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Josef Ježek v roli Selsdona ve hře „Za scénou a bez roucha“.

Bílina – Významné životní 

jubileum 60 let, oslavil v těch-

to dnech významný člen „Bílin-

ského divadelního minima“ 

Josef Ježek. Jeho herecká karié-

ra začala v  ochotnickém spol-

ku „Osvětová beseda“ v Chu-

deřicích, kterého role Peška 

ve hře „Noc na Karlštejně“ na 

dlouhou dobu zaškatulkovala 

do rolí salónních milovníků.

ně budeme hrát. Dohodli jsme 
se, že nebudeme hrát pro poro-
ty nějaké angažované hry, ale 
pro lidi a tím se nám uzavře-
la možnost jezdit na soutěže,“ 

zavzpomínal Pepa Ježek na své 

začátky.

V roce 1972 nastupuje do Kul-

turního střediska v Bílině Vác-

lav Valín a pod jeho vedením 

se divadelní soubor orientuje 

O obnovu bílinského ochot-

nického divadla se zasloužil 

v 90. letech právě Pepa Ježek, 

který společně s  Jirkou Sham-

bergrem a dnes již zesnulým 

Standou Lhotou dali dohroma-

dy nový název divadla  „Bílin-

ské divadelní minimum“.

„Divadlo je pro mě jako oltář 
v kostele a byla by škoda nechat 
ho v Bílině zaniknout. Už je 
to 15 let, kdy jsme po desetile-
té odmlce začali vymýšlet, co 
budeme hrát a dávat dohro-
mady soubor. Standa začal 
malovat kulisy, Jirka napsal 
hru a soubor se složil z mla-
dých nadšenců bílinského gym-
názia, ale i z těch, kteří hrá-
li divadlo před jeho rozpadem 
- například nezapomenutelný 
Míra Řehák,“ dodává Ježek.

Dlouholetou členkou bílin-

ského ochotnického divadla 

byla herecká partnerka Pepy 

Ježka Marie Vondráčková, kte-

rá v současné době plní důleži-

tou roli babičky. O svém herec-

kém kolegovi řekla: „Pepa má 
herecký dar od pána boha, kdy-
by nebyl takový patriot dotá-
hl by to určitě daleko. Ale hlav-
ně je to  kamarád, na kterého se 
dá spolehnout v každé situaci. 
Věčný pohodář a tahoun zába-
vy, prostě super chlap“.

V současné době zkouší Bílin-

ské divadelní minimum novou 

hru „Jak jsem vyhrál válku“. Pre-

miéra se chystá na květen nebo 

červen letošního roku, a tam se 

konečně splní herecký sen Pepy 

Ježka, který si v nové hře zahraje  

hned dvě záporné role. Diváci 

ho můžou vidět v roli britského 

vojáka jménem Spool a němec-

kého důstojníka Heinricha 

Odleboga v režii Jiřího Sham-

bergra. Pepa Ježek má v Bílině 

i spoustu fandů a jedním z nich 

je i místostarosta Roman Šebek.

„Chtěl bych popřát Pepo-
vi Ježkovi hlavně hodně zdra-
ví, aby hrál tak dlouho jak 
to půjde. Myslím si, že bílin-
ští ochotníci jsou hodně dob-
ří a někdy se u jejich představe-
ní pobavím víc, než když jdu na 
nějaké divadlo z Prahy. Napo-
sledy jsem viděl Pepu Ježka ve 
hře „Oddací list“, kde vyslove-
ně exceloval a dle mého názo-
ru hraje na úrovni profesioná-
lů,“ uvedl místostarosta.

Bílinské divadelní minimum 

v nejbližší době čeká soutěž 

ochotnických divadel „Děčín-

ská brána“. V loňském roce sla-

vili velký úspěch s „Oddacím 

listem“ a letos přišel na řadu 

„Zabiják Joe“. Tak jim držme 

palce! Lada Laiblová

Nestor Bílinského divadelního minima oslavil jubileum

„V roce 1964 jsme přešli 
s Miroslavem Řehákem k režisé-
ru Jaroslavu Skřivánkovi a hrá-
li  v jeho Bořeňské čarodějnici. 
V roce 1968 jsem přišel z vojny 
a začalo rozhodování, co vlast-

na operetky. Pamětníci si urči-

tě vzpomenou na Uličnici, Per-

ly panny Serafi nky nebo Na tý 

louce zelený. Odchodem Václa-

va Valína v 80. letech ochotnic-

ká činnost v Bílině končí.

Historické foto z představení o Robinu Hoodovi.
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Vítáte přestěhování hlavní pošty na Mírové náměstí?

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

Jaroslava Grunclová,
78 let, důchodkyně: 

„Ano. Přestěho-

vání hlavní poš-

ty od vlakového 

nádraží  do centra 

Bíliny vítám.  Ales-

poň to teď už nebu-

du mít tak z ruky. 

Na náměstí pošta 

scházela.“

Anna Gelčínská, 
66 let,  důchodkyně: 

„Ano. Přemístě-

ní hlavní pošty na 

bílinské náměstí je 

velkým přínosem.  

Sama jsem tam na 

té poště čtyřicet let 

pracovala. Myslím 

si, že hlavní pošta by 

měla mít lukrativ-

nější místo, než na 

hlavním nádraží.“

Jana Eklová, 
50 let, šička: 

„Ne. Za ta léta 

jsem si zvykla, že 

pošta je na hlavním 

nádraží. Často jsem 

tam chodila přímo, 

když jsem vystou-

pila z vlaku. Nechá-

pu důvod, proč by 

se měla stěhovat na 

náměstí.“

Kateřina Antošová, 
18 let, studentka: 

„Ne. Nevítám 

plánované přestě-

hování pošty. Vyho-

vuje mi stávající 

místo na bílinském 

vlakovém nádraží. 

Je poblíž i autobu-

sové a mohla jsem 

tam zajít, když jsem 

přijížděla domů.“

Václav Smaha, 
66 let, důchodce: 
„Jako občan  pře-

stěhování pošty na 

náměstí vítám, měs-

to by mělo mít hlavní 

poštu v centru. Jako 

řidič, ale už tak nad-

šený nemohu být. 

Jsem zvědavý, kde se 

tam bude parkovat 

a jestli se za parková-

ní bude platit!“

Jarmila Jakšová,
58 let, důchodkyně: 

„Bydlím na Chlu-

mu, proto je mi jed-

no, jestli stojí hlav-

ní pošta u nádraží 

nebo je přestěho-

vaná v centru měs-

ta. Nebudu to totiž 

mít ani dál ani blíž, 

vyjde mi to na stej-

no, když ze sídliště 

jedu autobusem.“

Vážení občané,

    

v následujících řádcích se 

zaměříme na další oblast, kte-

rá bude řešena v rámci vytvá-

ření podoby nových vyhlá-

šek zajišťujících veřejný pořá-

dek v našem městě. Jak je 

již z názvu patrné, jedná se 

odkládání odpadu mimo 

vyhrazená místa a další jevy 

s tím související. Ustanovení § 

17 odst. 2 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, zmocňu-

je obec, aby ve své samostat-

né působnosti stanovila obec-

ně závaznou vyhláškou obce 

systém shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využí-

vání a odstraňování komu-

nálních odpadů vznikajících 

na jejím katastrálním území, 

včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem. Město 

Bílina takovou vyhláškou pod 

č. 2/2006 disponuje a urču-

je v ní, kam mohou fyzic-

ké osoby  odkládat komunál-

ní odpad, stanoví povinnost 

odpad odděleně shromažďo-

vat, třídit a předávat k využi-

tí a odstraňování podle systé-

mu stanoveného obcí, pokud 

odpad fyzické osoby samy 

nevyužijí v souladu se záko-

nem o odpadech.  

Nové městské vyhlášky

3. Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa nebo manipulace s odpady

Již zmiňovaný  zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech, 

řeší v § 69 přestupky fyzických 

osob, kdy obecní úřad např. za 

odložení autovraku či elektro-

zařízení může uložit  pokutu až 

do výše 20 000,- Kč a  inspekce 

až do výše 1 000 000,- Kč  v pří-

padě,  kdy  fyzická osoba sou-

střeďuje odpad nebo s ním 

jinak nakládá na místech nebo 

v objektech, které nejsou podle 

tohoto zákona zařízeními urče-

nými k nakládání s odpady.

Na druhé straně obec 

nemůže ukládat povinnos-

ti k zajištění pořádku u sta-

noviště sběrných nádob nebo 

povinnost přistavit sběrné 

nádoby na určená místa, neboť 

k tomu není zákonem   o odpa-

dech zmocněna. Obec rov-

něž nemůže v obecně závazné 

vyhlášce stanovit zákaz zne-

čišťování veřejných prostran-

ství nebo povinnost úklidu 

veřejných prostranství v pří-

padě jejich znečištění, neboť 

taková povinnost již vyplývá 

z ustanovení § 47 odst. 1 písm. 

d), příp. g) zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích. 

  Dana Novotná
odbor životního prostředí
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Střípky 
z Bíliny

Upozornění pro 
držitele psů!

Od roku 2007 již nebudou 

zasílány složenky na zaplacení 

místního poplatku ze psů.

Poplatek lze uhradit:

1. Hotově – pokladna míst-

ních poplatků MÚ Bílina, pří-

zemí, č. dveří 101

Úřední hodiny:

Pondělí 700 – 1200 1230 – 1800

Středa 700 – 1200 1230 – 1800 

     

2. Příkazem z účtu - na účet 

města č. 19-1060440379/0800       

variabilní symbol 1341, kon-

stantní symbol 0558, specifi c-

ký symbol rodné číslo držitele 

psa                                                      

                                                   

3. Složenkou – nutno vyzved-

nout na MÚ Bílina, přízemí, č. 

dveří 101 

Splatnost poplatku:

31. 3. 2007 za I. pololetí

30. 9. 2007 za II. pololetí

(činí-li poplatek méně než 

300,- Kč ročně, 1 splátkou, 

vždy do 31.března každého 

roku; činí-li poplatek více než 

300,- Kč ročně, ve 2 stejných 

splátkách,vždy nejpozději do 

31.března a 30. září každého 

roku)  

Upozornění:

� včas nezaplacený poplatek 

bude zvýšen o 50%, tj. penále

� poplatku podléhá držitel 

psa, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která má trva-

lý pobyt nebo sídlo v územním 

obvodu města Bíliny. Poplatek 

se platí ze psů starších 3 měsí-

ce

� další  informace o poplat-

ku je možné získat na MÚ Bíli-

na, přízemí,  č. dveří 101

Na místě bývalé tržnice by 

se měla na jaře letošního roku 

začít budovat oddychová zóna 

pro matky s malými dětmi.

„Město se konečně dohod-
lo s majitelem na koupi budo-
vy veřejných WC na bývalé trž-
nici. Máme schválenou spo-
luúčast k dotaci na veřejné 
WC za řekou (ul. Vrchlického), 

ale chtěli bychom peníze pře-
vést a opravit WC na tržnici, 
jako sociální zázemí oddycho-
vé zóny dětského koutku. Celá 
věc bude projednána v násle-
dující RM,“ uvedl místostaros-

ta Šebek.

Město má v plánu vybudo-

vat na sídlišti Za Chlumem 

malé hřiště s mobiliářem  pro 

nejmenší děti v doprovodu 

rodičů. 

„Hřiště bude pod stálým 
dohledem kamerového systému 
MěP. S realizací se  začne letos 
hned z jara. Po zkušenostech 
s tímto chceme v příštích letech  
pokračovat v dalších částech 
města,“ dodal místostarosta.

(lal)

Bývalá tržnice se změní v oddychovou zónu

RADA MĚSTA BÍLINY 
na své 5. schůzi konané dne 7. 3. 2007 mimo jiné

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

uložila:

� Vedoucímu odboru nemo-

vitostí a investic prověřit mož-

nost napojení kanalizace 

restaurace a tenisových kurtů 

na Kyselce.

schválila:
� Uzavření smlouvy s SK 

ZvŠI a SPC Bílina o poskytnutí 

fi nančního daru (FD) , z rezer-

vy pro sportovní organizace 

ve výši 10 000,- Kč, na pořádá-

ní Mistrovství ČR v atletice pro 

mentálně postiženou mládež ve 

dnech 25. a 26.5.2007 v Bílině .

� Uzavření smlouvy s SK 

ZvŠI a SPC Bílina o poskyt-

nutí FD, z programu podpo-

ry kultury ve výši Kč 5 000,- 

Kč, na účast na Mezinárod-

ním hudebním a sportovním  

festivalu pro děti a mládež 

se zdravotním a mentálním 

postižením v červnu 2007 na 

Plumlovské přehradě u Pros-

tějova.

� FD z programu podpory 

kultury města ve výši 20 000,- 

Kč na uspořádání výběrového 

předkola „Babí léto na Kyselce“ 

které se koná  dne 21.4.2007 

v Kulturním domě Fontána Za 

Chlumem fi rmě – J. Luňák – 

HAKIM. 

� Navýšení ceny za krátko-

dobý pronájem tělocvičny ZŠ 

Aléská, na výši 120,-Kč/hod., 

s platností od 1. 5. 2007.

� Vydání písemného sou-

hlasu města Bíliny pro účely 

vodoprávních řízení o povole-

ní k odběru povrchových vod,  

pomocí zvláštního technické-

ho zařízení (např. čerpadlo) 

z Lukovského potoka, v katas-

trálním území Bílina.

� Podání žádosti o dotaci 

ředitelem ZUŠ Bílina na zakou-

pení interaktivní tabule v hod-

notě do 150 000,- Kč, a v přípa-

dě získání dotace podíl města 

ve výši 50 000,- Kč. 

 Odvolala:

� Paní Pavlínu Hyrmanovou 

z funkce tajemnice komise pro 

školství, kulturu a sport, k datu 

31. ledna 2007.

Jmenovala:
� Paní Janu Plevovu tajemni-

cí komise pro školství, kulturu 

a sport a paní Veroniku Spur-

nou členem komise pro škol-

ství, kulturu a sport, s platností 

od 1. února 2007.

� Ing. Michala Beňáka nadá-

le členem dozorčí rady společ-

nosti TERRA NATURA, o.p.s., 

pro další funkční období, tzn. 

do 10. května 2010. 

Vzala na vědomí:

� Zápisy ze schůze komise 

pro školství, kultury a sport ze 

dne 31. 1.2007 a  bezpečnostní 

komise ze dne 12.2. 2007. 

� Výroční zprávu Městské-

ho úřadu Bílina o poskyto-

vání informací, dle zákona 

č. 106/199 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím za rok 

2006.

Kvěch Ladislav
tajemník MěÚ Bílina

Počítačový obrázek budoucího dětského hřiště Za Chlumem.
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Střípky 
z Bíliny

Novým vedoucím Azylové-

ho domu v Bílině byl jmeno-

ván Jiří Šámal.  Dům pro soci-

álně slabé se nachází na úze-

mí Severočeských dolů a bydlí 

v něm převážně  rodiny s malý-

mi dětmi. Nově jmenovaný 

ředitel chce nejen zavést přís-

nější režim v Azylovém domě, 

ale také ho částečně opravit.

Azylový dům změnil 
vedoucího

„Určitě by se měla opravit 
střecha, kterou neustále zaté-
ká. Jako střecha slouží pouze 
plechová krytina, kterou z čás-
ti odfoukl vítr. Je tu vysoká spo-
třeba vody, která se bude muset 
v budoucnu snížit. Začne se 
tím, že obyvatelé dostanou 
zákaz napouštět si v létě nafu-
kovací bazény, a musí po sobě 
kontrolovat vodovodní kohout-
ky,  hlavně děti je zapomínají 
zavírat,“ sdělil nový vedoucí.

V minulosti se Azylový dům 

stal terčem kritiky ze strany 

vedení Dolů Bílina. Hlavním 

problémem bylo časté vykrádá-

ní aut zaměstnanců Dolů Bíli-

na na hlavním parkovišti. Pro-

blémy byly i s autobusem, který 

odvážel děti z Azylového domu 

do školy, které svým nevhodným 

chováním obtěžovaly cestující 

a řidiče, z toho důvodu přestal 

šachetní autobus děti vozit.

„Doufám, že tyto problé-
my jsou již minulostí. Auto-
bus opět děti do školy vozí, ale 
jezdí s doprovodem. Děti  mají 
zasedací pořádek, který musí 
dodržovat. Stížnosti jsme zatím 
žádné nezaznamenaly. Hlavní 
parkoviště je oplocené a hlídané 
bezpečnostní agenturou, stejně 
tak i jiné objekty, které v minu-
losti lákaly ke krádežím. Zatím 
tu řešíme problémy s nepřihlá-
šenými osobami. Dovnitř se 
dostávaly oknem vylomenými 
mřížemi,“ vysvětlil Šámal.

Jak dále dodal, stále stejným 

problémem zůstává neuhrazení 

nájmu v dané lhůtě. Neplatičům 

se okamžitě odpojí elektřina do 

té doby, dokud nezaplatí.  (lal)

Ústí nad Labem – Zajíma-

vá prezentace grantů Meziná-

rodního visegrádského fon-

du (MVF) proběhla na kraj-

ském úřadě. Řadu  informací, 

konkrétních možností a také 

vysvětlení na dotazy podal 

český zástupce u MVF René 

Kubášek.  Zúčastnilo se na 40 

zástupců převážně školských,  

kulturních  a neziskových zaří-

zení.

Zásadní podmínkou přihlá-

šení se  na jakýkoliv grant je 

účast zástupců z minimálně 

dalších dvou zemí V4 a potom 

jsou vyjmenované země se 

sféry zájmu V4, kde se účast 

jejich zástupců bere jako plu-

sové body při schvalování pro-

jektu.  V letošním roce poskyt-

ne MVF granty třem skupinám 

projektů – malým ( do 4000 

EUR),  standardním (do 12000 

EUR) a strategický  (do 200000 

EUR). Poslední asi nepřipadá 

pro potřeby Bíliny v úvahu, ale 

dva první by se daly v našich 

základních školách, ZUŠ nebo 

sportovních organizacích rea-

lizovat. Osobně jsem se ptal  

pana Kubáška na  mezinárod-

ní fotbalové turnaje žáků, kte-

ré probíhají v Bílině.  Plně by 

vyhovovaly po dopracování 

projektů záměrům MVF. Není 

problém účasti žáčků z Polska, 

Slovenska i Maďarska  a nebo 

dalších zájmových zemí jako 

jsou Srbsko, Bosna a Hercego-

vina, Ukrajina, Bělorusko, Mol-

davie, Chorvatsko, Albánie.  

Možná jsem na některou zemi 

zapomněl, ale nikde není pod-

mínka, že nemohou startovat 

družstva i z bohatších zemí.

Na každý projekt je potře-

ba mít 50% vlastních zdro-

jů, ale do toho se dá započítat 

i „vlastní práce“ a nikoliv pou-

ze fi nanční prostředky. Žádost 

se vyplňuje v angličtině.  Pro 

malé granty jsou závěrky 

1.března, června, září a prosin-

ce a pro standardní 15.března 

a září.  Adresa Mezinárodního 

visegrádského fondu je Kráĺov-

ské údolie 8, 81102 Bratisla-

va, SR – telefon 421259203811.  

Informace jsou i na webových 

stránkách visegradgroup.eu 

a visegradfund.org.  Z Ústecké-

ho kraje je využití těchto pro-

středků zatím minimální. Na 

letošní rok je v MVF pět milio-

nů Eur Oldřich Bubeníček

U Dunaje leží pět milionů Eur na granty

Od roku 2000 mohly žádat 

obce dotčené těžbou uhlí 

z Fondu národního majetku 

fi nanční dotace na revitaliza-

ci zasažených území v oblas-

ti severozápad. Fond národní-

ho majetku zanikl v prosinci 

2006 a meziresortní komise na 

Hospodářské a sociální radě 

Ústeckého kraje zveřejnila 

výsledky své činnosti ohledně 

schvalování fi nančních dotací 

pro jednotlivé obce. Jednotlivé 

oblasti měly možnost si rozdě-

lit 15 mld. korun. Zasedání se 

za město Bílina zúčastnil sta-

rosta Josef Horáček.

„Město Bílina mělo zažádá-
no pouze na rekonstrukci Důl-
ní ulice, ale to bylo zamítnu-
to. Finanční dotaci dostanou ti, 
kteří vlastní pozemky, pro který 

je dotační titul vypsán a hlav-
ně se jedná o pozemky  přímo 
dotčené těžbou.  Radovesická 
výsypka se nachází z 80 % na 
katastru Hrobčice a pozemky 
vlastní Severočeské doly a.s. Na 
RV zatím probíhají rekultiva-
ce a po jejich skončení, nabíd-
nou Doly a.s. zrekultivova-
né pozemky k prodeji,“ vysvět-

lil současnou situaci starosta 

Josef Horáček.

Severočeské doly jako akci-

ová společnost neprovádí bez-

úplatné převody, ale v sou-

časnosti se připravuje cenová 

nabídka, která bude k dispozici 

zájemcům o pozemky na Rado-

vesické výsypce. Město uvažu-

je i o směně tzn., že nabídne za 

pozemky na RV jiné pozemky 

ze svého vlastnictví.

„Sice jsme se o rekonstruk-
ci Důlní ulice a dotaci pokou-
šeli, ale s vědomím, že nemusí-
me být úspěšní, protože to není 
pozemek zasažený těžbou, ale 
pouze zničený následnou pře-
pravou těžby. Žádost o finanční 
dotaci si podávala i Terra natu-
ra, ale projekty byly zamítnuty. 
Jednalo se o Krajskou základnu 
požárního sportu, vybudová-
ní střelnice, motokrosové drá-
hy, cyklostezek a ekologického 
statku Hetov. Pokud jsou pro-
jekty zamítnuty, měla by pří-
slušná výběrová komise poslat 
vyjádření z jakého důvodu byly 
projekty zamítnuty. Do dnešní-
ho dne se tak nestalo,“ dodala 

Ladislava Hamrová z oddělení 

regionálního rozvoje v Bílině.

Lada Laiblová

Důlní ulice se zatím rekonstrukce nedočká

MISS aerobic 2007
V neděli 25. 3. 20007 

se koná v Městském divadle v Bílině 

soutěž Miss aerobic 2007.

 Tento rok je již šestý ročník této soutěže. 

Pro děti z našeho domečku, 

je to soutěž prestižní a připravují 

se na ní několik měsíců.

 Soutěž je vyhlášena  ve třech 

věkových kategorií od 5 - 16 let.

Pokud nevíte jak vyplnit tento víkend, 

přijdťe se podívat a povzbudit děti. 

Vstupné 40,- Kč.

Věra Ryjáčková
odd. tělovýchovy
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Rozšíření úředních 

hodin na Finančním 
úřadě v Bílině

Jedná se o rozšíření úřed-

ních dní a hodin v uvedeném 

období: v týdnu od 19. - 23. 

3. a v týdnu od 26. - 30. 3. ve 

dnech pondělí, středa od 800 

- 1700 hodin a úterý, čtvrtek, 

pátek 800 - 1430 hodin. V pondě-

lí 2. 4. je úřední den v čase od 

800 - 1800 hodin.

Cílem aktivnějšího přístu-

pu daňové správy k veřejnosti 

je snaha zajistit lepší podmín-

ky pro plnění daňových povin-

ností daňových subjektů.

Ing. Pavel Kadlec 
ředitel Finančního úřadu 

v Bílině 

Nový KLUB 5P
Pro všechny děti, které 

nemohou nebo nechtějí být 

závislé na pravidelném dochá-

zení do kroužků je tu nový 

Klub 5P.

 Jedná se o klub, který se 

schází 1x týdně, vždy v úterý 

od 1530 - 1700 hod.

Děti mají možnost si vybrat 

z různorodé nabídky. Platí se 

vždy pouze za vybraný Klub 5P 

a to v recepci DDM.

Pracuje se s různými dru-

hy materiálu, používají různé 

techniky a vyzkouší si i svoji 

šikovnost v kuchyni.

Po domluvě s vedoucím 

mohou navštívit tento klub 

i dospěláci.

AKCE KLUBU 5P

20. 3. velikonoční obřadní 

pečivo z kynutého těsta  30,-Kč

27. 3. zdobení velikonočních 

kraslic - koření 20,-Kč

(sebou si přineste 5ks 
vejdumků)

 10. 4. Savová batika - triko 

podle tvé fantazie 20,-Kč

(sebou tmavé triko)
 17. 4.  a  24. 4.  -   Zvonko-

hra z květináčků  rozděleno na 

dvě části

1. část  17. 4.  keramická 

stříška na zvonkohru 30,-Kč

2. část 24. 4.  zvonkohra - 

zdobení a sestavení zvonkohry    

 40,-Kč

Materiál je zajištěn.

         Jaroslava Jeriová
DDM Bílina

Významné stromy 26: javor velkolistý 

Tento druh roste v Bíli-

ně pouze v jednom exemplá-

ři s několika kmeny. Nachází se 

v zadní části lázeňského par-

ku zvané „osmička“ v místech, 

kde je ukládán parkový odpad, 

v sousedství dalších druhů 

javorů a jírovců.   

Stáří stromu se odhaduje 

obtížně, ale jistě je to více jak 

60 let. Strom se čtyřmi u země 

srostlými kmeny sice pravi-

delně plodí, ale jeho zdravot-

ní stav je, bohužel, dost špatný, 

trpí vnitřní hnilobou. Kmín-

ky dosahují obvodu 98, 102, 

142 a 165 cm, výška stromu je 

kolem 18 m a šíře koruny 16 m. 

Javor velkolistý (Acer macro-
phyllum) je v českých zemích 

a střední Evropě natolik málo 

rozšířený, že se s ním ani nepo-

čítá v atlasech stromů. Nej-

více lze o něm zjistit na růz-

ných amerických internetových 

působí dojmem velikého keře, 

spíše než běžného stromu.

Javor velkolistý takového 

stáří je v podmínkách ČR vzác-

ný, uvádí se jedinci v arbo-

retu v Kostelci nad Černými 

lesy a v dendrologické zahra-

dě v Průhonicích. Atraktivní je 

i jeho exotický původ.   

Rod javor (acer) je poměrně 

hojně nalézán v usazeninách 

třetihorního stáří především  

v podobě listů a plodů. 

K. Mach a J. Boršiová

Výrazné listy javoru velkolis-
tého překvapí každého tvarem 
i rozměry.

Letošní školní rok  je   na naší 

škole spojený  se zavedením 

školního vzdělávacího progra-

mu Duhová škola, podle které-

ho jsou vzděláváni žáci v 1. a 6. 

ročníku. Název Duhová ško-

la charakterizuje široké spek-

trum žáků, kterým se věnuje-

me.   Mimo jiné žákům se spe-

cifi ckými vzdělávacími potře-

bami – specifi cké poruchy 

učení, sociální znevýhodně-

ní, cizinci, mentální postižení, 

zdravotní postižení, ale i žáci 

mimořádně nadaní.

Máme bohaté zkušenos-

ti s individuálním přístupem 

k žákům, vzděláváním pod-

le individuálního vzdělávací-

ho programu i s ambulantní 

nápravou žáků s dyslektickými 

obtížemi, které chceme v tom-

to programu zúročit.

Základem našeho vzděláva-

cího programu Duhová ško-

la je tedy  posílená výuka čes-

kého jazyka, protože ta velmi 

významně ovlivňuje úspěšnost 

žáků i v dalších oblastech.

Žákům také nabízíme širo-

kou paletu volitelných před-

mětů. V letošním roce jsme 

na základě zájmu žáků i rodi-

čů otevřeli mimo jiné  voli-

telnou výuku ruského jazy-

ka. Velmi žádanou je  výuka 

informatiky. Nedílnou součás-

tí výuky je projektové vyučo-

vání, jehož cílem je žáky vyba-

vit potřebnými kompetence-

mi v různých oblastech života. 

Velkou změnu prodělalo také 

materiální vybavení školy, 

zejména v oblasti informační 

a komunikační technologie.

Díky našim  aktivitám  

v oblasti grantů a projektů jsme 

v roce 2005 získali 650 000 Kč 

na vybavení školy prezentač-

ní technikou a výukovými pro-

gramy. Naši žáci tak mohou ve 

všech předmětech i v rámci své 

individuální odpolední přípra-

vy využívat nejmodernější výu-

kové programy. Velké množství 

programů je určeno pro ambu-

lantní nápravu žáků se spe-

cifi ckými poruchami učení – 

dyslexie, dysgrafi e, dyskalkulie, 

ale také logopedie a další.

V roce 2006 jsme byli v oblasti 

grantové podpory velmi úspěš-

ní, protože ze 7 podaných pro-

jektů  bylo 6 schváleno a reali-

zováno. Finanční částka těch-

to projektů činí 560 000 Kč a je 

zaměřena na vybavení školy 

dalšími dataprojektory, note-

booky, počítači, barevným ná-

bytkem, ale také   výukovými 

materiály a zajištěním dopravy 

v oblasti volby povolání. 

Z vlastních fi nančních pro-

středků jsme již v loňském roce 

otevřeli multimediální učebnu 

s interaktivní tabulí a v letoš-

ním roce další počítačovou 

učebnu. V závěru  roku  2006 

jsme otevřeli  ještě třetí počíta-

čovou učebnu pro žáky speci-

álních tříd a pořídili jsme dal-

ší interaktivní tabuli, která je 

využívána především prvňáčky. 

Do většiny tříd byl  již zaveden 

internet, který  slouží jako další 

informační zdroj při hodinách. 

Do konce tohoto  školního roku 

bude dokončeno internetové 

připojení zbývajících tříd. 

Používání  informačních 

a komunikačních technologií  

při  výuce výrazně napomáhá  

žákům, nejen se speciálními 

vzdělávacími potřebami,   lépe 

porozumět danému učivu. 

Škola se také zapojuje do 

různých programů  a projek-

tů – např.  Junior Achievement,  

ProMed – Projektovým vyučo-

váním k mediální výchově,  E-

twinning a další.

Veškeré naše aktivity mají 

společný cíl a tím je poskyt-

nout žákům nejen kvalitní 

vzdělávací program, ale také 

vytvářet pozitivní klima školy. 

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky

ZŠ Lidická ve školním roce 2006/20007

stránkách. Pod názvem „bigleaf 

maple“ najdeme hojně popisy 

tohoto stromu nebo spíše pře-

rostlého keře, který je domo-

vem na západním pobřeží  

Severní Ameriky. 

Je rekordmanem ve velikosti 

listů mezi javory. V jeho domo-

vině mohou listy dorůstat až 

60 cm. U našeho stromu je to 

kolem 30 cm, i tak velikost listů 

na první pohled překvapí. Lis-

ty roní bílé mléko a na podzim 

před opadem žloutnou. Jsou 

výrazně pětilaločnaté, z našich 

javorů poněkud připomínají 

několikanásobně zvětšené lis-

ty javoru babyky, od kterých 

se liší výraznějším oddělením 

laloků a jejich zašpičatěním. 

Kvete v hroznech květů podob-

ně jako náš javor klen, plo-

dy - nažky jsou v místě seme-

ne chlupaté a spojená  dvojice 

nažek svírá téměř pravý úhel.  

Ve své domovině dorůstá výš-

ky 30 - 35 m a stáří až 250 let. 

Má rád spíše lehké vlhké půdy, 

proto roste v říčních údolích.  

Rozvětvuje se již u země, takže 
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Nejlepší masky.

Děti si připravily o masopustu doprovodný program. 

Mazurku zvládli všichni perfektně. 

Výtvarný salon 
základních 

uměleckých škol
Zveme vás do výstavní síně 

U kostela.

Výstava bude zahájena 28. 

března 2007 v 16.00 hod. Verni-

sáž zahájí prof. Miloš Michálek 

a potrvá do 25. května 2007.

Obrázek namalovala Kateřina 
Tothová, 10 let, ZUŠ Bílina

Staré stromy nahradí 
dub a sakura

Stromovou alej, která vede 

od 1/13 ke koupališti Kysel-

ka čeká sanace. Staré stro-

my budou postupně vykáceny 

a nahrazeny novými.

„Museli jsme vzít v úva-
hu okolnost, že stromy budou 
stát ve svahu a také to, aby lis-
tí nepadalo na kurty. Nako-
nec se rozhodlo, že se vysází tzv. 
pyramidální dub, který dorůstá 
výšky 2,5 m,“ prozradila Lenka 

Hořejší z OŽP v Bílině.

Sanace bude probíhat od 

dubna do října současně 

s rekonstrukcí hřbitova. Tam 

dojde ke změnám hlavně na 

pozemcích města tj. v první čás-

ti hřbitova. Staré stromy nahra-

dí sakury deštníkového tvaru, 

přibudou nové lavičky a opraví 

se obvodové části hřbitova. 

„Staré lípy zůstanou, pouze 
se u nich provede ochranný řez. 
Výběr stromů hlavně ovlivňu-
jí podzemní sítě, které se nesmí 
narušit. Na hřbitově je to hlav-
ně voda,“ dodala Hořejší.

Výsadbu nových stromů pro-

vedou Severočeské Doly a.s.

(lal)

Plesová sezona vrcholí – 

dámy v róbách, pánové v oble-

cích, společenské chování 

a konverzace. 

A právě v tomto duchu pro-

běhlo v pátek 9. 2. vyučování 

na 1. stupni ZŠ Za Chlumem. 

Třídy se proměnily v pleso-

vé sály. Žáci a žákyně ve spo-

lečenských oděvech si zopa-

kovali zásady slušného chová-

ní ve společnosti a při stolo-

vání. Probíhaly soutěže o krále 

a královnu plesu. Děti zvlád-

ly mazurku, polonézu, menuet 

či country tanec. Podávalo se 

občerstvení, při kterém se děti 

bavily také anglicky či němec-

ky. 

Tento den byl úžasným zážit-

kem pro děti i učitelky. 

Mgr. Ivana Aulická
ZŠ Za Chlumem

se naši předci veselili v maso-

pustních průvodech masek, 

setkávali na masopustních 

veselicích, zabíjačkách a slav-

nostech.

A tak jsme se rozhodli, že 

budeme v této tradici pokra-

čovat. Proto jsme se v úte-

rý 20. února, v poslední den 

před začátkem postního obdo-

bí, převlékli, žáci i učitelé ZŠ Za 

Chlumem, do veselých masek. 

K vidění byli vodníci, bílé 

paní, jeptiška, muchomůrky, 

tygr, kočky, mravenci a mno-

ho dalších postaviček. Součástí 

masopustního veselí byly roz-

verné scénky, písničky i tan-

ce, které si připravily jednotli-

vé třídy. Veškeré dění sledova-

la porota, která vyhlásila nej-

krásnější masky a vystoupe-

ní. Vítězi se stali naši deváťáci, 

kteří získali tradiční masopust-

ní odměnu – nadýchané kobli-

hy. Potom převzal

Král masopustu od paní 

ředitelky klíč od školy a svolení 

zahájit masopustní průvod po 

okolním sídlišti, a potěšit tak, 

možná i rozveselit, jeho obyva-

tele. Vyvrcholením našeho reje 

byla i výborná svíčková, která 

na nás čekala ve školní jídelně. 

Protože zítra – UŽ ŽÁDNÉ 
MASO! ZAČÍNÁ PŮST! 

Mgr. Kulinová Ivana

Děkujeme  sponzorům Dív-

ky Chlumu  – restaurace Cor-

betta, salon Beauty 2000, A + L 

zámečnictví Váňa a KC Kaská-

da za pronájem sálu.

Škola hrou aneb ples ve škole

Tradice pokračují! I v Bílině slavíme MASOPUST
Moderní svět počítačů, 

rychlých automobilů, ves-

mírných kosmických pobytů, 

uspěchaný život dnešního člo-

věka. A kde je čas na zábavu? 

Je přece únor, a to je čas, kdy 
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Nejenom počítače, ali i florbal zaujal.

Masopust v MŠ
Stará tradice oslavy Maso-

pustu říká, že Masopust je 

veselý svátek a poslední pří-

ležitost pořádně se najíst masa. 

To a mnohé jiné se dozvěděly 

děti z naší MŠ Chlum B v pro-

jektovém týdnu věnovaném 

právě těmto oslavám, ten vyvr-

cholil velkým masopustním 

karnevalem.

Zde mohly děti předvést 

nejen krásné masky, vyrobe-

né ve školce či doma s rodiči, 

ale také své poznatky o osla-

vách a tradicích Masopus-

tu, které za celý týden zís-

kaly, zazpívat si masopustní 

písničky či přednést básnič-

ku, ale hlavně si zatancovat 

ve svých veselých nápaditých 

převlecích. Nechyběly ani tra-

diční masky medvěda, smrt-

ky či babky s nůší. Celý den 

byl nesen v duchu veselí, jíd-

la a pití. Všichni si pochut-

nali na koblihách, které nám 

paní kuchařky upekly. Bujaré 

oslavy jsme nemohly ukončit 

jinak než přípitkem z rychlých 

špuntů. 

Ivana Levicová

Pozvánka do DDM
 

Vedoucí DDM Bílina zvou 

všechny od 6 do 99 let  23. 3. 

07 od 1600  -  do 1800 průběž-

ně na zdobení velikonočních 

perníčků kornoutkovou tech-

nikou. Poplatek činí 20,- Kč/

hodina. Zdobit se bude bílou, 

barevnou polevou a cukrářský-

mi perlami.

Přijďte si nazdobit veli-

konoční perníčky, který-

mi uděláte radost kolední-

kům malým i velkým, kte-

ré využijete i k velikonoční 

dekoraci a nebo si je přijdě-

te ozdobit jen tak pro radost 

a na mlsání.

Mladší děti mohou přijít 

v doprovodu rodičů.

kolektiv DDM Bílina

Letošní jarní prázdni-

ny jsme již po čtvrté strávili 

v pensionu Maják v Nové Vsi 

nad Nisou. Nám známé místo, 

na které se rádi vracíme, nám 

ukázalo novou zimní podobu. 

Po sněhu nebylo ani památ-

ky a my, vybaveni lyžařskou 

výzbrojí, jsme byli natěšeni 

na sníh. Zvolili jsme náhrad-

Pro děti, které nevyjížděly 

o jarních prázdninách na hory, 

připravil  Dům dětí a mládeže 

v Bílině oblíbenou akci Noc 

s technikou - a to ze čtvrtka 1. 

2. na pátek 2. 2. 2007. 

Pro děti je samozřejmě nej-

větším dobrodružstvím, že 

mohou jít spát až po půlnoci 

a ještě k tomu spí ve spacích 

pytlích a na molitanech.

Kromě toho, si ale moh-

ly postavit letadélko z balsy 

či z papíru a zároveň si s ním 

zasoutěžit. Pro zájemce bylo 

připraveno i odlévání přívěs-

ků ze sádry. Většina kluků však 

dala přednost hrám na počíta-

čích, ale našli se i jedinci, kte-

ří se raději věnovali programo-

vání Baltíka. Činnost jsme si 

zpestřili i krátkým utkáním ve 

fl orbale.  Eva Klasová, DDM

Jarní prázdniny s DDM bez sněhu
ní program a celý týden jsme 

si užívali.

Dvakrát jsme vyjeli za sně-

hem do zimního areálu Seve-

rák, kde jsme si zalyžova-

li. Prožili jsme spoustu zába-

vy v Centru Babylon, kde jsme 

navštívili aquapark, muzeum 

hlavolamů, lunapark a virtuál-

ní realitu. Navštívili jsme také 

aquapark v Jablonci nad Ni-

sou a svezli se na bobové drá-

ze v Janově.

Myslím si, že jsme toho za 

týden zvládli opravdu hodně 

a všem se to velice líbilo. 

Děkuji dětem, protože byly 

moc hodné  a příští zimu se na 

Vás na všechny moc těšíme.                         

                                                   

 Vedoucí jarních prázdnin:

Věra Ryjáčková 

Radek a Monika Schuranovi

Nikol Sedlmaierová                                                    

Noc s technikou a fl orbalem



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 15. března 2007

Kulturní 
servis

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
� Sobota 17. března od 20.00 hod.

PUNKS´ JOKE
Koncert skupin: TOTÁLNÍ NASAZE-
NÍ (Slaný), DO ŘADY! (Teplice/Praha), 

PODSTOLEM (Plzeň) Vstupné: 60,-Kč 
� Středa 21. března od 17.00 hod.

LAĎKA KOZDERKOVÁ
Vzpomínkový pořad. Host večera 

Ladislav Županič

Vstupné: 80,-Kč senior pas 20,-Kč 
MĚSTSKÉ DIVADLO
� Neděle 18. března od 15.00 hod.

BROUČCI
Loutková pohádka v podání Sváťova 

dividla z Litoměřic

Vstupné: 45,-Kč (děti do 3 let zdarma)
� Čtvrtek 22.března od 8.30 a 10.00 hod

ČAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ
Pro MŠ a ZŠ s Milošem Nesvadbou. 

Také pro maminky s malými dětmi.

Vstupné: 50,-Kč (děti do 3 let zdarma)
� Neděle 25 března od 11.00 hod.

MISS AEROBIC
Pořádá DDM Bílina - Vstupné: 40,-Kč
� Středa 28. března od 9.30 hod

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
Pěvecká soutěž sólistů a sborů. 

Prezentace od 8.30 do 9.15 hod.
� Středa 28. března od 19.00 hod.

SMÍŠENÉ POCITY
Divadelní komedie Richarda Baera.

Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, 
Jaroslav Satoranský, Ladislav Hampl
Vstupné: 190,-, 140,-, 120,- Kč
KINO HVĚZDA
� Středa 21. března od 18.00 hod
� Čtvrtek 22. března od 18.00 hod.

SAW 3
USA. Horor. Vstupné: 65,-Kč Mládeži 

do 18 let nepřístupné
� Pátek 23. března od 18.00 hod.
� Sobota 24. března od 18.00 hod.

DOKONALÝ TRIK
USA.Thriller.

Vstupné: 65,-Kč Nevhodné do 12 let

Pravidelné promítání pro děti
� Sobota 24. března od 15.00 hod

DÁŠENKA I.
Pásmo kreslených pohádek

Vstupné: 20,-Kč
� Středa 28. března od 18.00 a 20.00 hod
� Čtvrtek 29.března od 18.00 a 20.00 hod

OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR. Hořká komedie

Vstupné: 50,-Kč Nevhodné do 12 let
� Pátek 30. března od 18.00 hod.

Sobota 31. března od 18.00 hod.

SÓLO KAPR
Anglie/USA. Komedie

Vstupné: 50,-Kč Nevhodné do 12 let

GALERIE POD VĚŽÍ
� Do 31.3. 2007 se koná výstava obra-

zů s názvem

TRIANGL VE DRUHÉM PODÁNÍ
Vystavuje Pavla Slezáková, Kateřina 

Langerová a Tereza Skřivanová

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
SVĚT PANENEK
17. a 18. března se opět koná „Nemoc-
nice pro panenky“, kde si můžete 

nechat opravit jakoukoli panenku. 

Pro děti bude připravená výtvarná 

dílna. Výstava potrvá do 25.3.2007
SALON ZÁKLADNÍCH 
UMĚLECKÝCH ŠKOL
Výstava výtvarných prací žáků 

z Ústeckého a Libereckého kraje.

Výstava bude probíhat od 28.3. 2007 

do 25.5. 2007.

Punková skupina „Do řady!“.

KC Kaskáda informuje
MAŠKARNÍ PLES  

Pátek 16.března 2007 od 20.00 hodin – Kultur-

ní dům Fontána

Zveme všechny na Maškarní divadelní ples

Po dlouhé době se koná „dospělácký“ maškar-

ní ples.Tímto plesem zakončíme letošní pleso-

vou sezónu. Kulturní centrum Kaskáda připra-

vilo zvýhodněné vstupné pro ty účastníky ple-

su, kteří přijdou v maskách. Tito zaplatí pouze 

poloviční vstupné.

V programu vystoupí fakír a břišní orientální 

tanečnice.

Hraje skupina Miniband

Připravena bude i tombola

Vstupné : 100,- Kč, s maskou 50,- Kč

Pozvánka do kina
Ve středu 28.3. a ve čtvrtek 29.3. se bude v kině 

Hvězda promítat úspěšný český fi lm, oceněný 

Českým lvem režiséra Jiřího Menzela – OBSLU-

HOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE. Kultur-

ní centrum Kaskáda připravilo pro návštěvní-

ky kina zdvojené představení, to znamená, že 

po oba dva dny se bude promítat jak od 18.00 

hodin, tak ve 20.00 hodin.

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU
Dovolujeme si upozornit na změnu termínu 

divadelního představení v měsíci březnu. Diva-
delní komedie Smíšené pocity se překládá na 
28.března od 19.00 hodin.

Děkujeme za pochopení

Pozvánka na vzpomínkový 
pořad o Laďce Kozderkové

Ve středu 21. března 2007 se koná v kulturním 

domě Fontána „Vzpomínkový pořad na Laďku 

Kozderkovou“ . Tento malý muzikálek zavzpo-

míná na vynikající herečku a zpěvačku. Hraje 

kapela Regius Band se zpěvačkou Jitkou Dolejšo-

vou, absolventkou pěvecké konzervatoře. Hos-

tem večera bude herec Ladislav Županič, který 

rád zavzpomíná na svojí kolegyni z Hudebního 

divadla v Karlíně.

Začátek je v 17.00 hodin

Vstupné je 80,- Kč   na senior pas 20,- Kč

Záchranný víkend pro 
panenky

O víkendu 17. – 18. března 2007 bude ve 

Výstavní síni U kostela v rámci výstavy pane-

nek pokračovat takzvaný „Netradiční záchranný 

víkend“ pro panenky. Autorky výstavy z Klubu 

panenek z Prahy připravily tuto akci pro bílin-

ské i okolní návštěvníky. V tento víkend mohou 

obyvatelé a návštěvníci přinést svojí jakkoli roz-

bitou, nefunkční a poškozenou panenku, a ty 

jim v rámci možností opraví.

Punkový koncert
V sobotu 17. března se koná v kulturním 

domě Fontána Punkový koncert kapel Do řady, 

Totální nasazení a Podstolem. Zveme všech-

ny příznivce a vyznavače „tvrdší“ muziky na 

koncert. Začátek koncertu je ve 20.00 hodin 

a vstupné je 60,- Kč

Tradiční májový jarmark 
v novém

Letošní jarmark v měsíci květnu dozná mno-

ha změn. Hlavní změnou bude místo koná-

ní jarmarku. To již nebude v centru města a na 

Mírovém náměstí, ale celý jarmark se přesune 

do areálu Lázní Kyselka. Další velkou změnou 

bude celková koncepce celé akce a program. 

Ten by se měl skládat v několika scénách. Scé-

ny to budou : historická, dětská, country scé-

na, scéna dechových kapel a hlavní scéna, která 

bude v letním amfi teátru. Program by měl pro-

bíhat až do večerních hodin a ukončen pocho-

dem s ohni. Dětská scéna přivítá například zná-

mé Jů a Hele, country scéna (na Kafáči)  kapely 

s programem až do noci k tanci i poslechu. Na 

hlavní scéně vystoupí například skupina Beatles 

revival, herec a kaskadér Zdeněk Srstka nebo 

zpěvák Jakub Smolík. V jednání je i zpěvačka 

Věra Martinová.

Samozřejmě k jarmarku patří stánky. Ty histo-

rické s vlastní výrobou a ukázkami budou přímo 

v historické scéně – v areálu lázní, kde bude po 

celý den probíhat historický program se šermíři, 

polykači ohně, orientálními tanečnicemi, sokol-

níky a.j.

Ostatní stánky budou v celém areálu parku 

lázní Kyselka. Dětské atrakce budou po dohodě 

na škvárovém hřišti cestou do lázní.

V jednání je i spanilá jízda městem a výstava 

veteránů aut a motorek.

Tyto jarní jarmarky měly vždy dobrou náv-

štěvnost. Slibujeme si od této změny zkvalitně-

ní celého jarmarku a možnost připravit pro náv-

štěvníky této akce, co nejpestřejší program a na 

větším prostoru, než bylo doposud náměstí.

Petr Mácha
KC Kaskáda



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 915. března 2007

Spisovatelka Petra Hůlová.

Krásná pro dospělé …

Na hřbetě Itálie, kniha irského básníka 

Harryho Cliftona, který se narodil v Dublinu 

a během svého života hodně cestoval po Africe 

, Asii i po Evropě, určitě zaujme čtenáře,kteří 

mají rádi pohodové vyprávění. Autor strávil se 

svou ženou rok v opuštěném farním domku 

ve vesnici vysoko v Abruzzu, v horách střední 

Itálie, aby zde našel klid k tvořivé práci. Citlivě 

napsaný příběh o spletitosti lidských vztahů 

vypovídá mnohé nejen o Itálii, ale také o celé 

Evropě. Vydává nakl. BB art Praha.

Poslední rodina v Anglii, nečekaně dojemný pohled mladého 

anglického autora Matta Haiga(nar.1975) na jednu rodinnou kri-

zi. „Buď věrný svým lidským pánům, chraň svou lidskou rodinu 

za každou cenu“, tak zní prastará psí úmluva, kterou se černý lab-

rador Princ snaží dodržovat ze všech sil. Když se ale jeho pánům 

začne hroutit manželství, přijdou problémy s dětmi a vrší se dal-

ší smutné události, začnou mlčenlivému strážci rodinného štěstí 

jeho povinnosti přerůstat přes hlavu. Vydává nakl. Argo Praha.

Naučná pro dospělé, pro poučení…

Paměť stromů, kniha Marie Hruško-

vé a Bedřicha Ludvíka připomene čtenářům 

oblíbený televizní seriál. Průvodcem se stal 

stejně jako v seriálech o rozhlednách a o pra-

menech našich řek herec Luděk Munzar. Kni-

ha je stejně jako seriál členěna do 15 kapitol 

a jejím hlavním námětem, jak napovídá název, 

jsou stromy, které mají paměť – tedy stromy 

památné. Vydává nakl.Mladá fronta  Praha 

v krásné dárkové úpravě na křídovém papíru.

Malujeme na látku, kniha přináší výběr vhodných látek, vzorů 

a širokou škálu detailně vysvětlených vzorovacích technik, včet-

ně podrobného popisu práce od návrhu k realizaci.Autorka kni-

hy Monique Dayová-Wildeová je textilní návrhářka, která získala 

několik ocenění za originální vzory, vyučuje dodnes ruční malo-

vání látek a její díla se prodávají v mnoha galeriích uměleckých 

řemesel. Spoluautorkou této krásné publikace je Angie Franková, 

která rovněž ve svém ateliéru vyučuje malování na látky a záro-

veň tvoří na zakázku v oblasti liturgického umění. Knihu vydává 

nakl. Ikar Praha.

Pro mládež

Poslední z létajících pirátů, pátý díl Kroni-

ky Světakraje z pera anglických autorů Paula 

Stewarta a Chrise Riddella je opět plný napě-

tí a nečekaných zvratů. Hrdinou tohoto dílu 

je nesmělý knihovník Vránek, který žije pod 

ochranou učených knihovníků ve stokách pod 

Dolním městem. Celý kraj totiž ovládli stráž-

ci noci. Fantastický příběh s hororovými prv-

ky nepostrádá humor a tak se u této knížky 

budou děti nejen krásně bát, ale také se poba-

ví. Vydává nakl. Mladá fronta Praha.

Pěkné počtení přeje za knihovnu M. Šímová

KURIOZITY ZE SVĚTA LITERATURY
Nejneobvyklejším zvukem v lidské řeči je zvuk „Ř“. Nevysky-

tuje se v žádném jiném jazyce kromě češtiny.

Nejběžnějším zvukem v lidské řeči je zvuk „A“, který se 

vyskytuje ve všech známých jazycích.

V bílinské galerii Pod věží vystavuje výtvarné sdružení Triangl, 

ten tvoří Bc. Kateřina Langerová, Pavla Slezáková a Tereza Skřiva-

nová. Na fotografi i je dívčí trio s částí country kapely Střepy, Zde-

něk Šaroch a Bob Zelenka. Výstava potrvá do 27. dubna.

 Knižní novinky na měsíc březen

Městská knihovna zve všech-

ny příznivce kvalitní součas-

né české literatury na autor-

ské čtení spisovatelky Petry 

Hůlové, která si i přes své mlá-

dí (nar. 1979) už získala širo-

kou čtenářskou popularitu 

i pochvalu kritiky především 

za svou prvotinu „Paměť mojí 

babičce“. Kniha vyšla v roce 

2002 a vzbudila velký ohlas. 

Z perspektivy několika dívek 

a žen podává autorka poměr-

ně ucelený pohled na realitu 

současné mongolské společ-

nosti, ve které se stále střetává 

tradiční vesnický způsob živo-

ta s životem ve městě, který 

s sebou přináší snadnější způ-

sob obživy, ale také ztrátu vel-

ké rodiny, která každého spo-

lehlivě ochrání. Pohled do jiné 

kultury je vždy zajímavý a tak 

není divu, že se v poslední 

době do popředí zájmu čtená-

řů dostávají knihy plné mýtů, 

bajek, pohádek a pověstí jed-

notlivých národů a kultur svě-

ta. Petra Hůlová vydala ještě 

další tři tituly, Přes matný sklo, 

Cirkus Les Mémoires a Umělo-

hmotný pokoj. Ve všech těch-

to knihách autorka potvrdi-

la, že se objevil opravdu velký 

talent české prózy, i když zvláš-

tě poslední titul, který přib-

ližuje svět nejstaršího řemes-

la, vzbudil dost kontroverzních 

ohlasů.

V každém případě je to 

mimořádná příležitost poznat  

talentovanou mladou autor-

ku , což je v záplavě komerč-

ních titulů vždycky osvěžují-

cí. Autorka bude ze své tvorby 
předčítat ve středu  28. břez-
na od 18.00 hodin, tradičně 
v prostorách klubovny cen-
trální knihovny na Mírovém 
náměstí. 

Všechny příznivce dob-

ré současné literatury srdečně 

zve na  další klubový večer za 

kolektiv knihovny M. Šímová.

Pozvánka na březnové 
setkání s literaturou …

Druhé podání



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 15. března 2007

 Názory, připomínky, dotazy, k zamyšlení ...

Nedá mi to, abych se nepoza-

stavila nad článkem paní zastu-

pitelky Brejníkové. V minu-

lém čísle BZ se podivuje  zámě-

ru  České pošty přestěhovat své 

sídlo z nádraží ČD na Míro-

vé náměstí. Moc jsem nepo-

chopila, koho vlastně kritizu-

je. Ale po znovupřečtení  člán-

ku jsem vše pochopila a byla 

jsem šokována!  Paní zastupi-

telka města za KSČM kritizu-

je volební program své strany. 

To tu ještě nebylo! Ve volebním 

programu této strany, v odstav-

ci  Veřejné služby totiž stojí:“ 
Jednat  s Českou poštou o pře-
místění z nádraží ČD do cent-
ra města“.

A tak, místo aby si paní Brej-

níková, udělala čárku za spl-

nění jednoho volebního slibu 

a náležitě to v tisku prezento-

vala, z fatální neznalosti svého 

vlastního volebního programu  

vnesla mezi obyvatele Bíliny 

opět stín podezření na zástup-

ce města, že nejednají v zájmu 

občanů, a že se město nezají-

má jejich  názory,.. 

Nevěřím, že si nebyla 

vědoma toho, že Česká poš-

ta odkoupila nemovitost na 

náměstí od soukromého vlast-

níka, a že veškeré investice 

do tohoto majetku jsou věcí 

nového majitele a město se na 

nich nikterak nepodílí. Takže 

úvaha o tom, zda, cituji „…

investice vynaložené na přestě-
hování pošty budou užitečnou 
investicí, …“ je zcela bezpřed-

mětná.

Mimochodem, tento záměr 

byl již všeobecně znám v době, 

kdy si jej KSČM do svého 

volebního programu zapraco-

vala.

Nerada vyvolávám polemi-

ku, ale připadá mi nezodpo-

vědné, že zastupitelka, která by 

měla občany objektivně infor-

movat, předkládá informace 

neúplné a zkreslené. 

Ing. Jaroslava Mrázová, 
radní

Odpověď na článek v BZ ze dne 1. 3. 2007

„Bude nová pošta na bílinském nádraží“

Vážená Rado města Bíliny, na své schůzi konané 10. ledna jsi 

mimo jiné jmenovala předsedy a členy komisí. Chtěl bych se 

zeptat, podle jakých kritérií se jednotliví předsedové, členové, 

tajemnice a tajemníci volili. Přijde mi totiž, že některá jména ne-

jsou zas až tak úplně na pozicích, jaké by si zasloužila. Co tako-

vé složení komisí může vlastně ovlivnit, když se danému obo-

ru bude věnovat laik, či v horším případě osoba úzce propojená 

kamarádskými či fi nančními vazbami právě k tomu typu odbo-

ru, který by měla kontrolovat a usměrňovat? Chápu, že je pro 

poklidné fungování zastupitelského aparátu lepší, když nebude 

přibývat odvážnějších názorů a argumentů, i tak ale přeji komi-

sím mnoho pracovních úspěchů a dosažených výsledků.

Pavel Rais 
Komise jsou iniciativní a poradní orgány, které předkláda-

jí svá stanoviska a náměty radě obce. Ze své činnosti jsou odpo-
vědny radě města. Radě obce je vyhrazeno, mimo jiné, zřizovat 
a zrušovat podle potřeby, komise rady obce, jmenovat a odvolá-
vat z funkce jejich předsedy a členy. 

Dle zákona o obcích je rada výkonným orgánem obce v oblas-
ti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitel-
stvu obce. 

Připomínka je mířena na obsazení některých komisí,  ty byly 
skládány dle politické dohody mezi všemi politickými subjek-
ty. Každý polit. subjekt má své zástupce v zastupitelstvu města 
(30 zastupitelů). A ti volili radu města, která má 9 členů. Každý 
měl možnost oslovit kohokoli i mimo zastupitelstvo a navrh-
nout ho do některé z komisí, ty nejsou uzavřené, lze se jich 
účastnit – po domluvě. Jestliže navrhne jakýkoli politický sub-
jekt obměnu komise o jiné členy, lze o tom diskutovat a rada 
poté rozhodne. 

Mgr. Zdena Hanzlíková
Radní

Bohužel, mi redakční rada BZ nedovolila 

napsat první část tohoto námětu o negati-

vech a rizikách konvenčního zemědělství 

všeobecně, proto zúžím okruh problema-

tiky pro zahrádkáře. Víceméně však pla-

tí to samé pro naše malé tradičně obdělá-

vané zahrádky, stejně jako pro několikase-

thektarové podniky.

Mechanizačními zásahy, jako je napří-

klad orba (či klasické rytí), používáním 

pesticidů a herbicidů (látek proti tzv. 

škůdcům a plevelům) a nedostatečným 

půdním pokryvem se ochuzujeme o pro-

spěšnou biodiverzitu (druhovou rozmani-

tost). Zatímco chemický průmysl jásá nad 

naším pachtěním, pomalu, ale jistě mizí 

nad i pod povrchem půdy spousta užiteč-

ných organismů.Pokud k výrobě průmys-

lových hnojiv (na 1kg dusíku je třeba 2kg 

ropy) připočteme reklamou podporova-

né používání zahradní motorové techniky, 

ani se nedivím, že energeticky výhodnější 

je nákup zeleniny v marketu; o přehnané 

péči o bezvýnosné „anglické“ trávníky ani 

nemluvě (www.ekozahrady.com).

Zhruba polovina zemědělské půdy 

je dnes postižena erozí (odnos humóz-

ních, a tedy výživných půdních čás-

tic větrem a vodou spolu s působením 

slunečních paprsků). A právě dosta-

tečný vegetační kryt má za úkol chrá-

nit půdu před erozí, usnadnit tak vsa-

kování vody do půdy a doplnit stav vod 

spodních, jakožto základu vody pitné.

Kořenový systém navíc vodu pročišťuje. 

Namísto toho tuto životadárnou tekutinu 

znečišťujeme přehnojováním půdy chlév-

skou mrvou (hnojem) a umělými dusíka-

tými hnojivy. Tyto jsou v podobě nitrá-

tů obsažených v plodinách (např.zeleni-

ně) přeměněny v žaludku spotřebitele na 

nitrosamin, způsobující zdravotní pro-

blémy (www.zahradaproradost.cz). 10% 

typů rakoviny a další vážná onemocnění 

je zaviněno používáním pesticidů (http://

pesticidy.arnika.org/).

Pro nadšené milovníky chemických 

postřiků tu mám však dobrou zprá-

vu. Snad se brzy dočkají maloobchodní-

ho prodeje osiva (stejně jako dnes máme 

možnost nákupu GMO potravin-např.

sojového stolního oleje) geneticky mani-

pulovaných plodin, které pro člověka 

mají sice ještě neznámá rizika (alergie, 

nefunkčnost antibiotik v lidském těle...), 

ale dovolují ještě větší kontaminaci půdy 

chemikáliemi (www.greenpeace.cz).

Na našich zahradách máme jedinečnou 

příležitost poupravit etické normy v cho-

vu zvířat (www.ohz.cz). Můžeme mít i jis-

totu, že jejich produkty nebudou chemic-

ky znečištěné, jako výrobky pocházející 

z klasických velkochovů. Blíže o chovatel-

ství až v některém z dalších článků.

Pavel Rais
(pavel.rais@seznam.cz)

Chtěl bych malinko poopravit tvrzení 
v úvodu výše uvedeného příspěvku P. Raise. 
Myslím si, že spojení  „ …redakční rada BZ 
nedovolila…“ není úplně na místě. Redakč-
ní rada doporučila panu Raisovi přepra-
cování jeho příspěvku tak, aby byl srozu-
mitelnější pro bílinské občany (především 

ty starší), kteří reálně přicházejí do styku 
s půdou a aby článek lépe zapadal do kon-
textu regionálního časopisu, který se snaží 
především informovat o dění na Bílinsku. 
Domnívali jsme se, že by bylo vhodné pod-
pořit obecné argumenty místními dokla-
dy. Pokud by se čtenáři cítili v tomto pří-

padě doporučením redakční rady o něco 
ochuzeni, doporučuji  navštívit interneto-
vé adresy, na které P. Rais upozorňuje. Na 
těchto webových stránkách je možno najít 
mnohem více údajů a argumentů, než by 
mohl pojmout náš časopis. 

Karel Mach, člen redakční rady

Biozahradnictví a permakultura - 1. část: Konvenční zahrada

Dodatek redakční rady



Močil na dům
Patrně ani zdravotní problém s močo-

vým měchýřem, by nedokázal omluvit jed-

nání jednoho místního muže. Hlídka MP 

Bílina jej přistihla právě v okamžiku, kdy 

tento muž močil na stěnu domu přímo 

v centru města na Mírovém náměstí. Stráž-

níky mu bylo sděleno obvinění z přestup-

ku proti veřejnému pořádku. Muž namísto toho, aby se za své 

nepřístojné jednání minimálně zastyděl, začal přítomným stráž-

níkům vyhrožovat, že pokud jej nenechají odejít, tak pomočí i je. 

Tyto jeho poněkud zvrácené choutky však bude řešit přestupková 

komise MěÚ Bílina, která muži již vysvětlí, že močení na náměstí 

není právě tou nejvhodnější činností.

Noční střelec
Noční klid na sídlišti Za Chlumem narušila série výstřelů. Hlíd-

ka MP, která byla v té době nedaleko, začala okamžitě pátrat 

po místě a pachateli střelby. Policie ČR na místě provedla úko-

ny nezbytné pro další šetření případu. Tři dny poté se pachate-

le nebezpečné noční střelby podařilo vypátrat. Nočnímu střelci 

hrozí stíhání za trestný čin, přičemž skutečnost, že střílel „pou-

ze“ do stromu, nebude jako polehčující okolnost brána zřetel. Co 

by se stalo, kdyby některá zbloudilá, či odražená střela zasáhla 

náhodného kolemjdoucího je nasnadě!

Rychlý zásah
Noc se přehoupla do své druhé poloviny, když na operačním 

středisku MP Bílina zazvonil telefon. Službu konající strážník při-

jal oznámení, že na sídlišti Za Chlumem se někdo pokouší vlou-

pat do zde zaparkovaného vozidla. Na uvedené místo byla oka-

mžitě vyslána hlídka MP Bílina. Byla vyrozuměna i Policie ČR 

a místo bylo monitorováno městským kamerovým systémem MP 

Bílina. Strážníci zajistili okolí místa a operační pracovník hlíd-

ky k místu činu dále „navigoval“ pomocí kamer. Pachatel neměl 

šanci uniknout. V okamžiku, kdy se pachatel chystal z místa ode-

jít, byl strážníky zadržen. Rychlostí zásahu byl natolik překvapen, 

že se nezmohl ani na slovo, natož na jakýkoli odpor. Strážníci na 

místě pachatele předali přítomné hlídce Policie ČR k dalšímu 

opatření. Městská policie Bílina, by touto cestou ráda poděkova-

la neznámému oznamovateli, díky jehož telefonickému oznáme-

ní byl pachatel zadržen. (JFK)
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Městský kamerový dohlížecí 

systém (MKDS)

 Z deníku Městské policie

Není jistě žádným tajem-

stvím, že město Bílina dispo-

nuje MKDS, neboli „městským 

kamerovým dohlížecím systé-

mem“. Tento systém je obslu-

hován operátory Městské poli-

cie Bílina. Systém je momen-

tálně sestaven z devíti kamer. 

Další dvě kamery monitoru-

jí parkoviště u plavecké haly 

v Žižkově údolí. Na monitory 

MP Bílina jsou rovněž napoje-

ny kamery Českých drah, kte-

ré monitorují nádražní halu 

a jednotlivé pokladny. Všech-

ny kamery MKDS jsou ovlá-

dány v reálném čase. Kamery 

disponují vysokým rozlišením 

detailů a to i v nočních hodi-

nách, navíc jejich akční rádius 

je plných 360°.

Kamery MKDS jsou rozmís-

těny na sídlišti Za Chlumem 

na domech č.p. 750, 785 a na 

bloku 1/787. Na sídlišti TPC 

předměstí je kamera umístě-

na v prostoru parku u restau-

race ASTRA. V centru města 

jsou kamery MKDS umístěny 

na Mírovém náměstí na domě 

ČD na sloupu veřejného osvět-

lení. Na sídlišti PP1, je kame-

ra umístěna v ulici Aléská na 

domě č.p. 255 a na sídlišti PP2 

v ulici Síbova na domě č.p. 315.

Kamery MKDS jsou napo-

jeny na digitální záznamo-

vé zařízení a záznamy jsou po 

určitou dobu uchovávány pro 

potřeby pozdějšího použití. 

V lokalitách, kde byly kame-

ry MKDS umístěny, se výraz-

ným způsobem snížil nápad 

trestné činnosti. Městská poli-

cie hodlá stávající systém ješ-

tě dále rozšiřovat a monitoro-

vat i další vytipovaná problé-

mová místa v Bílině. Ke zvýše-

ní bezpečnosti na ulicích Bíli-

ny by v budoucnu měly přispět 

i tzv. „mobilní“ kamery, které 

lze operativně umístit praktic-

ky na jakékoli potřebné místo.

(JFK)
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Bílina - Vítězstvím se rozlou-

čili Draci s letošním ročníkem 

krajského přeboru. Louny přije-

ly s dvěma pětkami juniorů, kte-

ří se připravují na ligovou kvalifi -

kaci. Po dohodě střídaly tři bran-

kaře.  S domácími drželi  krok 

v první třetině. Draci se nemoh-

li prosadit kombinačně proti 

rychle hrajícímu soupeři. Louny 

šly brzy do vedení ve vlastním 

oslabení, při přesilovce vyrov-

nal Závada.  Ještě jednou hosté 

vedli ve 13.min.  V závěru třetiny 

přežila Bílina dlouhé dvojnásob-

né oslabení, když na trestné lavi-

ci byli Goga a Baumruk.  

Úvod druhé třetiny se posu-

nul, protože za brankou byla 

voda a potom již začala kano-

náda domácích.  Přitom Dra-

ci odehráli ve druhé třetině 16 

minut v oslabení. Často zby-

tečné fauly, kdy se nechali 

vyprovokovat lounskými mla-

díky. Kuriózní branka padla 

ve 24.min. Za lounskou bran-

kou byla ještě voda, tři hrá-

či tam ztratili puk až se poda-

řilo  přihrát před branku Krá-

lovi a Bílina vedla 4:2.  Ve 

27.min. byla Bílina opět pouze 

ve třech, když  ujel Viedeman, 

ale neproměnil.  Přesto v této 

části hry inkasovali hosté šest-

krát.    Přestávku strávili Dra-

ci na střídačce. U kabiny se 

zasekl zámek a musel se odvr-

tat.  Úvod poslední třetiny při-

nesl zbytečně tvrdou hru, kte-

rou však rozhodčí pouštěl. 

Doplatil na to Závada, který 

byl zezadu naražen na plexi-

sklo a odnesl si roztržený ret. 

Poslední branku vstřelila Bíli-

na, když hrála pouze ve třech.  

Lounští mladíci však bojovali 

až do konce a v závěru dvěma 

brankami zkorigovali výsle-

dek.  

„Poslední utkání pro nás 
začalo špatně, byla v tom i 
nezodpovědnost. Ale o přestávce 
jsme si v kabině něco řekli a to 
zabralo.   Jinak jsme  hráli  dob-
ře i v oslabení a zvládli jsme to. 
Dva body zůstaly doma,“ byla 

slova kapitána Draků Jana Krá-

le.  „Se sezónou a diváky jsme 
se rozloučili velmi dobře, bylo 
to dobré utkání. Je spokojenost 
hráčů i trenérů. Až na začátek 
zápasu, kdy jsme trochu soupe-
ře podcenili, to bylo v pohodě,“ 

dodal trenér Jiří Hájek. 

Branky: 24. 34, 39. 49.Srbek,  

8. 22. 44.Závada,  47. 53.Veselý,  

22.Kousek, 36.Lexa – 56.59.Ži-

lík, 3.Gebelt, 13.Vojtěchovský, 

49.Zetka

Sestava: Novák – Hole-

ček, Meixner, Baumruk, Goga,  

Lexa, Procházka – Mikolášek, 

Král, Srbek – Gergel, Veselý, 

Viedeman – Závada, Gonsio-

rovský, Kousek. (ob)

HC Draci Bílina –  HC Slovan Louny  11:5 (1:2, 6:0, 4:3)
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Drážďany. Tak tam se pro tentokrát 

museli uchýlit bílinští atleti, aby zde 

porovnali síly s ostatními atlety Ústecké-

ho kraje. Důvodem přesunu krajského pře-

boru z pražské haly na Strahově k našim 

západním sousedům bylo zničení strahov-

ské haly, které zavinil silný orkán. Atletům 

přesun do jiné haly nevadil, ba naopak 

se těšili,až vyzkouší povrch na jiné půdě. 

A jak vidno, cizí prostředí některým svěd-

čilo. Jasným favoritem a vítězem v bězích 

na 60 a 200m se stal sprinter Jan Kalus, kte-

rý  „trhal“ drážďanský tartan v časech 7,28 

a 23,69. Dobrá forma se v průběhu halové 

sezóny držela i u dalšího bílinského sprin-

tera Jakuba Žaby, který předvedl skvělé 

výkony v časech 7,31 a 24,37 ve stejných 

disciplínách. Pro zlatou medaili si také 

doskočil trojskokan Martin Sýkora  výko-

nem 14,34. Ale ani dámy nezůstaly poza-

du a přivezly z Drážďan všechny tři medai-

le. Hned dvě z nich si vybojovala Kateřina 

Lindová, a to v běhu na 60m př. a ve skoku 

dalekém Kromě staré školy, v tamní hale 

zazářili i nováčci z bílinského klubu a svý-

mi výkony si ihned vytvořili osobní rekor-

dy. V dubnu čekají na bílinské atlety zaha-

jovací závody, kam si zajisté opět přinesou 

dobrou formu a soutěživého ducha.

Výsledky medailistů:
60m Muži: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . 1. Kalus Jan 7,28; 2. Žaba Jakub 7,31

200m Muži:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . 1. Kalus Jan 23,69; 3. Žaba Jakub 24,37

400m Muži:  . . . . . . . . 2. Bajbora Jan 51,77

800m Muži:  . . . . . . . 1. Bajbora Jan 1:57,00

60m př. Muži: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .1. Král Tomáš 8,89; Sýkora Martin 9,44

skok daleký Muži:  . . . . 3. Šťastný Jan 5,85

trojskok:  . . . . . . . . . 1. Sýkora Martin 14,34

60m Ml. Žáci:  . . . . . 1. Satýnek Lukáš 8,78 

150m Ml.žáci:  . . . . 1.Satýnek Lukáš 21,80

1500m Žáci: . . .1. Satýnek Jaroslav 4:30,32

60m př. Ženy: . . 1. Lindová Kateřina 10,10

200m Ženy:   . . . . . . .3. Dudová Petra 28,53

skok daleký:  . . . 2. Lindová Kateřina 4,90

(PD)  

Bílinští atleti  bojovali v Drážďanech

Vítěz na 60m – Jan Kalus

V pražské atletické hale Otakara Jan-

dery se po tři víkendy, za účasti bílin-

ských atletů, konaly boje o tituly mis-

tra republiky v jednotlivých kategori-

ích a disciplínách. 17. února se nej-

prve představili bratři Tomáš a Radek 

Johannovi v běhu na 800 metrů. 

Mladší Tomáš, (dorostenec) si vylep-

šil své osobní maximum na 2:04,91 

a bohužel se stal prvním nepostupu-

jícím do šestičlenného fi nále. Junior 

Radek i po nemoci zaběhl vynikající 

čas 1:59,44, v rozběhu byl třetí, ale na 

fi nále také nedosáhl. 24. – 25. února se 

uskutečnilo halové Mistrovství České 

republiky dospělých. Nejlepší umístě-

ní pro Atletický klub Bílina obstarala 

Květa Pecková v běhu na 1500 metrů 

– časem 4:38,29 skončila šestá. Sed-

mé místo obsadil v trojskoku Mar-

tin Sýkora za výkon 14,43 m. Za svým 

nejlepším osobním výkonem výraz-

ně zaostal Jan Kidora v běhu na 1500 

metrů – čas 4:08,45 na fi nále nestačil. 

Mistrovství republiky žáků, ve dnech 

3. – 4. března, přineslo největší pře-

kvapení. Patnáctiletý Jaroslav Satý-

nek, svěřenec pana Jana Mairicha, si 

v běhu na 1500 metrů vylepšil o 8 vte-

řin svůj nejlepší výsledek a s přehle-

dem zvítězil. Vybojoval tak pro Atle-

tický klub Bílina zlatou medaili a titul 

halového mistra republiky.  (kž) 

Žák Satýnek halovým mistrem 

republiky v běhu na 1500 metrů

Tomáš Johanna a Jaroslav Satýnek – 
čerstvý halový mistr republiky v běhu 
na 1500 m

SK SIAD Bílina – Sokol Tuchořice  

3:4 (1:0)
Souš - Ani poslední zápas bílinských  v zimním 

turnaji  nevybočil z tradice. Bílina vedla, ale nako-

nec prohrála. Opět nastoupila v silně kombinova-

né sestavě a již v 17.min. musel střídat Moravec, 

pro nakopnutý kotník. Přesto se v závěru poloča-

su dostala do vedení, když se z hranice šestnáctky 

trefi l Levý. Tuchořice, které na turnaji nahradily 

Brandov, vyrovnaly z penalty za ruku na počátku 

druhého poločasu. Bílina začala více útočit a nej-

dříve střílel vedle Pečený a potom z trestného 

kopu i Hasal. Vzápětí vypálil nad Sirovátka. V 63.

min. se kopala další penalta za ruku, ale Zejdl ji 

vyrazil. Bílina opět přitlačila. Sirovátka nadvakrát 

protlačil míč do sítě. Potom střílel Weiss a na 3:1 

skóroval opět Sirovátka. V 75.min. se na velkém 

vápně  uvolnil a přesně zamířil.  Záhy  však Bílina 

úplně odpadla a během 10 minut Tuchořice oto-

čily vývoj.   Jak vidí situaci  u mužstva nový trenér 

Josef Tichý? „Abych řekl upřímně, tak jsem dost 
zklamaný. Přišel jsem k mančaftu, který vede sou-
těž ale to, co jsem zatím viděl… Je pravda, že ještě 
nebyl ani jednou kompletní. Ale překvapen jsem, 
že chlapci nejsou fyzicky připraveni a na hřiš-
ti chybí disciplína. Starší hráči nepomohou mla-
dým a těm naopak chybí  důraz a nasazení. Nedě-
lám si alibi před jarní sezónou, ale hlavně ti kluci 
si  musí uvědomit co vlastně chtějí.“ 

Branky: Bíliny:  37. Levý, 70. a 75. Sirovátka

Sestava: Pohl (46.Zejdl) – Seidl, Hasal, Pfeifer 

(46.Spáčil), Kučerka – Weiss, Šulek, Novák, Levý – 

Moravec (17.Pečený), Sirovátka (ob) 


