
Bílinský zpravodajBílinský zpravodaj
ČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA • ROČNÍK XXII • ČÍSLO 7 • 29. března 2012 • Cena 6,90 Kč • bilinsky-zpravodaj@seznam.cz • tel. 606 734 418

Městský úřad Bílina v září 2010 začal realizovat projekt z Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Zave-
dení procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení 
podle modelu CAF“, pro který získal dotaci z Evropského sociál-
ního fondu EU.

Tým hodnotitelů CAF Městského úřadu Bílina 
navštívil Magistrát města Prostějov

● Z deníku městské policie ● Lidé v Bílině se do sňatků neženou a rodí se stále méně dětí ● Otevírací doba MŠ o prázdninách ● 
Archeologové přednášeli o bílinském výzkumu ● Národní šampionáty uzavřely halovou sezonu ● HC Draci jsou na Facebooku ● 

Cílem projektu je zlepšit posky-
tované služby občanům a sou-
časně zlepšit organizaci jako 
celek. V roce 2011 tým hodno-
titelů CAF (složený ze zaměst-
nanců Městského úřadu Bílina) 
zpracoval sebehodnotící zprávu 
podle stanovených kriterií, na 
jejímž základě byl vypracován 
1. Akční plán zlepšování. Úko-

ly stanovené v tomto plánu byly 
splněny a jejich vyhodnocení se 
projeví ve druhé sebehodnotící 
zprávě, kterou v současné době 
zpracovává tým hodnotitelů 
CAF. Na zpracování sebehod-
notící zprávy dohlíží prostřed-
nictvím workshopů Česká spo-
lečnost pro jakost, o. s. (ČSJ)
 Pokračování na straně 3

Učitelé slavili 
svůj den

Den učitelů je den 
vyhlášený k poctě 

učitelů. Celo-
světově se slaví 
5. října. V Čes-
ké republice je 

určen na 28. břez-
na, kdy je výročí narození Jana 
Amose Komenského. V tento 
den se každoročně vyhlašují 
výsledky ankety Zlatý Ámos.
V roce 2011 ministerstvo škol-
ství oznámilo, že chce, aby se 
Den učitelů zařadil na seznam 
významných dnů České repub-
liky.
28. března školy často také 
pořádají různé akce věnované 
Komenského životu a tvorbě. 
Ministerstvo školství tento den 
uděluje Plakety Jana Ámose 
Komenského pro nejlepší uči-
tele.
Starosta a místostarosta města 
přejí všem učitelům na bílin-
ských školách jen to nejlepší, 
především pak dostatek trpěli-
vosti a šikovné žáky. 

zdroj: www.wikipedie.cz

Josef Krhounek oslavil osmdesátku
a stále z něj čiší úžasná energie 

V pátek 16. března pozval starosta města na úřad oslavence pana Josefa Krhounka. Důvodem bylo blaho-
přání k významnému životnímu jubileu a to 80 rokům. Josef Krhounek je v Bílině velmi známý především 
díky Sokolu a také kvůli mnoha zásluhám o město jako takové. Je patriotem, na kterého může být Bílina 
hrdá. Pan Krhounek má navíc úžasný přehled o všeobecném dění, paměť, kterou by mu mohli závidět 
i mnohem mladší. Z jeho vyprávění o sportovním, pracovním i osobním životě posluchač získá mnoho 
zajímavých informací. Přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví a elánu do dalších let.
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá  

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
■ Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou
■  Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-152 Kč/ks, 

starší 20 týdnů - cena 158 Kč/ks 
■ Slepičky pouze z našeho chovu!!!
Prodeje se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012
Bílina - u krytého bazenu - v 10.30 hod.
Případné bližší info: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
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O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Boural pod parou. Trefil lampu, značku a z místa ujel 

UPOZORNĚNÍ
Pozor blíží se 31. 3. což je splatnost poplatku 
ze psů – upozorněte i své příbuzné a známé.

Kapsářky vběhly strážníkům přímo do náruče 
Neuvěřitelnou smůlu měly dvě kapsářky, které si vyhlédly svojí oběť v jedné z bílinských heren. Podcenily situaci a skončily 
na policejní služebně. 

Stará moudrost radí, že je vždy dobré „krýt 
si záda“ nebo mít připravena „zadní vrátka“. 
Jelikož se těmito radami kapsářky neřídily, 
skončily v rukou strážníků dříve, než se sta-
čily domluvit, kterým směrem utečou. Stalo 
se tak ve středu 14. března ve večerních ho-

dinách, kdy hlídka strážníků Městské policie 
Bílina prováděla kontrolu heren a nočních 
podniků. Ve chvíli, kdy se strážníci chysta-
li zkontrolovat další hernu, vyřítily se proti 
nim ze dveří tři osoby. Nejprve dvě ženy 
a za nimi muž, kterého měly okrást o pe-

něženku. Hlídka strážníků bleskově zarea-
govala na vzniklou situaci. Kapsářky byly 
zákrokem strážníků natolik překvapeny, že 
se nezmohly vůbec na nic a sklíčeně počkaly 
na příjezd Policie ČR, která si celý případ na 
místě převzala.

Nepochopitelnou nezodpovědnost a zároveň drzost prokázal v ne-
děli 18. března krátce před polednem řidič osobního auta, který 
v blízkosti centra Bíliny naboural do lampy veřejného osvětlení 
a dopravní značky. 

Řidič z místa nehody sice nejprve 
ujel, ale svědci, kteří vozidlo viděli, 
předali popis auta strážníkům měst-
ské policie. Když poté hlídka MP 
prováděla fotodokumentaci místa 
nehody, jelikož byl poškozen ma-
jetek města, uslyšeli strážníci hluk 
vycházející z proražené pneumati-
ky přijíždějícího vozidla. Jaké bylo 
jejich překvapení, když zjistili, že 
se k nim blíží vozidlo, jehož řidič 
podle popisu svědků před chví-
lí na tomto místě havaroval. Jak 
uvedl strážník, který na místě za-
sahoval, hlídka MP se sice vozidlo 
snažila zastavit, ale řidič na výzvy 
k zastavení nereagoval a i s prora-

ženou gumou se z místa pokusil 
ujet. Hlídka byla nakonec nucena 
použít služební vozidlo kterým 
zablokovala nebezpečným způso-
bem ujíždějící auto. Jak se později 
při dechové zkoušce ukázalo, řidič 
měl v krvi přes dvě promile alko-
holu. Vysoká hladina alkoholu byla 
patrně důvodem, proč se nelogicky 
vrátil na místo kde havaroval. Jel si 
prý nakoupit, cestou naboural a po 
nákupu se prostě jen stejnou ces-
tou vracel zpátky domů. Šoférovi, 
kromě jiných nepříjemností, hrozí 
za trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky až jeden rok trestu 
odnětí svobody.

Mateřská škola Bílina, M.Švabinského 664, příspěvková organizace
DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který se bude konat
dne 4. 4. 2012 v době od 14.30 do 16.00 (ukázková hodina Angličtiny od 14.30 – 15.00 hod.)

Mateřská škola M.Švabinského 664 je obklopena zelení na kraji sídliště a zároveň se nachází blízko od městské hromadné dopravy.

MŠ nabízí:  -  odpolední aktivity dle zájmu (� étnička, angličtina, výtvarný kroužek)
- plavání v bazénu
-  celodenní či polodenní výlety za poznáním
-  zúčastňujeme se různých soutěžím (Bílinská čarodějnice)
-  pořádáme různé aktivity – navštěvujeme s dětmi divadlo,výchovné koncerty,organizujeme divadelní představení
  v MŠ pro nejmenší, karneval, dílny pro rodiče, besedy, spolupracujeme se ZŠ, DDM, Kaskádou, ZUŠ

V 15.30 se můžete zúčastnit informativní besedy o mateřské škole (škola slaví 50 let trvání).
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Dokončení ze strany 1
Výkonný ředitel společnosti ČSJ Ing. Petr 
Koten pozval supervizora projektu a členy 
CAF týmu na workshop k sebehodnotící 
zprávě do Prostějova. Na workshopu byla 
sebehodnotící zpráva připomínkována a tyto 
připomínky se zapracují do finální podoby. 
Součástí workshopu bylo i studium „dobré 
praxe“ Magistrátu města Prostějov, který 
již dlouhodobě implementuje model CAF. 

Tajemník magistrátu Ing. Lubomír Baláš 
seznámil CAF tým s městem, a následně 
provedl členy týmu po prostějovském úřadě.  
Každý člen týmu diskutoval s kolegou dané-
ho odboru z prostějovského úřadu a sezná-
mil se tak s jejich zavedenou praxí.
Co to znamená studium „dobré praxe“?  Je to 
hledání úspěšných praktik a postupů jiných 
podniků - úřadů s cílem přizpůsobit se jim, 
případně je převzít a takto zlepšovat vlast-

ní výkonnost. Dobrá praxe znamená výmě-
nu zkušeností mezi pracovníky městských 
úřadů a porovnávání práce u srovnatelných 
činností (odborů). Pro Městský úřad Bílina 
bylo studium „dobré praxe“ v každém přípa-
dě přínosem. Zjistili jsme nejen jakou ces-
tou se vydat pro zlepšování výkonnosti, ale 
i kterou nevydat.

Ing. Ladislav Kvěch, tajemník 
Městského úřadu Bílina

Tým hodnotitelů CAF Městského úřadu Bílina 
navštívil Magistrát města Prostějov

Jana Šimková: Co mě doslova uhodilo do očí?
Jít či nejít, toť otázka,
aneb veřejné WC všude, kam se podíváš

Obyvatelstvo v Bílině:
Lidé raději žijí „na hromádce“ a rodí se stále méně dětí

ORIENTAČNÍ PŘEHLED O POBYTU A POČTU OBYVATEL V BÍLINĚ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Přihlášení k trvalému pobytu 172 365 387 430 429 352 316 345
Odhlášení 242 448 398 454 409 329 450 428
Přestěhovaní ve městě 420 775 816 807 604 636 637 757
Narození 161 187 200 177 208 191 179 164
Úmrtí 147 169 173 163 175 170 166 141
Sňatky 131 121 100 115 93 92 76 63
Rozvody 89 85 73 78 70 75 61 45
Počet vydaných obč. průkazů 3682 4725 3605 3715 3141 2433 2447 2889
Počet vydaných cestovních dokladů 1058 1208 1462 966 967 954 453 1210
Osoby s trvalým pobytem na MěÚ Bílina 24 35 25 41 43 70 50 85
Celkem obyvatel v obvodu města Bílina 16109 16038 15985 16000 15975 16030 16008 15928

Počet osob s trvalým pobytem k lednu 2012 činí 373osob

Městský úřad v Bílině může díky 
své činnosti prozradit také velmi 
zajímavé statistiky, které se tý-
kají obyvatelstva města. Vedoucí 
odboru správního a vnitřních věcí 
Ing. Petra Krejčová dala k dispo-
zici údaje za léta od roku 2004 až 
do loňska, tedy roku 2011. Zázna-
my obsahují například přihláše-
ní či odhlášení trvalého pobytu, 
sňatky, rozvody nebo třeba počty 
narozených dětí a další údaje. Na 
počtech nahlášených k trvalému 
pobytu není nic výjimečného, 
střídají se početnější roky s méně 
početnými a nelze vysledovat žád-
ný trend. Výraznější zákonitost 
můžeme vidět u narozených dětí. 
Za zmíněné období se nejméně 
dětí narodilo právě v roce 2004 
a to celkem 161. V následujících 
letech se pak rodilo více dětí. Od 
roku 2008 již počet narozených 
v Bílině klesá a v roce 2011 se 
hodnotou 164 přiblížil k počátku 
sledovaného období. Co se týče 
úmrtí, hodnota z roku 2011 byla 
vůbec nejnižší za celou sledova-
nou dobu. 

Bohužel velmi výrazně poklesl 
počet sňatků. Lidé dnes raději žijí 
v nesezdaném soužití, takzvaně 
„na hromádce“ a svatbu nepova-
žují za důležitou. Jestliže v roce 
2004 uzavřelo sňatek 131 párů, 
o osm let později to bylo již pou-
hých 63. Počet sňatků klesá po 
celé sledované období. A jakpak 
je to s rozvody? Těch je kupodivu 
stále méně, občas se objeví nějaký 
výkyv. Ve vývoji počtu rozvodů 

lze těžko vysledovat nějaké zá-
konitosti. Rozvést se mohou jak 
manželé po roce, tak i po dvaceti 
letech. Počet rozvodů tak nemá 
smysl porovnávat se sňatky.
Lidé „bydlí“ i přímo na městském 
úřadu
Opravdu čtete  správně. Když si 
všimnete v tabulce předposlední-
ho řádku, ten ukazuje vývoj počtu 
lidí, kteří mají trvalé bydliště na-
hlášené na MěÚ Bílina. Nezna-

mená to samozřejmě, že by zde 
fyzicky přebývali, ale chodí jim 
sem případná pošta. Tento způ-
sob lidé často volí z důvodu obav 
před exekutory anebo se využívá 
u lidí bez domova. Lze říci, že 
obecně těchto evidencí každoroč-
ně přibývá. Kdo se však schovává 
před svými dluhy, nemá rozhodně 
vyhráno, protože exekutoři mají 
zákonné nástroje k tomu, aby do-
sáhli svého cíle. simi

Asi mám na to nějaké zvláštní 
„štěstí“, ale v poslední době 
téměř každý den vídám v Bí-
lině muže, kteří si od své po-
třeby ulevují v různých rozích 
mezi domy, u kostelní zdi nebo 
i u nízkého křoví. Někteří mají 
dokonce svá oblíbená místa, pro-
tože se klidně dvakrát do týdne 
stane, že při cestě z parkoviště 
do budovy úřadu míjím toho sa-
mého člověka v rohu za budo-

vou, kde sídlí odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví. Zrovna 
tento roh již podle mého názoru 
slouží jako takové neoficiální 
veřejné WC a našlo by se jistě 
mnoho dalších míst ve městě. 
Je jasné, že proti tomuto nejde 
nijak zakročit, pokud třeba není 
dotyčný přistižen strážníkem 
„přímo při činu“. A na hledání 
nějakého oficiálního WC není 
většinou po cestě z hospody 

čas. Může se samozřejmě stát, 
že to člověka prostě přepadne 
a musí si ulevit, ale pokud na 
takové lidi narazíte několikrát 
během dne a uprostřed města, je 
to celkem nehezký obrázek. Ale 
s tímto se potýkají asi všech-
ny města. Je pak těžké chtít po 
lidech, aby uklízeli po svých 
psech exkrementy, když se sami 
občas jako psi chovají – tedy 
očůrají každý roh.
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2.7.- 8.7. 9.7.-15.7. 16.7.-22.7. 23.7.-29.7. 30.7.-5.8. 6.8.-12.8. 13.8.-19.8. 20.8.-26.8.

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ SÍBOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ČAPKOVA otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ZA CHLUMEM uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

Provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin 2012

Dle požadavků ředitelek MŠ vypracovala Richterová, FO-školství

Naučná stezka
Bořeň

Plastové cedule v ocelových rámech s obrázky a popisy vzniku 
Bořně nebo žijících tvorů v chráněné krajinné oblasti se staly 
minulostí. Naučná stezka, kterou vytvořili studenti bílinského 
gymnázia zničili z větší části vandalové. „Navíc stezka nerespek-
tovala autorský zákon a mnoho údajů na ní bylo nepřesných 
nebo dokonce nepravdivých,“ upozornil Karel Mach z Bílinské 
přírodovědné společnosti, která navrhla novou a zřejmě zcela 
originální koncepci na obnovu bořeňské naučné stezky.

Podle Macha by stezka měla být 
nenápadná, snadno obnovitelná 
s vyměnitelným obsahem. „Minu-
lá forma, kdy některé cedule byly 
vidět až od Mostu a plastové výpl-
ně byly snadnou obětí vandalů, se 
ukázala v podmínkách této loka-
lity nevyhovující,“ vysvětlil a do-
dal, že nová stezka se bude týkat 
jen Bořně. „Nebude tedy začínat 
v lázních na Kyselce, jako tomu 
bylo dosud, ale až u Bořeňské 
chaty.“ Také tematicky se bude 
jednat pouze o bořeňskou historii 
a přírodu. 
Turisté, kteří se vydají po zelené 
značce od chaty směrem k vrcho-
lu, naleznou celkem devět stano-
višť s plechovými schránkami ve-
likosti cca 50 x 30 x 10 cm. Stez-
ka je také vyznačená v nové mapě 
Bořně. „Schránky jsou většinou 
připevněny přímo ke skále, nebo 
na již existující předměty, ve dvou 
případech na stojan tvořený oce-
lovou tyčí,“ vysvětlil Mach s tím, 
že čelo schránky má plexisklovou 
zásuvku, která bude obsahovat tu 

nejdůležitější informaci o daném 
stanovišti v podobě plakátku ve-
likosti A3. Vnitřek schránky bude 
sloužit pro uložení dalších plakát-
ků. Ty budou zatavené ve folii, 
svázané dohromady a připojené 
na řetěz, tak aby každý pocho-
pil, že po vyjmutí a prohlédnutí, 
je potřeba je zase vrátit zpět do 
schránky. Ve schránce se postup-
ně budou objevovat nové přílohy, 
tak jak se je bude dařit vytvářet. 
„Předpokládáme, že postupně při-
budou anglické a německé verze 
vložených materiálů,“ dodal.
Tvůrci stezky také počítají s tím, 
že materiály se budou postupně 
opotřebovávat jak přírodními vli-
vy, tak působením návštěvníků 
případně vandalů. „S tím se prostě 
počítá, materiály budou schraňo-
vány v počítači tak, aby se jedno-
duše daly znovu vytisknout a ve 
schránkách vyměnit. Tato forma 
umožní i jednodušší aktualizaci 
v případě vzniku nových informa-
cí, odhalení chyb,“ poznamenal.
 K. Schön

Vandalizmus nezná mezí

V minulých dnech někdo zapálil dvě popelnice v centru města. 
Podle obrázku je jasné, že umělá hnota hořela opravdu dobře. 
Obsah popelnice zůstal téměř nedotčen. Má původce tohoto „žer-
tíku“ všech pět pohromadě?

Poděkování
Děkuji za vzornou péči všem zdravotním pracovníkům LDN C Bílina, 
vedených vrchní sestrou Jitkou Bubeníčkovou.
Zvláště oceňuji vysoce empatický přístup personálu ke všem nemocným, 
vzornou čistotu a pořádek. MUDr Miloslav Vaskivskyj

V Teplicích 12. března 2012
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Kde a jak se mohou obyvatelé Bíliny 
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů

Město Bílina
Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Zveřejňujeme záměr prodeje nemovitosti

➊  Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozemkové parcely č. 1756 
pod stavbou o výměře 229 m2 a p. p. č.1757 (zahrada) v. k. ú. Bílina za 
kupní cenu obvyklou, která dle znaleckého posudku činí 2.300.000 Kč.

Tato výhoda se ale nevztahuje na 
elektrozařízení, kterému již někdo 
odmontoval důležité části jako 
např. motor, kompresor, topné tě-
leso, buben, plášť apod. Demon-
táž a zpracování elektrospotřebičů 
je činnost zákonem určená pouze 
osobám s příslušnými oprávnění-
mi. Takové výrobky je nutné po-
važovat za odpad a náklady spoje-
né s jejich odstraněním jdou k tíži 
obci. Promítají se tedy do poplat-
ků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich 
domácností můžete zdarma 
odevzdávat na těchto místech:
Sběrný dvůr obce  Bílina, otvíra-
cí doba: PO – Ne od 9 -17 hodin, 
s přestávkou  od 11.30 do 12.00 
hodin. Ve státní svátky je zavřeno.

Staré spotřebiče žijí díky 
recyklaci dalšími životy

Vyřazená pračka váží – řekněme 
– padesát kilogramů. Mohlo by 
to znamenat padesát kilo odpadu. 
Smyslem recyklace vysloužilých 
spotřebičů je ale něco jiného: v co 
největší míře znovu využít veške-
ré materiály, které se z nich podaří 
při zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku po-
díváme z tohoto pohledu, vidíme 
ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 
kilo plastů, zbytek závaží v podo-
bě betonu. Podobně je to u další-
ho typického velkého spotřebiče, 
který nechybí prakticky v žádné 

české domácnosti, u chladničky. 
I její recyklací se dá získat kolem 
20 kil železa, plastů je průměrně 
16 kilogramů. 
Zájem o takto získané materiály 
jako o druhotné suroviny se sa-
mozřejmě u různých zpracovatelů 
liší. Zejména pro hutě znamená 
železo přidané do tavby spolu se 
železnou rudou velmi významnou 
úsporu energie. 
Když tuto úsporu převedeme do 
srozumitelnější řeči „domácího 
šetření“, můžeme si ji představit 
například takto: recyklace obyčej-
né žehličky ušetří tolik energie, 
kolik za celý měsíc spotřebuje 
průměrně velká lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. 
Přesto se i ty dají velmi dobře 
znovu využít. Ze starých spotře-
bičů tak mohou vzniknout dejme 
tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních 
povrchů, jako je beton nebo ži-
vičné směsi, a zároveň umožňuje 
zachovat přirozený travnatý ráz 
krajiny. Hodí se pro parkoviště, 
příjezdy ke garážím, odstavné 
plochy, chodníky, cesty a kolejiš-
tě, ale i jízdárny, výběhy pro koně 
a další plochy. 
Zatravňovací dlažba se vyrábí 
z plastového recyklátu se zásad-
ním podílem polyetylenu, který se 
získává z průmyslových i komu-

nálních odpadů a obalů
Případná likvidace výrobků z re-
cyklátu je také velmi šetrná – ma-
teriál je totiž znovu stoprocentně 
recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plas-
tového recyklátu ze spotřebičů 
neobešel -  lisuje z něj poklice na 
kola automobilů. Každý nový vý-
robek obsahuje asi 30 % plastů ze 
starých spotřebičů. 
Většinu recyklátu zajišťují spo-
lehliví dodavatelé ze zemí Ev-
ropské unie. Patří mezi ně i čeští 
zpracovatelé elektroodpadů, kteří 
recyklují velké spotřebiče vy-
sbírané kolektivním systémem 
ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají 
nábytkáři i stavbaři

Patrně nejširší uplatnění mají 
plasty vytěžené ze starých spotře-
bičů při výrobě polyuretanu. Ten 
se ve formě PUR-pěny využívá 
v mnoha odvětvích od stavebnic-
tví přes nábytkářskou výrobu až 

po automobilový průmysl. 
Stavbaři znají recyklované poly-
uretany zejména jako plnivo pro 
tepelně izolační omítkové smě-
si. Materiály s PUR-pěnou jsou 
vhodné nejen jako finální omítky 
u novostaveb, ale i pro dodatečné 
zateplení a revitalizaci starších ro-
dinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním 
materiálem při výrobě matrací pro 
spaní, kde nahradila molitan. Tvo-
ří pevnou a spolehlivou výztuž 
sedacího nábytku v domácnos-
tech i sedaček v nově vyráběných 
automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější 
kritéria i z hlediska zdravotního, 
proto je její tvrdá varianta takřka 
výhradním tepelným izolantem 
v potravinářském průmyslu – 
v pivovarech či mlékárnách.  
Tak co, pořád si ještě někdo mys-
lí, že vysloužilé spotřebiče nemá 
cenu odevzdávat na sběrná místa, 
aby se o ně mohli postarat odbor-
níci? Zdroj: www.tylovice.cz

Čerstvé pečivo z vlaku i do vlaku

V Bílině na nádraží je nově otevřen krámek s pečivem a dalšími 
potravinami. Lidé, kteří cestují vlakem, tak mají možnost koupit si 
pohodlně svačinu či snídani přímo před cestou anebo hned jakmile 
přijedou do Bíliny. Foto: V. Weber

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit 
zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto 
účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu zá-
kladní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy neroze-
brané. V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci 
a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. 
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Anglické reálie? Proč ne přímo od zdroje?

Pohádkové odpoledne

V rámci měsíce knihy proběhlo v úterý 6. března 2012 na Základní škole praktické projektové „POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE“ . 
22 dětí si vyzkoušelo na interaktivní tabuli znalost českých pohádek – poznávaly pohádky podle obrázků, přiřazovaly pohádkové postavičky 
ke knihám a hledaly pohádkové dvojice. Následně větší děti vyplňovaly pohádkové testy, řadily děj pohádky podle obrázků a menší skládaly 
obrázky z pohádek. Na závěr si každý vyrobil pohádkovou škrabošku dle svých představ a šikovnosti. Žáci VI. C a VII. C

Studenti sexty, septimy a oktávy 
poslouchali výklad pana Michae-
la Emmetta, učitele z Newcastelu, 
se soustředěným zaujetím a mno-
zí s překvapením zjišťovali, jak 
dobře rodilému mluvčí rozumí. 
Jistě k tomu pomohla i obrazová 
projekce, která výklad doprováze-
la. PanEmmett naši školu navští-
vil nesčetněkrát, již před dvaceti 
lety mělo bílinské gymnázium 
několikaletý výměnný program 

se školou v Northumberlandu. 
Bohužel výměna studentů v rodi-
nách skončila.
Stačí ke zvládnutí jazyka pouze pár 
vyučovacích hodin ve škole, nebo 
se  vyplatí vynakládat další náma-
hu poslechem, čtením, sledová-
ním filmů v originále, chatováním 
v angličtině na internetu, jak nám 
naše vyučující kladou na srdce? 
To je otázka, kterou si každý stu-
dent umí zodpovědět sám.

Jak se liší naše bydlení od britského? Čemu se v angličtině řekne 
„CASTLE“ a jak vypadá „CHATEAU“? Co se změnilo v Lon-
dýně před nastávající olympiádou? Kolují ještě vtipy o českých 
ŠKODOVKÁCH? Tato i podobná témata objasňoval náš anglic-
ký host po celé tři vyučovací hodiny v pátek 17. února. 

Divadelní představení Hledání slov bylo obsazeno 
skvělými herci. Foto: V.  Weber

Dne 8. března oslavila krásné 
80. narozeniny paní

Františka
KARVAŠOVÁ

K významnému životnímu 
jubileu jí přišel popřát i pan 

starosta Josef Horáček.
Paní Františce přejeme hodně 
zdraví a elánu do dalších let.
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Obrazem:

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

Divadelníples
v maskách

Je vidět, 
že na divadelním 

plese byla 
opravdu zábava. 

Nechybělo ani 
vyhlášení 

nejlepší masky. 
Foto: V. Weber

6. 8. – 10. 8. 2012 od 8:00 do 16:00 
(Děti mohou přicházet od 7:30 do 8:00  a odcházet mohou od 15:30 do 16:00)
Cena: 750,- Kč. V ceně je zahrnuto: pitný režim po celý den, 2x svačina, oběd, 
materiál na výtvarné a kreativní dílny, odměny.
Každý den nás čeká zábavný program, soutěže a závody, sportovní akce, koupání, výtvarné 
a kreativní dílny, výlety, vycházky… Na všechny účastníky se těší kolektiv vedoucích.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY
Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10,  418 01 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111
www.ddmbilina.cz
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 
Úterý 10. duben - 19.00

Claude Magnier
OSKAR

Divadlo U Hasičů
Slavná francouzská komedie 

plná záměn a převleků. Původní 
divadelní hra francouzského 

dramatika oslovila svojí 
komediálností i legendárního 
herce Louise de Funése, který 
podle ní natočil úspěšný film 

téhož jména. Účinkují: Zdeněk 
Podhůrský/Ivan Vyskočil, Eva 
Čížkovská/Michaela Dolinová, 
Juraj Bernáth/Martin Sochor, 

AnifeIsmet Hassan, Zuza 
Ďurdinová/Veronika Malá, 
Marcel Rošetzký/Miroslav 
Šimůnek, Nikol Kouklová/

Jana Tabrea, Lukáš Rous/Josef 
Vágner. Režie: Ivan Vyskočil

Vstupné: 190, 150, 110 a 80 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba: 

Po-Čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00, 
Pá: 8.00 12.00 a 12.30-15.00 

2. duben – 25. květen 2012
OBRAZY - ŠIMON PEČENKA 

a JOSEF HEJCMAN 
Výstava kreseb a obrazů 

moderátora, baviče Šimona 
Pečenky a Josefa Hejcmana 

z Postoloprt. Vstupné zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba: 

po-pá: 10.00-12.00 a 12.30-16.00, 
so-ne: zavřeno

28. březen – 29. duben 2012
OBRAZY A PLASTIKY

Výstava olejomaleb a plastik 
W. Laufa, K. Guryana, 

R. Peschla z Teplic. Vernisáž 
výstavy 27.března od 18.00 

hodin. Vstupné: 10 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci 

kulturních akcí v Měst. divadle. 
Více na www.kckaskada.cz.

27. březen – 27. duben 2012
OBRAZY

Výstava expresivních obrazů 
a krajin Vladimíra Mužíka 
z Mostu a Ladislava Chabra 

z Chomutova. Vstupné zdarma

KLUBOVNA MĚST. KNIHOVNY
Středa 4. duben - 18.00

BESEDA – JIŘINA ŠIKLOVÁ
Setkání se známou 

socioložkou Jiřinou Šiklovou, 
která tentokrát bude hovořit 

o exilové literatuře. 
Vstupné zdarma

Po Krupce a Lounech míří výstava 
„Necháme to tak?" do Bíliny a do Teplic 

V Krupce i v Lounech byl o výstavu uspokojivý zájem. Od středy 28. 3. do 
čtvrtka 5. 4. bude výstava instalována v Bílině, v kostele sv. Petra a Pavla. 
V Teplicích bude expozice k vidění v Beuronské kapli, která bude k tomuto 
účelu mimořádně otevřena každý den od 7. 4. do 15. 4.

Každý den bude možné výstavu shlédnout 
dvě hodiny v odpoledním čase. Přesný 
rozvrh hodin ještě upřesníme. V Bílině 
i v Teplicích bude také možnost zakoupit 
si malé suvenýry s tématikou sakrálních 
staveb i níže zmíněné zajímavé knihy. 

Zachraňme dominanty 
aneb necháme to tak? 

Tak zní název výstavy, se kterým od 1. břez-
na do poloviny května bude naše sdružení 
cestovat po Ústeckém kraji. Autorem vý-
stavy, která už oběhla celou republiku a se-
tkala se s velkým úspěchem, je sdružení 
Zachraňme dominanty ze Znojemska. Jde 
o příklady chátrajících sakrálních staveb, 
ale i kostelíků a kapliček, které zachránily 
ruce dobrovolníků a nadšenců. Cílem výsta-
vy je ukázat, že záchrana jakékoliv památ-
ky je otázkou silné vůle, nadšení a vztahu 
k odkazu našich předků. Jednotlivé panely 
s texty a fotografiemi dokazují, že zachránit 
památku může každý z nás. 

Co bude na výstavě 
k vidění a k získání? 

Panely s texty a fotografiemi vypovídajícími 
o zachráněných památkách, ale i o těch, kte-
ré na svou záchranu teprve čekají. Příklady 
jsou z celé republiky. Máme pro vás brožury 
o samotné výstavě, ale také unikátní "Malý 
manuál k záchraně památek". Jde o malou 
brožuru, která provede krok za krokem kaž-

dého, kdo by se chtěl pustit na vlastní 
pěst nebo prostřednictvím svého sdru-
žení do záchrany jakékoliv památky. 
Manuál vám doporučí čím začít, čeho 
se vyvarovat, provede vás právními 
kroky a poradí na koho se obrátit pro 
radu i finanční pomoc. 
Nabídneme také dvě knihy, které 
jsou rovněž výjimečné. Tou první je 
kniha Ohrožené památky od Micha-
la Valenčíka. Kniha mapuje detailně 
všechny sakrální chátrající památky 
v každém kraji a okrese. Tedy i na 
Bílinsku, Teplicku, ale třeba také 
na Lounsku nebo Děčínsku. Dru-
hou knihou, kterou si u nás budete 
moci zakoupit, je titul Práce jako na 
kostele. Kniha nabízí originální fo-
tografie a čtení o osudu vybraných 
západočeských kostelů, papírovou 
skládanku kostela i leukoplast jako 
symbol drobných poranění při zá-
chraně památek. Kniha získala oce-
nění na jednom z evropských kniž-
ních veletrhů. Zakoupit si můžete 
na výstavě také drobné upomínkové 
předměty s tématikou církevních 
památek. Veškeré peníze z prodeje 
poputují na konto sdružení Zachraň-
me dominanty. Z těchto peněz bude 
podporováno doplnění současné vý-
stavy i záchrana některých drobných 
sakrálních památek.

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. Rezervované 
vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce. Jinak budou zrušeny a dány do prodeje. 

Čtvrtek 29. březen 17.30 
Sobota 31. březen 17.30
 

LORAX – 3D
USA/Animovaný/Rodinný/
Fantasy/Český dabing
MP, vstupné: 130 Kč, 98 minut

Pátek 30. březen 17.30

DĚTI MOJE – 2D  
USA/Komedie/Drama/České 
titulky
P-12, Vstupné: 80 Kč, 
115 minut

Pátek 30. březen 20.00
Sobota 31. březen 20.00

OKRESNÍ PŘEBOR – 
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA 
HNÁTKA – 2D
ČR/Komedie/České znění
P–12, Vstupné: 100 Kč, 
90 minut

Pátek 30. březen 22.00

LABYRINT – 2D
ČR/Thriller/Mysteriózní/
Horor/České znění
P–15, Vstupné: 80 Kč, 
93 minut

Neděle 1. duben 15.00

HURÁ DO AFRIKY - 3D
Německo/Rodinný/
Animovaný/Český dabing
MP, Vstupné: 160 Kč, 
93 minut

PREMIÉRA FILMU
Čtvrtek 5. duben 17.30

SNĚHURKA - 2D
USA/Fantasy/Komedie/
Český dabing
MP, Vstupné: 100 Kč, 
112 minut

Pátek 6. duben 17.30

OKRESNÍ PŘEBOR – 
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA 
HNÁTKA – 2D
ČR/Komedie/České znění
P–12 , Vstupné: 100 Kč, 
90 minut

Pátek 6. duben 20.00

PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
ŠKOLNÍ SRAZ - 2D
USA/Komedie/Romantický/
České titulky
P–15 , Vstupné: 90 Kč, 
106 minut

Pátek 6. duben 22.00

GHOST RIDER 2 – 3D
USA/Spojené arabské 
emiráty/Akční/Fantasy/
Thriller/České titulky
MP, Vstupné: 145 Kč, 
95 minut

Sobota 7. duben 17.30

OKRESNÍ PŘEBOR – 
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA 
HNÁTKA – 2D
ČR/Komedie/České znění
P–12, Vstupné: 100 Kč, 90 min.

Sobota 7. duben 20.00

HNĚV TITÁNŮ – 3D
USA/Akční/Fantasy/ 
Dobrodružný/České titulky
P–12, Vstupné: 130 Kč, 112 min.

Neděle 8. duben 15.00

HURÁ DO AFRIKY - 3D
Německo/Rodinný/
Animovaný/Český dabing
MP, Vstupné: 155 Kč, 93 min.

Čtvrtek 12. duben 17.30

KOUPILI JSME ZOO – 2D
USA/Komedie/Drama/
Rodinný/České titulky
MP, Vstupné: 90 Kč, 124 min.
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Vyhodnocení 15. ročníku pěvecké soutěže sólistů, 
pěv. skupin a sborů „Bořeňská čarodějnice 2012“

Městské divadlo v Bílině - 20. března 2012 
Celkem: 77 vystoupení ve 4 věkových kategoriích. Celkem zpívalo 157 dětí. V 1. kategorii - 4 vystoupení.

Ve 2. kategorii - 18 vystoupení. Ve 3. kategorii - 10 vystoupení. Ve 4. kategorii - 45 vystoupení.

1. KATEGORIE (MATEŘSKÉ ŠKOLY)
pěvecké skupiny

1. místo -  MŠ Hrobčice (4 děti), 
(Bořeňská čarodějnice 2012), 
vedoucí: Šárka Šťastná

2. místo -  MŠ Švabinského, Bílina (7 dětí), 
ved: Michaela Ottenschlägerová

2. místo -  MŠ Hrobčice (2 děti), 
vedoucí: Šárka Šťastná

1. KATEGORIE (MATEŘSKÉ ŠKOLY)
pěvecké sbory

Čestné uznání - PIŠKVORKY - MŠ 
Švabinského, Bílina vedoucí: Petra Junková, 
Jana Sedláčková

2. KATEGORIE (1. TŘ. - 5. TŘ. ZŠ)
sólisté

1. místo -  Filip Ježek - ZŠ Aléská, Bílina, 
(Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo -  Vojtěch Bechyňský - 
ZŠ Okružní, Most

Čestné uznání - Martin Schaffer - ZŠ Aléská, 
Bílina

2. KATEGORIE (1. TŘ. – 5. TŘ. ZŠ)
pěvecké skupiny

Čestné uznání - skupina ZŠ Aléská, Bílina, 
Michaela Šiklová, Barbora Faitová, Markéta 
Slivoňová, ved: p. uč. Kouřilová, Vokurková

3. KATEGORIE
(6. TŘ. - 9. TŘ. ZŠ, STŘEDNÍ ŠKOLY)

sólisté
1. místo -  Aneta Ryšavá - ZŠ Neratovice, 

(Bořeňská čarodějnice 2012)   
2. místo -  Eliška Tunková - ZŠ Aléská, Bílina

2. místo -  Kateřina Ferencová - 
ZŠ Edisonova, Teplice

3. místo -  Sára Nodžáková - 
ZŠ Kostomlaty p. Milešovkou

3. KATEGORIE
(6. TŘ. - 9. TŘ. ZŠ, STŘEDNÍ ŠKOLY)

pěvecké sbory
1. místo -  HVĚZDIČKY - 

ZŠ Lidická, Bílina, 
(Bořeňská čarodějnice 2012), 
ved: Mgr. M. Kuncová

1. místo -  ŠANOVSKÉ ZVONKY - 
ZŠ U Nových lázní, Teplice, 
(Bořeňská čarodějnice 2012), 
ved: Mgr. Natálie Poljaková

2. místo -  Sbor ZŠ Za Chlumem, Bílina, 
ved: Jiří Fait

4. KATEGORIE
(ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY)

Předškolní věk - sólisté
1. místo -  Tereza Janíčková - 

ZUŠ F. L. Gassmanna Most, 
(Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo -  Anna Adámková - 
ZUŠ I. Kawaciuka Duchcov

3. místo -  Veronika Niečová - 
ZUŠ F. L. Gassmanna Most

4. KATEGORIE
(ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY)

6 - 12 let, sólisté
1. místo -  Kateřina Růžičková - 

ZUŠ I. KawaciukaDuchcov, 
(Bořeňská čarodějnice 2012)

2. místo -  Amálie Dobosi - ZUŠ G. Waltera 
Bílina

2. místo -  Michaela Fartáková - 
ZUŠ F. L. Gassmanna Most

3. místo -  Amálie Fraňková - 
ZUŠ F. L. Gassmanna Most

4. KATEGORIE
(ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY)

6 - 12 let, pěvecké skupiny
1. místo -  Matěj Vlček, Michal Málik - 

ZUŠ F. L. Gassmanna Most, 
(Bořeňská čarodějnice 2012)

4. KATEGORIE
(ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY)

13 - 19 let
1. místo -  Silvia Postlová - ZUŠ Teplice, 

(Bořeňská čarodějnice 2012)
2. místo -  Tereza práglová - ZUŠ G. Waltera 

Bílina
3. místo -  Nela Nováčková - 

ZUŠ F. L. Gassmanna Most

Porota pracovala ve složení:
Alena Pýchová - Bílina

Mgr. Ivana Pitková - Bílina
Šimon Pečenka - Postoloprty

Alexander Zybelev - Ústí n. Labem

Všem soutěžícím dětem děkujeme za účast 
v pěvecké soutěži, vítězům blahopřejeme. 
Děkujeme všem p. učitelkám a p. učitelům za 
přípravu a doprovod dětí na soutěž.
 Za KC Kaskáda Bílina: Petra Zaťková

Farmářské trhy v Bílině
Občanské sdružení „Zůstaňme mladí i ve stáří 
o. s.“ ve spolupráci s KC Kaskáda v Bílině po-
řádají v sobotu 31. března jarní farmářské trhy. 
Trhy se budou konat opět na Žižkově náměstí 
před městským divadlem v době od 8.00 do 
13.00 hodin. Přijďte si zakoupit kvalitní české 
potraviny a drobné rukodělné výrobky a pod-
pořte drobné české farmáře z vašeho okolí! 
A co budou nabízet? Z potravin si budete 
moci zakoupit domácí uzeniny, různé druhy 
pečiva, domácí perníčky, domácí vejce, kozí 
sýry a pomazánky, koření, různé mošty, dže-
my, sušené ovoce. Z nedalekých Želkovic bu-
dou k mání brambory, jablka a hrušky, chutné 
mošty, cibule, mák, zelné saláty. Začíná jaro 
a práce na zahrádce, proto nebudou chybět ani 
různé druhy sadby. A protože se trhy budou 
konat pár dní před Velikonocemi, budou také 
na tyto svátky jara zaměřeny. Návštěvníci si 
mohou zakoupit velikonoční věnce ,ale také  
vajíčka tvořená technikou temari, bavlnková 
vajíčka, glycerinová mýdla a další drobné 
(a nejen velikonoční) výrobky. Přijďte, těšíme 
se na Vaši návštěvu. Mgr. Zdena Jílková

Dům dětí a mládeže  Bílina
Havířská 529 / 10
418 01 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111
www.ddmbilina.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti od první třídy

13. 8 – 17. 8. 2012
6:00 – 16:00 hodin

Děti mohou přicházet od 6:00 – 8:00 
hodin a odcházet mohou od 15:00 do 
16:00 hodin. Cena: 820,- Kč - v ceně 
je zahrnut pitný režim po celý den, 2x 
svačina, oběd materiál na výtvarné 

a kreativní dílny a odměny 
Každý den nás čeká zábavný program, 

soutěže a závody, sportovní akce, 
koupání, výtvarné a kreativní dílny, 

výlet, vycházky…
Na všechny účastníky se těší 

kolektiv vedoucích.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V BÍLINĚ
zve na další setkání se známou 

SOCIOLOŽKOU A PUBLICISTKOU
JIŘINOU ŠIKLOVOU

Tentokrát bude hovořit o exilové 
literatuře, na jejíž distribuci se aktivně 
podílela. Nenechte si ujít toto setkání 

s výjimečnou ženou, která v roce 1995 
získala ocenění Žena Evropy za svůj 

přínos integraci Evropy.

Více na webu knihovny 
www.knihovnabilina.cz

Ve středu 4. dubna 2012 od 18 hodin
v klubovně Městské knihovny 

na Mírovém náměstí
Vstupné nevybíráme.
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Archeologové se vrátili do Bíliny s přednáškou

Mgr. Čech má velmi bohaté zku-
šenosti, archeologii se věnuje již 
dvacet let a mohly by vyprávět 
hodiny a hodiny zajímavých pří-
běhů. Výzkum v Bílině přinesl 
a přinese mnoho dalších. V úvodu 
prezentace bylo nutné poslucha-
čům přiblížit historii archeologic-
ké vědy a ve stručnosti představit 
různé pomocné vědy a obory, bez 
kterých by se archeologie neobe-
šla. Archeolog musí být poměrně 
všestranný člověk. Nejenže zná 
různé historické souvislosti, ale 
mnohé si musí sám dotvářet podle 
úsudku, logiky a právě s pomocí 
poznatků jiných věd. Potřebují 
určovat stáří lidí, dřeva a různých 
nalezených předmětů, jejich slo-
žení, složení potravy. Při práci 
s kosterními pozůstatky je nutná 
znalost anatomie a zákonitostí, 
co se fyzicky děje v zemi s tě-
lem člověka po smrti. Důležitá je 
znalost chemie, protože nálezy je 
nutné různě konzervovat z důvo-
du ochrany před rozpadem nebo 
poškozením. A dalo by se jme-
novat dál. Pak archeolog přešel 
k samotným nálezům v Bílině. 
Prvním, co archeologické pra-
covníky opravdu potěšilo, byl 
pozůstatek stavení z 11. století, 
který byl objeven v rohu náměstí. 
Košíčky pracovníků se pak po-
stupně plnily různými předměty 
typu úlomků keramiky, prstýnku 
ze skla nebo takzvaných záušnič, 
šperků na ozdobu uší. S postup-
ným přesouváním ke kostelu na 
začátku Seifertovy ulice se napětí 
stupňovalo. V okolí kostela pak 
měli díky rozsáhlému pohřebiš-
ti archeologové opravdové žně. 
Kromě stovek kosterních pozů-
statků objevili také staré opevnění 
města, na kterém je krásně vidět, 
jak se město rozšiřovalo. Výsled-
ky celého výzkumu shrnuje násle-
dující zajímavé povídání:
„Dochované části městského 
opevnění jsou pozdně středověké-
ho stáří, ale předpokládalo se, že 
stojí na místě staršího opevnění. 
Překvapením byl nález mohut-
ných zděných konstrukcí jen 20 
metrů jižně od kostela sv. Petra 
a Pavla. Postupně výzkum od-
kryl pět fází městské fortifikace. 
Nejstarší byla dovnitř otevřená 

hranolová bašta, 
nejmladší bašta 
půlkruhová 
přisazená 
dodatečně 
k hradbě. 
Všechny 
h r a d b y 
byly posta-
veny z místní 
ruly spojované 
světle hnědým 
vazkým jílem. Jak 
ukázal výzkum stojící 
hradby na východní straně města 
z období někdy kolem roku 1470, 
nebylo to nic neobvyklého, jelikož 
i ta byla stavěná na jíl a vápenná 
malta byla použita jen v mlad-
ších vysprávkách. Starší městská 
fortifikace postupně zanikla díky 
pohřbívání. Jelikož byl hřbitov 
plný kosterních pozůstatků, na-
vážela se na něj zemina a do ní 
se opakovaně pohřbívalo. Tento 
proces trval až do 1. pol. 18. stol. 
Za tu dobu vznikl jižně od kostela 
umělý pahorek, který dnes převy-
šuje povrch Seifertovy ulice o 3 
m. Zahlubování hrobů poškodilo 
zřejmě ještě starší opevnění, které 
mělo podobu dvou paralelních zdí 
s meziprostorem vyplněným spra-
ší přemístěnou z podloží. Kvůli 
značné hloubce archeologického 
výkopu nad rámce stavby nebyly 
situace dokopány až na podloží.
Kronikář Kosmas zmínil v sou-
vislosti s nástupem Vratislava II. 
na knížecí stolec roku 1061 bílin-
ského správce Mstiše. Ten se sna-
žil usmířit si knížete za své těžké 
prohřešky vůči jeho první manžel-
ce pozváním do Bíliny při příleži-
tosti vysvěcení kostela sv. Petra 
v bílinském podhradí. Vysvěcení 
se zúčastnil i biskup Šebíř, kte-
rý poté zůstal se Mstišem v jeho 
dvorci před kostelem, zatímco 
kníže se odebral nahoru na hrad. 
Současná podoba kostela sv. Petra 
je výsledkem přestavby v letech 
1573-1575 po požáru z roku 1568. 
Je pravděpodobné, že zařazení Bí-
liny mezi arcijáhenství pražského 
biskupství na počátku 13. století 
přineslo přestavbu v pozdně ro-
mánském slohu, jelikož takové-
mu významu starší raně románský 
kostel nemohl vyhovovat.

Trasa výkopu před západním prů-
čelím kostela a v jeho jižním sou-
sedství byla nadějí, že se podaří 
odkrýt něco z Kosmových údajů 
o Bílině počátku 2. pol. 11. stol. 
Výzkumem odkryté raně středo-
věké pohřbívání respektovalo mo-
hutný zahloubený objekt, zřejmě 
sklep nebo komoru, s tzv. vstup-
ní šíjí. Ve výplni sklepa/komory 
a v okolních hrobech byly naleze-
ny opracované kvádříky z opuky. 
Ta byla oblíbeným stavebním ma-
teriálem na sakrální stavby raného 
středověku a do Bíliny musely být 
přivezena přes České Středohoří 
z Poohří. Ke sklepu směřoval měl-
ký žlábek vyplněný zlomky opu-
ky, malty a bílé hlazené omítky. 
Zřejmě je to pozůstatek kamenné 
architektury, která byla rozebrána 
na stavební kámen a žlábek a jeho 
okolí bylo zaplněno nepoužitel-
ným stavebním odpadem. Do 
těchto vrstev se nadále pohřbívalo 
od sklonku raného středověku až 
do 40. let 18. stol.
Podle keramiky ve výplni skle-
pa/komory došlo k jeho zániku 
a zaplnění na sklonku 11. století. 
Vzhledem k poloze, rozměrům 
a typu komponenty, přítomnos-

ti stavebních článků a kvádříků 
a užití kamenné nekostelní ar-
chitektury je pravděpodobné, že 
se vskutku jedná o pozůstatky 
dvorce hradského správce Msti-
še. Vzhledem k přesné lokaliza-
ci Kosmou ante ecclesiam (před 
kostel) je možné, že dvorec znal 
z vyprávění, možná jej i sám na-
vštívil.
Na východní straně Mírového ná-
městí odkryl výzkum situaci, jakou 
známe z nížinného Polska, nebo 
na březích Baltského a Severní-
ho moře. Na povrchu naplavenin 
řeky Bíliny se dochovaly zbytky 
dřev, které přeryly sídlištní vrstvy 
z 9.-11. století s velkým obsahem 
organického materiálu. V 11. stole-
tí byla postavena v SV rohu dneš-
ního nám. srubová stavba o třech 
prostorách, které zřejmě tvořila já-
dro usedlosti. Díky značné vlhkos-
ti se dochovala konstrukce stavby, 
ale jednotlivé dřevěné prvky ne 
v takovém stavu, aby bylo možno 
provést datování podle letokruhů. 
Další jedinečnost spočívá v kon-
strukci, v níž se střídaly kulatiny 
a prkna, vše k sobě sesazeno kolíč-
ky.“ simi

zdroj: www.arup.cas.cz

Když v Bílině probíhal archeologický výzkum, průběžně byly zveřejňovány zprávy o tom, co 
bylo objeveno. Archeologové v čele s Mgr. Petrem Čechem se v březnu vrátili do Bíliny, aby 
místní veřejnosti shrnuli výsledky své zhruba dvouměsíční práce. Přednáška se konala v měst-
ském divadle a přilákala poměrně dost posluchačů. Zájem Bíliňanů byl však zřejmý již během 
výzkumu, kdy se lidé chodili koukat především na kosterní pozůstatky v okolí kostela a ptali se, 
co zajímavého archeologové ten den našli. 
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Shotokan karate do masopust Bílina

FK Bílina – SK Mondi Štětí  3:1 (1:0)

V sobotu 10.3.2012 proběhlo 1.kolo NP JKA ČR v karate. Tato 
soutěž, byla přípravou pro naší reprezentaci na nadcházející ME 
JKA junior-senior, které se koná 31.3.2012 v Praze a ME JKA žáci 
a veterán, které se koná 2.6.2012 ve Francii.

Celkem do Bíliny přijelo 124 zá-
vodníků z 21 klubů České repub-
liky.
Musím říci, že naši svěřenci si 
nevedli špatně a svého úkolu se 
zhostili na výtečnou známku, 
hlavně náš kata team, který si mu-
sel vybojovat účast na ME a to se 
jim povedlo.
Tvrdý a náročný trénink se vypla-
til a přinesl zasloužené ovoce.
Ovšem toto umístění kata teamu 
doplnili i další závodníci krásným 
umístěním. 
A to: Kata jednotlivci – ml. do-
rost Schäfer Filip 1. místo, Skýva 
Bedřich 7. místo, st.dorost Jenč 
Antonín 2. místo, Engler Micha-
el 5. místo, Junioři Mong Petr 5. 
místo, seniorky Masopustová Jar-
mila 4. místo.

Kata team – ml. dorost 2. místo 
(Musil, Skýva, Schäfer), junioři 
2. místo (Jenč, Mong, Engler M.), 
senioři 2. místo (Enler D., Mong, 
Hampejs).
Kumite jednotlivci – ml. Dorost 
Skýva Bedřich 3. místo, Schä-
fer Filip 6. místo, st.dorost Jenč 
Antonín 1. místo, Engler M. 2. 
místo, junioři Engler D. 2. místo, 
Jenč Antonín 5.místo, Engler M. 
6. místo, seniorky Masopustová 
Jarmila 6. místo.
Ještě jednou musím konstatovat, 
že se vyplatila dřina na trénincích 
a hlavním mottem pro naší repre-
zentaci je výzva startovat na ME 
a reprezentovat naší republiku, 
město, obec či oddíl, do kterého 
patří.
Všem žákům našeho oddílu SKM 

Bílina děkuji za příkladnou repre-
zentaci, zároveň patří i poděko-
vání všem, kteří nám s organizací 
a sponzorstvím tohoto závodu 

pomohli, vše proběhlo hladce 
a hlavně bez úrazu.

Roman Masopust,
hlavní trenér SKM Bílina

Zleva Michael Engler, Antonín Jenč a P. Kuthan.

Krásné počasí přilákalo na Kyselku slušnou návštěvu, a domácí získali tolik potřebné tři body.  Při pohledu na závěr tabulky krajského 
přeboru se mají fanoušci na jaře na co těšit.  Poslední 16. Modlany ztrácejí na 13.místo jeden bod, na 12.místo dva body a na 10.místo 
pouhé tři body. Bílina se díky lepšímu skóre dostala před Štětí na 14.místo a má o bod více než Modlany.  Další zápas o „šest“ bodů 
hraje v sobotu v Krupce, která má  o bod více.  

Domácí v boji o zá-
chranu pro-

vázejí 
od 

zimní přípravy problémy se zra-
něnými hráči. Dlouhodobě mimo 
hru je Bečvařík a Proch,  nena-
stoupil Sčuka, pro zranění střídal 
Augusta,  pro náznak obnovené-
ho zranění  ve druhém poločase 

i Kotěšovský,  a pro vylouče-
ní v minulém zápase stál 

Karel.  Přesto měl tre-
nér Jaroslav Kovačka 

šťastnou ruku, když 
dal šanci v záloze 
dorostenci Bara-
novi.  Ten hlavně 
v prvním poločase 
běhal, přihrával, 
střílel.  Bílina šla 
do vedení právě 
jeho brankou, 
když levačkou 
vypálil za hra-
nicí šestnáctky. 
Ovšem brzy přišla 

pro domácí spr-
cha, když po faulu 

musel střídat Au-
gusta.  Ve 28.minutě 

dobře procházel Egrt, 
ale přihrávka na Nováka 

přišla pozdě a střela skončila 
v boční síti branky. Hosté měli 

šanci z trestného kopu,střela Rej-
mana z 18 metrů mířila mimo. 

Před bílinkou brankou hořelo ve 
40.minutě, ale Žemba s Vosát-
kou míč uklidili do bezpečí.  Ve 
43.minutě mířil hostující Šimral 
po rohu daleko vedle a z protiú-
toku střílel střídající Hájek, ale 
Michovský střelu k tyči chytil. 
Obě mužstva se snažila, ovšem 
ve hře bylo hodně nepřesností.  
„Po odchodu Augusty nemáme 
střed hřiště,“ posteskl si v polo-
čase bílinský trenér Jaroslav Ko-
vačka. Úvod druhého poločasu 
vyšel domácím. V 55.minutě šel 
Kotěšovský obětavě do souboje 
hlavou, přihrál Novákovi a ten 
běžel sám a nezaváhal. O minutu 
později byl v šanci Levý, ale jen 
přihrával. V 59.minutě vysunul 
Žemba Nováka,  brankař  včas 
vyběhl. Potom Baran servíro-
val před branku Ferkovi, ale byl 
z toho jen roh. Vzápětí zachra-
ňoval včasným vyběhnutím Von-
dráček. To se hrálo na obě strany, 
šance střídala šanci. Obrovskou  
spálil Novák, ale dočkal se v 66.
minutě. Ferko byl v šestnáctce 
faulován a rozhodčí neváhal ani 
okamžik. Novák penaltu s pře-
hledem proměnil. Ve svých 35le-
tech je nejzkušenějším bílinským 
hráčem, druhým nejstarším je 

26letý brankař Vondráček.  Ště-
tí rychle na branku odpovědělo.   
Výborný Rejman prošel pravou 
stranou bílinské obrany jako nůž 
máslem a prostřelil i brankaře.  
Hosté ožili a měli další šance. 
V 76.minutě naprosto zbytečně 
fauloval na polovině hřiště Egrt, 
který stačil posbírat všechny bí-
linské karty, a po druhé žluté mu-
sel pod sprchy.  Ovšem Bílina již 
cenné body ubránila. Z mladých 
hráčů vynikl Baran, který hrál na 
doraz a dohrál naprosto vyčer-
pán. „Jsem rád, že jsme důleži-
tý zápas zvládli, hrálo se o šest 
bodů a zápasy s mužstvy ze dna 
tabulky budou rozhodovat. Mys-
lím, že jsme vyhráli zaslouženě, 
byli jsme lepší. Musím pochválit 
oba dorostence, Baran hrál od za-
čátku, Ferko střídal, nezklamali 
mě,“ byl po zápase spokojen bí-
linský trenér Jaroslav Kovačka. 

Oldřich Bubeníček
Branky:
21. Baran, 55. Novák, 66. Novák 
(PK) - 67. Rejman
Bílina:
Vondráček - Žemba, Pavlíček, 
Vosátka, Mergl - Levý, Egrt, 
Augusta (26. Hájek), Baran - 
Kotěšovský (57. Ferko), Novák



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ12

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina, 
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce:  Ing. Jana Šimková, 
tel. 606 734 418. Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy 
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz.

29. března 2012

Národní šampionáty uzavřely halovou sezónu
V únoru a v březnu se uskutečnily vrcholy halové sezóny. Opět 
jsme ukázali, že jsme vidět a že s námi musí soupeři počítat.

Trochu štěstíčka, trochu smůly za-
žili naši modrobílí při Mistrovství 
ČR v atletice. Vícebojařka Lucka 
Odvárková byla velmi limitová-
na zraněním, čemuž odpovídaly 
i výkony. Nelehký závod však do-
končila, jak se sluší a patří. Pavel 
Prchal na víceboje ani neodcesto-
val, skolila ho nemoc. Oba si však 
velmi pěknými výkony spravili 
chuť na MČR jednotlivců, kde 
si na krátkých překážkách mezi 
specialisty udělali hezké osobní 
rekordy a vůbec se neztratili.
Národní šampionáty jsou přede-
vším o zkušenostech. Sbírali je 
Filip Hradil na trati 1 500 m, kde 
skončil na hezkém devátém místě 
mezi dorostenci a Jaroslav Fojtík, 

který je věkem teprve mladší žák. 
Jára skončil na 60m v semifinále, 
ve skoku dalekém se dostal do 
finále, kde skončil osmý, což je 
velký úspěch. Náš ligový skokan, 
dorostenec Petr Šroubek, se v dál-
kařském sektoru stále rozkouká-
vá. Sedmé místo v dálce i v troj-
skoku znamená hezký příslib do 
letní sezóny.
Měli jsme však i medailové am-
bice. Adam Kouba skončil o pár 
setinek čtvrtý na 1 500m mezi 
muži, Martin Jirkal absolvoval 
své první Mistrovství v hale. 
Postupně se zlepšoval, stačilo to 
však „jen“ na čtvrté místo v kou-
li. Na to, že je specializací spíše 
kladivář, hezký výsledek.

Sedm zástupců bílinské atleti-
ky se rvali o hezká umístění na 
halových národních šampioná-
tech, někteří dokonce o medaile. 
Vzhledem k tomu, že nemáme 
krytou halu, jsou to hezké vý-

sledky. Stále bereme halovou 
sezónu spíše jako zpestření zim-
ní přípravy. Všichni se však těší-
me, až vyběhneme na ovál. Vý-
sledky v hale nám dávají nemalá 
očekávání.

Stejně jako před dvěma lety se i letos vytvořil 
bílinský sportovní tým, který jel bojovat o co 
nejlepší umístění v soutěži Učitelský trojboj. 
Tento turnaj pořádala ZŠ Edisonova v Tepli-
cích společně s DDM. Zúčastnilo se celkem 6 
družstev. Souboj začal v sobotu 10. března po 
poledni volejbalem, Bílina se dostala do finále, 
kde se utkala s Edisonovou školou a vydobyla 
si 2. místo. Poté tělocvičnami hřměly florbalové 
hokejky a basketbalové míče. I když si bílinští 
ani trochu nevěřili v basketbalu, zaujali alespoň 
pátou pozici a sázeli na lepší výsledky v posled-
ním sportu tohoto dne. Ve florbalu zopakovali 
výsledky z volejbalu a vůbec posledním finálo-
vým zápasem ukončili celý turnaj. I florbalem 
dosáhli na 2. příčku. Celkové výsledky byly pří-
znivé. Nejvýše se dostali sportovci z Duchcova, 
2. místo  vybojovala ZŠ Edisonova a na krásném 
3. místě skončila unavená, ale zážitky nasycená 
Bílina. Gratulace a poděkování za reprezentaci 
patří všem zúčastněným. Určitě Bílina nebyla 
naposledy a znovu, třeba za rok, se utká v Uči-
telském trojboji. Gabriela Grossmanová

Opět úspěch 

v Učitelském trojboji

Mladší žáci HC Draci Bílina porážejí své soupeře
Mládežnický hokej v klubu HC 
Draci Bílina sklízí úspěchy. Na 
výbornou si vede zejména kate-
gorie mladších žáků. „Naší hlavní 
prioritou v klubu je právě práce 
s mládeží,“ říká prezident HC Dra-
ci Bílina René Štěpánek. „Snažíme 
se pro děti z Bíliny a okolí vytvořit 
co nejlepší možné podmínky pro 
sportování a jsme rádi, že zájem 
o lední hokej děti mají. To, že se 
bude dařit tak dobře mladším žá-
kům, jsme si samozřejmě tajně 

přáli, a teď když se tak děje, jsme 
velice rádi. Sami hráči se radují 
z každé branky, z každého vítězství 
a je moc dobře, že porážíme i klu-
by s velkou hokejovou tradicí, jako 
je například HC Litvínov,“ doplnil 
René Štěpánek, radní města Bíliny 
a prezident HC Draci Bílina. Bí-
linští Draci v posledních zápasech 
porazili i Ústí nad Labem, navíc na 
jeho ledě a v posledním domácím 
vystoupení porazila dračí síla che-
miky z Litvínova. Karel Schön

Výsledky kategorie mladší žáci: 
HC Klášterec:HC Draci Bílina

3:9 
Branky: Druxa 4, Jindra 3, 
Kolínek a Tůma
HC Slovan Ústečtí Lvi:Draci Bílina

7:9 
Branky: Jungvirt 4, Jindra 3, 
Štěpánek, Vlach
HC Draci Bílina:HC VERVA Litvínov

14:5
Branky: Jindra 4, Vlach 4, 
Ouřada 2, Tůma 2, Žítek, 

ŠtěpánekPrůběžná tabulka II. části
Ligy mladších žáků 2000–2001

k 20. 3. 2012

1. HC Tachov/Mar.Lázně 12 11 0 0 0 1 114:42 22

2. HC Draci Bílina 14 10 0 0 0 4 120:85 20

3. HC Ústí n.L. 13 8 0 0 0 5 84:67 16

4. SK HC Baník Most 12 5 0 0 0 7 60:64 10

5. HC Karlovy Vary 13 4 0 1 0 8 56:65 9

6. HC Litvínov 12 4 0 1 0 7 62:95 9

7. HC Klášterec n.O. 12 4 0 0 0 8 47:79 8

8. HC Sokolov 12 2 0 2 0 8 34:80 6




