koncertě s tematickým 
repertoárem z období 
Gustava Waltera 
významného hosta – 
houslistu Jaroslava 
Svěceného. 
Foto: Václav Weber

Dům dětí a mládeže  Bílina
Havířská 529/10, 

418 01 Bílina, 
tel. 417 821 577, 774 821 111

www.ddmbilina.cz

AEROBIK PRO DĚTI 5-11 LET
AEROBIK CIPÍSEK A CVRČEK

Nábor dětí do dvou závodních 
týmů aerobiku, můžete se přijít 
podívat během celého května 

do tělocvičny DDM:
čtvrtek - 15:00 – 18:00 hodin
pátek - 15:00 – 16:30 hodin

Těšíme se na vás 
Věra Ryjáčková 

a Petra Rosenkranzová

Kulturní centrum 
Kaskáda v Bílině 

si Vás dovoluje pozvat na  
Slavnostní předávání 

ocenění 14. ročníku soutěže 
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2011

za část recitační, pěveckou 
a taneční pro děti předškolního 

a školního věku
ve čtvrtek 19. května 
2011 od 16.00 hodin 
v Městském divadle 

v Bílině
V programu se 

představí nominovaní 
jednotlivci, kolektivy 

a hosté.

MĚSTSKÉ DIVADLO 
Čtvrtek 19. 5. – 16.00 hodin
Prezence pro nominované 

děti od 14.30 - 15.30 hodin ve 
vestibulu divadla.

 „BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2011“ 
- 14. ročník

Předávání ocenění za část 
recitační, pěveckou a taneční.

Slavnostní odpoledne 
s programem a předáváním 
ocenění nejlepším dětským 

recitátorům, zpěvákům 
a tanečníkům - jednotlivcům 

a kolektivům. Vstupné pro 
veřejnost: 20,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Sobota 14. 5. – 14.00 hodin
SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ

Poslední setkání přátel zaniklých 
obcí Jenišův Újezd a Břežánky. 

Pořádá A. Fialová a H. 
Mrázková. Vstupné dobrovolné

Neděle 15. 5. – 15.00 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje 
MELODIE. Vstupné: 30,- Kč

KINO HVĚZDA
Čtvrtek 12. 5. – 19.00 hodin
Pátek 13. 5. – 19.00 hodin
HON NA ČARODĚJNICE

USA/Dobrodružná fantasy. 
České titulky. 

Středověká fantasy, která svou 
syrovou atmosférou a mystikou, 

připomíná slavné drama 
JMÉNO RŮŽE, v akčnějším 

stylu. Hrají: Nicolas Cage, Ron 
Perlman, S.C. Moore, Claire 

Foy... Vstupné: 75,- Kč

Sobota 14. 5. – 15.00 hodin
MACH A ŠEBESTOVÁ 

NA PRÁZDNINÁCH
Pásmo pohádek pro nejmenší. 

Vstupné: 20,- Kč

Sobota 14. 5. – 17.00 hodin
RANGO

USA/animovaný film, český 
dab.

Vítej amigo, v poušti nekonečné, 
kde žízeň a prach jsou tvé 

družky věčné. V českém znění: 
Ondřej Brzobohatý, Tereza 
Bebarová, Tomáš Juřička, 

Otakar Brousek… Vstupné: 
60,- Kč

Čtvrtek 19. 5. – 19.00 hodin
BIUTIFUL

Španělsko/Mexiko/drama, české 
titulky.

Jeho obživa stojí mimo zákon 
a oběti, které je ochoten 

položit pro své děti, neznají 
hranic. Hrají: Javier Bardem, 

Maricel Álvarez, Hanaa 
Bouchaib, Eduard Fernandéz… 

Vstupné: 75,- Kč

Pátek 20. 5. – 19.00 hodin
Sobota 21. 5. – 19.00 hodin

PROFESIONÁLNÍ  MANŽELKA
Francie/komedie, české titulky.
Po stávce a sesazení manžela 
se Suzanne nečekaně ocitá ve 

vedení továrny, ukazuje se jako 
žena činu a zdravého rozumu.

Hrají: Cathrene Denevue, 
Gerárd Depardieu, Fabrice 
Luchini… Vstupné: 70,- Kč 

KOUPALIŠTĚ NA KYSELCE

Středa 25. 5. – 9.00 hodin
Prezence od 9.00 – 10.00 hodin.

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výtvarná část z cyklu soutěží 
„Bořeňská čarodějnice 2011“. 
Výtvarná soutěž pro předem 
přihlášené děti ze školských 
zařízení. Téma: DRAKIÁDA 

V KVĚTNU?… A PROČ NE?
Uzávěrka přihlášek v pátek 13. 5.

Propozice k soutěži
v KC Kaskáda Bílina.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba: po: zavřeno, 

út-ne: 10.00-12.00 a 12.30-16.00

24. 4. - 22. 5. 2011
„NA ZAČÁTKU“

Výstava fotografií a maleb 
výtvarnice Radky Mrvové 
(Teplice) a fotografa Pavla 
Manáka (Mladá Boleslav). 
Vstupné: dospělí 20,- Kč; 

senioři, studenti, děti 10,- Kč;  
rodinné 40,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba: po-čt: 8.00-

12.00 a 12.30-17.00, pá: 8.00-
15.00, so-ne: zavřeno

2. 5. - 22. 5. 2011
„STŘÍPKY Z OKOLÍ BÍLINY“

Výstava kreseb a maleb 
bílinských výtvarnic Pavly 

Slezákové a Kateřiny Langerové. 
Vstupné zdarma

tel. 417 821 577, 774 821 111
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PONDĚLÍ-PÁTEK:
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00
SOBOTA
(od 1. 6. do 10. 9.):
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00
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Dne 20. 5. vzpomeneme 35 let, kdy nás opustil 
pan Josef Hladík z Bíliny
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

rodina

Vzpomínka

V neděli 24. dubna 2011 po-
řádalo Občanské sdružení 
bílinských lodních modelářů 
AVZO tradiční, v pořadí již 
23. ročník závodu na rybníku 
v Bezovce.

Soutěže se zúčastnilo na 40 zá-
vodníků z celého regionu. Více 
než krásné počasí bylo svědkem 
nádherných napínavých klání 
různých věkových kategorií i mo-
delů.
Domácí se v celkových umístě-
ních tradičně neztratili a to ze-
jména u nejmladších a nejstarších 
modelářů.

Sponzoři závodu: Severočeské 
doly a. s. Chomutov a Bílina, 
Městský úřad Bílina, AVZO, Su-
roviny Koželuh, MV KSČM Bí-
lina, Konárek Jiří, Mejtský Anto-
nín. Chalupný Zdeněk

předseda ZO AVZO Bílina
Nasedli jsme do nákladních auto-
mobilů, uzpůsobených pro dopra-
vu osob, a vyjeli jsme na vyhlídku 
nad důl. Otevřel se nám pohled na 
obrovskou jámu v zemi a všech-
ny nás překvapil. Netušili jsme, 
jak je důl obrovský. Na několika 
místech pracovaly stroje, pásy 
přenášely hlušinu nebo uhlí. Vel-
mi ostrý studený vítr nás vehnal 
opět do aut a vydali jsme se dolů 
do jámy.

Cesta byla drsná – nerovnost 
a výmoly s námi pohazovaly 
ažaž! Klesali jsme níž a níž a za-
stavili jsme u největšího rypadla, 
kolosu obrovských rozměrů, kte-
rý na dole je. Cítili jsme se jako 
mravenci.
Další naše cesta vedla ještě níže 
až k samotnému uhlí. Nádherná 
černá stěna, rypadlo ukrajovalo 
kus po kusu, zvláštní zvuk, oblak 
prachu. S úžasem jsme sledovali, 
jak se těží uhlí.
Velmi nás potěšil dobře srozumi-
telný odborný výklad, který nám 
poskytl pan ing. Václav Hanzlík, 
náš průvodce po celou dobu ex-
kurze. Děkujeme také panu Jiří-
mu Švarcovi, paní Jaroslavě Šťo-
víčkové a Jitce Bílé a ještě také 
panu Karlu Juklovi a Václavu 
Kabourkovi, kteří nás po šachtě 
vozili. Kidorová Irena

ZŠ Za Chlumem, Bílina

Na bílinských mateřských školách, včetně jejich odloučených pracovišť, bude v letních měsících 
zajištěn provoz na základě návrhu ředitelek mateřských škol následovně:

 4.-10. 7. 11.-17. 7. 18.-24. 7. 25.-31. 7. 1.-7. 8. 8.-14. 8. 15.-21. 8.  22.-28. 8.

MŠ SÍBOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ŽIŽK. ÚDOLÍ + jesle uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ČAPKOVA otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ZA CHLUMEM uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

Provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin 2011

Termíny omezení provozu 
v době hlavních prázdnin jsou 
vyvěšeny na jednotlivých ma-
teřských školách od 1.3.2011, na 
některých zařízeních byly ozná-
meny ještě dříve, takže rodiče 
jsou o této skutečnosti s dosta-
tečným předstihem informováni. 
V případě nutnosti lze s kon-
krétní ředitelkou MŠ dohodnout 
zajištění náhradního provozu. 

Věříme, že toto omezení provo-
zu rodiče akceptují, zvláště když 
lze požadavky rodičů, v nut-
ných případech, řešit jednotlivě 
a operativně. Omezení provozu 
v letních měsících je nutné nejen 
z důvodu čerpání dovolených 
pracovníků MŠ, kteří si dovole-
nou během roku vybrat většinou 
nemohou, ale např. i z důvodu 
údržby budov a plánovaných 

oprav, které jsou za běžného 
chodu zařízení problematické.

Iveta Richterová, 
finanční odbor - školství

 
Zápis do mateřských škol 

a jeslí v Bílině
■  Zápis dětí na školní rok 2011/2012 

do všech mateřských škol v Bí-
lině proběhne dne 16. 5. 2011 od 
8.00 -12.00 a 12.30 -15.00 hod.

Přijímány jsou děti od tří let 
(tzn. nejdéle do 31. 8. 2011 dovrší 
věku 3 let).
■  Zápis dětí na školní rok 

2011/2012 do Jeslí v Žižkově 
údolí proběhne dne 18. 5. 2011 
od 8.00 -12.00 a 12.30 -15.00 
hod.

Přijímány jsou děti od jednoho 
roku.
Rodiče se dostaví do MŠ se svým 
dítětem a předloží při zápisu ob-
čanský průkaz a rodný list dítěte. 
Mateřská škola i jesle mohou při-
jmout pouze dítě, které se pod-
robilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci.
Podrobné informace na inteneto-
vých stránkách jednotlivých škol:
- www.sibova.ms-bilina.cz
- www.materskeskoly.cz
- www.mscapkovabilina.cz

V úterý 17. května od 15.00 hodin proběhne

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
OBNOVENÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V BÍLINĚ

za účasti a pod záštitou rabína Karola Sidona.

Akci pořádá Bílina 2006 ve spolupráci s Židovskou obcí Teplice, 
Základní školou Za Chlumem v Bílině a KC Kaskáda.

23. ročník závodu lodních modelů v Bílině
„Bílinský hrníček“

kategorie E X 500 žáci:

1. místo Čejkovský Bohumil Bílina

2. místo Faitová Barbora Bílina

3. místo Bureš Petr ml. Bílina

Foto: Václav Weber

V ostatních kategoriích obsadili zlatou příčku tito „borci“:

kategorie E X senior: 1. místo Bureš Petr st. Bílina

kategorie F 4 žáci: 1. místo Podlešák Radek Proboštov

kategorie F 4 senior: 1. místo Jedlička Jan Borovany

Místo školy,
prozkoumali doly
Žáci 9. ročníku měli 15. dubna možnost uskutečnit exkurzi do 
Dolů Bílina.
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Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a Atletickým klubem 
Bílina ve výši 20.000 Kč na uspořádání 
Mistrovství České republiky v běhu na 
10.000 m dospělých a juniorů na dráze, 
které se koná 14. 5. 2011. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a Sportovním ku-
želkářským klubem Bílina ve výši 6.000 
Kč na nákup cen na 9. ročník Memoriálu 
Emila Altmanna, který se koná ve dnech 
13. 5.–28. 5. 2011. 
■ Žádost ZŠ Lidická o použití finančních 
prostředků z investičního fondu v celkové 
výši 99.984 Kč na pořízení 2 ks interaktiv-
ních tabulí SMART board 680 „EU“.
■ Změnu Organizačního řádu Městského 
úřadu Bílina s účinností od 1. 5. 2011, včet-
ně Organizačního schématu Městského 
úřadu Bílina platného od 1. 5. 2011 a orga-
nizačního schématu Města Bíliny platného 
od 1. 5. 2011, dle návrhu předloženého ta-
jemníkem městského úřadu. 
■ Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene, týka-
jící se stavby s názvem „REKO parovodu 
na horkovod Za Chlumem Bílina“, mezi 
Městem Bílina jako stranou budoucí povin-
nou z věcného břemene a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., se sídlem v Chomutově, 
Školní 1051/30, PSČ 430 01 jako stranu 
budoucí oprávněnou z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude Vlastní smlouvou 
sjednáno na dobu neurčitou, za jednorá-
zovou úplatu v hodnotě 30 Kč za 1bm bez 
DPH. Rada města zároveň souhlasí s pod-
mínkami v této smlouvě stanovenými. 
■ Postup Odboru nemovitostí a investic při 
řešení projektu bezbariérových tras v Bíli-

ně a schvaluje uzavření dodatku ke smlou-
vě o dílo ze dne 9. 7. 2010, kterým se mění 
článek č. II – Předmět plnění díla. 
■ Návrh na zápis do kroniky města za rok 
2010, dle předloženého návrhu. 

Zamítla:
■ Žádosti Shotokan karate-do Masopust 
Bílina o poskytnutí finanční dotace ve výši 
45.000 Kč na ME JKA mládeže a veteránů 
ve dnech 21.–22. 5. 2011 v Holandsku.   
■ Návrh společnosti Kompakt, s. r. o., 
o účast města Bíliny na projektu sociální 
automobil.      

Souhlasila:
■ S umístěním repliky kříže Ježíše Krista 
na pozemku p. č. 27/1 k. ú. Bílína – Újezd 
před kostelem Zvěstování Panny Marie, 
dle návrhu předloženého panem Michalem 
Mlejem.   
■ S využitím radniční věže Kulturním cen-
trem Kaskáda k instalaci výstavy o Bílině 
a k pravidelným prohlídkám, dle návrhu 
předloženého panem Michalem Mlejem 
s tím, že ukládá tajemníkovi městského 
úřadu nechat prověřit bezpečnost ochozu 
radniční věže. Zároveň bere na vědomí 
informaci o nové provozní době Informač-
ního centra. 

Rozhodla:
■ O svolání Valné hromady Hornické ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina  na 
den 23. 5. 2011. a zároveň pověřila starostu 
města požádat jednatele uvedené společ-
nosti o svolání Valné hromady na uvedený 
den.
■ Zrušit výběrové řízení na zakázku malé-
ho rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci 

„Zajištění občerstvení v Letním amfiteátru 
a lázeňském parku a zároveň bere na vědo-
mí informaci p. Michala Mleje – pověře-
ného řízením KC Kaskáda o zajištění ob-
čerstvení v Letním amfiteátru a lázeňském 
parku od 30. 4. do 10. 9. 2011 Kulturním 
centrem Kaskáda.   
■ Nejvýhodnější nabídkou zakázky ma-
lého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci:
•  „Zpevnění cest u garáží – Bílina“ je nabíd-

ka firmy EUROVIA CS, a. s., Chlumec. 
•  „Oprava střechy objektu KC Kaskáda – 

Bílina“ je nabídka firmy ARKÝŘ, s. r. o., 
Bílina. 

•  „Sanace letního amfiteátru – Bílina, Ky-
selka“ je nabídka firmy YSSEN, s. r. o., 
Litvínov. 

•  „Oprava chodníku SUNN, kpt. Jaroše, 
Bílina“ je nabídka firmy PETR ARPÁŠ, 
s. r. o., Bílina. 

•  „Oprava chodníku, ulice Zahradní, Bíli-
na“ je nabídka firmy Žejdlík Josef

Vzala na vědomí:
■ Informaci zástupců společnosti UNI-
TED ENERGY, a. s., Ing. Petra Mareše 
a Ing. Karla Hlaváčka, týkající se plánova-
né výstavby zařízení na Energetické Vyu-
žití Odpadů (EVO) a zároveň doporučila 
zastupitelstvu města schválit uzavření do-
hody o partnerství a spolupráci na rozšíření 
systémového řešení hospodářství Ústecké-
ho kraje. 
■ Informaci p. Mleje – pověřeného říze-
ním KC Kaskáda o plánovaném vydávání 
novin KC Kaskáda a o Mezinárodním dni 
horníků a Setkání partnerských měst ve 
dnech 9. 9.–10. 9. 2011 a zároveň jmeno-
vaného pověřila pozváním zástupců part-

nerských měst (Dippoldiswalde, Bilgoraj, 
Stropkov, Nowowolynsk).
■ Zprávu o činnosti městského architekta 
za měsíc březen 2011. 
■ Informaci starosty města o zřízení Kri-
zového štábu obce s rozšířenou působností 
Bílina, včetně složení, ve kterém bude pra-
covat.
■ Informaci o vývoji situace kolem reali-
zace obchvatu města dle dopisu Mgr. Mar-
tina Sýkory, 1. náměstka ministra dopravy, 
včetně vyjádření Komise pro obchvat. 
■ Informace poskytnuté k programu 
„Asistent pro terénní kontakt – Bílina“ za 
I. čtvrtletí 2011. 
■ Zprávu o činnosti Městské policie Bílina 
za rok 2010.
■ Zápis komise pro školství, kulturu a sport 
a komise pro rozvoj města ze dne ze 4.4.

Neprojednala:
■ Žádost společnosti Victory Czech, s. r. o., 
o snížení kupní ceny za nemovitosti v are-
álu bývalých kasáren, s tím, že pan Vimr 
bude pozván do příští schůze rady města.
■ Žádost společnosti TRUNN, s. r. o., 
o snížení kupní ceny za nemovitosti v areá-
lu bývalých kasáren. 
■ Přidělení nebytového prostoru v I. NP 
Mírové náměstí 87 (bývalá kniha) s tím, 
že nebytový prostor bude znovu zveřejněn 
pro všechny zájemce, na dobu určitou, do 
31. května 2011. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

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

Schválilo:
■ Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí půjč-
ky mezi městem Bílina a společností Hornická nemoc-
nice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. Předmětem dodatku 
je prodloužení termínu splatnosti bezúročné půjčky po-
skytnuté městem Bílina určené na mzdy zaměstnanců 
a odvody z mezd. 
Přijetí investiční dotace od Státního fondu životního 
prostředí České republiky na projektovou dokumenta-
ci akce „Zateplení a výměna oken Za Chlumem 751 
a SUNN 675“, v celkové výši 171.360 Kč. 
■ Uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina 
a Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Bílina, je-
jímž předmětem je převod vlastnických práv k sochám 
panny Marie a Sv. Antonína na parcele č. 1787/1 v k. 
ú. Bílina
■ Uzavření dohody o partnerství a spolupráci na rozší-
ření systémového řešení hospodářství Ústeckého kraje 
mezi městem Bílina a společností UNITED ENERGY, 
a. s.  
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory mezi měs-
tem Bílina a Státním fondem životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Zateplení a výměna oken MŠ Švabinského, Bílina“.
■ Přijetí příspěvku ve výši 159.000 Kč na projekt „Se-
tkání s rodáky u příležitosti udělení čestného občanství 
města Bíliny“ od Česko–německého fondu budoucnos-
ti, nadační fond a zároveň pověřuje příspěvkovou orga-
nizaci KC Kaskáda  zajištěním realizace výše uvedené-
ho projektu dle podmínek vyplývajících ze smlouvy, 
včetně vyúčtování. 
■ Strategický plán sociálního začleňování v Bílině, na 
roky 2011 – 2014, dle předloženého návrhu. 

■ Přijetí dotace ve výši 7.500.000 Kč na dávky sociální 
péče – příspěvky v hmotné nouzi a příspěvky pro zdra-
votně postižené a dotace dotace ve výši 7.280.000 Kč na 
dávky sociální péče – příspěvek na péči.
■ Zprávu k projektu „Asistent pro terénní kontakt – Bílina“ 
za I. čtvrtletí 2011 a zároveň schvaluje uzavření dodatku 
k Dohodě o podmínkách vzájemné spolupráce při posky-
tování sociálních služeb k zajištění projektu „Asistent pro 
terénní kontakt – Bílina“ mezi městem Bílina a občanským 
sdružením Most k naději. Předmětem dodatku je poskytnu-
tí příspěvku na II. pololetí 2011 ve výši 114.000 Kč.  
■ Činnost rady města v samostatné působnosti za období 
od 23. 2. do 18. 4. 2011.

Vzalo na vědomí:
■ Nabídku pana Jana Šámala na výkup nemovitosti Husit-
ská bašta s tím, že k řádnému projednání žádosti dojde po 
shromáždění všech dostupných a požadovaných dokladů. 
■ Informaci vedoucího stavebního úřadu o plnění usnesení 
ZM z 3. 3. 2011, kterým bylo tajemníkovi úřadu uloženo 
zajistit vytyčení a zpřístupnění pozemku ve vlastnictví 
města Bíliny p. č. 2214/2 k. ú. Bílina.
■ Informaci MUDr. Josefa Chudáčka o provozu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina. 
■ Přehled o hospodaření města, jeho zařízení a řízených 
organizací za rok 2010.
■ Zprávu o činnosti Městské policie Bílina za rok 2010.
■ Informaci o vývoji situace kolem realizace obchvatu 
města Bíliny, dle dopisu Mgr. Martina Sýkory, 1. náměstka 
ministra dopravy, včetně vyjádření komise pro obchvat. 
■ Návrh Klubu zastupitelů TOP 09 Bílina na zveřejnění 
smluv uzavřených městem Bílina ve volebním období 
2010–2014 s tím, že tento návrh bude doplněn o vyjádření 

právního zástupce a znovu předložen na příštím zasedání 
zastupitelstva města.  
■ Rezignaci Ing. Jindřicha Brunclíka (B 10) na funkci 
člena Rady města Bíliny.
■ Zápis z jednání finančního výboru z 23. 3. a z 18. 4. 
2011.
■ Zápis z jednání kontrolního výboru z 21. 3. 2011. 
■ Informaci tajemníka městkého úřadu o zrušení odbo-
ru školství a kultury k 30. 4.2011

Uložilo:
■ Doplnit materiál  „Projekt ČEZ Teplárenská, a. s., 
Chomutov na přepojení plynových kotelen Pražské 
předměstí na dodávku za zdroje ČEZ a. s., Elektrárna 
Ledvice“ o stanovisko komise pro účelné a hospodár-
né využívání finančních prostředků a majetku města, 
o informaci o skutečných spotřebách tepla ve všech 
objektech uvedených v Příloze č. 1 návrhu smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie 
a o informaci z jakého důvodu nebylo do návrhu uve-
dené smlouvy zapracováno doporučení z odborného 
posudku společnosti ORTEP, s. r. o. vyjmout ze sumáře 
uvedeného v Příloze č. 1 objekt „Plavecká hala“ a sta-
novit pro něj zvláštní (samostatné) podmínky.

Zvolilo:
■ Pana Michala Mleje (B 10) členem Rady města Bíliny. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

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

Rada města na své 10. schůzi konané 27. 4. 2011 mimo jiné:

Zastupitelstvo města Bíliny na svém třetím zasedání, 
které se uskutečnilo 5. května 2011 mimo jiné:



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

Děti si užijí čtyřkolku
Tradiční Sláča cup nere-
gistrovaných hokejových 
družstev měl již 11. ročník. 
Ani letos nezapomněl 
jeho organizátor Miro-
slav Slačík na děti z DD 
Tuchlov. Při turnaji si 
symbolicky převzali ben-
zínovou čtyřkolku s přil-
bou. V DD Tuchlov si 
kluci od Miroslava Slačíka 
převzali čtyřkolku do trvalé-
ho užívání.

1112. května 2011

VČSA Ervěnice – FK Bílina 2:1 (0:1)

Žáci zahájili soutěže družstev

Tradiční Sláča cup nere-
gistrovaných hokejových 
družstev měl již 11. ročník. 
Ani letos nezapomněl 

Tuchlov. Při turnaji si 
symbolicky převzali ben-
zínovou čtyřkolku s přil-
bou. V DD Tuchlov si 
kluci od Miroslava Slačíka 
převzali čtyřkolku do trvalé-

Matěj Chalupný v juniorské elitě boduje
Belgické městečko Zolder, známé také díky závodnímu okruhu, kde se v minulosti konaly i závody F1, 
odstartovalo o první dubnový víkend evropskou bikrosovou sezónu. Konal se totiž první a druhý závod 
z celkem dvanáctidílného seriálu Mistrovství Evropy Junior a Elite. 

V elitní juniorské kategorii mělo 
svého zástupce i město Bílina. Byl 
jím již mezinárodně ostřílený Matěj 
Chalupný z místního oddílu, který 
se při premiéře v juniorské elitní 
konkurenci rozhodně neztratil. Ma-
těj využil svých mezinárodních zku-
šeností nabytých ze žákovských ka-
tegorií a po dvou belgických závo-
dech okupoval pětadvacátou příčku, 
když v prvním závodě mu stopku 
vystavilo až čtvrtfinále, v neděli pak 
osmifinále. „Jsem mile překvape-
ný, zimní příprava se ukázala jako 
efektivní a s výsledky jsem nadmíru 
spokojen. Velkou zásluhu na tom 
všem mají samozřejmě partneři jako 
Fincentrum, FITA-servis jeřábů, Se-
veročeské doly Chomutov, ÚAMK, 
AVZO a Suroviny Ivo Koželuh, bez 
jejich podpory bychom jen stěží 
mohli na této úrovni fungovat.“ svě-
řil se trenér Zdeněk Chalupný ml.
Seriál Mistrovství Evropy pokračo-
val o velikonočním víkendu třetím 
a čtvrtým závodem v tisíc kilometrů 
vzdáleném francouzském městeč-
ku Compiegne. Matěj opět potvrdil 
svou skvěle po zimní přípravě nača-
sovanou formu a vedl si opět zname-
nitě. V sobotním závodě byl konec 
nadějím po trochu smolné jízdě již 
v osmifinále, ovšem nedělní závod 

se do Matějovo statistik zapíše tuč-
ným písmem. Matěj celý den jezdil 
jako z praku a již od kvalifikací na-
značoval, že dnes se chce dostat da-
leko. Konec nadějím a tolik toužené 
finálové osmičce byla až semifinálo-
vá jízda, kde Matěj po nevydařeném 
startu zahájil stíhací jízdu, dokonce 
se dostal do kontaktu s postupovými 
příčkami, ale následoval ošklivý pád 
a bylo po nadějích. Přesto je postup 
mezi juniorskou top 16 velký úspěch 
a v Matějově kariéře je tento výsle-
dek do jisté míry jakýmsi mezní-
kem. „Byl to super závod, celý den 
jsem se cítil skvěle. Když jsem pro-
šel do semifinále, věděl jsem, že je tu 
obrovská šance dostat se do finálové 
osmičky. Tolik jsem chtěl, semifiná-
lový start jsem pokazil, snažil jsem 
se to po trati dohnat, ale v přemíře 
snahy jsem udělal na jednom ze sko-
ků velkou chybu, což mě katapulto-
valo k zemi. Naštěstí to odnesl „jen“ 
otřes mozku a bolí mě celej člověk. 
Musím zlepšit starty, s trenérem se 
teď více zaměříme na dynamiku 
a výbušnost, tady ztrácím.“ dodal 
unaveně a šťastně zároveň sedmnác-
tiletý Matěj.
Ovšem mezi těmito závody začala 
naplno i česká bikrosová sezóna a již 
tradičně se začínalo v Pardubickém 

Za hustého deště odevzdala Bílina body nadšeně bojujícím domácím 
a postup do krajského přeboru začíná být zahalen tajemstvím. 
Ještěže vedoucí Spořice chtějí dramatický závěr soutěže, a tak 
doma jen remizovaly s Kláštercem. Ale vedou již o čtyři body.
 Bílina nastoupila ve stejné se-
stavě jako v posledním vítězném 
zápase. A začala tradičním tla-
kem. Fotbalově byla o třídu lepší 
a domácí obrana kupila chybu za 
chybou.  Již ve  3.minutě dostal 
žlutou kartu nejlepší bílinský 
obránce Filo a v 5 minutě uho-
dilo. Hasal nakopl míč Merglovi, 
obrana si dávala přednost s bran-
kařem, toho využil Levý, obešel 
i brankaře  a zavěsil. O tři minuty 
později byl v šanci Ščuka, ale mís-
to přihrávky střílel vedle. Nůžka-
mi to zkoušel Magyár a potom se 
probíjel Milo, a byl z toho roh. Ve 
23.minutě střílel zdálky Levý, ale 
brankař byl na místě. To se ještě 
hrálo za stálé převahy Bíliny, kdy 
již kopala šest rohů.   Ovšem v 31.
minutě zachránil hosty Pohl včas-
ným vyběhnutím.  Hosté přestali 
hrát dopředu a bylo po fotbale.  
Druhý poločas začal za hustého 
deště, který s přestávkami vydr-
žel až do konce.  Bílina se snažila 
opět o tlak, ale již nebyl tak dů-
razný. Milo střílel nad a Hasalovi 
střelu brankař chytil.  Chleba se 
lámal v 60.minutě. Egrt vyrazil 
sám po levé straně, nahrál  volné-

mu Hasalovi, a ten ke zděšení bí-
linských netrefil prázdnou bran-
ku. Trest přišel v 74.minutě, kdy 
obrana hostů již zdaleka nebyla 
tak pevná jako v prvním poloča-
se.  Pohl střelu z dálky vyrazil jen 
před sebe a Niš pohotově vyrov-
nal. V 82.minutě namazal Pavlí-
ček Mašlovi a ten se snad ze 30 
metrů trefil krásně k tyči.  Snaha 
o tlak již hostům nic nepřinesla, 
naopak Süssmilch běžel sám na 
Pohla a ten střelu vyrazil nohou. 
O produktivitě hostů svědčí fakt, 
že za celý druhý poločas, kdy za 
domácí chytal hráč z pole,  pouze 
jednou trefili Moravcem branku. 
„První polovina byla obstojná, 
škoda, že jsme soupeře více ne-
přitlačili a nevytvořili si více 
šancí. Ve druhém poločase jsme 
si šance vytvořili a zase je nepro-
měnili. Ale po velkých chybách 
v obranné fázi, to je neštěstí, po 
dvou střelách, jsme prohráli zá-
pas. Jsem velice zklamaný,  již 
nevěřím v tuto chvíli,  že bychom 
měli zasáhnout  na postupovou 
příčku,“ netajil rozčarování asi-
stent bílinského trenéra Bedřich 
Hulínský. (ob)

Sněhové vločky a provazy 
deště přinesly bílinským at-
letům naděje a očekávání do 
dalších kol závodů družstev. 

Napínavý týden začali mladší 
žáci, kteří statečně bojují s velký-
mi základnami Ústí a Mostu. Ve 
svém prvním kole skončili čtvrtí, 
avšak pouze 16 bodů za vítězem. 
Vše naznačuje, že soutěž bude 
v letošním roce vyrovnaná a stát 
se může cokoliv.

Starší žactvo začalo svůj první mi-
strovský zápas v Ústí nad Labem 
ve velkém stylu. Skončilo sice na 
druhém místě, těsně za AK Most, 
ale s takovým bodovým rozdílem 
od ostatních, že již teď je jasné, že 
se v pohodě dostane do semifinále 
MČR.
Obě družstva tak naznačila, že 
mají v krajské soutěži své místo 
a že mají právo bojovat o příčky 
nejvyšší. Držme jim proto všichni 
palce! Jirka Nechvátal

Foto: Oldřich Bubeníček

bikrosovém areálu. V sobotu 16.4. 
se stejně jako v letech minulých 
konal Kontrolní závod reprezenta-
ce, který byl okořeněn i několika 
zahraničními jezdci z Německa, 
Maďarska či Slovenska. V katego-
rii Junior se opět na start postavil 
bílinský Matěj Chalupný, který si 
na své konto připsal premiérové 
vítězství v této kategorii a potvrdil 
tak vynikající formu. Neděle byla 
v duchu prvního dílu Českého po-
háru, kde talentovaný Matěj startuje 
kvůli přípravě na evropské závody 
ve sloučené kategorii 17+ a i v tom-
to závodě Matěj exceloval, když si 
vyjel krásné stříbro. 
Seriál Mistrovství Evropy pokraču-
je 7. a 8. května pátým a šestým zá-

vodem na nově vybudované dráze 
v pražských Bohnicích, kde se opět 
sjede celá evropská bikrosová elita. 
Na startu by neměl chybět ani Ma-
těj Chalupný, který by se rád blýskl 
před domácím publikem pěkným 
výsledkem. Tímto jste zváni, při-
jeďte podpořit nejen Matěje, ale 
i další české bikrosaře.
Mgr. Zdeněk Chalupný ml., trenér

Branky: 74. Niš, 82. Mašl – 5. Levý, ŽK: 3 – 4, rohy:  4 – 7, diváci: 80
Rozhodčí: Ipser – Smreček, Suchánek
Bílina: Pohl – Filo, Gutsch, Hasal, Mergl – Levý, Pavlíček, Augusta, 
Ščuka (60. Moravec) – Milo (76. Haspra), Magyár (54. Egrt)
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12. května 2011

Tradičně 1. května zahájili bílinští volejbalisté svou oblíbenou 
soutěž BÍLINSKOU VOLEJBALOVOU LIGU.

Sezóna stolního tenisu probíhá každoročně od konce září do 
poloviny května. Zbývá tedy už jen posledních několik zápasů. 
I proto mohou stolní tenisté z Bíliny začít bilancovat.

Ladislav Novák

Bílinská liga volejbalistů už pošestnácté

Od 1. května 1996, kdy byl zahá-
jen první ročník soutěže za účasti 
devíti družstev, bylo v patnácti 
ročnících sehráno 824 zápasů. 
Obavy z rozmarů aprílového po-
časí se nenaplnily a volejbalová 
areál Tyršovy zahrady byl vzorně 
připraven. Rozhodčí zahajovací-
ho, již 825. utkání BVL, pan Bo-
humír Mráz, mohl na centrálním 
kurtu zahájit utkáním družstev 
WC SRPŠ a ELE letošní ročník 
soutěže. Letos startuje v Bílinské 

lize 12 družstev, která při nároč-
ném systému „každý s každým“ 
sehrají celkem 66 zápasů ve čty-
řech celodenních turnajích.
První hrací den BVL byl po-
znamenán malou rozehraností  
družstev na venkovních hřiš-
tích po zimní přestávce. Každé 
družstvo sehrálo zatím 3 utkání. 
Hodnocení výkonnosti družstev 
by bylo nyní předčasné, vrátíme 
se k němu po dalších hracích 
dnech. Jaromír Jirásek

Foto: Václav Weber

NA ZÁVĚR JEŠTĚ DALŠÍ PROGRAM BVL:
Sobota 14. května - II. hrací den
Sobota 28. května - III. hrací den

Sobota 11. června - závěrečný turnaj

Bílinským stolním tenistům končí sezóna

V letošním roce se do soutěží za-
pojil rekordní počet čtyř družstev 
hrajících 3 různé úrovně soutěží. 
Elitní A družstvo reprezentovalo 
Bílinu v nejvyšší okresní soutěži. 
A nevedlo si vůbec špatně. V prů-
běhu celé sezóny drželo šance na 
postup do krajského přeboru. Zá-
měr se nakonec nezdařil, zvítězil 
a postoupil konkurent z Teplic. Dru-
hé místo je sice nepostupové, dává 
však šance pro příští rok. B družstvo 
hrálo okresní přebor 2. třídy (OP2), 
v němž nenašlo za celý rok přemo-
žitele a postoupilo. Tím bude mít 
Bílina v okresním přeboru 1. třídy 
v příštím roce 2 týmy. C družstvo 
v OP2 drželo klidný střed tabulky 
a bude hrát tuto soutěž i za rok. D 
družstvo je účastníkem nově vznik-
lého okresního přeboru 3. třídy. Ob-
sadilo v něm 6. místo. 
Stolní tenis je sport, kte-
rý se dá zvládnout v ši-
rokém věkovém 
rozmezí. Počína-
je mladším žac-
tvem a konče 
kategorií vete-
ránů. Důkazem 

budiž vystoupení sedmaosmdesáti-
letého Ladislava Nováka, který i ve 
svém věku příliš soupeřů vyhrát ne-
nechá. Naopak slabinou bílinských 
je mládež. Nejen že chybí mladí, 
ale chybí i trenér, který by se touto 
náročnou činností chtěl zabývat. 
A právě na těchto věcech by bílinští 
chtěli do budoucna zapracovat.
Tento sport není ani nijak extrémně 
finančně náročný. Vybavení vydrží 
několik sezón, horší to je s hracími 
místnostmi. Bílinští léta využívají 
důstojného prostředí herny v „čer-
né“ hale. Z velké části jsou ale nu-
ceni si na provoz sehnat prostředky 
sami. Kdyby někdo z veřejnosti 
měl zájem podpořit bílinské stolní 
tenisty jak finančně, tak diváckou 
účastí, je srdečně zván, pokud by 
měl zájem do oddílu vstoupit nebo 
znát další informace o chodu klubu, 
soutěžích a podobně, pak se může 
v herně zastavit nebo kontaktovat 

předsedu klubu pana Jiřího 
Vaníka, případně autora 
článku.
za oddíl stolního tenisu

Mgr. Martin Sýkora

Mistrovství ČR 
dne 14. 5. 
bude v Bílině 
atletickým svátkem
AK Bílina vyhrál pořadatelství Mistrovství České repub-
liky v běhu na 10 000 metrů. Pro Bílinu je to velká čest 
a závod bude největší událostí atletické sezony. Vůbec po-
prvé se navíc jedná o oddělený závod 10 km. Startují muži 
a ženy, junioři a juniorky (v kategorii juniorů, respektive 
juniorek, mohou startovat i dorostenci, resp. dorostenky), 
kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletický-
mi oddíly a zařazeni technickým delegátem. Ve vložených 
bězích na 60 a 300 m startují žáci a žákyně, v běhu na 800 
m dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky, všichni dle 
výběru pořadatele.

Závod v běhu na 10 000 m se zároveň koná jako II. kolo extraligy 
mužů a žen.
Doplňkovým programem bude setkání s bývalými mistry republi-
ky, účastníky mistrovství Evropy, světa, kteří přijali pozvání. 
Všichni jste srdečně zváni na zajímavou sportovní podívanou 
v příjemném prostředí bílinského atletického stadionu. 

Časový pořad:
14:30 60 m žáci Běhy A, B, C
14:45 60 m žákyně Běhy A, B, C
15:00 300 m žáci Běhy A, B, C
15:15 300 m žákyně Běhy A, B, C
15:30 800 m junioři, dorostenci Běhy A, B
15:45 800 m juniorky, dorostenky Běhy A, B
16:00 10 000 m ženy, juniorky Finále
17:00 10 000 m muži, junioři Finále
18:00 Vyhlášení vítězů


