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Bílina – Velmi netradiční 

májové oslavy přichystala KC 

Kaskáda, když  změnila hned 

dvě tradice najednou. Jarmark 

se oproti všem zvyklostem neko-

nal první květnový den, ale až 5. 

května v sobotu a nebyl umístěn 

na Mírové náměstí, ale do areá-

lu lázní na Kyselce. Nápad to byl 

odvážný, ale velmi vydařený.

„Udělat jarmark na Kyselce 
mě napadlo při loňské výstavě 
obrazů v lázních, prošel jsem si 
celý areál a začal plánovat, kde 
uděláme jakou scénu. Určitě to 
přineslo řadu výhod, například 
akce se mohla přenést do celého 
prostoru, využilo se parku, moh-
li jsme připravit bohatší pro-
gram, oddělit stánkový prodej 
od pouťových atrakcí, odlehčilo 
se náměstí a návštěvníci mohli 
pobývat na jarmarku celý den,“ 

zhodnotil májový jarmark autor 

celého nápadu Petr Mácha z KC 

Kaskáda.

Jak dále dodal, nebyla změ-

na termínu tolik důležitá, ale 

pokud se měl konat dlouhý 

a pestrý program, nezbývalo 

než jarmark uspořádat v sobo-

tu. Datum konání májového jar-

marku 1. května bude zřejmě 

minulostí  a oslavy jara připad-

nou na první sobotu v květnu.

Změna termínu vyhovova-

la také stánkařům, kteří moh-

li přijet prakticky z celé ČR. 

Májové oslavy ve velkém stylu proběhly na Kyselce

Návštěvníci si tak mohli vybrat 

nejen zboží, které je nejvíc zají-

malo, ale ochutnat i pravou sta-

ročeskou kuchyni. 

„Letošní jarmark byl tako-
vý experiment, protože se  pře-
sunul  na sobotu a na Kyselku. 
Myslím si, že vše proběhlo dobře, 
Petr Mácha si vzal na sebe zod-
povědnost, že zrušil tradici a jar-
mark  neuspořádal 1. května jak 
už bylo zvykem. Rada mu dala 

k tomu souhlas a myslím si, že 
mu to vyšlo. Drtivá většina lidí 
kvitovala letošní jarmark vel-
mi kladně,“ sdělil místostaros-

ta Roman Šebek.

Na podzim se uskuteční 

„Den horníků“ a zřejmě opět 

na Kyselce.

„Den horníků bychom chtě-
li oslavit opět v areálu lázní, 
protože je to místo jako stvoře-
né pro tyto akce. Dá se tam hod-

ně vymyslet díky rozloze a pěk-
nému prostředí,“ dodal Petr 

Mácha.

Poděkování za skvělou akci  

patří nejen KC Kaskáda, ale 

i Městské policii, která na jar-

mark po celý den dohlížela. Za 

celý den nebyl hlášen žádný 

incident a organizačně bylo vše 

perfektně zvládnuté.

Lada Laiblová

Bílinští občané již delší dobu 

volali po dětských hřištích. 

Zatím první vyrostlo v sídlišti Za 

Chlumem a je určeno výhrad-

ně maminkám s malými dět-

mi. Hřiště projektoval teplický 

výtvarník Martin Tomášek.

„Je to zatím takový experi-
ment a první hřiště z těch, kte-
ré máme v plánu ještě vybu-
dovat. Hřiště Za Chlumem by 

mělo sloužit výhradně mat-
kám s těmi nejmenšími dětmi. 
První den otevření již muse-
la MěP vyjíždět 3x k novému 
hřišti a upozorňovat větší děti, 
že atrakce jsou určené pro ty 
nejmenší,“ uvedl místostaros-

ta Roman Šebek.

Na realizaci čeká hřiště na 

bývalé tržnici, které  bude mít 

stejný charakter  jako nové dět-

ské hřiště Za Chlumem s kva-

litnějšími atrakcemi, které by 

měly odolat případnému van-

dalismu.

„Zatím čekáme až do-
jdou objednané atrakce ze 
Skandinávie. Přijít by měly do 
měsíce a počítáme, že hřiště 
bude v půlce června zrealizo-
váno,“ dodal místostarosta.

Za Chlumem se otevřelo nové dětské hřiště

(Pokračování na 2. str. )
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CO SE VÁM NA LETOŠNÍM JARMARKU NEJVÍCE LÍBILO A CO NELÍBILO?

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Zleva: ředitelka ZŠ Aléská Mgr. B. Holková, tisková mluvčí ČEZ, 
starosta  Josef Horáček, p. Linhart a Ing. Bártl.

Nové dětské hřiště Za Chlumem.

Jana NOVÁKOVÁ,  
31 let, na mateř-
ské:

„Letošní jar-

mark na Kyselce se 

mi opravdu moc 

líbil. Bylo to o ně-

čem jiném, než 

na náměstí. Tam 

bývalo mnohem 

méně atrakcí a byla 

tam vždy hlava na 

hlavě. Na Kyselce je 

krásná okolní pří-

roda a jarmark měl 

úplně jiné kouz-

lo. Navíc jsme to 

spojili s příjemnou 

procházkou.“

Hana TESAŔÍKO-
VÁ, 19 let, student-
ka:
„Jarmark na Kyselce 

byl skvělý. Ta okol-

ní příroda a určitě 

to bylo i na vhod-

nějším místě. Mno-

hem lepší, než kdy-

by byl zase v cent-

ru města, jako tra-

dičně. Nevadilo mi 

ani, že Kyselka je 

trochu z ruky. Mys-

lím si, že podob-

né akce by se měly 

příště konat pouze 

v tak pěkném are-

álu.“

Veronika MOUR-
KOVÁ, 26 let, na 
mateřské:
„Letošnímu bílin-

skému  jarmarku 

nemohu nic vy-

tknout. Záměr rad-

nice uspořádat jar-

mark tentokrát na 

Kyselce se pros-

tě zdařil. Neumím 

si představit lep-

ší místo a doufám, 

že příští podob-

né akce se budou 

pořádat jen v tako-

vém pěkném pro-

středí.“ 

Eva MYSLÍKOVÁ, 
65 let, důchodky-
ně:
„Z letošního jar-

marku mám ty nej-

krásnější zážitky. 

Ne jenže se jarmark 

vyvedl, ale i jeho 

umístění do areálu 

bílinské Kyselky byl 

skvělý nápad. Lidé 

tak mohli spojit jar-

mark s příjemnou 

procházkou v krás-

né přírodě. Urči-

tě to bylo mnohem 

hezčí, než dosavad-

ní jarmarky, kte-

ré byly na náměs-

tí, kde bylo málo 

atrakcí.“

Gabriela SÝKORO-
VÁ, 30 let, na ma-
teřské:
„Jarmark na Kysel-

ce byl sice v krás-

ném prostředí, ale 

vadilo mi, že Kysel-

ka je přece jen tro-

chu z ruky, pro nás 

co bydlíme na síd-

lišti. Myslím si, 

že v centru měs-

ta to mělo také 

svůj půvab a bylo 

to vhodnější i pro 

návštěvníky, kte-

ří bydlí dál od cen-

tra Bíliny. Asi bych 

jarmark vrátila na 

náměstí.

Jiřina BRUNZOVÁ, 
60 let, důchodky-
ně:
„Na Kyselce byl 

letošní jarmark 

nezapomenutel-

ný. Myslím si, že 

si podobná akce 

zaslouží, aby se 

konala v tak krás-

ném prostředí. Na 

náměstí to nemělo 

nikdy takové kouz-

lo. Bylo tam méně 

atrakcí pro děti 

a na malém plác-

ku se tísnilo velké 

množství lidí. Tak-

hle to bylo tak ako-

rát.“

Sportovní hřiště na
ZŠ Aléská  pro děti i dospělé

V pátek 18. května se slav-

nostně otevřelo nové sportov-

ní hřiště u ZŠ Aléská.  Otevření 

se zúčastnili zástupci Skupiny 

ČEZ, kteří se velkou měrou 

podíleli na fi nancování spor-

tovního hřiště, starosta Bíliny 

Josef Horáček, místostaros-

ta Roman Šebek, radní Michal 

Mlej a Mgr. Zdena Hanzlíková, 

starostka obce Hrobčice  Bože-

na Zemanová a Měrunice Bc. 

Jitka Nová a nechyběl školní par-

lament s ředitelkou ZŠ Aléská 

Mgr. Boženou Holkovou.

„Chtěla bych poděkovat sta-
rostovi Bíliny Josefu Horáčkovi 
i ČEZU, že nám vybudova-
li nové sportovní hřiště. Určitě 

(Pokračování z 1. str.)

Za Chlumem se otevřelo nové dětské hřiště
to bude nejen zkvalitnění výu-
ky tělocviku, ale i velkým příno-
sem pro mimoškolskou činnost. 
Čím víc hřišť, tím lépe, když si 
děti hrají,  nezlobí. Doufejme, 
že si toho děti budou patřič-
ně vážit,“ uvedla ředitelka ZŠ 

Aléská Mgr. Božena Holková.

Sportovní hřiště vybudovala 

ještě před vypršením termínu 

fi rma Linhart spol. s.r.o.

„Jsem rád, že se hřiště poved-
lo postavit tak rychle a kvalit-
ně. Má výbornou polohu a výho-
dou je, že se může dobře kont-
rolovat a zamykat. Město má 
v plánu postavit více takových 
hřišť v Bílině nejen na PP I., ale 
i na Teplickém předměstí nebo 
Za Chlumem,“ dodal starosta 

Josef Horáček. 

(lal)
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Střípky 
z Bíliny

vedoucí regionálního 
rozvoje v Bílině

Ladislavu Hamrovou

Otázka pro...
Od vstupu do EU má ČR mož-

nost čerpat finanční dotace. 
Jakým způsobem se finanční 
dotace získávají a jakou úspěš-
nost má Bílina?

„Každá dotace má předem sta-
novené pokyny a pravidla a záleží 
hlavně na tom, čeho se bude týkat. 
Nejjednoduší je získávání dota-
cí na rozvoj lidských zdrojů tzn. 
měkká dotace, kde záleží na kva-
litě slohového cvičení ( jak aktivi-
tu pojmenuji, popíši a jestli něko-
ho osloví nebo ne). 

Naopak investiční dotace je 
složitější, protože musí obsaho-
vat projektovou dokumentaci, 
rozpočet, výběrové řízení, uza-
vřené smlouvy. Je přísně kon-

trolovaná na rozdíl od měkké 
dotace, která je často velmi abs-
traktní. Kdo má zájem o finanč-
ní dotaci obdrží tzv. pokyny pro 
příjemce dotace a to je základ-
ní dokument, který je  připojen 
u každé výzvy. Tyto pokyny by si 
každý žadatel o dotace měl pro-
studovat, jestli je vůbec schopen 
požadované podmínky dodržet. 
Investiční dotace nesou sebou 
řadu povinných příloh např. 
prokázání, že majetek patří 
městu, vydání řádného staveb-
ního povolení, soulad s územ-
ně-plánovací dokumentací 
a sa mozřejmě čestná prohláše-
ní o bezdlužnosti, o budoucím 
využití investice atd.“

Pro výpis z Listu

vlastnictví

už ne do Teplic
Bílinští občané již nemusí 

jezdit do Teplic na Katastrální 

úřad pro výpis z Listu vlast-

nictví nemovitého majetku. 

Potřebný výpis je možné již 

pořídit na Stavebním úřadě 

v Bílině za stejný poplatek 

jako na Katastrálním úřadě 

v Teplicích. Roman Šebek
Místostarosta

Město se začne víc

bránit proti zvyšující

se kriminalitě
Na základě ankety „Téma 

pro Bílinu“, kde jednoznačně 

vyhrálo téma – soužití různých 

národnostních menšin na síd-

lištích, se město rozhodlo jed-

nat.

„Rada města se na svém 
posledním zasedání zabývala 
touto  problematikou. K řešení 
nás nutí především stoupající 
kriminalita ve městě a neustá-
lé stížnosti občanů. Není mož-
né, abychom neustále nabíra-
li nové městské strážníky, kteří 
už teď situaci zvládají s vyna-
ložením velkého úsilí,“ sdělil 

místostarosta Roman Šebek.

Kladení věnců 
Uctít památku padlých 

z 2. světové války přišli 

7. květ na zastupitelé Oldřich 

Bubeníček a místostarosta 

Roman Šebek se členy Svazu 

bojovníků za svobodu.

Další škola 

má své logo
ZŠ Aléská vyhlásila interní 

soutěž o logo školy. Soutěže se 

zúčastnili učitelé i žáci. Celkem 

Rada města Bíliny
na své 10. schůzi  konané dne 
16.5. 2007 mimo jiné :

uložila:
Tajemníkovi městského 

úřadu vypsat výběrové řízení 

na městského architekta. 

Vedoucímu odboru nemo-

vitostí a investic oslovit byto-

vého architekta ve věci návr-

hu na rekonstrukci obřadní 

síně radnice. 

Stavebnímu úřadu (dále jen 

SÚ) posoudit stav bočních zdí 

schodů z Masarykovy výšiny.

SÚ posoudit nutnost stav-

by opěrné zdi na Masarykově 

výšině, na rozhraní pozemku 

města a pozemku u č. p. 177, 

v majetku paní I. M.

SÚ posoudit stav opěrné 

zdi, zabezpečující pozemek 

města v ul. Skleničkova

schvaluje:
Finanční dar ve výši 5 tis.  

Kč, SK SIAD Bílina na let-

ní turnaj v házené, který se 

koná dne 16. 6. 2007 v Tyršo-

vě zahradě. 

Finanční dar ve výši 15 

tis. Kč, Korfbalovému klubu 

Bílina na mezinárodní turnaj 

korfbalových týmů v Anglii, 

který se koná ve  dnech 7. - 

8. 7. 2007.   

Provedení finanční-

ho posouzení opravy vjez-

du komunikace ke garážím 

Čapkova ul., na základě nej-

výhodnější nabídky.

Provedení živičného povr-

chu komunikace při výjezdu 

z parkoviště v ul. Jižní čp. 337 

– 338

Provedení živičného povr-

chu na parkovišti v ul. Aléská 

(u č.p. 102).

Navýšení rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic o 183 

tis. Kč na opravu podlahy 

tanečního sálu ZUŠ Bílina.

Účast města v programu 

„Opomíjené památky 2007“ 

s 50 % podílem města před-

pokládaných nákladů, max. 

50 tis.  Kč.  

Konání schůze  RM v mi-

mořádném termínu dne 

21. 5. 2007. 

Ve smyslu znění § 108 odst. 

2 zákona o obcích, v platném 

znění, použití závěsného 

odznaku se státním znakem 

České republiky členem rady 

města panem M. Mlejem, pro 

svatební obřad mimo obřad-

ní síň, dne 7. 7. 2007.

neschvaluje:
Nové živičné provedení 

komunikace Žižkovo údolí 

ve výši rozpočtových nákladů 

9 131 000,- Kč, včetně DPH. 

Oprava je zařazena do plánu 

investic, s přednostní opra-

vou ul. Tyršova, která bude 

pokračovat do Žižkova údolí. 

Vybudování stanoviště pro 

kontejnery v ul. Aléská č. p. 

250 – 253. 

Odstranění havárie pro-

padlého chodníku v ul. A. 

Sovy, z důvodu připravova-

né celkové revitalizace této 

ulice.  

rozhodla:
Do odvolání zrušit prona-

jímání zasedací místnosti 

v suterénu městské radnice. 

projednala a předkládá 
zastupitelstvu města

na   v ě d o m í :
Připomínky zástupců firmy 

RODAX spol. s r. o., k obecně 

závazné vyhlášce č. 03/2007    

o umisťování a době provo-

zu výherních hracích přístro-

jů v územním obvodu města 

Bílina.

Odvolává:
Mgr. Bc. Jana Maryška 

z členství sociálně zdravotní 

komise, na vlastní žádost, ke 

dni 16. 5. 2007.

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení, kterým 

bylo uloženo starostovi měs-

ta jednat s panem P. Junkem 

o dalším využití nebytových 

prostor v ul. Komenského č. 

p.  38/12.  

Splnění usnesení , kterým 

bylo uloženo vedoucí odbo-

ru školství a kultury požádat 

Ministerstvo kultury ČR 

o vyjmutí objektu pivovaru 

jako celku ze seznamu kultur-

ních památek.      O vyjádření 

ministerstva bude vedou-

cí odboru informovat radu 

města.  

Informaci vedoucí odboru 

školství a kultury o návštěvě 

gymnastického klubu z Dán-

ska ve dnech    26. – 28. květ-

Rada města Bíliny
na své 10. schůzi konané dne 16. 5. 2007 mimo jiné

(Pokračování na 4. str. )
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Střípky 
z Bíliny

se sešlo 26 návrhů, které prošly 

1. kolem, ze kterých bylo vybrá-

no do užšího kola 12.

Byla zvolena komise, kte-

rá dostala za úkol vybrat 

jeden vítězný návrh. Do 

komise zasedla Mgr. Zdena 

Hanzlíková, Lenka Výborná, 

Mgr. Gabriela Hudáková, 

Mgr. Božena Holková a výtvar-

nice Mgr. Gabriela Fričová.

Jednotlivé návrhy byly ozna-

čeny pouze číslem, takže vše 

proběhlo anonymně. Nejvíce 

hlasů obdržel návrh loga 

Mgr. Dagmar Axamitové. 

Chodník vedoucí do cent-
rálního parku u Severočeských 
dolů by měl být podle investič-
ního odboru do konce května 
opraven. 

Kostel  přijde

o sochu
Za kostelem sv. Petra a Pavla 

stojí dvě sochy. Jedna znázor-

ňuje sv. Antonína Paduánského 

a druhá sv. Floriána, patrona 

všech hasičů. Obě sochy pochá-

zející z druhé pol. 17. století se 

pomalu rozpadají. Město se roz-

hodlo sochy zachránit a zača-

lo hledat možnosti fi nancová-

ní oprav. 

O sochu sv. Floriána již pro-

jevila zájem restaurátorská 

škola v Praze, která by si sochu 

odvezla a vrátila zpět komplet-

ně zrestaurovanou.  Sochu sv. 

Antonína Paduánského opra-

ví umělecký sochař. Oddělení 

regionálního rozvoje požáda-

lo o dotaci Nadaci OF, kte-

rá již pomohla zafi nancovat 

Boží muka a portál kostela Na 

Újezdě.

Část javorové aleje podél Bílinské ulice.

Náš seriál se chýlí ke konci 

a tak se dostáváme k význam-

ným stromovým skupinám. 

První z pěti takových skupin je 

nejdelší bílinská alej. Nachází 

se ve směru od Teplic vpravo 

podél silnice č.I/13 (Bílinská 

ulice) na horní hraně břehu 

řeky Bíliny. Alej začíná u ben-

zínové pumpy a končí, s krát-

kým přerušením u nádraží, až 

u Plusu. Je složena převážně 

z javoru mléče (Acer platanoi-

des), méně z javoru klenu (Acer 

pseudoplatanus) a sem tam se 

v ní objeví i jiný strom, jako 

třeba jírovec maďal (Aesculus 

hippocastanum).

Alej vznikla během rekon-

strukce silnice na samém 

začátku  šedesátých let minu-

lého století. Stromová linie od 

té doby dosáhla výšky zhruba 

10 - 15 m, šíře 8 - 10 m. Svým 

umístěním podél velmi rušné 

silnice stromy pochopitelně 

trpí, zejména v zimě solením 

při údržbě vozovky. Jinak jsou 

javory proti exhalátům poměr-

ně odolné. 

Javor mléč (Acer platanoi des)  

je naším běžným stromem. 

V přírodě dorůstá výšky až 

30 m. Má vejčitou až kulovitou 

korunu. Byl vyšlechtěn do řady 

tvarových či barevných kul-

tivarů (zmínili jsme už kysel-

ský kultivar ´Cucullatum´).  

Významné stromy 31
javorová alej podél silnice č.I/13

Dlanitě pětilaločné až 18 cm 

široké listy tohoto javoru 

pozná snad každý – z našich 

javorů jsou nejvýraznější svý-

mi zřetelně hroti tými laloky. 

Typickou vlastností, která dala 

stromu české jméno, je ronění 

mléčně zbarvené lepkavé teku-

tiny z čerstvě utržené části listu 

nebo řapíku.  Kvetení mléče na 

jaře je prvním impulsem dáva-

jícím lesům v okolí Bíliny svět-

le zelenou barvu – kvete tedy 

ještě před rašením listů na roz-

díl od javoru klenu. Krásu hroz-

nů žlutozelených květů mléče 

odhalíme při bližším zkoumá-

ní. Plody tohoto javoru jsou 

typické hladké relativně široké 

a ploché protistojné nažky asi 

4 cm dlouhé – známé nosy. 

Uvedená alej je významná 

především svojí délkou a kraji-

notvorným účinkem. Ze smě ru 

od Teplic tento souvislý zele-

ný pás vítá každého návštěvní-

ka Bíliny vytvářejíc dojem, že 

Bílina je zelené město.  

 Javory jsou z našeho území 

široce známé již z třetihorních 

(miocenních usazenin) mos-

tecké pánve. Některé javorové 

plody nalezené v miocénních 

sedimentech se velmi podo-

bají plodům mléče.

  K. Mach  a  J.Boršiová

na 2007. 

Informaci tajemníka měst-

ského úřadu Bílina ve věci 

aktualizace Programu pod-

pory sportu ve městě s tím, že 

do 13. 6. 2007 mohou zastupi-

telé města předkládat písem-

né návrhy na aktualizaci mís-

tostarostovi města. 

Informaci místostaros-

ty města o průběhu schůzky 

s ředitelkami školských orga-

nizací města, jejímž předmě-

tem bylo projednání směrni-

ce č. 04/2007 o zadávání zaká-

zek malého rozsahu. 

Zápisy ze schůzí komise pro 

školství, kultury a sport ze 

dne 19.3. a 16.4. a dále zápis 

ze schůze sociálně zdravotní 

komise ze dne 25. 4. a  zápis 

z jednání bezpečnostní komi-

Rada města Bíliny
na své 10. schůzi konané dne 16. 5. 2007 mimo jiné
(Dokončení ze  3.  str.) se ze dne 23.4. 2007.

Informaci pana P. Kováče, 

zástupce firmy ORBYT – 

PLUS, s. r. o., o záměru úprav 

v provozovně Černý kůň.  

Informaci místostarosty 

města o výsledku akce „Téma 

pro Bílinu“. 

Kvěch Ladislav, tajemník 

MěÚ Bílina

S úplným zněním usnese-
ní se lze seznámit na úřed-
ní desce MěÚ Bílina nebo 
v sekretariátu starosty měs-
ta  a dále i na webových strán-
kách města  (www.bilina.cz)

Vývoj nezaměstnanosti v okrese

Teplice k 30. 4. 2007

Na Úřadu práce v Teplicích bylo v evidenci k 30.4.2007 cel-

kem 8 903 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanos-

ti činila 13,80 %.

Volných pracovních míst bylo evidováno 688, na jedno vol-

né místo připadalo 12,9 uchazečů.

Z Bíliny bylo v evidenci k 30.4. 2007  celkem 1 625 uchaze-

čů o zaměstnaní.
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Foto: Kvetoucí trs hvězdnice alpské na Bořni.

U kostela stojí prázdný pod-

stavec, na kterém byl kdysi 

umístěn železný kříž vysoký cca 

1,5 m. Kříž je uložen v presbita-

riáři kostela a zatím se opravo-

vat nebude.

Foto: Sv. Florián

Podepsané chodníky
Bez podpisu se v dnešní 

době neobejdeme. Svoji znač-

ku, podpis necháváme v ban-

ce, v práci nebo na úřadech. 

Bez podpisu se, ale už neobe-

jde ani chodník.

U ZŠ Aléská se pokládá nový 

chodník, který už bude mít svůj 

podpis. Ta fi rma, která chodník 

bude pokládat, si své dílo také 

podepíše.

„Město si od toho slibuje 

hlavně zkvalitnění práce, aby 

si každý po nějaké době udě-

lal obrázek, jak fi rma pracova-

la a jak dlouho chodník vydrží. 

Víme, že některé chodníky 

v Bílině jsou již opět ve špatném 

stavu a přitom jsou opravené 3 

až 4 roky,“ uvedl místostaros-

ta Roman Šebek důvody, proč 

chodníky podepisovat.

Střípky 
z Bíliny

Díky pořadu ČT  „Živé srd-

ce Evropy“ se největší česká 

populace hvězdnice nebo též 

astry alpské (Aster alpinus) na 

Bořni stane ústředním moti-

vem krátkého televizního sho-

tu v rámci seriálu o unikátních 

přírodních zajímavostech Čes-

ké republiky. Spolu s fi lma-

řem M. Polákem členové Bílin-

ské přírodovědné společnosti 

P. Jaroš a K. Mach v minulém 

týdnu připravovali na Bořni 

výchozí materiál pro zpracová-

ní pořadu.  Pořad je pravidel-

ně uváděn v pracovních dnech 

v 18:40 na programu ČT1 zná-

mým moderátorem vědecko-

technických a přírodovědných 

pořadů Vladimírem Kořenem.

(KaM)

„Bořeňská astra“ televizní hvězdou

Studenti našeho gymnázia se zúčastnili spo-

lečně s německými studenty z gymnázia v Dip-

poldiswalde, střední školy ve Schmiedeberku 

a jejich partnerské školy v Mšených Lázních pra-

covního týdne ve Schmiedeberku, jehož název byl 

Kre(a)ktivita bez hranic. Pracovali jsme v násle-

dujících workshopech: podcast, neboli interne-

tové rádio, vaření, fl ow and rhymes, neboli rap, 

graffi ti, tai-či, band. V sobotu 14. 4. jsme před-

vedli výsledky své práce ve školní tělocvičně. Na 

závěrečný večírek jsme pozvali naše rodiče, sta-

rostu měst Schmiedeberg, ředitele školy i náš 

doprovod M. Závodskou. Těšila nás nejen prá-

ce ve workshopech, ale i to, že jsme našli nové 

přátele. 

Text a foto: Markéta Machová

Kre(a)ktivita bez hranic

Bouřka v Bílině nad Větrákem. Foto: J. Egermaier
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Foto: Gabriela Adamcová

Lázeňský park 

se dočká obnovy
Město obdrží od Státního fon-

du životního prostředí dotaci 

na obnovu lázeňského parku. 

„5. května 2007 rada SFŽP 
schválila  dotaci ve výši 80 % 
celkového investičního nákla-
du na kompletní revitaliza-
ci parku Kyselka v Bílině a jed-
ná se o zásah stromového pat-
ra. Veškerá dotace se bude týkat 
opravy a údržby významného 
krajinného prvku tzn. budou 
se ošetřovat stromy, prořezá-
vat a likvidovat nálety,“ sděli-

la vedoucí regionálního rozvo-

je v Bílině L. Hamrová.

Na obnovu lázeňského par-

ku bude vyhlášeno výběrové 

řízení.

Foto: současný lázeňský park

Nová pravidla

pro podporu sportu
Rada města na svém posled-

ním zasedání vytvořila pracov-

ní skupinu, která se bude zabý-

vat novými pravidly pro podpo-

ru sportu ve městě. Do poloviny 

června mohou politické kluby, 

zastupitelé nebo zástupci jed-

notlivých sportovních organi-

zací oslovit členy pracovní sku-

piny a nová pravidla připomín-

kovat.

„Jedna z věcí, kterou bych 

chtěl prosadit, je podpořit spor-

tovní kluby, které vychováva-

jí mládež tím, že bychom při-

spívali určitým konstantním 

fi nančním příspěvkem jejich 

trenérům. Uvažujeme o částce 

zhruba 2000,- měsíčně,“ pro-

Střípky 
z BílinyV Krupce se konal 22. 4. 

Aerobic cup 2007. Skupina Cik 

– Cak se umístila na 1. místě, 

skupina Caviky také na 1. mís-

tě v mladší kategorii.

Za týden jsme vyrazili do 

Kutné Hory na Velkou cenu 

pohybových skladeb.

Výborně jsme zabodova-

li i v jednotlivcích v kategorii 

juniorek, kde 2. místo obsadi-

la Kateřina Chalupná a 3. mís-

to Michaela Ryjáčková.

V kategorii profi  skupin obsa-

dil Cik – Cak 2. místo a v ko-

merčním aerobicu Cvrček 1. 

místo. Aerobic z DDM opět uká-

zal, že je na vysoké úrovni.

Trenérka Věra Ryjáčková

Bílinský aerobic z DDM stále boduje

V Kopřivnici proběhlo celostátní kolo

soutěže mladých programátorů Baltík 2007

Cestování vlakem bylo dost 

úmorné, ale všechna únava 

z nás spadla hned po té, jakmile 

jsme dorazili do areálu interná-

tu VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice, 

kde nás hned přivítalo hláše-

ní ostatních programátorů : 

„Bílina je tady!“. Naše modrá 

trička se nedají přehlédnout. 

Sotva jsme se stihli navečeřet, 

už byl pro děti připraven pro-

gram, kde mohly prezentovat 

své práce, které vytvořily v Bal-

tíkovi. Lukáš Riedel předve-

dl svůj vánoční program a Va-

šek Plavec program s názvem: 

„Ledová Karkulka“, kterým 

pobavil více než 100 účastníků 

soutěže.

Soutěžící byli  společně se 

 svými učiteli seznámeni s mezi-

národním projektem eTwin-

ning. Dalším bodem programu 

bylo rozdání diplomů a drob-

ných cen všem programátorům, 

kteří se aktivně zapojili do kore-

spondenční soutěže Baltíkův 

Borec (pořadatelem byl DDM 

v Bílině). Program pro děti pak 

pokračoval rozborem soutěž-

ních úloh a ukázkami nejefek-

tivnějšího řešení. Dospělí se 

v té době měli možnost zúčast-

nit workshopu o grafi ce v pro-

gramu Baltie 4 C#. 

Nejvíce se však všichni těši-

li na nedělní dopoledne – na 

vyhlášení výsledků. Myslím, že 

naše děti reprezentovaly své 

město i  severní Čechy na výbor-

nou. V kategorii mladších žáků 

se nejlépe umístil Lukáš Riedel 

(2. místo). Václav Plavec s Tere-

zou Mánkovou obsadili velmi 

pěkné 8. místo. Jakub Černík 

a Tomáš Procházka letos star-

tovali poprvé v kategorii star-

ších žáků. V konkurenci star-

ších studentů gymnázií a škol 

s rozšířenou výukou matema-

tiky a programování si poradili 

docela dobře – obsadili 7. mís-

to (z 20) a tím si zajistili i účast 

v mezinárodním fi nále soutěže. 

Stejně tak do fi nále postupu-

je i Lukáš Riedel. Na fi nále do 

České Lípy budou kluci odjíždět 

rovnou z Akademie DDM – ve 

čtvrtek 7. 6., kde budou prezen-

tovat své programy.

Myslím, že i pro děti, které 

nepostupují dál je tato soutěž 

velice hezkým zážitkem, sou-

těže jsou velmi dobře orga-

nizované, vládne tam přátel-

ská atmosféra. Děti se dozvědí 

spoustu zajímavých věcí z obo-

ru a také naváží nová přátelství.  

 Eva Klasová
DDM Bílina

Zleva: Jakub Šedivý, Václav Plavec a Lukáš Riedel.

Lukáš Riedel si z mnoha cen 
vybral webovou kameru.
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Den Země - Bláznivá zeměkoule
K příležitosti dne Země jsme  

pro děti připravili blok her, sou-
těží a činností s názvem Bláznivá 
zeměkoule. Akce se uskutečnila 
ve dnech 20.-21.4.2007. 

Páteční odpoledne prožilo 36 

dětí na zahradě DDM, kde na 

ně čekaly různé hry s přírodo-

vědnou tématikou. Večer jsme 

se věnovali více výtvarným čin-

nostem. Skupinky dětí měly za 

úkol vytvořit pomocí starých 

novin a tapetového lepidla plas-

tický obraz  tématicky zaměře-

ný na přírodu. Práce děti bavi-

la – pod jejich rukama se obje- Základní umělecká škola Bílina

Mírové nám. 21

ZÁPIS
pro školní rok 2007/2008

zápis žáků spojený s talentovými zkouškami

se koná ve dnech

4.-8.června 2007

vždy odpoledne v čase mezi

14.-17.hodinou

Bližší informace na adrese školy

tel. 417 823 095

www.zus-bilina.cz 

Střípky 
z Bíliny

zradil místostarosta Roman 

Šebek.

Nová pravidla by mělo schvá-

lit zastupitelstvo na svém zase-

dání v září 2007 a platnosti by 

nabyla od roku 2008.

Pro ilustraci schválená část-

ka v rozpočtu pro rok 2007 na 

podporu sportu, je 1. 859.000,-

Kč. (lal)

Termíny

poskytování

příspěvků kulturním

a společenským 

organizacím

v roce 2007

Podmínky a žádosti o pří-

spěvek jsou uvedené na www.

bilina.cz v části Sport a kultu-

ra, popř. vám je sdělí pracov-

nice odboru školství a kultury 

Městského úřadu Bílina, pí Ple-

vová  (tel. 417 810 933). Žádos-

ti se odevzdávají vč. povinných 

příloh na odbor školství a kul-

tury, popř. na podatelnu Měst-

ského úřadu Bílina dle stano-

vených termínů.

Žádosti o příspěvek na rok 

2007 se odevzdávají do 31. 5. 

2007. (Formulář „Žádost 

o fi nanční příspěvek z Progra-

mu podpory kultury“). Přečtě-

te si prosím podrobně poky-

ny k předkládání žádostí – účel 

příspěvku musí být podrobně 

rozepsán!

Veronika Spurná,
vedoucí odboru školství

a kultury

vovaly stromy, květiny, motýly 

a dokonce i kráva. Jednotlivci si 

potom mohli vyzkoušet i práci s 

keramikou.

Vrcholem akce byla jednodu-

chá noční hra. Úkolem bylo na-

jít na zahradě DDM „zatoulaná 

zvířata“, určit je a zapamatovat 

si je. Pro mladší děti to byl doce-

la oříšek. Velmi snadno pozna-

ly cizokrajná zvířata, která jsou 

chována v zoologických zahra-

dách. Největší problém měly 

děti s poznáváním krocana, ale 

také ovce…

V sobotu už na účastníky akce 

čekalo jen vyhodnocení soutěží 

a zbyla i chvilka na počítače.

Eva Klasová
DDM Bílina

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 418 01 Bílina,

tel. 417 821 577 www.ddmbilina.cz

pořádá

7. června 2007 V MĚSTSKÉM DIVADLE 
BÍLINA od 16:00 hod.

VÝSTAVU PRACÍ, ÚSPĚCHŮ A DĚTSKÁ VYSTOUPENÍ
PRO RODIČE A VŠECHNY PŘÁTELE

NA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

SRDEČNĚ VÁS ZVEME !
VSTUP ZDARMA

AKADEMII 2007



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 24. KVĚTNA 2007

Fotografoval: VÁCLAV VÉBER
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Kulturní 
servis

 MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 5. červen od 19.00 hod.

 STRAKONICKÝ DUDÁK
 ANEB TO BY BYLO, KDYBY…
Hrají: Josef Dvořák

Vstupné: 220, 200, 180 Kč

Čtvrtek 7. června od 16.00 hod.

 AKADEMIE DDM
Pořádá DDM Bílina

KINO HVĚZDA
Pátek 25. května od 18.00 hod.

Sobota 26. května od 18.00 hod.

 SPIDER MAN 3
USA. Dobrodružný.

Vstupné: 70,- Kč

 PRAVIDELNÉ PROMÍTÁNÍ 
PRO DĚTI
Sobota 26. května od 15.00 

hod.

 KYTICE POHÁDEK II.
Vstupné: 20,-Kč

Středa 30. května od 18.00 

a 20.00 hod.

Čtvrtek 31. května od 18.00 

a 20.00 hod.

 VRATNÉ LÁHVE
ČR. Komedie Z. Svěráka aj. 

Svěráka

Vstupné: 70,-Kč

Pátek 1. června od 18.00 hod.

Sobota 2. června od 18.00 hod.

 VLAJKY NAŠICH OTCŮ
USA. Válečný.

Vstupné: 70,-Kč Nevhodné do 

12 let

Středa 6. června od 18.00 hod.

Čtvrtek 7. června od 18.00 hod

 KRÁLOVNA
VB.Historický.

Vstupné: 60,-Kč Nevhodné do 

12 let

 GALERIE POD VĚŽÍ
Od 1. 6. 2007 do 24. 6. 2007 

se koná výstava kreseb žáků 

ZŠ Aléská v Bílině na téma: 

„CO SE MI LÍBÍ NEBO NELÍBÍ 

V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

OKOLO NÁS“

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Od 1. 6. 2007 do 25. 6. 2007 se 

výstava s názvem: 

 VÝTVARKA ZA ŠKOLOU.
Výtvarné práce ze soutěže 

„Bořeňská čarodějnice“ na 

téma: „Královská slavnost“

Obřadní síň MěÚ

Středa 6. června od 18.30 hod.

 OD MADRIGALU
K MU ZI KÁ LU
Baroko pro ucho i oko. Jarní pís-

ně, barokní skladby pro komor-

ní fl étnové collegium v podání 

kvarteta KvT a souboru Schola 

Viva Bilinensis.

Vstupné: 25,- (Ke každé vstu-

pence malý dárek)

KC KASKÁDA INFORMUJE
Vratné láhve

Hrdinou Vratných lahví je 

bývalý učitel Josef Tkaloun. 

Defi nitivně se rozhodl opustit 

žáky, ale rozhodně se nehod-

lá smířit s pozicí důchodce, 

trávícího čas na lavičce v par-

ku. Tkaloun je plný aktivi-

ty, nápadů i chlapských tužeb 

a nemíní zestárnout v nečin-

nosti. Navzdory nesouhlasu 

ženy Elišky, která se sarkastic-

kým nadhledem komentuje 

všechny aktivity svého muže, 

Tkaloun přijímá brigádnické 

místo ve výkupu lahví menšího 

supermarketu. Malý prostor, 

kde se potkávají lahve s lahve-

mi a lidé s lidmi, je svébytným 

mikrosvětem, plným tragiko-

mických osudů.

 Zdroj Palace Cinemas 

POZVÁNKA DO KINA

TIP
KC Kaskáda

V pondělí 18. června od 19.00 

hodin se v Městském divadle 

v Bílině představí herec a mode-

rátor Jiří Kramol se svým pořa-

dem „Ani Krampol není doko-

nalý“.

Koncert Františka Nedvěda 

se skupinou Druhé podání. Do 

Letního kina se můžete přijít podí-

vat na třetí díl SHREKA a Pirá-

tů z Karibiku s názvem „Na kon-

ci světa“.

Připravujeme na léto

Od 1. července 2007 se 

bude konat ve výstavní síni 

U kostela unikátní výstava 

loutek.

Na 16. až 21. července 2007 

připravuje KC Kaskáda oblí-

bený taneční workshop, kte-

rý opět povedou tanečníci 

z Prahy. Do Bíliny se tak sje-

dou tanečníci a tanečnice již 

potřetí.
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V letošním roce se 

koná již 10. jubilejní roč-

ník soutěže McDonald´s 

cupu. My jsme si ho 

samozřejmě nenechali 

ujít. Žáci z 2. a  3. tříd za 

1. kategorii a žáci 4. a 5. 

tříd za 2. kategorii sved-

li nelítostný souboj pro-

ti družstvům z několika 

dalších škol teplického 

okresu. Až do poslední 

chvíle oba týmy stateč-

ně bojovaly, ale štěstěna 

je vrtkavá, a tak se s námi 

v okrese museli, bohužel, 

rozloučit fotbalisté 2. 

kategorie. Více se dařilo 

1. kategorii, která se již 

po třetí za sebou dostala 

do krajského kola a bude 

hájit barvy naší školy na 

ZŠ Na Stínadlech a to již 

25. 5. 2007. Přejeme jim 

hodně štěstí.

Díky patří také rodi-

čům, kteří fandili do 

poslední chvíle a byli 

dětem oporou i v těch 

méně šťastných  chvil-

kách během zápasů.

Šárka Šilingová
ZŠ Aléská, Bílina

10. ročník přinesl štěstí mladším fotbalistům

Batika trochu jinak

Již druhým rokem se naše 

škola zúčastnila soutěže, 

vyhlášené firmou IBERIA, 

o nejhezčí batikované žákov-

ské dílo.

Zatímco vloni se tvořilo libo-

volně, letos už žákovské kolek-

tivy musely svá díla vytvořit na 

téma Říše zvířat. Docela široké 

téma, co myslíte? Ale jak toto 

téma zpracovat jako batikova-

né výtvarné dílo?

První ze třech našich přihlá-

šených kolektivů se zaměřil na 

rozmanitost tvarů a barev zví-

řat. Děvčata  si dala práci a výsle-

dek byl fascinující. Před očima 

se opravdu vynořily skvrny koč-

kovitých šelem nebo například 

„pyžamo“ zebry.

Druhý kolektiv se rozho-

dl obrátit pozornost na Afriku, 

jako na nejbarevnější světadíl. 

A co vzniklo? Přepestrá paleta 

afrických domorodých masek 

v podobě zvířat, oblečení aj. 

Z celého díla se na pozorovate-

le přenesl duch černého konti-

nentu.

A poslední a nejmladší vý-

tvarníci se zaměřili na neméně 

pestrý svět pod mořskou hladi-

nou. Uprostřed moře se potu-

lují hejna ryb, plují mořští koní-

ci, skrývají a maskují se lastu-

ry, hvězdice a chobotnice, kte-

ré na dně čekají na děti, aby si 

je mohly vylovit.

Myslím, že se všechna naše 

díla podařila. Budeme oče-

kávat, zda osloví porotu sou-

těže tak, jako nás při samotné 

práci. Našimi soutěžními díl-

ky  přispějeme k výzdobě dět-

ských oddělení nemocnic, což 

nás také neméně těší.

Tím největším oceněním pro 

nás všechny  je totiž zájem, chuť 

a radost tvořících dětí. 

Mgr. Milena Maryšková
Základní škola Za 

Chlumem

Naši fotbalisté byli nadšeni z přítomnosti teplického útočníka Fenina, který se s nimi ochotně vyfotil. 
V horní řadě zleva Jakub Rojík, Miroslav Tietze, Jakub Kunz, Patrik Pstrong, Lukáš Černý. Sedící zleva Daniel 
Gutsch, Ladislav Kodad, Jakub Vajdečka, Oldřich Linke a ležící brankář týmu Pavel Raichl.
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Významné osobnosti předali ocenění „Bořeňskou čarodějnici 2007“
Město Bílina se již z dálky 

 pyšní svou dominantou, báje mi 

opředeným vrchem jménem – 

Bořeň. Po úbocích vrchu se při 

sebemenším závanu větru valí 

drobné kaménky, jako by se 

vrch bořil. Odtud snad povsta-

lo jméno Bořeň, i když starý 

smutný příběh přenesený ústy 

vypravěčů přes propast stale-

tí, prozrazuje o původu jména 

něco jiného.

V jeskyni pod kopcem prý žila 

stará čarodějnice. Tu vyhleda-

la v zoufalství dcera mocného 

purkrabího, který kdysi dávno 

sídlil na hradě v Bílině. Dceru 

jménem Bořena chtěl provdat 

za jistého německého šlechti-

ce, ale dcera měla ráda něko-

ho jiného, nemajetného pano-

še. Aby oblomila srdce svého 

otce ke svatbě s milovaným 

panošem, přišla dívka s pros-

bou k čarodějnici pro tajem-

ný nápoj. Ta ale nezapomněla 

i po dlouhým letech, jak ji kdysi 

purkrabí hluboce urazil a mís-

to nápoje dala Bořeně hliněnou 

baňku naplněnou jedem. Dívka 

v dobré víře svému otci nápoj 

podala a ten po jeho vypití kle-

sl k zemi. Dívka si uvědomila, že 

se stala vražedkyní svého otce 

a s výčitkami svědomí ukonči-

la svůj život skokem ze skalna-

tého vrchu. Snad podle dívčina 

jména pojmenovali lidé kdysi 

vrch Bořeň.

A právě podle pověstí o čaro-

dějnici z Bořeně byla pojmeno-

vána soutěž pro děti v oblasti 

kultury „Bořeňská čarodějni-

ce“, kterou již desátým rokem 

vyhlašuje a pořádá Kulturní 

centrum Kaskáda v Bílině pro 

děti předškolního a školního 

věku. Soutěž se skládá z čás-

ti recitační, pěvecké, taneč-

ní a výtvarné, přičemž každé 

školské zařízení může vyslat své 

reprezentanty do soutěže jaké-

hokoliv oboru.

A že máme ve městě i blízkém 

okolí mnoho šikovných dětí 

nejen v oblasti kultury? To my 

moc dobře víme a proto jsme 

rádi, že se prostřednictvím sou-

těží mohou prezentovat. 

Rádi k nám jezdí na soutěže 

i děti se svými pedagogy z dal-

ších měst jako je Duchcov, 

Teplice, Krupka, Ohníč, Hos-

tomice, Kostomlaty p. M., Hrob, 

Radonice či Most, Ústí nad 

Labem nebo Trmice. 

Na prknech divadla se od 

počátku letošního roku před-

vedlo více jak 560 soutěžících - 

recitátorů, zpěváků a taneční-

ků a nutno říci, že laťka někte-

rých výkonů je už pěkně vyso-

ko. 

Každou ze soutěží dle předem 

připravených pravidel hodnotí 

přizvaná odborná porota, která 

se vždy skládá z odborníků dané 

oblasti. Soutěže jsou rozděleny 

na kategorie, u tance ještě dále 

na formace. V pěvecké sou-

těži děti zpívají lidové písnič-

ky a přidat mohou ještě něco 

z modernějších stylů. Jedinou 

soutěží postupovou do okres-

ního kola je část recitační, kam 

pravidelně jezdí děti z Bíliny 

reprezentovat školy i město.

Absolutní vítězové na 1. mís-

tech předvedli v pátek 11. 5. 

2007 v Městském divadle v Bíli-

ně na slavnostním večeru svá 

vystoupení tak, jak vystupova-

li při soutěžích před porota-

mi a za která získávají ocenění 

„Bořeňská čarodějnice 2007“. 

Bylo rozdáno celkem 31 oce-

nění v oblasti recitační, pěvec-

ké a taneční. 

Mezi hosty, kteří předávali 

ocenění, se objevil také herec 

a tanečník Jan Révai, hereč-

ka Hana Bartoňová, známá 

ze seriálu Velmi křehké vzta-

hy a tanečník, herec i zpěvák 

Vlastimil Harapes, který byl při-

vítán velmi silným potleskem.

Petra Zaťková
KC Kaskáda

Vlastimil Harapes, Hana Bartoňová a Jan Revai

Děti z MŠ Žižkovo údolí neskrývaly radost z vyhraného poháru.
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 Škola Za Chlumem se 4. 5. 2007 roz-

zářila jásavými barvami a rozvoně-

la rozličnými vůněmi květin. Žáci 1. 

stupně si do školy přinášeli jako školní 

pomůcky květiny podle vlastního výbě-

ru a  obliby. Někteří z nich dali před-

nost květům živým, a pak se za nimi 

linula i vůně čerstvě natrhaných šeří-

ků, tulipánů, narcisů ze zahrádek rodi-

čů a prarodičů. Někteří šli dokonce tak 

daleko, že si květinu k tomuto účelu 

koupili v květinářství. Další žáci si při-

nesli květiny umělé, někteří pokojo-

vé a jiní na obrázku. Nebylo výjimkou 

potkat na chodbách školy žákyni celou 

ve fi alovém – no přece fi alku, mladé-

ho pána v úchvatném klobouku, který 

by mu nejedna rozkvetlá louka mohla 

závidět a další rozmanité fi gurky.  

Každá třída se tento den věnovala kvě-

tinám. Ošetřovaly se pokojové rostliny, 

tvořily se papírové zahrady i jednotlivé 

květy. 

Žáci vyšších ročníků 1. stupně si už 

sami vyhledali referáty na téma Moje 

oblíbená květina. Přednesli si básnič-

ky o květinách, seznámili se s květo-

mluvou a v neposlední řadě si zkusi-

li vyřešit testík z poznávání květin. Nej-

větší úspěch zaznamenalo vyřezávání 

zeleniny a ovoce do květinových vzo-

rů (někteří labužníci si takto upravili 

i šunku a sýr)  hlavně proto, že tyto kvě-

tinové kreace nakonec skončily, na roz-

díl od těch papírových, přímo v žalud-

cích svých tvůrců.

Slovy dětí to byl „ PARÁDNÍ DEN“ .

Mgr. Maryšková Milena

Na 1. stupni ZŠ Za Chlumem slavili květinový den

Mnoho národů – jeden domov
Starý kontinent, Evropa, Evropská 

unie – území, kde žije množství náro-

dů s různými zvyky, obyčeji, zvláštnost-

mi,…  Zde žijeme i my – obyvatelé České 

republiky.  Ale známe své sousedy? Ví-

me, co je u nich zajímavého?  Čím se liší 

od nás, od našeho způsobu života?

Proto jsme další projektový program 

„EURODEN“ zaměřili právě na ně. 

A tak jsme se 2. května 2007  rozděli-

li do menších skupin a společně s naši-

mi patrony (učiteli) jsme pro ně připra-

vili základní informace a zajímavos-

ti o nich. Z donesených materiálů jsme 

sestavili velikou nástěnku, neboť každá 

skupina vyvěsila své práce na velká okna 

na chodbách druhého stupně.  Tím měl 

a má (až do konce školního roku) každý 

žák možnost vše si důkladně prostudo-

vat, prohlédnout si vystavené předmě-

ty a zhotovené makety zajímavých míst. 

Znalosti pak bude moci využít v nauko-

vých předmětech – zeměpisu, dějepisu, 

přírodopisu, ale i v běžném životě. Třeba 

v sobě objeví touhu cestovat a poznávat 

nová neznámá místa.

Ale co je hlavní, bude umět odpově-

dět na otázku :

„Co tě napadne , když se řekne...
Slovensko – Tatry, halušky,...
Maďarsko – guláš, uherák,...
Rakousko – Alpy , Mozart,...
Atd.

A to je to podstatné! Vždyť kdo by chtěl 

být za hlupáka, který ani neví, s kým 

žije!   

Mgr. Ivana Kulinová
ZŠ Bílina, Za Chlumem 

Obec Hrobčice pod Bořněm

Obec Hrobčice pracuje na 

novém Územním plánu (ÚP) 

a úkol to bude nelehký, pro-

tože pod obec spadá dalších 

osm obcí a tři již zaniklé. Kuč-

lín, Razice, Červený Újezd, 

Mrzlice, Tvrdín, Mirošovice, 

Mukov a Chouč jsou obce, 

kterých se změna ÚP bude 

týkat. Do katastru obce patří 

také území bývalého Hetova, 

Dřínku a Radovesic.

„První změna ÚP se bude 
týkat zaniklých obcí, které jsou 
v našem katastru. Do nového 
ÚP, který bude již v digitální 
podobě, budou zaneseny zámě-
ry obce, ale také společnos-

Územní plán Hrobčic počítá se zaniklými obcemi

ti Terry Natury a sousedících 
obcí Kostomlat a Světce,“ sdě-

lila starostka obce Hrobčice 

Božena Zemanová.

Obec chce do zpracování ÚP 

zapojit také obyvatele  formou 

ankety nebo dotazníků.

„Zapojit občany do tvoře-

ní ÚP je velmi důležité, pro-
tože mohou přijít se zajímavý-
mi podněty nebo nápady, které 
by se daly  využít do budoucna. 
Například v Mukově máme sta-
rou chatovou oblast, kterou by-
chom v budoucnu chtěli rozší-
řit. Takže ÚP bude aktualizo-
ván o rekreační oblast, lokali-
ty na nové zástavby rodinných 
domků, průmyslovou zónu 
nebo dětská hřiště, ale ta by se 
realizovala v případě, že by za 
ně někdo zodpovídal,“ dodala 

starostka.

Aktualizace Územního plá-

nu by obec  měla  vyjít na cca 

300 tisíc korun. (lal)
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Chtěl bych poděkovat pro-

střednictvím Bílinského zpravo-

daje Technickým službám měs-

ta Bílina a Městské Policii v Bíli-

ně za perfektní spolupráci při 

organizaci letošního Májového 

jarmarku. Letošní jarmark byl 

v celé míře v nové koncepci 

i organizaci. Jsem  proto rád, že 

při takovéto výborné spoluprá-

ci vše dobře dopadlo a návštěv-

níci jarmarku mohli být s celou 

akcí spokojeni.

Petr Mácha,
pověřený řízením

KC Kaskáda v Bílině

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII

Reakce na glosu „Ankety o problémech Bíliny – jsou lidé lhostejní?“
Anketa o sociálních službách 

v Bílině probíhala v rámci ana-

lýzy potřeb cílových skupin při 

projektu „Komunitní plánová-

ní města Bílina“.  Před zahá-

jením analýzy potřeb jsme si 

byli vědomi a také upozorně-

ni Centrem komunitní prá-

ce Ústí nad Labem na níz-

kou návratnost anketních líst-

ků. Z tohoto důvodu měs-

to Bílina oslovilo Centrum 

pro aplikovanou antropolo-

gii a terénní výzkum (CAAT), 

což je výzkumné a badatelské 

pracoviště při Katedře antro-

pologie Filosofi cké fakulty 

Západočeské univerzity v Plz-

ni. Vědecká činnost CAAT se 

zaměřuje především na proble-

matiku sociální a kulturní dife-

renciace soudobých komplex-

ních společností a na možnos-

ti využití výstupů z antropolo-

gických výzkumů v kontextu 

sociální a integrační politiky, 

sociálních služeb a vzdělávací 

praxe.  CAAT použilo metodo-

ligický postup založený přede-

vším na kvalitativním přístupu. 

Při analýze potřeb byly použity 

tyto metody:

- analýza sekundárních dat

- individuální rozhovory 

s „uživateli“ a klíčovými infor-

mátory z řad poskytovatelů  

sociálních  potřeb (celkem pro-

běhlo 74 rozhovorů v rozsahu 1 

– 2 hodiny dle předem  stanove-

ného scénáře)

- zaměřované skupinové dis-

kuse s „uživateli“ z jednotlivých 

cílových skupin (skupinové    dis-

kuse s cílovou skupinou dlouho-

době nezaměstnaných, senio-

 rů, sociálně vyloučených a zdra-

votně handicapovaných v roz-

sahu 1,5 – 2 hodiny

- anketa

Z tohoto vyplývá, že jsme 

se poučili a anketa jako jed-

na z metod analýzy byla pou-

hým doplňkem k rozsáhlé ana-

lýze potřeb cílových skupin. 

Veškeré výstupy analýzy potřeb 

jsou  uvedeny na internetových 

stránkách www.bilina.cz pod 

odkazem Komunitní plánová-

ní. 

Lucie Ječmenová

Názory, připomínky k zamyšlení...

Chtěla bych touto cestou 

poděkovat všem, kteří se podí-

leli na přípravách letošního 

jarmarku. Myslím, že i přes 

menší nedostatky, se letošní 

jarmark velice povedl a jeho 

přemístění do areálu Kyselky 

byl vynikající nápad. 

Šárka Šilingová

Blondýnka si objednala pizzu. Číšník se ptá, jestli ji chce rozře-
zat na šest nebo dvanáct kousků.
„Šest prosím, dvanáct bych jich nikdy nesnědla.“

 Přijde blondýnka ve Vídni do elektra a chce baterie.
„Wie, bitte?“
„Ne nabité!“

„Byla jsem na těhotenských testech.“
„Jaké byly otázky??“

Vtipy do redakce zaslal žák 8. třídy Josef  Válek

Biozahradnictví a permakultura - 4. část: Biodiverzita
Jak už jsem uvedl ve 2. čás-

ti tohoto seriálu - biodiverzi-

ta, nebo-li druhová rozmani-

tost je předpokladem ekologic-

ké rovnováhy. Co nejširší pes-

trost původních druhů živo-

čichů a rostlin tedy zabrání 

přemnožení tzv.škůdců nebo 

i plevelů. Ohromně složitými 

a propletenými vztahy organis-

mů k danému prostředí a vzta-

hy mezi organismy navzájem 

se zabývá věda ekologie. Z její-

ho pohledu postrádá smysl roz-

dělovat původní zvířata a rost-

liny na užitečné a škodlivé, pro-

tože každý živočišný a rostlinný 

druh má v prostředí své neza-

stupitelné místo a plní důleži-

tou funkci.

Rostliny, kromě životadár-

ných vlastností (výroba kyslíku, 

potrava) udržují čistotu a stav 

hladiny spodních vod, chrání 

půdu před erozí, zpevňují svahy 

a břehy, jsou útočištěm našich 

zvířecích zahradních pomoc-

níků. Slouží jako ochrana před 

hlukem a exhalacemi, používají 

se k čištění odpadních vod (více 

v příští části), nebo dodávají 

pomocí bakterií na jejich koře-

nech do půdy dusík. Některé se 

hodí k urychlení kompostová-

ní, jiné zase k výrobě podpůr-

ných zálivek a postřiků. V něk-

terém z příštích článků se bude-

me věnovat i rostlinám pro 

energetické využití.

Ze světa živočichů najde-

me významné predátory, úči-

nější než chemické postřiky.

Naopak používání insektici-

dů decimuje populace těch-

to pomocníků, zatímco hmyz, 

na který byl jedovatý přípra-

vek použit, si vytváří rezisten-

ci. Milosrdnější alternativou, 

a to i k životnímu prostředí, je 

postřik bakteriálním bioagens 

(např.na www.biocont.cz); da-

leko levnější a stálejší je však 

přece jenom podpora zahrad-

ní biodiverzity (např. predá-

tory měkkýšů aj. najdete na 

www.mollusca.cz/malakolo-

gie/predator.htm).Opylování 

květů a kypření půdy jsou dal-

ší stále nedoceněné schopnosti 

živočichů, stejně jako bioindi-

kační význam (existence pou-

ze v čistém životním prostře-

dí, a tedy poukázání na jeho 

stav). Naopak ocenění využi-

tí zvířat pro jejich produkty je 

každému známo, zmíním jen 

netradiční využití ovčí vlny, 

jakožto izolačního materiálu, 

využití syrovátky jako postřiku 

zahrady proti plísním a mši-

cím, použití odpadů na biody-

namické preparáty (návod na 

jejich výrobu se dozvíte z kni-

hy Biodynamické preparáty, 

kterou si můžete vyžádat na e-

mailové adrese pro-bio@pro-

bio.cz), kompostové preparáty 

nebo k energetickému využití.

Na našich zahradách nalez-

ne uplatnění i tzv.příroda neži-

vá (viz. v dalším díle).

Pestrá škála biodiverzity 

nabízí důležitý relaxační a este-

tický zážitek, stejně tak jako 

ponaučení spirituálnímu hle-

dači duchovních hodnot.

Pavel Rais
(e-mail:pavel.rais@seznam.cz) 

V sobotu 26.května sehraje SK SIAD Bílina posled-
ní domácí utkání 1.A třídy. Po vítězství v Přestanově vede 
o 10 bodů a v posledních třech kolech již nemůže být před-
stižen. Další domácí mistrovský zápas sehraje až na pod-
zim v krajském přeboru.  „Zvu všechny  naše fotbalové pří-
znivce na Kyselku, na domácí zápas s Vel-
kým Březnem, kde společně oslaví-
me postup a fotbálek si vychutnáme. 
Diváci dostanou buřta, pivko a bude 
i slivovička,“ odhalil kulisu posled-
ního zápasu prezident bílinského 
klubu Petr Arpáš.  Zápas začíná 
v 17 hodin.  Poslední dva mistrov-
ské zápasy hraje Bílina v Milešově 
a končí v Bezděkově.  (ob)

Oslavíme postup do kraje společně MÁJOVÝ JARMARK MILE PŘEKVAPIL
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22letý Bíliňák Václav Bečvařík patří ke stabilním hráčům  sestavy. 
V áčku hraje již od dorosteneckého věku. Na pravé straně může hrát 
obránce, záložníka i útočníka. Také on se již těší až si opět zahraje 
krajský přebor.  Foto - Oldřich BUBENÍČEK

Karatisté z Bíliny vybojovali 36 medailí
Sportovní klub SHOTOKAN 

KARATE-DO MASOPUST BÍ-

LINA pořádal v sobotu 28. 4. 

2007 Krajský přebor JKA ČR pro 

náš Ústecký region.

Na tento přebor se zaregis-

trovalo 132 závodníků z 8 klu-

bů. Závodilo se v disciplínách 

KATA, KUMITE A KATA TEAM 

ve všech věkových kategoriích 

žákovských, dorosteneckých, 

juniorských a i seniorských. 

Rozhodovat přijeli rozhodčí 

z Prahy, Ústeckého a Karlovar-

ského kraje.

Po kontrole registrace závod-

níků byl Krajský přebor JKA 

Ústeckého kraje zahájen slav-

nostním nástupem všech klu-

bů a jmenovité představení 

všech rozhodčích a sponzo-

rů této soutěže, kterými bylo 

Město Bílina, Potraviny JILM 

a večerka Harmonie z Duchco-

va, lékárna z Duchcova, pekár-

na paní Dvořákové z Duchcova 

Krajskými přeborníky se stali – 1. místo: M. Engler (kata), 

M. Engler (kumite), P. Mong (kata), J. Jeřábek (kumite)

Kata team A. st. žáci: F. Frýdl (kata), J. Masopust (kumite), 

B. Šindelářová (kata)

Kata team ml. žákyně: J. Masopustová (kata-Dor.), 

J. Masopustová (kumite-Dor.), J. Masopustová (kata-Juni)

Kata team-junior: L. Levicová (kata-Ž)

2. místo: P. Kápička (kumite)

Kata team, B, ml. žáci: J. Jeřábek (kata)

Kata team, B, st. žáci:  F. Frýdl (kumite), J. Masopust (kata), 

J. Masopust (kumite), J. Masopust (kata-Muži), M. Tesař 

(kumite – Muži)

Kata team st. žákyně: R. Krzáková (kumite), L. Levicová (kata), 

3. místo: F. Schafer (kata)

Kata team, C. ml. žáci: J. Tlustý (kata), A. Kupková (kata), 

R. Krzáková (kata), B. Vaiglová (kata Juniorky), L. Levicová 

(kumite) Juniorky), B. Vaiglová (kata ženy).

Bílina - Po výpadku v Lovo-

sicích, kde Bílina se štěs-

tím remizovala, rozstřílela 

v domácím zápase Chlumec 

a cestu do krajského pře-

boru si otevřela defi nitivně.    

V základní sestavě se opět 

objevil veterán Procházka 

a také uzdravený Kučerka. 

Další uzdravený Mergl zůstal 

na lavičce náhradníků.  Bílina 

měla pomalejší rozjezd, po 

Novákově přihrávce střílel 

Hasal nad. Potom centroval 

Novák a kanonýr Sirovátka 

trefi l jen brankaře. Ve 20. 

min. měli hosté největší šanci 

zápasu. Dohnal běžel sám na 

Pohla, ale ten mu míč sebral. 

Ve 32. min. přihrál Novák vol-

nému Sirovátkovi a domácí 

vedli. Ve snaze oživit hru zálo-

hy vystřídal trenér Tichý nevý-

razného Jungmanna mladým 

Merglem. Ve 37. min. přihrál 

Sirovátka na hranici šestnáct-

ky Novákovi a ten mířil přes-

ně k tyči. Ve 44. min. uni-

kl Kučerka a jeho centr našel 

hlavu volného Bečvaříka. Ten 

opět potvrdil, jak je na pravé 

straně pro Bílinu  nepostra-

datelný, může hrát obránce, 

záložníka i útočníka. 

Druhý poločas již byl plně 

v režii domácích. A byla také 

vidět řada pěkných akcí. 

V 51. min. přihrál Bečvařík 

Novákovi, ten obešel dva 

hráče a brankaře, přihrál 

Sirovátkovi a ten do prázdné 

branky  nezaváhal.  Na pátou 

branku založil střídající Weiss, 

který vypíchl míč obránci 

a přihrál Sirovátkovi.  „Ale to 

nejkrásnější přišlo až v závě-

ru. Michal Hasal předvedl svůj 

proslulý masopustovský sla-

lom přes celé hřiště a koruno-

val svůj výkon brankou,“ chvá-

lil mladého stopera vedou-

cí mužstva Miroslav Spáčil.  

„Výsledek  myslím hovoří jas-

ně, byl to dobrý výkon a věřím, 

že stejně dohrajeme soutěž 

do konce,“ řekl prezident klu-

bu Petr Arpáš. Čtyři kola před 

koncem soutěže vedla Bílina 

o 12 bodů. 

Branky: 32. 51. 65.Sirovátka, 

37.Novák, 44.Bečvařík, 

87.Hasal 

Sestava: Pohl – Procházka, 

Hasal, Fleišman, Kučerka – 

Jungmann (33. Mergl), Novák 

(80.Pavlíček), Šulek, Vaník (62.

Weiss) – Bečvařík, Sirovátka

 (ob)

a Květiny Rendl z Bíliny.

Body vybojované na krajské 

soutěži se přičítají k bodům 

z národních pohárů JKA a 16 

nejlepších závodníků postu-

puje na M ČR JKA, které bude 

3. 11. v Karlových Varech. 

Z našeho klubu SKM Bílina se 

zúčastnilo 45 závodníků, kte-

ří závodili ve všech disciplí-

nách a vybojovali celkem 36 

medailí (16 zlatých, 12 stříbr-

ných a 8 bronzových). S tímto 

medailovým úspěchem obhá-

jil náš klub 1. místo v Ústec-

kém kraji.

Všem závodníkům bych chtěl 

moc poděkovat za jejich spor-

tovní nasazení, každý dal do 

boje o medaile své srdíčko.

Průběh celé soutěže probě-

hl velice hladce-bez průtahů 

a námitek, ale především bez 

žádného vážného zranění.

O hladký průběh soutěže se 

zasloužili i všichni organizá-

toři a pomocníci z řad našich 

rodičů, kterým patří také můj 

velký dík a to paní Tlusté, 

Schäferové, Cypzirschové, 

pánům Liškovi, Šafránkovi, 

Tesařovi a manželům G. 

P. Emingerovým.

Ještě jednou na závěr bych 

chtěl poděkovat všem, kteří se 

podíleli na závodech a všem 

rodičům, kteří přivedli své rato-

lesti na závody a fandí našemu 

klubu SM – Bílina.

Roman Masopust
Hlavní trenér Klubu SKM 

Bílin

SK SIAD Bílina – TJ Chlumec  6:0 (3:0)
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Atletika - Poznáváme nové talenty – Jaroslav Satýnek

Běžecká skupina Jana Mairi-

cha má novou výraznou posta-

vu. Je jím mladý běžec Jaroslav 

Satýnek z Bíliny.

Začínal v přípravce trené-

rů Jitky Machové a Václava 

Janoucha a od loňského roku 

přešel do běžecké skupiny. Po 

krátké době speciálního tré-

ninku dosáhl při první velké 

konfrontaci se svými vrstev-

níky vynikajícího úspěchu na 

Mistrovství ČR v krosu staršího 

žactva. Doběhl na trati dlouhé 

3000 m na třetím místě v Bělé 

nad Radbuzou. 

V halovém mistrovském 

závodě potvrdil, že jeho umís-

tění na Mistrovství ČR v kro-

su nebyla náhoda. Stal se mis-

trem České republiky v běhu 

na 1500 m pro rok 2007 v čase 

 Bílinští starší žáci si čty-

ři kola před koncem soutěže 

zajistili po roce postup do kraj-

ského přeboru, když v roz-

hodujícím zápase zdolali, na 

svém hřišti, druhého v pořadí 

Žatec celkem přesvědčivě 4:0.

Po poločase 2:0 a mají v čele již 

13 bodů  náskok.V posledních 

deseti dnech mají bílinští žáci 

nabitý program a museli ode-

hrát čtyři zápasy. V Chomuto-

vě zvítězili 6:1, v Postoloprtech 

1:0, na domácím hřišti zdolali 

Jirkov 10:0 a již zmíněný Žatec 

4:0. Do dnešního dne, svěřenci 

trenérů Kindla, Záhradského, 

Čermáka a Veselého nepoznali 

hořkost porážky

Slivoňová Petra

Bílinští žáci to dokázali 

Na zemi: Sehnoutka. Spodní řada zleva: Hubáček, Vondrá-
ček, Grundza, Veselý, Brůna. Stojící zleva: trenéři Kindl 
a Veselý,Tichánek, Šámal, Fork, Zavadil, Čermák, Karel, Charvát, 
trenéři Záhradský a Čermák

4:22,47. V pokračování úspě-

chů navázal Jarda na jar-

ním Mistrovství ČR v krosu ve 

Frýdku-Místku, kde doběhl na 

druhém místě na trati dlouhé 

3000 m. 

Vynikající vstup zazname-

nal na zahajovacích závodech 

na bílinském tartanu 28. dub-

na 2007, kde v běhu na 1000 

m dosáhl vynikajícího času 

2:41,99. Tímto výkonem suve-

rénně vévodí českým tabul-

kám ve své věkové kategorii.

Věříme, že tento talent bude 

následníkem řady reprezen-

tantů běžců, které Jan Mairich 

vychoval, jako např. Miroslava 

Bauckmanna, Miroslava Kou-

ta, Petra Pipu a v neposlední 

řadě Martina Wiplera.

„Takže, Jardo, držíme pal-

ce!“

Josef Mairich 

Přestanov - Tři kola před kon-

cem dotáhli bílinští fotbalisté 

celoroční snažení o návrat do 

krajského přeboru.  Po vítězství 

v Přestanově již nemohou být 

předstiženi a jako vítěz 1.A třídy 

se po dvou letech  do krajského 

přeboru vracejí.   O výsledku se 

rozhodlo již v prvním poloča-

se. Hosté šli do vedení  brankou 

Sirovátky.  Domácí   po samo-

statné akci vyrovnali. Před 

odchodem do kabin dal vítěz-

nou branku Fleišman.   V úvodu 

druhého poločasu dostal žlutou 

kartu Jungmann a trenér Tichý 

ho takticky stáhnul ze hry.  Jeho 

místo zaujal Bečvařík a do úto-

ku nastoupil Weiss.  V 65. min. 

dostali domácí možnost poku-

tového kopu, ale Pohl ho chytil.   

„Vítězství, krásné tři body a tím 

FC Přestanov – SK SIAD Bílina  1:2 (1:2)
jsme si zajistili postup do kraj-

ské soutěže. Ale za výkon chvá-

lit nemohu. Vím, že kluci hráli 

pod napětím, byl to stres, vědě-

li, že musí, ale s tímto výkonem 

bychom v krajské soutěži neu-

spěli.  Ale díky chycené penal-

tě Klause Pohla, který zachytal 

velice dobře jako celou sezó-

nu, jsme to dotáhli do vítězné-

ho konce.  A za tu snahu chci 

klukům poděkovat,“ řekl nám 

po utkání trenér Josef Tichý.        

„Hráči byli nesoustředění, roz-

těkaní, sice se hrálo  o postu-

pové body, ale s náskokem 

v tabulce mohli hrát více v kli-

du. Bylo to vydřené vítězství,“ 

dodal asistent Ladislav Váňa.    

„Jsem šťastný, že jsme postou-

pili do krajského přeboru, kam  

asi patříme. Dnešní výkon bych 

nechtěl komentovat, ale na nás 

se chce na jaře vytáhnout kaž-

dý soupeř,“ hledal slova rozzá-

řený prezident bílinského klu-

bu Petr Arpáš. 

Branky Bíliny: 16. Sirovátka, 

40. Fleišman

Sestava: Pohl – Jungmann 

(52. Weiss), Fleišman,  Ha-

sal, Kučerka – Mergl, Šulek (77. 

Pavlíček), Novák, Vaník – Beč-

vařík, Sirovátka (ob)


