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i ženy na MD

více info: 603 298 734,
 J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

www.profi real.cz

Letošní tábor u Horní Cerek-

ve prožily ve 3 bězích tři auto-

busy dětí. V prvních 14 dnech 

putovaly s celotáborovou hrou

Z pohádky do pohádky, ty 

další hledaly Poklad baby Sam-

sonice  a potom následovala 

Cesta za Mrakoplašem.

Krista Sýkorová, ředitel-

ka DDM se zúčastnila druhé-

ho běhu a prožila si i na vlast-

ní kůži  hledání pokladu baby 

Samsonice – to je čarodějnice, 

která má jméno po blízkém les-

ním  rybníku a žije v okolí tábo-

ra už odjakživa. Protože už je  

na děti zvyklá – vždyť už tam 

jezdí 30 let – je i hodná a má pro 

děti občas překvapení.

„Byli jsme se za ní podívat 
v noci v lese v blízkosti staré-
ho židovského hřbitova, hledali 
kocoura, který se jí občas ztra-
tí, slavili její narozeniny. Kde se 
pohybovala, tam ztrácela zuby 
– ty jsme našli i v Muzeu stra-
šidel v Pelhřimově, kam jsme se 
vydali na výlet. Zároveň jsme 
navštívili i Kinematovlak, kte-
rý tudy zrovna projížděl. Jeli-
kož nám téměř pořád svítilo 
sluníčko vyzkoušeli jsme kou-
pání nejen v bazénech v táboře, 
ale i v rybnících v okolí  a lomu 
v Horní Cerekvi,“ popsala prů-

běh tábora Krista Sýkorová ali-

as baba Samsonice.

Děti hledaly zuby baby Samsonice

Zveme vás na podzimní jarmarkZveme vás na podzimní jarmark

– DEN HORNÍKŮ– DEN HORNÍKŮ
Letos netradičně v neděli 9. září se koná slavnost s názvem DEN HORNÍKŮ. Opět se všechny 

scény vybudují v areálu lázní Kyselka. Zveme všechny občany města Bíliny,
okolních spádových obcí i občany z jiných měst a obcí na celkem 5 scén, na kterých bude 

probíhat program pro malé i velké návštěvníky. Ve výstavní síni bude probíhat výstava 
muzejních věcí, týkajících se hornictví.  

Den horníků se realizoval za výrazného přispění
Severočeských dolů a.s.

Na správném táboře nesmě-

la chybět olympiáda ani zají-

mavé soutěže. 

„Tradiční olympiáda měla 
mokrou variantu – soutěžilo se 
s vodou nebo ve vodě. Ve vodě 
se hledaly balónky i mince, pila 
se šťáva na čas, voda se přená-
šela v miskách na hlavě, po lží-
cích, běhalo se v plovacích ves-
tách s pádly,… ale největší 
úspěch měl štafetový závod  na 
cestě  u rybníka. To už nebyla 
soutěž jednotlivců, ale oddílů 
a aby měly co nejvíce bodů sou-
těžili i vedoucí. Nutnou výba-
vou k plavkám byly i holínky. 
Potom následovalo sprchování 

a hurá do bazénů. Soutěží byla 
spousta, stihly jsme i chodit na 
borůvky a na maliny, navlíkat 
korálky, malovat, nebo ,upéci‘ 
dort na oslavu,“ dokončila své 

vyprávění Krista Sýkorová.

Po celém tom putování po 

okolí už měly všechny oddíly 

nasbíráno spoustu zubů, které 

Samsonice poztrácela. Výmě-

nou za ně byly indicie k pokla-

du, který jsme našli a spraved-

livě rozdělili.

Na závěrečný večer měly 

děti připravený raut – u dob-

rého jídla a nabídky džusů se 

probíraly zážitky z uplynulých 

čtrnácti dní a plánoval se rok 

další. (syk, lal)

Náročná příprava baby Samsonice.
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Těšíte se po letních prázdninách do školy a na co nejvíce?
  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Kristýnka ŽÁČKOVÁ,
6 let předškolačka:
„Po prázdninách 

jdu do první třídy. 

Už se moc těším 

hlavně na nové 

kamarády a také 

na paní učitelku. 

Už mám koupe-

nou také moc pěk-

nou školní tašku 

i penál.“

Kamila ŠOLCOVÁ,
 9 let, žákyně:

„Ano. Do školy se 

po prázdninách 

docela těším. Hlav-

ně na spolužáky 

a také na paní uči-

telku Slivoňovou, 

která je moc hodná. 

Do školy se těším, 

ale prázdniny jsou 

mnohem lepší.“

Patrik ALBRECHT, 
10 let, žák:

„Do školy se už 

pomalu těším. Prv-

ní týden po let-

ních prázdninách 

je moc pěkný, to se 

moc ještě neučíme 

a hlavně si poví-

dáme o prázdni-

nách, kde jsme byli 

a podobně. Moc se 

těším hlavně na své 

kamarády, které 

jsem dlouho nevi-

děl.“ 

Kateřina HÁJKOVÁ,
12 let, žákyně: 

„Těším se přede-

vším na své nej-

lepší spolužačky, 

se kterými si budu 

povídat. Jinak se do 

školy moc netěším. 

Letní dvouměsíč-

ní prázdniny jsou 

totiž mnohem lep-

ší.“

Pavel PAUR,
16 let, student:

 „Pokud se těším 

do školy po prázd-

ninách, tak snad 

jen na spolužáky. 

Ale jinak v poho-

dě, škola mi zase až 

tolik nevadí. Takže 

se docela těším i na 

celou školu.“

Josef ROUČEK,
16 let, student:

„Škola mi nevadí, 

takže se do ní cel-

kem těším. Hlav-

ně na své kamará-

dy, které jsem dva 

měsíce teď nevi-

děl.  Letní prázd-

niny jsou ale mno-

hem lepší, kdyby 

byly delší, nezlobil 

bych se.“

Dny volna a dovole-

ných jsou již defi nitivně za 

námi a začíná školní rok 

2007/2008. Chtěli bychom 

popřát všem, pro které  toto 

období bude v jejich živo-

tě přelomovým. Děti, kte-

ré poprvé půjdou do mateř-

ské školky, poprvé zased-

nou ve školních lavicích 

nebo přejdou na střední 

školu. Přejeme  všem učite-

lům a rodičům, aby dobře 

zvládli nejen děti, ale také 

nové výukové programy 

a změny, které jsou pro děti 

v tomto školním roce při-

praveny. 

Redakční rada

Vítejte v novém školním roce 2007-2008

Severní Čechy – Vysloužilé 

elektrozařízení není odpad, 

a proto nepatří do popelnice, 

ale na specializovaná místa 

zpětného odběru. O tom, jak 

správně nakládat s použitým 

elektrozařízením, budou oby-

vatelé Kaplice a dalších pěti 

měst v jižních Čechách infor-

mováni v rámci akce, kte-

rou zde během září uspořádá 

kolektivní systém Elektrowin.

„Tříděním odpadu může 

k ochraně životního pro-

středí přispět opravdu kaž-

dý,“ vysvětluje Taťána Pokor-

ná z marketingu společnos-

ti Elektrowin. „Elektrické spo-

třebiče často obsahují látky, 

nebezpečné pro lidské zdraví 

i přírodu. Tím, že je lidé ode-

vzdají na sběrná místa k eko-

logické likvidaci, pomáha-

jí nejen chránit životní pro-

středí, ale i šetřit cenné suro-

viny.“

Auto společnosti Elek-

trowin zastaví 12. září 2007 od 

10 do 17 hodin také na Míro-

vém náměstí v Bílině. Zde 

budou probíhat různé sou-

těže, v nichž si děti i dospě-

lí ověří své znalosti z oblas-

Elektrowin uspořádá akci na Teplicku
Občané i města budou moci soutěžit ve zpětném odběru elektrozařízení

ti třídění odpadu. Program 

bude uvádět moderátor part-

nerského rádia. Přímo na mís-

tě bude možné rovněž ode-

vzdat vysloužilé elektrospo-

třebiče. Jihočeské město, kde 

se v rámci akce vybere největ-

ší množství spotřebičů, získá 

bonus 20 000 korun, využitel-

ný v oblasti odpadového hos-

podářství.

Systém zpětného odbě-

ru u nás funguje od srpna 

2005. Do roku 2008 má Čes-

ká republika podle naříze-

ní Evropské Unie dosáh-

nout sběru 4 kg elektrozaříze-

ní na obyvatele a rok. Občané 

mohou elektroodpad ve sběr-

ných dvorech odevzdat bez-

platně, u prodejců mají tuto 

možnost při nákupu nového 

elektrozařízení.

„Zapojení do kolektivní-

ho systému přináší výho-

dy také obcím,“ připomíná 

Táňa Pokorná. „Pokud elek-

trozařízení bezplatně ode-

vzdají kolektivnímu systému, 

mohou nejen ušetřit obec-

ní prostředky, ale ještě získat 

fi nanční bonusy za odevzdaná 

kila.“ Smlouvu s kolektivním 

systémem Elektrowin dopo-

sud podepsalo 16 jihočeských 

měst a obcí, dalších 32 je do 

systému zapojeno prostřed-

nictvím mobilních svozů.

Elektrowin, a. s., byl založen 

25. května 2005 jako provo-

zovatel kolektivního systé-

mu, zajišťujícího oddělený 

sběr, zpětný odběr, zpracová-

ní, využití a odstranění elek-

trozařízení a elektroodpadu. 

Zaměřuje se na velké a malé 

elektrospotřebiče a elektrické 

a elektronické nástroje. Spo-

lečnost je koncipována jako 

nezisková, jejími akcioná-

ři jsou přední výrobci velkých 

a malých domácích spotřebi-

čů. Prostřednictvím 450 sběr-

ných dvorů, téměř 1200 pro-

vozoven posledních prodej-

ců a mobilních svozů zajiště-

ných ve více než 2600 obcích 

smluvně pokrývá přes 80 % 

obyvatel ČR.

Pro bližší informace prosím 
kontaktujte:
Taťána Pokorná, Elektrowin, 
e-mail tana.pokorna@elek-
trowin.cz
Květoslava Hrubešová, 
Omne bonum, e-mail hru-
besova@omnebonum.cz
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Střípky 
z Bíliny

starostu
Josefa Horáčka

V uplynulém týdnu postih-
ly Bílinu nečekané přílivo-
vé deště, které vytopily nejen 
spodní část radnice, ale také 

Otázka pro...
Mírové náměstí a další lokali-
ty ve městě. Vy jste byl osobně 
na místě. Jak celá akce probí-
hala a vyskytly se někde váž-
nější problémy?

„Nejprve bych poděkoval 
všem, kteří aktivně pomáha-
li odstraňovat následky pří-
valového deště.  Ať už to byli 
občané, majitelé provozoven, 
MěP a samozřejmě záchran-
ný hasičský sbor. Poděková-
ní určitě patří MTSB, které 
již brzo ráno uklízely násled-
ky nočního deště tzn. bahno 
a různé naplaveniny z náměs-
tí, ale také z jiných postižených 
lokalit po celém městě. Musím 
vyzdvihnout vzájemnou výpo-
moc a solidaritu všech zúčast-
něných. MěP i MěÚ má již 

k dispozici všechny kontak-
ty na majitele provozoven ve 
městě pro případ, že by se něco 
podobného v budoucnu opa-
kovalo. Sehnat všechny majite-
le obchodů byl docela problém, 
ale nakonec jsme je kontakto-
vali všechny.

Větší problém se vysky-
tl v Azylovém domě, kde byly 
vytopeny spodní byty a si tuace 
se vyhrotila v nespokojenost 
tamnějších nájemníků. Za 
Azylovým domem je sice kanál, 
ale vody bylo tolik, že se voda 
vracela zpátky a tekla přímo 
na Azylový dům, s tím se poku-
síme něco udělat. Největší hříš-
níky jsem si již pozval na MěÚ 
a pokud se situace nezlep-
ší, ukončí se s nimi nájemní 
smlouva.“

Důležitá telefonní čísla:
HZS JEDNOTKA BÍLINA

417 823 222  150
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745
POLICIE ČR 158
POLICIE ČR V BÍLINĚ

417823 333,417 823 161
MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA   

417 810 999
TELEFONNÍ CENTRUM SLUŽEB 

800 123 456
Linka bezpečí 800 155 555
Linka duševní tísně 476 701 444
K Centrum Most 476 102 288
AIDS linka pomoci 602 338 092

Zvýšení školného
a stravného
v mateřských školkách
a v jeslích

Vzhledem k tomu, že se neu-

stále zvyšují náklady na provoz 

i stravování dětí, bude od 1. 9. 

2007 zvýšeno školné v mateř-

ských školách z 250,- Kč na 

300,- Kč za měsíc. Stravné bude 

zvýšeno ve školkách individu-

álně dle kalkulace stravného.

V letošním roce muse-

lo město zvýšit příspěvek na 

mzdy pracovnic jeslí, od 1. 9. 

2007 se proto ošetřovné v jes-

lích umístěných v MŠ Žižko-

vo údolí zvýši pro děti s pravi-

delnou docházkou na 500 Kč/

měsíc, pro děti s nepravidel-

nou docházkou na 50 Kč/den. 

Skládka uklizena
Černá skládka na „Minis-

terské vyhlídce“ je již uklize-

na. O odstranění objemného 

odpadu se postaral současný 

vlastník pozemku Státní stat-

ky Jeneč. Proti dalšímu zaklá-

dání černé skládky byl navršen 

ochranný val.

Následky přílivu vody v Bílině

Foto O. Roučková Doufejme, že tento stav vydrží 
co nejdéle.
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Střípky 
z Bíliny

Na MěÚ bylo uděleno
české občanství

České občanství vydá měs-

to Bílina zhruba 2krát do roka. 

Tentokráte bylo uděleno české 

státní občanství poprvé v tom-

to roce 21. 8.  bývalému obča-

nu Moldávie.

Dánové v Bílině

V letošním roce uplyne 15 let 

od podpisu smlouvy o spolu-

práci s dánským městem Sae-

by, které tehdy zastupoval sta-

rosta Hans Krarup Olesenen. 

Přestože výměny dětí a dalších 

skupin nejsou již tak inten-

zivní, p. Olesenen se do Bíli-

ny každoročně vrací a setkává 

se svými přáteli. Během své-

ho pobytu se setkal s p. staros-

tou Josefem Horáčkem a infor-

moval ho o změnách probíha-

jících ve veřejné správě v Dán-

sku. V Bílině navštívil mimo 

jiné i radniční věž.

V. Spurná, ved. OŠaK

Přestupky narůstají
Až 700 hlášení o přestup-

ku řeší MěÚ v Bílině ročně 

a číslo neustále roste. Podle 

záznamů k 20. 8. 2007 bylo již 

nahlášeno 469 přestupků. Nej-

více řešení přestupků je proti 

občanskému soužití a majetku. 

Vymáhat stanovéné pokuty, 

ale není jednoduché. Nejdří-

ve musí projít vše procedurou 

oznámení. Pokud přestupce 

na výzvu o zaplacení nereagu-

je je připad postoupen exeku-

torské fi rmě, která má téměř 

100% úspěšnost ve vymahatel-

nosti pokut.

„Největší pokuta, kterou jsme 
zatím udělili byla 10 tis. korun, 
většinou se výše pokut pohy-
buje kolem 2 až 4 tis. korun. 
Kromě řešení přestupků pro-
ti občanskému soužití také čas-
to řešíme krádeže v obchodech 

uložila:

Ředitelce Městských technic-

kých služeb Bílina předložit 

RM návrhy možného řešení 

výstavby nové plavecké haly.

schválila:

Uzavření smlouvy mezi 

Městskými technickými služ-

bami Bílina a panem Jiřím 

Šurkou, bytem Za Chlu-

mem 753, Bílina na pronájem 

nebytových prostor – objek-

tu č. 9 v areálu bývalých kasá-

ren.

Finanční dar (FD) ve výši  

5 tis. Kč, SK K.M.H. - body-

building Bílina, na sou-

těž v kulturistice Vitalmax - 

Skinfake Open 2007 konané 

dne 27. 5. 2007 v Liberci.

FD ve výši  5 tis. Kč,  SK 

K.M.H. - bodybuilding Bílina, 

na Mistrovství světa konané 

ve dnech 8. - 10. 6. 2007 na 

Maltě.    

FD z daru MUS, a. s. Most 

ve výši 15 tis. Kč HC DRA-

CI Bílina na oslavy 10. výro-

čí založení oddílu dne 7. 9. 

2007. 

souhlasí:

Se závěry hodnotící komise, 

požádat dle § 77 odst. 1 záko-

na č. 137/2006 Sb. o veřej-

ných zakázkách, fi rmu ARBO, 

v. o. s. Teplice o písemné 

zdůvodnění mimořádně níz-

ké nabídkové ceny na veřej-

nou zakázku „Obnova lázeň-

ského parku Kyselka v Bílině 

– zásah do stromového pat-

ra“ dle ustanovení § 27 záko-

na č. 137/2006 Sb. o veřej-

ných zakázkách. 

Dále RM uložila vedou-

címu ONI  zjistit referenci 

o kvalitě provedených pra-

cí fi rem, které se při hodno-

cení nabídek na výše uvede-

nou akci umístily na prvních 

třech místech, a ve spoluprá-

ci s RNDr. Boršiovou projed-

nat s vítěznou fi rmou zdů-

vodnění nízké ceny.

rozhodla:

Vypovědět nájemní smlou-

vu  pí Erice Hoškové z proná-

jmu nebytových prostor na 

Žižkově náměstí č. 58 – pro-

dejna hraček, k datu 31. 12. 

2007. Nebytové prostory 

nebudou zveřejněny k další-

mu pronájmu. 

Nejvýhodnější nabídkou 

zakázky malého rozsahu dle 

směrnice č. 04/2007 na akci :

- Vybudování dětského 

sportovního hřiště v MŠ Síbo-

va »  je  nabídka fi rmy LIN-

HART spol. s. r. o., Stará Bole-

slav. 

- Oprava chodníku před 

ZŠ Za Chlumem k parkoviš-

ti před č. p. 751 v Bílině » je  

nabídka fi rmy Žejdlík Bílina. 

- Oprava chodníku v uli-

ci Nerudova od ulice Pražská, 

k ulici Kmochova (pravá stra-

na) v Bílině» je nabídka fi rmy 

Žejdlík Bílina. 

Zadat veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu na akci 

„Vybudování zastávky MHD 

v  ul. Pivovarská“ (dle čl. 

VIII, odst. 5 směrnice MěÚ 

č. 04/2007) jediné fi rmě Stoz, 

s.r.o. Most, a to jako speciali-

zovanou zakázku. 

Vypsat VŘ  na zakázku 

malého rozsahu dle Směrni-

ce MěÚ č. 04/2007 na akci:

- Oprava opěrné zdi pozem-

ků č. 1837 a 1830/1 v ul. Skle-

ničkova v Bílině 

- Oprava střešního pláš-

tě objektu Lesní kavárny na 

Kyselce v Bílině 

- Rozšíření Městského 

kamerového dohlížecího sys-

tému 

zamítla:

Žádost společnosti RODAX 

spol. s r. o., Teplice, o uděle-

ní výjimky místa pro provoz 

výherních hracích přístrojů 

v provozovně SPORT BAR 24 

v ulici Želivského 67 v Bílině, 

ve smyslu čl. 1 odst. 1 obecně 

závazné vyhlášky č. 03/2007, 

o umisťování a době provo-

zu výherních hracích přístro-

jů v územním obvodu města 

Bílina. 

vzala na vědomí:

Splnění usnesení RM, kte-

rým bylo uloženo ředitelce 

MTSB postupně nahrazovat 

litinové mřížky kanalizačních 

vpustí. 

Splnění usnesení RM, kte-

rým bylo uloženo dokon-

čit pasportizaci osvětlení 

a dešťových vpustí ve měs-

tě a uložilo tajemníkovi MěÚ 

zpracovat návrh řešení na 

průběžné doplňování infor-

mací do digitální pasportiza-

ce. 

Splnění usnesení RM, kte-

rým bylo uloženo vedoucímu 

ONI a ředitelce MTSB zpra-

covat návrh oprav a údrž-

by sportovních a rekreačních 

zařízení ve vlastnictví města 

na roky 2008 – 2010 s rozliše-

ním oprav na havarijní, velmi 

nutné, nutné, výhledové.

Informaci vedoucí odbo-

ru školství a kultury o umís-

tění zvukového turistické-

ho informačního  panelu na 

Mírovém náměstí a pověřuje 

Ing. Mrázovou a Mgr. Han-

zlíkovou konzultací námětů 

a textů. 

Zprávu Policie ČR, Obvod-

ního oddělení Bílina, o kri-

minalitě na území města Bíli-

ny za první pololetí roku 2007 

a o uzavření „Dohody o vzá-

jemné spolupráci při zajišťo-

vání veřejného pořádku 

a bezpečnosti“ mezi městem 

a Policií ČR, Obvodním oddě-

lením Bílina. 

Záměr společnosti ULI-

NOD s. r. o., Praha, k provo-

zování penzionu pro seniory 

s využitím léčebných – lázeň-

ských procedur v areálu lázní 

Kyselka. 

Nabídku spolupráce se 

společností AFE Bohemia s. r. 

o., Plzeň, na realizaci záměru 

větrného parku ve správním 

území města Bílina, s tím, že 

žádá o bližší informace včet-

ně osobní schůzky.

Zápis z jednání bezpečnostní 
komise ze dne 16. 7. 2007

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  

Rada města Bíliny
na své 17. schůzi konané dne 22. 8. 2007 mimo jiné
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a zakládání černých skládek,“ 

uvedla Kotálová z MěÚ.

K zakládání černých skládek 

také patří zbavování se objem-

ného odpadu na jiné místo, než 

je k tomu určené, např. vyha-

zování odpadků přímo z oken 

bytu. U jednoho takového pří-

padu asistovala i v měsíci čer-

venci Městská policie.

Zbavování se odpadu tímto 

způsobem je nejenom neetic-

ké a nehygienické, ale má také 

za následek přemnožení hlo-

davců.

„Mětský úřad nechal v pane-
lovém sídlišti provést deratizaci, 
protože krysy doslova prokousa-
ly chodník v ulici M. Švabinské-
ho. Chodník jsme již opravili,“ 

sdělil petr Kaucký z investiční-

ho odboru na MěÚ v Bílině.

Jednání o lázních stále 
probíhají

V posledních týdnech při-

cházejí MěÚ Bílina nabídky od 

různých zájemců s různými 

projekty na lázně. Jedna z nich 

bylo vybudování v oblasti lázní 

penzion pro seniory.

„Je to zajímavá myšlenka, 

ale stále trváme na zachování 

Bíliny jako lázeňského města. 

Nebráníme se tomu, aby pen-

zion pro seniory byl, ale jako 

součást lázeňského komplexu.  

Stále probíhají různá jednání 

ohledně lázní a  doufáme, že je 

dovedeme ke zdárnému konci,“ 

sdělil starosta Josef Horáček.

Oprava kostela
Zvěstování Panny Marie

Renesanční kostel z konce 

16. stol.  Na Újezdě byl dlou-

hodobě využíván jako sklad 

JZD a Státních statků, tím se 

značně poškodil interiér kos-

tela. V současné době se o kos-

tel stará skupina dobrovolní-

ků, pořádají se různé koncer-

ty a benefi ční akce z jejichž 

výtěžku se fi nancují drobné 

opravy na kostele.

Sociální odbor v Bílině nabízí další formu 

uplatnění na pracovním trhu. Kofoedova škola 

má za cíl pomoci nezaměstnaným přestát těžké 

období bez práce a umožnit jim návrat do aktiv-

ního života jako plnohodnotným občanům.

Kofoedova škola je určena lidem, kteří nema-

jí zaměstnání tzn. nezaměstnaní, inv. důchod-

ci, rodiče na rodičovské dovolené a kteří chtě-

jí svou situaci změnit, mají zájem pracovat 

a aktivně pro nalezení práce něco dělat, znovu 

se učit a ovlivňovat svůj život.

K dispozici jsou jazykové kurzy (anglický 

jazyk, německý jazyk) na různých úrovních, od 

začátečníků po pokročilé, práce s PC, psaní vše-

mi deseti a tvůrčí dílna. Kurzy mají 6 – 25 lek-

cí s frekvencí jedna až tři lekce týdně. Po hodi-

ně práce následuje hodina zábavy, tzn. za prá-

ci odvedenou v hodinových blocích následuje 

odměna dle vlastního výběru. K dispozici jsou 

potravinové vstupenky, potraviny, volné vstu-

penky atd.

Podrobné informace naleznate na www.most.

kofoedovaskola.cz nebo na sociálním odboru 

v Bílině.

Tento projekt je spolufi nancován Evropskou 

unií- společným regionálním operačním pro-

gramem, ministerstvem práce a sociálních věcí 

ČR a krajským úřadem ÚK.

Kofoedova škola pomáhá lidem bez práce

Ohlédnutí za týdnem romské kultury

Pro většinu školáků byl 

poslední školní týden úplně 

obyčejný. Pro žáky ZŠ praktic-

ké v Bílině byl však zcela výji-

mečný, plný překvapení a oče-

kávání.

Právě tento týden připravi-

li učitelé v rámci multikultur-

ní výchovy pro své žáky pro-

jektové vyučování s názvem 

„Týden romské kultury“. Hlav-

ním cílem projektu bylo vést 

žáky k toleranci a ohleduplnos-

ti k jiným lidem, jejich kultu-

rám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními 

lidmi. Žáci se dozvěděli zajíma-

vosti z historie Romů a získa-

li praktické dovednosti v oblas-

ti – povolání, tradice a zvy-

ky, kuchyně, literatura, hudba 

a tanec, výtvarné umění. 

Každý žák si vytvořil své port-

folio, do kterého si v jednotli-

vých tvůrčích dílnách zazna-

menával získané informa-

ce spolu s vytvořenými výrob-

ky. Žáci měli velký zájem o prá-

ci v kreativních dílnách, kde 

si vyzkoušeli tradiční řemesla 

svých předků – košíkářství, drá-

tenictví, kovářství, ... .Dozvědě-

li se, jak probíhá typická rom-

ská svatba, křtiny nebo pohřeb, 

namalovali si romskou vlaj-

ku. V kuchyňce si uvařili fazo-

lovou polévku, pišot s povidly, 

holubki a zapečené brambory. 

Zaujal je fi lm „Smradi“ i pohád-

ka „Jak cikán napálil čerta“, kte-

rou si pak společně zahráli jako 

loutkové divadlo, zatančili si 

romské tance, navrhli taneční 

kostýmy a vytvořili šátky. Každá 

třída si pak vytvořila společnou 

knihu „O romské kultuře“. 

 Projekt byl po celou dobu 

doprovázen příjemnou atmo-

sférou a zájmem žáků zís-

kat nové informace, což bylo 

odměnou pro všechny zúčast-

něné. Na závěr se všichni sešli 

v tělocvičně školy, kde vystou-

pila romská zpěvačka „Fanny“.

Výsledné práce, fotogra-

fi e i poznatky ze života Romů 

budou nainstalovány v prosto-

rách školy a následně využí-

vány ve výuce. Nejzdařilej-

ší výrobky budou prezentová-

ny na výstavě, která proběh-

ne začátkem příštího školního 

roku ve výstavní síni U kostela. 

Týden romské kultury ukázal, 

že kladné vztahy je nutné pěs-

tovat a ovlivňovat již od dětství, 

že nezáleží na národnosti, ale 

na vzájemné úctě a pochope-

ní jeden druhého. Touto cestou 

děkujeme všem, kteří se podíle-

li na organizaci a přispěli k rea-

lizaci projektu. Velké poděková-

ní za pomoc se zajištěním pro-

jektu patří Mgr. Zdeněku Svo-

bodovi, Ph.D. a Mgr. Jitce Kašo-

vé ze společnosti Člověk v tísni. 

Za laskavé zapůjčení videoka-

zety typické romské svatby pat-

ří poděkování panu Lázovi. 

Bc. Hana Bendová, 
Mgr. Renata Kopalová
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Vlasta Redl

V těchto dnech probíhá 

oprava portálu, který byl napo-

sledy restaurován v roce 1880. 

Na opravu portálu přispěla 

nadace Občanského fóra část-

kou 47 tis. Kč z grantu „Opo-

míjené památky 2007“. Město 

přispělo 50 tis. Kč.

Lešení zdarma zapůjčila fi r-

ma Milan Šraga.

Hledá se herec
Bílinské divadelní minimum 

hledá do nové divadelní hry 

„Jak jsem vyhrál válku“ muže 

ve věku od 18 let a výš. Kontakt 

na tel. čísle 603 545 356.

Pozvánka na Babí léto
Festival country a bluegras-

sových kapel Babí léto se rozje-

de na bílinské Kyselce 15. září 

2007 od 12.30 hodin.

Příznivcům tohoto stylu při-

jede zahrát mimo jiné Vlta-

vín, HOP  TROP nebo COP. 

Opět zahrají skupiny, které se 

nominovaly v jarním předko-

le Babího léta a to Kvinta, Duo 

Passage a Zlatý Voči.

Hlavním hostem festivalu 

bude český folkový písničkář, 

textař, osobitý zpěvák, sklada-

tel a kytarista Vlasta Rédl.

 Pořádající kapelou bude jako 

vždy bílinský Křáp. Festivalem 

budou provázet již ostřílení 

moderátoři Jára Kuchař a Josef 

Štros.

Nezapomnělo se ani na dět-

ské diváky, pro které budou 

připraveny různé hry a sou-

těže.

• Zahájení programu na Hlavní scéně taneční skupinou z Mostu
 • Vystoupení zahraniční rockové kapely ze SRN

 • Zahraje a zazpívá dívčí rocková kapela z Hradce Králové
 • Vystoupení mladé nadějné zpěvačky. Objev roku Český slavík Mattoni 2006

 • Recitál známého, nejen muzikálového zpěváka se skupinou Leaders

• Vystoupení skupiny historického šermu Rekruti.
• Klasický rytířský turnaj se zachováním všech pravidel a tradic

Po celý den výstava zbraní s odborným výkladem
• Středověké výrobní stánky s ukázkami středověkých řemesel

• Možnost zakoupení právě vyrobených výrobků
• Pro nejmenší děti

• Pro děti a dospělé
• Doprovodný historický program 

 • Maňáskové divadlo Teplice. Pohádka v Altánku
 • František Budín, a jeho čáry, máry a kouzla

• Maňáskové divadlo Teplice. Pohádka v Altánku
• Maňáskové divadlo Teplice. Pohádka v Altánku

• Pořad pro děti s rodiči. Písničky a soutěže se známou zpěvačkou

• Zahájení programu na Scéně s dechovkou Hornickým dechovým orchestrem z Chomutova
 • Blok povídání a písniček známého českého zpěváka

 • Vystoupení známé bílinské kapely 

 • Country kapela z Bíliny
• Vystoupení známé české pěvecké legendy

• Hudební blok písní zahraničního hosta z Polska, ve stylu skupiny „Šlapeto“

• Výstava o historii hornictví
Exponáty jsou zapůjčeny z Oblastního muzea Chomutov

9. 9. 2007

program

„Den horníku“°

BlahopřejemeBlahopřejeme
V těchto dnech se dožívá naše členka Českého svazu bojovníků 
za svobodu v Bílině 90 let, Anna Lovičová, maminka 4 dětí.
Sestra Lovičová žije v prostředí svých dětí, které o ni velmi dob-

ře pečují. Ona sama udržuje správný životní styl. Upřednost-
ňuje přírodní léky. V Bílině je velmi dobře známá jako 
vedoucí prádelny. Jistě si na ni vzpomenou a popřejí jí 
do dalších let i Ti, kteří ji poznali jako velmi ochotnou, 
se snahou pomáhat, dobrou občanku města, která v něm 
žije přes 60 roků.
Do dalších let, v plném zdraví, pohody a přátelství jí přišli 
blahopřát i Ti, kteří jí mají rádi.

Členové ZO
Českého svazu bojovníků za svobodu v Bílině,
Vadlejch Václav
předseda

Zahájení Dne horníků v 9.00 hodin v areálu lázní Kyselka v Bílině

HISTORICKÁ SCÉNA - před hlavní budovou lázní

DĚTSKÁ SCÉNA - areál lázní u altánu

SCÉNA S DECHOVKOU - vedle inhalatoria
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Nové prostředí v  MŠ Aléská.

Prostředí mateřských školek se zlepšuje

Začíná nový školní rok 

a mateřské školy se připravu-

jí na příchod dětí. Aby se jim 

v prostředí mateřských školek 

co nejvíce líbilo, pracovalo se 

celé prázdniny.

„V Žižkově údolí zrekonstruo-
vala umývárna, ve školce v Síbo-
vě ulici máme novou kuchyň. 
Zde se také během září bude sta-
vět nové dětské hřiště. V MŠ Alés-
ká máme novou umývárnu pro 
děti a nové přípravny, opravo-
valy se a natíraly dětské atrakce 
a také plot, ovšem dvě plotová 
pole už někdo stačil znovu  roz-
párat. S vandalstvím se bohužel 

potýkáme stále a někteří si ple-
tou školní zahrady  s popelnicí. 
Práce zde bylo odvedeno hod-
ně, především za přispění MěÚ 
v Bílině, tímto bych chtěla všem, 
kteří se o to zasloužili, poděko-
vat,“ uvedla ředitelka Bc. Zdeň-

ka Heinrichová.

Kapacita v MŠ Aléská, Síbova 

a v Žižkově údolí je naplněna. 

„Pokud ale bude potřeba 
umístit dítě do MŠ, například 
z důvodu ukončení mateřské 
a nástupu do zaměstnání, dítě 
ve školce umístíme,“ ujistila. 

Plně obsazené jsou i jesličky 

v Žižkově údolí, kde jsou umís-

těny i děti, jejichž matky chodí 

do práce, ale stále pobírají rodi-

čovské příspěvky. Takže dítě 

mohou v jeslích umístit pouze 

5 x v měsíci a v tom vidí ředitel-

ka  Heinrichová problém.

„Tak malé dítě nemá možnost 
se plně adaptovat v novém pro-
středí a většinu času v jesličkách 

propláče. Podle mého názo-
ru to není dobré pro dítě, rodiče 
ani pedagogický dozor. Rodiče 
by měli zvážit, jestli dítě umís-
tí jednou týdně do jesliček, když 
ostatní dny pro něj mají hlídá-
ní nebo ho nechat  tam, kde je 

zvyklé. Pokud dítě chodí pravi-
delně, zvykne si, ale jednou  týd-
ně na klidnou  adaptaci nestačí. 
V současné době děti nazrávají 
pro kolektiv ve 3,5 až 4 letech,“ 

upozornila.

Jak dodala na závěr, prostře-

dí mateřských školek se stále 

zlepšuje.

„Chtěli bychom, aby se děti 
cítily ve školkách dobře, pro-
středí odpovídalo době, ve kte-
ré žijeme a aby rodiče byli klid-
ní, že je o jejich děti dobře posta-
ráno.“

(lal)
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Revival AC/DC

Revival Queen

Revival Karát
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LETNÍ
AMFITEÁTR
KYSELKA
 Sobota 1. září

od 14.00 hod.

DO ŘADY! - 20 LET
Vystoupí kapely: AURORA, 

KONFLIKT, EX-TIP a další...

Speciální host: 999 old 

school punk from uk

Vstupné: 220,-Kč v předpro-

deji a 250,- na místě

 Sobota 8. září

od 19.00 hod.

LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD
S OHNIVOU
ŠERMÍŘSKOU
SHOW
Sraz na Mírovém náměs-

tí. Vystoupí skupina GENT 

a zpěváci z muzikálu Kleo-

patra  (ZUŠ Most)

 Neděle 9. září

od 9.00 hod.

DEN HORNÍKŮ
V areálu lázní na Kyselce

MĚSTSKÉ DIVADLO
 Pondělí 10. a úterý 11. 

září od 19.00 hod.

HRDÝ BUDŽES
 Hrají: Bára Hrzánová

 Vstupné: 180,- , 130,- a 100,-

Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
 Od 4. 9. 2007 do 28.9. 2007 

se koná výstava s názvem

OBRAZY
MARCELY
VICHROVÉ 
Obrazy vystavuje Marce-

la Vichrová z Národní gale-

rie Praha

VÝSTAVNÍ SÍŇ
 U KOSTELA
 Od 4. 9. 2007 do 28. 9. 2007 

se koná výstava s názvem:

JAN SAUDEK -
OBRAZY
Známý fotograf a výtvarník 

vystavuje obrazy s motivy 

známých fotografi í

KC KASKÁDA INFORMUJE
Lampiónový průvod

Již se pomalu stává tradi-

cí, že v předvečer podzimního 

jarmarku se koná lampióno-

vý průvod. Ne jinak tomu bude 

i v letošním roce. I když jar-

mark – Den horníků bude letos 

v neděli, lampiónový průvod 

se tak přesouvá na sobotní 

večer.

Program bude následu-
jící :
19. 00 sraz na Mírovém

náměstí

-  vystoupení skupiny

 a zpěváků z muzikálu

 Kleopatra (ZUŠ Most)

20. 00 odchod za dopro-

vodu bubeníků směr láz-

ně Kyselka

20.30 Ohnivá šermířská 

show středověkých rytířů 

– areál lázně Kyselka

21.15 promítání kresle-

ných pohádek – Letní kino

 Vystoupení šermířské sku-

piny REKRUTI je velice pove-

dené a tento soubor s ním 

již  účinkoval tento měsíc na 

přehlídce v Lucembursku. 

Dle slov vedoucího šermířů 

se  jedná a velkolepou show 

s ohnivými efekty.

TIP KC KASKÁDA
Jan Saudek
vystavuje
ve Výstavní síni

Známý fotograf JAN SAU-

DEK, který se věnuje i malo-

vání, vystavuje ve Výstav-

ní síni U kostela v měsíci září 

své obrazy. Jsou to především 

motivy ze známých fotografi í, 

které jsou přeneseny na plát-

no. Výstava potrvá od 4. – 28. 

září 2007.

Na slavnostní vernisáži 

v pondělí 3. září bude i sám 

umělec přítomen slavnost-

nímu zahájení výstavy. Čes-

ká televize chystá s Janem 

Saudkem pořad 13. komna-

ta a bude na vernisáži natáčet 

reportáž k chystanému pořa-

du.

Pozvánka

Kulturní centrum Kaskáda 

zve všechny na koncert k výro-

čí 20. let kapely DO ŘADY.

Koncert se uskuteční v sobo-

tu 1. září 2007 od 14.00 hodin 

a Letním kině Na Kyselce.

Během akce vystoupí celkem 

19 kapel na dvou scénách. 

Největším tahákem bude jis-

tě britská kapela 999. Večerem 

bude provázet moderní bás-

ník František Müller.

Na internetových 
stránkách KC Kas-
káda je zavedena
„návštěvní kniha“

Na webových stránkách 

Kulturního centra Kaskáda 

přibylo několik nových věcí. 

Zajímavá je například „Vir-

tuální prohlídka“  Městské-

ho divadla, kulturního domu 

Fontána a letního kina, kde 

si  návštěvníci webových strá-

nek mohou sami vše prohléd-

nout dle přiloženého návodu. 

Další novinkou je tzv. „náv-

štěvní kniha“, zde očekává-

me příspěvky, náměty a ohla-

sy na veškeré kulturní dění ve 

městě.

Samozřejmě nejnovější 

novinkou je rezervace vstu-

penek na divadelní předsta-

vení on – line přes stránky 

KC Kaskáda. Dle návodu si 

mohou návštěvníci zarezervo-

vat vstupenky na představení 

na letošní podzim. Petr Mácha
KC Kaskáda

V měsíci  září
již do divadla

Již za týden se rozběhne 

„divadelní podzim“ v Měst-

ském divadle v Bílině. Jako 

první představení bude opět 

„dvoják“. Ve skvělém herec-

kém výkonu se nám předsta-

ví herečka Bára Hrzánová. 

Pro držitele abonentek se hra-

je v pondělí 10. září od 19.00 

hodin a na volný prodej se 

hra opakuje hned druhý den 

v úterý 11. září taktéž od 19.00 

hodin.

MICHALOVI MAZLÍČCI 
Michal si myslí, že už je 

moc velký na to, aby si hrál 

s dětmi. Jeho „plyšáci“, nej-

větší mazlíčci, ho ale pře-

svědčí o tom, že z malého 

kluka ještě nevyrostl a hrát si 

s nimi může klidně dál. 

V představení uvidí děti 

skutečné hračky, své oblí-

bené plyšáky, do kterých se 

zamilují nejen  ony, ale také 

jejich rodiče. 

Dětské představení oblíbe-

ného herce Michala Nesvad-

by „MICHALOVI MAZLÍČ-

CI“ se uskuteční 23. 9. 07 

od 14.30 hod. v KC Kaskáda 

v divadle. Předprodej vstupe-

nek v Městském infocentru. 
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Místo dítěte
vozil drát

MěP prováděla kontrolu síd-

liště U Nového nádraží v blíz-

kosti večerky „Míša“. U večer-

ky se pohyboval muž tlačící 

dětský kočárek, ve kterém byl 

dekou přikrytý AL drát, kte-

rý se používá jako bleskosvod. 

AL drát byl majetkem Českých 

drah Ústí n/L. Kontrolou bylo 

zjištěno, že se jedná o osobu, 

která je u policie ČR registro-

vána pro páchání majetkové 

trestné činnosti. Pachatel byl 

následně předán PČR.

PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí

na personálním pracovišti 

Okresního ředitelství Policie ČR, Masarykova 1363,

415 96 Teplice

telefon kontakt – 974 439 402, 974 439 400

e-mail – rediteltp@mvcr.cz nebo pistp@mvcr.cz

podat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru.

Vedle této základní podmínky musí ještě splňovat následující

podmínky :

 Občanství České republiky

 Věk nad 18 let

 Bezúhonnost – prokazuje se opisem z evidence

 Rejstříku trestů (zajišťuje policie)

 Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

 Zdravotní, fyzickou, a osobní způsobilost k výkonu služby

 –  prokazuje v průběhu přijímacího řízení – zdravotní

  posudek policejního lékaře, testy tělesné zdatnosti,

  posudek psychologického vyšetření. Vyšetření si 

  zajišťuje PČR. 

 Není členem politické strany nebo politického hnutí

 Nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost

 a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických

 osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

V případě Vašeho vážného zájmu o služební poměr u Policie ČR kon-

taktujte nás na shora uvedených telefonních číslech,

napište nebo se osobně dostavte. 

Věříme, že Vaše volba bude tou správnou cestou jak naplnit svou před-

stavu o zajímavém, ale i společensky prospěšném zaměstnání.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní ředitelství Teplice, 
Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice

Vážený pane starosto, vážení spoluobčané,

v nedávné době jste se mohli v různých hromadných sdě-

lovacích prostředcích seznámit s výstupy společnosti Ipsos 

TAMBOR. Společnost Ipsos Tambor realizovala na zákla-

dě výběrového řízení pro Policejní prezidium ČR výzkum 

veřejného mínění „Spokojenost občanů s prací Policie“.  

Výzkum veřejného mínění byl proveden na rozsáhlém vzor-

ku 13800 respondentů v celé České republice a část respon-

dentů byla i z teplického regionu. Získané údaje jsou pro 

nás cenným materiálem a zdrojem informací, který nám 

může naznačit  cestu, kterou se má Policie České republiky 

dále ubírat. Z výzkumu vyplynulo, že 64 % dotázaných oby-

vatel má zájem na zvýšení počtu pěších hlídek, 68 % oby-

vatel považuje práci u Policie České republiky za prestižní 

a 89 % za potřebnou.  

K tomu, abychom mohli naplnit potřeby a očekávání veřej-

nosti, musíme mít dostatek sil a prostředků. V současné 

době se potýkáme s velkou generační výměnou a bez dopl-

nění policistů do pořádkové, dopravní a kriminální policie 

budeme tyto potřeby veřejnosti pouze složitě naplňovat.

Naším cílem je zejména zvýšení počtu policistů v ulicích 

a zejména zkvalitnění obchůzkové služby policistou ve svě-

řeném úseku tak, aby každý občan mohl znát „svého“ poli-

cistu. Již nyní máte možnost se na stránkách Minister-

stva vnitra v sekci Policie seznámit s jednotlivými okrskáři 

a jejich úseky. K splnění tohoto cíle však potřebujeme dopl-

nit chybějící policisty, kteří možná právě chybí ve vaší obci.

Velice rád jsem proto uvítal možnost Vás informovat 

o našich cílech. Ještě raději bych ty z Vás, kteří naše povolá-

ní považujete za prestižní, uvítal mezi námi.

 S pozdravem
 Plk. Ing. Petr Sytař
 Ředitel OŘP Teplice

Z deníku Městské policie
Chtěli si
„jen“ zahrát fotbal 

MěP přijala oznámení 

o vloupání do prostor fotba-

lového stadionu SIAD Bíli-

na. Došlo k odcizení několi-

ka míčů zn. ADIDAS, kopaček, 

barevných triček k rozlišení 

hráčů a další fotbalové potře-

by. Šetření bylo provedeno 

na Teplickém předměstí, kde 

bylo zjištěno, že uvedená trič-

ka má skupina dětí ve věku 13, 

12, 11 a 8 let, hrající si na hři-

šti v sídlišti Za Chlumem. Na 

odcizení se podílelo několik 

dalších osob. Věc byla předá-

na k došetření policii ČR.

Voda v Azylovém
domě dostala
nečekaný spád

Nečekaná průtrž mračen 

nejen potrápila obyvatele 

dotčených lokalit  například 

na Mírovém náměstí nebo 

v sídlišti Za Chlumem, ale 

také v Azylovém domě, kte-

rý není postaven z odolného 

materiálu a když přijde více 

vody, doslova jím protéká.

Zatímco ve městě všich-

ni spojili své síly, aby zdolali 

valící se vodu a bahno, v Azy-

lovém domě to doslova vřelo. 

„Po vrátném obyvatelé vy ža-
do vali, aby okamžitě zavolal 
hasiče, kteří by odčerpali vodu 
ze spodních bytů. Problém byl 
v tom, že telefon neměl signál 
a nikam se nešlo dovolat. To 
místní obyvatele natolik roz-
čílilo, že jako viníka vypla-
vených bytů označili vrátné-
ho a chtěli si to s ním vyřídit 
po svém. Přijel jsem ve chvíli, 
kdy už byla obklíčená vrátni-
ce a skupinka značně podna-
pilých útočníků chtěla vyra-
zit dveře. Bylo to na posled-
ní chvíli a nechci domýšlet 
následky, které by mohly být 
tragické,“ popsal sled událos-

tí správce Azylového domu 

Jiří Šámal.

Podle  správce nejvíce 

vykřikovaly některé rodiny, 

které bydlí v horním patře 

domu a patří k nejproblémo-

vějším a jejichž bytu se voda 

nedotkla. Díky zmatku, který 

nastal, došlo k nečekanému 

odhalení celostátně hleda-

né osoby, která se v Azylovém 

domě ukrývala. Oznámení již 

přijala Policie ČR.

„Již několikráte jsem žádal 
město, aby problémové rodi-
ny odešly z Azylového domu. 
Nejde jen o drobné přestup-
ky, které stále porušují, nepla-
cení nájmu, ale ustavičné-
ho podrývání systému, kte-
rý je v Azylovém domě nasta-
ven. Se stížností jsem neu-
spěl. Za město okamžitě přijel 
romský poradce Štefan Tomáš 
a starosta Josef Horáček, kte-
ří se snažili bouřlivou situaci 
uklidnit,“ dodal správce.

Příjezd hasičů, kteří čer-

pali vodu prakticky po celé 

Bílině, rozhorlené obyvate-

le neuklidnil. Problém nastal 

ve chvíli, kdy hasiči zkonsta-

tovali, že na tak málo vody 

nemají čerpadlo a obyvate-

lé postižených bytů si musí 

sami vodu lopatkou vybrat. 

V té chvíli se na jejich hla-

vu snesla sprcha nepříjem-

ných nadávek. Situace se 

zklidnila až po zásahu staros-

ty, který jim vysvětlil, že jest-

li budou i nadále dělat pro-

blémy, ukončí se jim nájem-

ní smlouva. (red)
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Foto P. Mácha

  Dotazy, nározy, připomínky, k zamyšlení...

Letní koupaliště na Kyselce s chladivou a čistou vodou láká 

v tropických vedrech. Denní návštěva je i přes tisíc lidí. Co nabí-

zí? Prostředí se vzrostlými stromy a zelené okolí. Pohled na 

Bořeň, skalnatá kulisa je stále nádherná v celodenním měnícím 

se ozáření. Je zde tobogán, skokanské můstky 3 a 5 metrů výšky. 

Hřiště na plážový volejbal a nohejbal. Dětské brouzdaliště a na 

několika místech možnost občerstvení. Služba plavčíků zajišťu-

je bezpečnost a pořádek. Třikrát denně měří teplotu vody, vzdu-

chu, chlór a PH vody.

V sousedství je autokemp s kapacitou 100 lůžek. Chatky a celý 

areál má na starosti pan Zima. Na několik dotazů odpovídá. Vra-

cí se sem spousta návštěvníků z celého světa. Je tu krásné okolí. 

A stále by bylo co zlepšovat.

Závěrem. Tak krásné prostředí a čistotu vody mají snad málo-

kde. Lze jen říci. Hurá na skokanské můstky. Letět vzduchem as-

poň chvíli jako pták. Stanislav Pták

 V předchozím díle jsme si řekli, jak důležitou roli má druhová 

rozmanitost v ekologické stabilitě zahrad. Dnes si povíme, jak na 

náš pozemek biodiverzitu nalákat.

Biokoridory (spojnice k rozšiřování biodiverzity) v podobě ži-

vých plotů, mezí a remízků k nám přivedou většinu zahradních 

pomocníků od různého dravého hmyzu až po ptactvo. Kombinu-

jeme stále zelené keře a stromy s opadavými, trnité s méně hus-

tými. Pěstujeme převážně původní druhy (např. trnka, mahónie 

atd.), z cizokrajných volíme užitkové rostliny s chutnými plo-

dy (např. mišpule, muchovník apod.). Ptákům vyhovují zejmé-

na hustší trnité bobulnaté keře jako je hloh, růže šípková, cesmí-

na..., z jehličnatých stromů tis, smrk nebo borovice. Keře a stro-

my zbytečně nezastřiháváme, pouze při snaze o zahuštění nebo 

při rozrůstání výhonů do šířky a zabírání místa. Při řezu nekvete 

dřín nebo málo plodí arónie.

Popínavé rostliny jsou další možností, jak poskytnout úkry-

ty a potravu ptactvu a zároveň nalákat opylující hmyz. Lidé 

z nich mohou sklízet chutné plody (např. ostružiník, kiwi atd.), 

či je využít k izolaci domů (např.břečťan, zimolez atp.), pnout se 

mohou tyto rostliny také po pergolách, letních zahradách a sta-

rých stromech (mladé zadusí). Dřevnatějící ovíjivé druhy potře-

bují pevnou oporu, rostliny s dlouhými výhony vyvazování. Jako 

popínavky se dají využít i některé jednoletky, náš jídelníček zdra-

vě zpestří např. lichořeřišnice nebo zelené lusky fazolí.

Pro hojnost úrody po dobrém opylení květů můžeme záměr-

ně pěstovat naše včelařské rostliny (např. jetel, řepka, smetánka, 

vrba jíva, javor ad.), některé z okrasných (např. hybridní vřeso-

vec) se dají k přilákání opylovačů pěstovat ve skleníku.

Jednoduché vytváření úkrytů pro zvířecí predátory na ekozahra-

dě se dá hravě zvládnout několika způsoby. Ptákům pomůžeme 

k zahnízdění, zkřížíme-li a svážeme 4-5 prutů v keři, či zavěsíme-

li ke kmenům stromů hnízdní kapsy vyrobené z větviček např.

tisu. Hromada klestí ve stínu slouží pak jako úkryt pro ježka, rej-

sky, slepýše, ropuchy a pavouky. Pro ještěrky a různý dravý hmyz 

můžeme naopak na slunném místě vybudovat alespoň 2 m široké 

hromady kamení, či z kamenů vytvořit na svažitém terénu terasy 

(samozřejmě bez použití malty). Pavel Rais,

Rozšiřování druhové rozmanitosti
Biozahradnictví a permakultura - 5. část: 

Dle mého názoru se dá mezi oběma pro a proti najít kompro-

mis. Získání 90% dotace na renovaci Londonu je pro Bílinu velká 

příležitost, stejně tak jako muzeum, co by živý odkaz lidské aro-

gance, nenávisti a nevědomosti v době okupace. Pokud se nebojí 

německá strana tuto hrůzu a utrpení veřejně vystavovat, nechá-

pu, proč bychom my měli otálet s odpuštěním lidem, kteří snad 

už za minulost nemohou. Něco jiného je ovšem snaha o smazání 

historie ze strachu před vlastní identitou a zločiny kolaborace...

 Pavel Rais

Reakce na Českoněmecké centrum
Foto  S. Pták

Na skokanském můstku Vážený pane starosto,
dovolte nám abychom Vám a Vaším prostřednictvím vyjád-

řili hluboké a upřímné poděkování příslušníkům Vaší MP, kte-

ří nám pomohli v těžké chvíli. Při cestě z chaty na Dlouhé lou-

ce, kde jsme byli měsíc, jsme měli v Bílině vážnou poruchu na 

autě.  Ačkoli přes Vaše město jezdíme již 30 let, nevěděli jsme 

kam se obrátit, než nás napadla MP.

Tak, jak se zachovali příslušníci MP (bohužel neznáme jmé-

na, pouze č. 035 a 065 a pravděpodobně dozorčí ze dne 20. 8. 

2007) je čin hodný vzorného příslušníka a vzorného člověka. 

Tito lidé nám pomohli, zajistili odtahovou službu a svým pří-

kladným chováním nás utvrdili v tom, že i když nejsme nej-

mladší (60 let), že to jsou profesionálové. Naložené auto až 

po střechu, 2 psy z nichž jeden byl na chatě zasažen elektr. 

proudem a dost daleko od Slaného. Snad i člověk, který byl 

30 let policista, manžel již v důchodu i já jako jeho manželka 

dokážeme ocenit přístup Vašich příslušníků.

Vážený pane starosto, buďte hrdý na své příslušníky MP, 

a ne nadarmo se říká, jaký starosta, takový velitel, takoví pří-

slušníci. Prosíme Vás, vyřiďte těmto lidem naše hluboké podě-

kování a přejeme Vám a všem lidem krásného severočeského 

kraje, kraje našeho mládí, naše upřímné poděkování, štěstí 

v práci a v životě. S úctou manželé Luboš a Jiřina Svobodovi,
Slaný

(zmiňovanými strážníky Městské policie byl Václav Mojžíš 

a Tomáš Kačírek)



Bílina - S velkým elánem 

vstoupili domácí do zápa-

su a zatlačili soupeře na jeho 

polovinu hřiště. V sestavě se 

opět objevil obránce Procház-

ka, který po skončení jarní 

části soutěže avizoval ukon-

čení aktivní činnosti. V 7.

min. střílel těsně vedle Mer-

gl a potom střelu Miky vyrazil 

hostující brankař Souček.  Po 
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Pokračování na 12. str.

Severočeské doly, a.s.
Doly Bílina

U příležitosti Dne Horníků
pořádají v sobotu 1.9. 2007

VEŘEJNOU STŘELECKOU SOUTĚŽ
O POHÁR ŘEDITELE DB

Soutěž bude uspořádána na městské střelnici v Bílině, Nemocnič-

ní ulice v areálu Městských technických služeb. Od 7.20 do 8.40 

bude probíhat prezentace soutěžících, registrace zbraní a zbroj-

ních průkazů s losováním do směn. V 8.40 soutěž zahájí před-

stavitel DB. Střílet se bude dle pravidel Svz a CSS, tj. jednoruč, 

velkorážní standartní pistole nebo revolver ráží 7, 62 – 9,65 mm, 

sériové výroby, bez úprav pažení, s odporem spouště DA min. 

1,36 kg. Střílí se na terče 135 P (zelená nekrytě ležící silueta s kru-

hy) ve vzdálenosti 25 m, pět výstřelů nástřelných, dvacet výstře-

lů spoutěžních. Nejúspěšnější střelec převezme při vyhodnoce-

ní soutěže putovní pohár ředitele Dolů Bílina a současně obdrží 

miniaturu poháru spolu s věcnou odměnou a diplom. Odměně-

ni dále budou střelci na druhém a třetím místě, nejlepší součas-

ný zaměstnanec DB (pokud se neumístí do třetího místa), nej-

lepší žena a nejlepší junior. O ceně útěchy rozhodně organizační 

výbor v závěru soutěže.

K hojné účasti Vás zve organizační výbor soutěže

 SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 

Klub lodních modelářů Bílina

pořádá veřejnou soutěž

8. ročník

Datum konání: ........... 2.9. 2007

Zahájení: ................. v 9.00 hodin, trénink od 8.30 hodin

Místo konání: ............ rybníky Bezovka, Bílina

Kategorie: ................ EX 500 – děti do 6 let

 ............................. EX 500 – žáci

 ............................. F 4 – žáci

 ............................. F 4 – senioři

Soutěžní pravidla:....... Národní pravidla Naviga NS

Ředitel: ................... Josef Pašek

Hlavní pořadatel:........ Vladimír Procházka

Hlavní rozhodčí: ......... Petr Nekarda

Doprava: .................. na vlastní náklady nebo vysílající organiza-

ci

Občerstvení: ............. vlastní

Protesty: .................. nepřijímáme, jezdíme pro radost

Startovné: ................ za každý model 30,- Kč

Přejeme hodně úspěchů a hezké počasí

Vladimír Procházka

MEMORIÁL JIŘÍHO JERIE

SK SIAD Bílina – AFK LoKo Chomutov 1:3 (0:3)
Bílina – S velkým očeká-

váním šli fanoušci na první 

zápas  Bíliny v krajském  pře-

boru. Nově se tvořící mužstvo 

mělo na úvod těžkého soupeře 

z Chomutova a zápas nezvlád-

lo hlavně psychicky.  Přes jasné 

pokyny trenéra Josefa Tiché-

ho nechali domácí hráči úvod 

zápasu v režii hostů a po dva-

ceti minutách bylo o výsled-

ku rozhodnuto, když Cho-

mutov  vedl již tři nula. Hosté 

byli fotbalovější a v klidu kon-

trolovali hru. „Věděli jsme, že 

to bude těžké utkání, ale klu-

kům se zbytečně rozklepa-

la kolena,“ viděl první polo-

čas šéf bílinského klubu Petr 

Arpáš. Ve druhém poločase 

se na hřišti objevili noví hrá-

či v sestavě domácích Jung-

mann, Prudič a Formy a hra 

se celkem  vyrovnala. Hosté 

také již pod vidinou náskoku 

nehráli naplno. Čestný úspěch 

domácích vstřelil z pokutové-

ho kopu kapitán Klaus Pohl, 

který ač brankař, kope penal-

ty pravidelně. „Druhý polo-

čas byl lepší a při troše štěs-

tí jsme mohli i vyrovnat. Dvě 

velké šance měl Vašek Bečva-

řík. Osobně se mě líbil mla-

dý Erich Mika, který má velké 

zrychlení a mohl by se stát klí-

čovým útočníkem,“ hodnotil 

Arpáš. Pozorným divákům jis-

tě neuniklo, že  úvodní zápas 

krajského přeboru sledovala 

i vedoucí redaktorka Bílinské-

ho zpravodaje Lada Laiblová.  

„Fotbal mám ráda, sleduji ho 

od malička. Škoda, že Bílina ve 

druhém poločase neproměni-

la šance, mohl být lepší výsle-

dek.“

Branky: Pohl (PK) – Vávra, 

Bajer, Flaišman vlastní

Základní sestava: Pohl –  

Mergl, Štiller, Flaišman, Junek 

– Krejčí, Vaník, Pavlíček, Mora-

vec – Mika, Bečvařík  (ob)

Děčín - S malou nadě-

jí odjížděl  nováček krajské-

ho přeboru do Děčína a vrátil 

se s debaklem. Po dvou kolech 

uzavíral tabulku se Soběchle-

by, kterým také start do nové-

ho ročníku nevyšel.  V létě Bíli-

nu opustilo pět hráčů základ-

FK ŘEZUZ Děčín – SK SIAD Bílina  8:1 (2:0) 

ní sestavy a z té nové chyběli 

v Děčíně  další čtyři hráči. Pře-

sto první poločas nevypadal 

tak špatně. Ovšem domácí byli 

na koni, když z prvního útoku 

vytěžili penaltu a vedli. Hosté 

se snažili vyztužit střed hřiště, 

ale tam chyběl režisér, který by 

dokázal podržet míč a mladé 

hráče usměrnil. Domácí byli 

rychlejší, fotbalovější  a často 

se dostávali ke střelbě. Bílina si 

vytvořila pouze dvě šance. V 6.

min. rychlou akci po ose Mora-

vec – Krejčí - Mika zastavil pra-

porek pomezního rozhodčí-

ho a v 35. min. vybojoval  míč 

Pavlíček, dal do běhu Morav-

covi a jeho střela šla těsně ved-

le. Ovšem před odchodem do 

kabin domácí po chybě obrany 

z ostrého úhlu zvýšili vedení.    

Ve druhém poločase již bylo 

na hřišti pouze jedno mužstvo. 

Hned po úvodním hvizdu pro-

šel středem obrany Dvořák 

a bylo to 3:0.  Hosté s řadou 

dorostenců na domácí nesta-

čili a branková úroda  narůsta-

la.  Čestný úspěch zaznamenal 

střídající Josef Seidl, když tečo-

val přihrávku Moravce. Byla to 

jediná střela Bíliny na bran-

ku za celé utkání. „Určitě jsme 

nejeli s touto sestavou do Děčí-

na vyhrát, ale ani jsem neče-

kal takový výsledek.  Hráči si to 

musí také vyříkat mezi s sebou 

a to je úkol těch starších zkuše-

ných,“ nehledal výmluvy pre-

zident bílinských Petr Arpáš. 

„Soupeř byl daleko zkušeněj-

ší, hrál rychle, agresivně. Naši 

mladící nemohli nahradit hrá-

če, kteří tu měli být,“ dodal asi-

stent trenéra Vladimír Váňa. 

Branky: 2. 73. (obě PK) Runt, 

42.46.90. Dvořák, 51., 52. Žák, 

60. Matoušek – 82. Seidl Josef

Sestava: Pohl – Franěk, 

Bůžek, Pavlíček, Mergl – Krej-

čí, Prudič (23. Peschl, 75. Sei-

dl Josef), Bečvařík, Moravec – 

Mika  (ob)

SK SIAD Bílina – TJ Střekov  0:1 (0:1)
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Bílinské polytany za účasti reprezentantů
Tradiční otevřený mítink 

Bílinský polytan se konal na 

bílinském atletickém stadio-

nu 7. srpna 2007. Svou účastí 

ho ozdobilo na 110 závodníků 

včetně reprezentantů České 

republiky různých věkových 

kategorií. 

 Ve sprintech na 60 a 300 

metrů zvítězil Martin Říčan, 

účastník nedávného Mistrov-

ství světa do 17 let v Ostravě, 

ve vrhu koulí zvítězila účastni-

ce loňského Mistrovství Evro-

py Jana Kárníková, pro limit 

na MS do Ósaky si přijela troj-

skokanka Martina Darmovza-

lová. Nepodařilo se a Martina 

se do Ósaky bohužel nepodí-

vá.

 Vrcholem mítinku ohlá-

šený pokus o český rekord ve 

vrhu koulí v kategorii junio-

rů. Pokoušel se o něj, byť neú-

spěšně, bílinský odchova-

nec Vladislav Tuláček, hájí-

cí v současnosti barvy Dukly 

Praha.

Neztratili se ani bílin-

ští závodníci. Květa Pecko-

vá zvítězila na netradiční tra-

ti 1000m (2:59,03min), tře-

tí místo obsadil v trojskoku 

Martin Sýkora (14,12m), stej-

ně tak v kouli Kateřina Žof- Bílina - Celodenní oslavy 

10.výročí založení HC Draci Bíli-

na proběhnou tento pátek 7.září 

na zimním stadionu. Od deví-

ti hodin ráno se představí nej-

mladší Draci a zvány jsou hlav-

ně děti z mateřských a základních 

škol. Uvidí nejen exhibiční zápas, 

ale i populární dovednostní sou-

těže a také vystoupení mladých 

bílinských krasobruslařek a kraso-

bruslařů, kteří jsou členy HC Dra-

ci. K tomu bude hrát skupina EXIT 

z bílinské Základní umělecké školy. 

Po poledni proběhne volný trénink 

a nábor mladých hokejistů pod 

vedením bývalého reprezentanta 

a dnešního šéftrenéra litvínovské  

mládeže Jiřího Bubly a bílinských 

trenérů mládeže.  Ještě jednou se 

představí krasobruslaři a v 16,30 

nastoupí stará garda Litvínova 

proti bývalým Drakům. A to sli-

buje velice zajímavou  podívanou, 

protože v obou mužstvech nastou-

pí řada známých hráčů. A nesmí-

me zapomenut, že před pěti – sed-

mi lety chodilo na zápasy Draků 

kolem 500 diváků.  

V novodobé historii bílinského 

hokeje  to nejdále dotáhl z odcho-

vanců Jirka Gombár, který hrál 

i extraligu v Litvínově a nyní oblé-

ká dres prvoligové Mladé Bole-

slavi.  Spolu s tehdejším předse-

dou hokejového svazu Karlem Gu-

tem  se zúčastnil i otevření nového 

zimního stadionu.  Petr Baran hrá-

val 1.ligu v Chomutově  a potom se 

vrátil do Bíliny. A dnešní viceprezi-

dent klubu a trenér mládeže Tomáš 

Verner hrál 1.ligu v Milevsku.  Jak 

jsme již připomínali, v dresu Draků 

hrál i bývalý reprezentant a dnešní 

trenér Litvínova Petr Rosol a  v roli 

trenéra působil také další bývalý 

reprezentant František Procházka.  

Jeho syn František  hraje v Bílině již 

od dorosteneckého věku. 

Hlavní zápas začne v 19 hodin 

a nastoupí áčko Draků proti béč-

ku SK Kadaň. Draci pod metodic-

kým vedením bývalého úspěšné-

ho hráče i trenéra litvínovské mlá-

deže Vladimíra Machuldy se neta-

jí tím, že by rádi konečně zakle-

pali na dveře II.ligy. V minulé 

sezóně postoupila z kraje Roudni-

ce nad Labem.  Před tímto zápa-

sem budou oceněni vedením klu-

bu ti, kteří se nejvíce zasloužili 

o vznik a první desetiletí HC Dra-

ci –  Jiří Hájek, Luboš Uher, Jiří Pas-

tor, Jaroslav Hubáček   a Radislav 

Balín.  V restauraci zimního stadi-

onu bude vyhrávat skupina Křáp 

a bude se zde vzpomínat a také 

plánovat na další desetiletí. Nebu-

de  chybět vedení města i zástup-

ci hlavních sponzorů. Bez nich se 

dnes sportovat nedá. „Chtěl bych 

pozvat na zimní stadion všechny 

příznivce ledního hokeje ve městě 

a okolí. Dopolední program a ten 

po obědě je hlavně pro mládež, 

oba hlavní zápasy by měly navodit 

atmosféru pro nadcházející sezó-

nu. Vedení klubu si váží všech, kte-

ří v minulých desetiletích pro bílin-

ský hokej pracovali i těch, kteří pro 

jeho rozvoj pracují dnes. Věřím, že 

se se všemi setkáme v pátek za zim-

ním stadionu,“ zve na oslavy prezi-

dent HC Draci Ladislav Kvěch.  (ob)

čtvrt hodině přišla první vel-

ká chyba Bíliny a zachraňoval 

Pohl.  Ale těch chyb v obraně 

a obranné činnosti bylo poz-

ději mnohem více a nepřes-

ných přihrávek také. Po nece-

lé půl hodině vystřelil v dobré 

pozici nad Vaník  a přišla dal-

ší hrubka v obraně. Mergl na-

mazal přesně Barátovi a ten se 

z osmi metrů nemýlil.  Než se 

domácí vzpamatovali vystřelil 

těsně nad Rohlík.   „Je to ško-

da, zbytečná branka. Ale něk-

terým hráčům se vůbec neda-

ří, tolik nepřesností, uvidíme,“ 

meditoval o poločase šéf bílin-

ského fotbalu Petr Arpáš. 

Bílina  mohla vyrovnat v 58.

min., ale Bečvařík vystřelil 

vedle.  Ale domácí kupili dal-

ší chyby. Nejdříve se dostal 

sám před Pohla Vosyka a vzá-

pětí ve stejné pozici vystřelil 

nad Barát.  V 74.min. běžel na 

Pohla opět sám útočník Stře-

kova a faul domácího branka-

ře byl potrestán červenou kar-

tou.  Ze hřiště šel Pavlíček, aby 

mohl nastoupit druhý brankař 

Kindl.  Přesto se Bílina snažila 

i v deseti o zvrat. Nad střílel 

Moravec, potom Forni a Beč-

vařík.   Ale v 85.min. běželi na 

Kindla sami tři hráči Střeko-

va,  Barát však střílel ukvapeně 

vedle.  V nastavení mířil vysoko 

nad domácí Prudič. Ani ve tře-

tím zápase krajského přeboru 

tak Bílina nebodovala.  Hosté 

se odvezli body zaslouženě. 

„Bohužel prohráváme po 

naivních chybách a naiv-

ní hře. Z hlediska bojovnosti 

asi nic hráčům vyčítat nemo-

hu. Ale chyby děláme s lidmi, 

na kterých bychom měli sta-

vět. Bůžek zaviní gól a potom 

musí vyběhnout brankař a čer-

vená karta. Dvakrát jim při-

praví Moravec šanci. Tito hrá-

či by měli mužstvo táhnout. 

Bohužel my se víc spoléhá-

me na ty mladé,  kteří nema-

jí zkušenosti a chtěli bychom 

po nich aby něco tvořili.  Ale 

musíme pracovat s hráči, kte-

ré máme, musíme hrát dál 

a musíme bojovat,“ hledal 

optimismus trenér Bíliny Josef 

Tichý. 

Branka: 32. Barát

Sestava: Pohl – Procházka, 

Fleišman, Bůžek, Mergl – Vaník 

(67.Forni), Moravec, Pavlíček 

(74.Kindl), Krejčí – Mika (83.

Prudič), Bečvařík  (ob)

Pokračování na 12. str.
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Dračí oslavy začínají v pátek o deváté

ková (11,45m). Ta zvládla ješ-

tě zabodovat druhým místem 

v oštěpu (42,12m). Dvakrát 

byl na stříbrném stupni Libor 

Bařtipán-v kouli (13,47m) 

a oštěpu (52,32m).

 Podobně obsazený, ať už co 

do kvality nebo počtu účast-

níků, byli druhý „polytan“ 

o týden později. Objevil se na 

něm mimo jiné Jan Vilhelm, 

účastník MS do 17 let a zvítě-

zil v běhu na 500m. V běhu na 

400m překážek zvítězili češ-

tí reprezentanti Zuzana Ber-

gerová, mezi muži pak Jaro-

slav Růža. V kouli mužů si 

před odletem do Ósaky přijel 

otestovat formu Petr Stehlík. 

Bylo z toho nejen vítězství, ale 

i nový rekord stadionu 19,65m. 

Zdatně mu sekundoval Remi-

gius Machura mladší, syn 

někdejšího úspěšného repre-

zentanta a držitele českého 

rekordu. Ve stejné disciplíně, 

ale mezi juniory opět dekla-

soval zbytek startovního pole 

Vladislav Tuláček. Podobně si 

poradil i se soupeři v disku. 

Nezapomeňme ale na 

vystoupení bílinských medai-

listů. V disku byl třetí Libor 

Bařtipán (38,69m), v disku žen 

a ve vrhu koulí zvítězila Kate-

řina Žofková (38,52m) resp. 

(11,66m).

Všichni účastníci si však 

pochvalovali především pří-

jemnou atmosféru a prostředí 

bílinského stadionu a přislíbi-

li svou účast na dalších závo-

dech.

 (od dop.) 


