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Lesní muÏ Jaroslav Sekyra
získá ãestnou cenu

■  Jan VRAN¯

Cenu Zastupitelstva mûsta Bí-
liny získá v ãervnu tvÛrce ojedi-
nûlého pohádkového lesa, bílin-
sk˘ obyvatel Jaroslav Sekyra,
kterému místní nefieknou jinak,
neÏ „Lesní muÏ.“

Klatovsk˘ rodák Ïije v nûkdej-

‰ím severoãeském  regionu od ro-

ku 1950, kdy ve sv˘ch 25 letech

zakotvil nejprve v Hostomicích

a poté se usadil v Bílinû. Vyuãen˘

kameník na‰el zálibu v astronomii

a také ve voÀavém dfievû, ze které-

ho zaãal vyfiezávat a vyrábût pro

dûti nejrÛznûj‰í atrakce a loutky.

V roce 1967 vybudoval v Hosto-

micích dûtské eldorádo, ve kterém

nechybûly dfievûné figurky, prolé-

zaãky ani obrovsk˘ drak, do které-

ho se bez problémÛ ve‰la celá tfiída

a v jeho útrobách se dokonce pro-

mítal film s astronomickou témati-

kou.

Bílinské lesy Jaroslava Sekyru

uchvátily natolik, Ïe se rozhodl pro

vybudování pohádkového areálu

snÛ s mnoha figurkami a atrakce-

mi. Psal se rok 1974. „Vyfiezal jsem
bez cizí pomoci asi 125 pohádko-
v˘ch dfievûn˘ch figurek a dal‰ích
asi osm desítek kreseb na stromy.
Dfievûné figurky jsem vyfiezával
vÏdy podle obrázkové pfiedlohy.
Nejlépe se mi pracovalo se stro-
mem agata a nejãastûji jsem pak
pouÏíval ‰palky z borovice nebo ja-
sanu,“ zavzpomínal na dávné ãasy

Jaroslav Sekyra, kter˘ letos v dub-

nu oslavil osmasedmdesáté naro-

zeniny. 

Projít cel˘m areálem pohádko-

vého lesa snÛ v Bílinû znamená

ujít asi 4,5 kilometru po vyznaãe-

n˘ch cestách. Náv‰tûvníci lesa se

ale mohou rovnûÏ vzdûlávat v his-

torii od prvopoãátku Svûta. Jaro-

slav Sekyra totiÏ vedle pohádkovû

ladûn˘ch motivÛ vybudoval v Bíli-

nû i Cestu dûjin v místech pÛvodní

Hrabûcí stezky. „V lese jsem pfied
mnoha lety vybudoval i malou les-
ní studánku s prÛzraãnou vodou,
která jiÏ ov‰em dávno prÛzraãná
není. Moc rád vzpomínám na osm-
desátá léta. Svût byl tenkrát více
spjat˘ s pfiírodou a lidé si ji také
více váÏili,“ domnívá se Sekyra.

První velkou ranou byl pro tvÛr-

ce lesa snÛ, „nájezd“ vandalÛ pfied

nûkolika lety. Tehdy dva sedmnác-

tiletí mladící v opilosti maãetou

poniãili asi sedmdesát  dfievûn˘ch

figurek. Z jedenácti laviãek zbyly

funkãní jen ãtyfii a docházelo i ke

krádeÏím figurek. „Prostû pfii‰el
zlodûj, kterému se napfiíklad líbila
malá pohádková figurka krteãka.
Odfiízl si ji a odnesl domÛ na za-
hrádku,“ uvedl smutnû Sekyra. Po

tûchto zku‰enostech pfiestal mít sí-

lu na pravidelnou obnovu dûtského

lesa snÛ.  

V souãasnosti se „svému“ po-

hádkovému lesu Jaroslav Sekyra

tolik nevûnuje. „Je to kvÛli zdra-
votnímu stavu. UÏ bych nevydrÏel
hodiny kleãet u pafiezu. Jsem dale-
ko více se svou rodinou. A hodnû
cestuji. Miluji turistiku a poznává-
ní mûst. 

Mezi mé nejvût‰í koníãky dnes
patfií astronomie. Pofiídil jsem si
dokonce i velk˘ hvûzdáfisk˘ dale-
kohled, kter˘m pravidelnû pozoru-
ji noãní oblohu. Je to opravdu moc
tajuplné,“ pfiiblíÏil svou nynûj‰í

zálibu Jaroslav Sekyra.

Nejvût‰ím koníãkem se „na stará kolena“ stala Jaroslavu Sekyrovi astronomie.                      Foto: Jan Vran˘ 
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Brigitte HAISOVÁ,
58 let, v domácnosti:  
„Na bílinskou radnici

obãas zajdu. Na cho-

vání úfiedníkÛ si ale

stûÏovat nemohu.

VÏdy, kdyÏ jsem tam

byla, v‰e probûhlo bez

problémÛ a já odchá-

zela pokaÏdé spokoje-

ná.“

Danu‰e HRU·KOVÁ,
52 let, kuchafika:

„Na úfiady v Bílinû

chodím celkem ãasto.

Zatím jsem se nesetka-

la s negativním chová-

ním úfiedníkÛ. Na-

opak. âasto mi úfiedni-

ce vycházejí i vstfiíc

a pomohou, kdyÏ jsem

si v nûãem nebyla jis-

ta.“

Anna PETROVÁ, 
34 let,

nezamûstnaná:
„Pfiíli‰ na úfiady ne-

chodím. Proto ani ne-

mám moc s úfiedníky

zku‰eností, ale nemys-

lím si, Ïe bych byla

kdy vyloÏenû pobou-

fiena nebo nespokojena

s jejich jednáním.“

Vl. NEDBÁLEK,
52 let, dÛchodce:

„Na radnici chodím

pravidelnû a vadí mi

pfiedev‰ím to, Ïe úfied-

nice jsou hodnû poma-

lé. Mám problémy

s pátefií a dlouhé ãeká-

ní na chodbû ve frontû

je pro mû utrpûním.

Uvítal bych rychlej‰í

postup úfiednic.“

Zdena PLASOVÁ,
38 let, vedoucí po‰ty:
„Na bílinsk˘ch úfia-

dech jsem se na‰tûstí

zatím setkala jen

s ochotn˘mi pracovní-

ky. Nemám s nimi

Ïádné negativní zku‰e-

nosti. Zatím bylo v‰e

bez problémÛ.“

Katka LENDùLOVÁ,
19 let, studentka:

„Na úfiad pochopitelnû

také chodím. Zatím

jsem se ale nesetkala

vyloÏenû s negativním

chováním úfiedníkÛ.

ZáleÏí hodnû i na pfií-

stupu a chování Ïada-

tele. Jak se chová

k úfiedníkÛm, oni se

pak chovají k lidem.“

Chodíte v Bílinû na úfiady a jaké máte zku‰enosti s úfiedníky?
Ptal se a fotografoval JAN VRAN¯

Rada mûsta Bílina
■ uloÏila

- Vedoucímu OD jednat se spo-

leãností ALAM s.r.o. o zpracování

projektové dokumentace a prove-

dení potfiebn˘ch úprav na progra-

mech svûtlené signalizace na silni-

ci I/13 a zároveÀ schválila zámûr

provedení úprav na svûtelné signa-

lizaci na prÛtahu Bílinou na komu-

nikaci  I/13. 

■ vydala
- Nafiízení mûsta Bíliny ã.

2/2005, o zámûru zadat zpracování

lesních hospodáfisk˘ch osnov ve

vymezeném zafiizovacím obvodu.

■ schválila
- Nav˘‰ení rozpoãtu M· âapko-

va ve v˘‰i 69 300,- Kã, na nákup

nov˘ch lehátek do odlouãeného

pracovi‰tû M· Za Chlumem.  

- Poskytnutí finanãního daru ve

v˘‰i 50 000,- Kã spoleãnosti HI-

PODROM MOST, a.s. na spolupo-

fiádání velké ceny dostihu, mûst

Bílina a Teplice, dne 10. záfií 2005.  

- Ceník poskytovan˘ch  place-

n˘ch sluÏeb Kulturního centra

Kaskáda  Bílina,   s úãinností  od

1. 7. 2005 a zároveÀ vzala na vû-

domí Smûrnici ã. 1/2005 Kulturní-

ho centra Kaskáda - Poskytování

placen˘ch sluÏeb,  s úãinností od

1. 7. 2005 .

- Zámûr pronájmu ãásti pozem-

kové parcely ã. 2167/1 o v˘mûfie

400 m2 v k. ú. Bílina, za úãelem

zfiízení zahrady. 

- Vstup na pozemky p. ã. 612,

613 v k. ú. Bílina, pro úãel stavby:

Oprava koryta vodního toku Siãiv-

ka. Souhlas se vydává pro spoleã-

nost RRR, spol. s r.o., se sídlem:

Chomutov, 17. listopadu 534.  Do-

ãasn˘ zábor a jeho podmínky bude

fie‰it Odbor dopravy MûÚ Bílina. 

- Vstup na pozemek a realizaci

stavby „Záchytného pfiíkopu

v pfiedpolí lomu Bílina“ na pozem-

ku p. ã. 1278/7 (PK 372/10) v k. ú.

Jeni‰Ûv Újezd. Souhlas se vydává

pro spoleãnost Severoãeské doly,

a. s., se sídlem: Chomutov, BoÏeny

Nûmcové 5359. Doãasn˘ zábor

a jeho podmínky bude fie‰it Odbor

dopravy MûÚ Bílina. 

- Vstup na pozemek a realizaci

stavby „Rekonstrukce vodovodu

Îelenice - Bílina“ úseku ã. 6, na

pozemku p. ã. 2268/1 (PK 26/1)

v k. ú. Bílina. Souhlas se vydává

pro spoleãnost SMP CONSTRUC-

TION, a. s., se sídlem: Praha 6,

Evropská 1692/37. Doãasn˘ zábor

a jeho podmínky bude fie‰it Odbor

dopravy MûÚ Bílina. 

- Ukonãení nájemní smlouvy na

pronájem nebytov˘ch prostor

v Aléské ul. ã. 265 - prodejna ovo-

ce a zeleniny dohodou,  k datu 30.

6. 2005.

- Nebytov˘ prostor o v˘mûfie

82,23 m2 nebude opûtovnû zvefiej-

nûn k dal‰ímu pronájmu

- Zadání vypracování projektové

dokumentace na rekonstrukci Ze-

lené haly. 

■ deleguje
- Zástupce mûsta na Konferenci

partnersk˘ch mûst v Bilgoraji ve

dnech 10. - 12. ãervna 2005: 

p. Horáãek J., Ing. Kvûch L.,

Ing.  BeÀák  M.,  p. ·tûpánek  R.,

p. ·ámal J.  a Mgr. Va‰ut Sv.

■ doporuãuje ZM vydat
- Obecnû závaznou vyhlá‰ku

mûsta ã. 1/2005, o stanovení pod-

mínek,  pro pofiádání, prÛbûh

a ukonãení vefiejnosti pfiístupn˘ch

taneãních zábav, diskoték a jin˘ch

kulturních podnikÛ, k zaji‰tûní ve-

fiejného pofiádku, která bude pfied-

loÏena ZM dne 16. 6. 2005. 

■ vzala na vûdomí
- Zápisy z jednání bezpeãnostní

komise, ze dne 11. kvûtna 2005

a komise pro Ïivotní prostfiedí, do-

pravu a v˘stavbu, ze dne 9. kvûtna

2005. 

- Informaci  fieditelky M· âap-

kova  o v˘jezdu dûtí do ·vP ve

na své 10. schÛzi konané dne
25. kvûtna 2005 mimo jiné

dnech 25. 5. - 31. 5. 2005 ve

·pindlerovû Ml˘nû. 

- Informaci tajemníka mûstské-

ho úfiadu o vyslovení nesouhlasu

obãanÛ z lokality - ulice

E. Krásnohorské, V̆ chodní a Stu-

dentské se zfiízením soukromé res-

taurace v objektu ã. p. 444/1, ul.

E. Krásnohorské v soukromém

vlastnictví.  

- PfiestoÏe písemnost obãanÛ je

oznaãena jako petice, nesplÀuje

ve‰keré náleÏitosti petice podle

zákona ã. 85/1990 Sb., o právu

petiãním, a proto bude posuzo-

vána jako „stíÏnost“ obãanÛ

a vyfiízena podle „Vnitfiní smûr-

nice ã. 31/2001, o vyfiizování

stíÏností“. Tajemník pfiedloÏí

ZM dne 16. 6. zprávu o vyfiízení

této stíÏnosti.

- Písemnou rezignaci ãlena ZM

p. Karla Slezáka (KSâM) na jeho

mandát, ke dni 23. kvûtna 2005

a zároveÀ osvûdãuje ve smyslu

ustanovení § 56 odst. 2 zákona ã.

491/2001 Sb., o volbách do zastu-

pitelstev obcí,  paní Janu Vondro-

vou (KSâM), ãlenkou ZM Bíliny,

dnem 24. kvûtna 2005. 

- Informaci fieditelky Mûstsk˘ch

technick˘ch sluÏeb Bílina,  o hos-

podafiení na skládce Chotovenka-

pískovna, za duben 2005.

- Vyhodnocení svozu bioodpa-

du z lokality Na V˘sluní a PP I.,

pfiedloÏené fieditelkou MTSB  a

pokraãování svozu bioodpadu ve

mûstû. 

Ladislav Kvûch,
tajemník MûÚ Bílina
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

turním, tak i mûstu samotnému.

Pro nás z toho vypl˘vá, Ïe dostane-

me nûkolik voln˘ch vstupenek ne-

jenom na tento konkrétní dostih,

ale i na dal‰í akce, které se na mos-

teckém Hipodromu konají v prÛbû-

hu roku. UÏ dnes máme na hipo-

dromu celoroãnû propagaãní panel

a dostihov˘ areál je odsud vzdálen

12 kilometrÛ. Pokud se nám podafií

zprovoznit láznû, bude to do bu-

doucna zpestfiení nejenom pro Bíli-

Àany, ale i pro lázeÀské hosty.“

Jak se zdá, absen-
ce dostihové drá-
hy nezabrání Bí-
linû v tom, aby
nemûla vlastní
dostih. V rámci
Dne Severoães-

k˘ch dolÛ 10. záfií na mosteckém
Hipodromu se bude spolu s Tep-
licemi podílet na financování
prestiÏní Ceny mûst Teplice a Bí-
lina.

„JelikoÏ se jedná o Den Severo-

SLOVO STAROSTY
■ Nad záchranou „Kafáãe“
hloubají mykologové

V investiãním plánu mûsta na

leto‰ní rok bylo pamatováno 300

tisíci korunami na mykologick˘

prÛzkum a posléze ãásteãnou re-

konstrukci historického objektu

lesní kavárny na Kyselce, kter˘ Bí-

liÀané znají jako „Kafáã.“ 

Investiãní zámûr byl pfiímo na

místû konzultován s renomovanou

mykologickou firmou. „Je zfiejmé,
Ïe tesafiík je velk˘m ‰kÛdcem,“ fiíká

místostarosta Milan Pecháãek.

„Odborníci ze zmínûné firmy pova-
Ïují za zásadní problém mnoÏství
vzrostl˘ch stromÛ, kter˘mi je ob-
jekt obklopen. Stromy zabraÀují
sluneãnímu svitu a udrÏují  nad-
mûrnou vlhkost.  Nedostatek slu-
neãního záfiení sice v˘skyt tesafiíkÛ
neovlivní, ale podporuje hnilobu
dfieva, pfiedev‰ím do‰kové stfiechy.
Proto jedním z námûtÛ, které nám
odborníci pfiedloÏili k pfiem˘‰lení,
je  vykácení zalesnûné plochy oko-
lo celého objektu v ‰ífice zhruba 30
metrÛ. A samostatn˘ krok, kter˘ by
mûl omezit v˘skyt tesafiíkÛ, je od-
stranûní kÛry, jíÏ je stavba obloÏe-
na.“ Pfii ãásteãné rekonstrukci Les-

ní kavárny na Kyselce pfied ãtyfimi

roky, jejíÏ zpÛsob byl rovnûÏ navr-

Ïen renomovan˘m mykologem,

byly schváleny deratizaãní pro-

stfiedky, jejichÏ úãinek se v‰ak

ukázal jako nedostateãn˘. V sou-

ãasné dobû zkoumají mykologové

vzorky krajin a kÛry z Lesní kavár-

ny a podle v˘sledkÛ tohoto ‰etfiení

navrhnou dal‰í postup. Velkou ãást

pÛvodní kÛry v‰ak uÏ tesafiíci

„zkonzumovali“ a unikátní kavá-

rensk˘ pavilón, kter˘ roce 1891 re-

prezentoval kníÏete Mofiice Lob-

kovice na Zemské jubilejní v˘sta-

vû v Praze, postupnû mûní svoji

tváfi. „Chceme to zastavit a napra-
vit, ale je jasné, Ïe 300 tisíc korun,
které máme na leto‰ní rok,  na zá-
chranu objektu  staãit nebude,“
tvrdí vedoucí odboru investic Ing.

Jaroslav Bure‰. Pfiedpokládá, Ïe

celková ãástka na záchranu Lesní

kavárny se vy‰plhá na 3 miliony

korun. âásteãná rekonstrukce ob-

jektu bude provedena v prÛbûhu

leto‰ní letní sezony, aniÏ by byl za-

staven provoz. 

■ Kulturní dÛm Fontána pfied
dokonãením rekonstrukce

Po prvních dvou etapách rekon-

strukce je Kulturní dÛm Fontána

pfies léto vefiejnosti uzavfien. Závû-

reãné III. a IV. etapa rekonstrukce,

SOS: Tfii písmena na pomoc

Rodina âentákova
dûkuje mûstu Bílina

Byl ãtvrtek, 2. ãervna dopoledne, kdyÏ zazvonil telefon a ozval se mnû

do té doby neznám˘, chvûjící se Ïensk˘ hlas: „Dobr˘ den, já jsem âen-
táková a ráda bych prostfiednictvím Bílinského zpravodaje podûkovala
vedení radnice i lidem z mûsta...,“ v tu chvíli mi do‰lo, Ïe mluvím s pa-

ní Hanou, maminkou sedmnáctileté Kamily, kterou pfied ãtyfimi mûsíci

zavraÏdil její nûkdej‰í pfiítel a jeho dva kamarádi. „Prosím vás, nûjak to
tam hezky napi‰te, Ïe jsme tak obrovskou úãast neãekali,“ fiíkala paní

âentáková. A já jsem si uvûdomila, Ïe daleko nejv˘stiÏnûj‰í bude, budu-

li ji pfiímo citovat:  „Chceme moc podûkovat nejenom za úãast, ale i za
finanãní pomoc, kterou nám poskytlo mûsto. PovaÏujeme to za nádherné
gesto. Víte, Kamilu nám nikdo nevrátí, ale moc nám to pomohlo, aby-
chom ty nejhor‰í dny a t˘dny vÛbec pfieÏili. Dûkujeme.“

ãesk˘ch dolÛ, jehoÏ datum bylo

stanoveno shodnû s nûkdej‰ím

Dnem horníkÛ a celá akce je v reÏii

Hipodromu v Mostû, byli jsme spo-

lu s primátorem Teplic Jaroslavem

Kuberou poÏádáni o uspofiádání

Velké ceny mûst Teplice a Bílina.

Dohodli jsme  se kaÏd˘ na finanã-

ním pfiíspûvku 50 tisíc korun, pro-

toÏe se domníváme, Ïe Severoães-

ké doly jsou pro nás v˘znamn˘m

partnerem, kter˘ nám v˘raznû po-

máhá jak na poli sportovním a kul-

SOS - ta tfii písmena znají
v‰ichni a vûdí, Ïe kaÏd˘, kdo po-
tfiebuje pomoci, je mÛÏe pouÏít
a lidem kolem hned bude jasné,
o co jde. SdruÏení obrany spo-
tfiebitelÛ âeské republiky má
stejnou zkratku.

K ãemu je vlastnû SOS dobré?
Vzniklo pfied více neÏ 12 lety pÛ-
vodnû v Ostravû a za tu dobu se
dokázalo z regionální organizace
vypracovat ve sdruÏení celore-
publikového v˘znamu. Pfiede-
v‰ím hájí práva spotfiebitelÛ, po-
skytuje poradenské sluÏby, vzdû-
lávací a osvûtová ãinnost patfií
k jeho dal‰ím prioritám. âinnost
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ
podporuje také Ministerstvo
prÛmyslu a obchodu âR, které
fiídí ãinnost Ïivnostensk˘ch úfia-
dÛ.

JiÏ více neÏ 100 obcí a mûst vy-

tvofiilo se SdruÏením obrany spo-

tfiebitelÛ âeské republiky (SOS)

spoleãnou internetovou poradnu

pro spotfiebitele, do které se v le-

to‰ním roce zaregistroval i MûÚ

Bílina. KaÏd˘ obãan, kter˘ bude

mít problém s nákupem zboÏí

a pfiípadnû reklamací zboÏí ãi slu-

Ïeb, se mÛÏe obrátit s Ïádostí o po-

moc na MûÚ Bílina, obecní Ïivno-

stensk˘ úfiad, úsek kontroly v ul.

Seifertova 1, ã. dvefií 209. Pracov-

nice jeho dotaz pfiijmou, vloÏí do

systému a do 10 dnÛ mu zprostfied-

kují odpovûì, protoÏe prodlení

mÛÏe znamenat po‰kození práv

spotfiebitele. Tímto zpÛsobem se

mÛÏe stát bezplatné spotfiebitelské

poradenství dostupné v‰em obãa-

nÛm, i kdyÏ nemají vlastní pfiístup

na internet. Pokud má obãan moÏ-

nost  pfiístupu  na  internet,  mÛÏe

si   dotaz   zadat   sám   prostfied-

nictvím stránek MûÚ Bílina

(www.bilina.cz <http://www.bili-

na.cz>), kde najde odkaz na porad-

nu pro spotfiebitele. Dvû pracovni-

ce obecního Ïivnostenského úfiadu

se zúãastnily odborného semináfie

na téma „Kupní smlouva mezi

podnikateli a její dopad na spotfie-

bitele“. Semináfi organizovalo

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ âR

a byl zakonãen zkou‰kou.  

Základním pfiedpokladem ús-

pû‰ného vyfiízení reklamace je do-

klad o prodeji zboÏí ãi poskytnutí

sluÏby (paragon). Pokud spotfiebi-

teli na vyÏádání podnikatel nevy-

staví paragon, poru‰í Ïivnostensk˘

zákon. Za toto poru‰ení mÛÏe b˘t

podnikateli uloÏena Ïivnosten-

sk˘m úfiadem pokuta. Na paragonu

musí b˘t uvedeny údaje: oznaãení

podnikatele obchodní firmou, po-

pfiípadû názvem nebo jménem

a pfiíjmením, identifikaãní ãíslo,

datum prodeje zboÏí nebo poskyt-

nutí sluÏby, druh zboÏí nebo sluÏ-

by, cena a podpis prodávajícího.

Podnikatel je dále povinen zajistit,

aby v prodejnû po celou prodejní

dobu byla pfiítomna osoba ovláda-

jící ãesk˘ jazyk.   

Vyskytne-li se na v˘robku záva-

da v jeho záruãní lhÛtû, mÛÏe spo-

tfiebitel uplatnit takzvanou „rekla-

maci.“ ZboÏí lze reklamovat v zá-

ruãním servisu vyznaãeném na zá-

ruãním listû, ãi v kterékoliv pro-

dejnû prodávajícího, která nabízí

shodn˘ sortiment. Spotfiebitel musí

prokázat, Ïe zboÏí zakoupil u pro-

dávajícího (nejjednodu‰eji pomocí

paragonu). Jde-li o vadu odstrani-

telnou, mÛÏe poÏadovat opravu vû-

ci nebo v prvních ‰esti mûsících po

koupi i její v˘mûnu. U vad neod-

straniteln˘ch si spotfiebitel mÛÏe

vybrat mezi v˘mûnou v˘robku

a vrácením penûz. Pozor, zboÏí

nelze podle zákona vrátit, ãi poÏa-

dovat okamÏitou v˘mûnu, ani kdyÏ

se vada vyskytla tfieba jiÏ druh˘

den po koupi! I v takovémto pfiípa-

dû probíhá klasické reklamaãní fií-

zení. Reklamace musí b˘t vyfiízena

nejpozdûji do 30 dní. Je-li rekla-

mace prodávajícím zamítnuta

a spotfiebitel s tím nesouhlasí, má

moÏnost obrátit se na soudního

znalce. Bude-li jeho posudek ve

prospûch spotfiebitele, mÛÏe se ob-

rátit opût na prodávajícího, pokud

ten v‰ak stále není ochoten vyjít

vstfiíc, nezb˘vá neÏ spor fie‰it soud-

ní cestou.               Eva Brodská,
vedoucí ObÎÚ
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P¤I·LO NÁM DO REDAKCE

které potrvají tfii mûsíce, se t˘kají

sálu. V souãasné dobû je vypsáno

v˘bûrové fiízení na stavební firmu

a zhruba v polovinû ãervna zaãnou

stavební práce, které by mûly

skonãit 10. záfií. „Pfiedmûtem této
ãásti rekonstrukce je podlaha, bu-
dou poloÏeny zbrusu nové parkety.
Opraveno bude pódium, které novû
obloÏíme, vybavíme nov˘mi schÛd-
ky a podlahou a pfiedev‰ím chceme
vytvofiit dÛstojnûj‰í sociální zázemí
pro umûlce,“ zdÛrazÀuje místosta-

rosta Pecháãek. Malá ‰atna bude

zafiízena stolky s modernû nasvíce-

n˘mi zrcadly a jedna men‰í míst-

nost poskytne prostor pro soustfie-

dûní kapel. „Novû bude instalová-
na osvûtlovací rampa, ãímÏ se zru-
‰í zastaral˘ zpÛsob osvûtlování
formou mobilního zafiízení. Rekon-
strukce se ãásteãnû zab˘vá i jeho
akustick˘m fie‰ením. Samozfiejmû
budou novû obloÏeny stûny, nová
elektroinstalace i osvûtlení na bo-
cích a ve stropû. ZároveÀ bude no-
vû fie‰eno i vytápûní klasick˘mi ra-
diátory.“ Úãastníky podzimních

taneãních  kurzÛ,  které   zaãnou

13. záfií, uÏ Fontána pfiivítá kom-

pletnû v novém.

■ Nov˘ háv dostane i Zelená
hala

Dal‰ím objektem v majetku

mûsta, kter˘ volá po rekonstrukci,

je sportovní komplex v blízkosti

plaveckého bazénu zvan˘ Zelená

hala. Jejím provozovatelem je Z·

Lidická, z jejíhoÏ popudu se rada

mûsta zaãala zab˘vat její rekon-

strukcí. 

„Vedoucí odboru investic Ing.
Jaroslav Bure‰ v souãasné dobû
zpracovává projektovou dokumen-
taci a v‰echno signalizuje, Ïe re-
konstrukce bude finanãnû nároã-
ná,“ fiíká Milan Pecháãek. „Bude
se t˘kat stfiechy, stûn, v˘mûny pod-
lahové krytiny i zateplení. Je tam
Ïalostné sociální zázemí, které bu-
de nutno roz‰ífiit a vybavit vût‰ím
mnoÏstvím sprch. Obávám se, Ïe
Zelená hala nepfiijde na fiadu letos,
ale urãitû se ocitne v investiãních
poÏadavcích na pfií‰tí rok,“ zdÛ-

razÀuje místostarosta.

■ Provozní fiád vefiejnû pfiístup-
n˘ch sportovi‰È pfii bílinsk˘ch
základních ‰kolách:

1. Vstup na sportovi‰tû pouze na

vlastní nebezpeãí.

2. Vstup na sportovi‰tû je povo-

len jen ve sportovní obuvi.

3. KaÏd˘ náv‰tûvník je povinen

Bílinsko - kubánské pfiátelení se

Jak˘ byl Dûtsk˘ den v DDM 

V dobû, kdy v âeské republice utichla aféra
o vyho‰tûní senátora Karla Schwarzenberga z Ku-
by, kter˘ se vydal do této nebezpeãné zemû podpo-
fiit tamní odpÛrce tamního despotismu, se rozhod-
la skupina zdej‰ích komunistÛ pfiizvat na mítink
v restauraci Astra v panelovém sídli‰ti kubánskou
diplomatku. Na tom by samozfiejmû nebylo nic
divného, pokud by âeská republika s tímto státem
nebyla ve sporech a nebyla by jedním z nejvût‰ích
kritikÛ tamní politické kultury a politick˘ch prak-
tik jedné osoby. Okolnost, Ïe âR neudrÏuje s Ku-
bou pfiátelské vztahy, ov‰em neznamená, Ïe by si
bílinská buÀka Grebeníãkov˘ch obdivovatelÛ ne-
mohla na své jednání pfiizvat kubánskou zástup-
kyni a ponechat jí prostor pro lÏivé argumenty
o nejkvalitnûj‰ím zdravotnictví, nejkvalitnûj‰ím
‰kolství a dokonalosti socialismu vÛbec. âeská re-
publika je státem demokratick˘m a svobodn˘m,
tudíÏ nemá nikdo právo do tûchto vnitfiních záleÏi-
tostí KSâM zasahovat, pokud tedy nebude v nej-
bliÏ‰í dobû tato strana zafiazena do kategorie levi-
cového extrémismu, kam skuteãnû patfií. Do té do-
by se zdá b˘t v‰echno v pofiádku, pokud tedy míst-
ní organizace KSâM nebude dûlat mûstu ostudu.

Náv‰tûva kubánské diplomatky v Bílinû vyvolala

dle oãekávání negativní kritiku Mladé fronty - Dnes.

Negativní kritika mûsta není nic neobvyklého, s touto

problematikou se lze setkat témûfi v kaÏdém vydání

kaÏdého deníku. Pokud se ov‰em jedná o v˘smûch ce-

lému mûstu, je zapotfiebí se nad situací zamyslet a za-

ãít podnikat kroky, které by mûly zaruãit, Ïe se situa-

ce opakovat nebude. V Bílinû to ov‰em vnímám jako

dost nepravdûpodobnou moÏnost, protoÏe pofiadatelé

této akce se podílejí na vedení mûsta. A o to je to hor-

‰í. BohuÏel. Pokud by místní komunisti mûli zastou-

pení pouze v zastupitelstvu, dala by se tato záleÏitost

pfiehlédnout, pokud mají komunisti zastoupení v radû,

mûli by po této ostudû, kterou udûlali mûstu Bílina,

z rady dobrovolnû odejít. Pokud by se jim odejít ne-

chtûlo, mûly by je ostatní strany s mandátem v zastu-

pitelstvu z rady vyhodit. Tato iniciativa by se mûla

oãekávat od zástupcÛ Obãanské demokratické strany,

strany, která se sv˘m záporn˘m postojem k ãesk˘m

komunistÛm vefiejnû prezentuje.

V‰em náv‰tûvníkÛm tohoto mítinku, ktefií dle ãlán-

ku v MF Dnes pfiitakávali kubánské diplomatce na je-

jí v˘roky o kubánské dokonalé Ïivotní úrovni, dopo-

ruãuji pfieãíst si obãas noviny o emigrantech, ktefií se

z tohoto státu noc co noc na primitivních plavidlech

pou‰tí pfies mofie do svobodn˘ch zemí. Tomu náv‰tûv-

níkovi v krátk˘ch ‰ortkách, kter˘ by Schwarzenber-

govi za snahu podpofiit kubánskou opozici nejrad‰i

nakopal zadek, doporuãuji léãení se v jednom z psy-

chiatrick˘ch zafiízení k potlaãení agresivity. Pofiadate-

lÛm doporuãuji, aby dal‰í díl takovéto fra‰ky pofiáda-

li mimo Bílinu a zamezili médiím v dal‰ím v˘smûchu

celému mûstu.                                      Michal Mlej
(autor je Ïoldákem USA)

1. ãervna mohly v Domû dûtí
a mládeÏe oslavit svÛj svátek
v‰echny dûti. V dopoledních ho-
dinách byl pfiipraven dûtsk˘ den
pro matefiské ‰kolky a 1. a 2. tfií-
du základní ‰koly. 

Na zahradu DDM pfii‰lo 250 dû-

tí, které soutûÏily za sladkou od-

mûnu, mohly se vydovádût v ská-

kacím hradu nebo si nazdobit per-

níãek. Pfii‰la i bílinská Mûstská po-

licie a ukázala dûtem poslu‰nost

sv˘ch psích miláãkÛ.  Dopoledne

skonãilo a zaãaly velké pfiípravy

na odpoledne. 

V 15 hodin se zaplnila zahrada

dûtmi i dospûl˘mi. Bylo pfiiprave-

no obãerstvení a pfiibylo i atrakcí.

Dûti si mohly prohlédnout poÏární,

policejní a sanitní vÛz. Malé zdra-

votnice pouãily dûti, jak na to,

kdyÏ se zraní jejich kamarád. Byly

pfiipraveny v˘tvarné dílny, v˘roba

letad˘lek, rÛÏiãek, zdobení perní-

kÛ a malování hrnkÛ. Pro ty nej-

men‰í byl pfiipraven skákací hrad

a dûtsk˘ koutek, kde si mohly za-

fiádit. 

Nejvût‰í atrakcí byli konû, které

nepfietrÏitû aÏ do 18 hodiny byli

v pohybu. Celé odpoledne bylo

ru‰né a kaÏd˘ si mohl vybrat co ho

baví. Myslím, Ïe dûti svÛj svátek

oslavily jak se patfií a pfií‰tí rok

opût na vidûnou. 

Vûra Ryjáãková 

NezáleÏelo tolik na vítûzství, jako na chuti soutûÏit.  Foto: Václav Weber

Oblíbená a vûãná atrakce, lovení
ryb.                Foto: Václav Weber
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uÏívat sportovi‰tû tak, aby nezpÛ-

soboval ohroÏení majetku nebo

bezpeãnosti ostatních osob.

4. V areálu sportovi‰tû je zaká-

záno koufiit, konzumovat alkohol,

odhazovat odpadky mimo místa

k tomu urãená, trhat a niãit zeleÀ.

5. Na koleãkov˘ch bruslích,

skateboardu a kolobûÏkách vstup

pouze na betonovou plochu.

6. Jízdní kola odkládejte pouze

na místa k tomu urãená. Jízda na

nich je v prostoru sportovi‰tû zaká-

zána.

7. Správce ani zamûstnanci zá-

kladní ‰koly za odloÏené vûci ne-

ruãí.

8. Zákaz vstupu se psy a vjezdu

motorov˘ch a nemotorov˘ch vozi-

del.

9. Vstup do areálu zakázán pfii

uzavfiení sportovi‰tû.

10. Správce areálu je oprávnûn

vykázat ze sportovi‰tû náv‰tûvní-

ky, ktefií neuposlechnou jeho poky-

nÛ nebo poru‰í provozní fiád.

■ Upozornûní pro zájemce
o star‰í knihy!!!

Od 10. ãervna t. r. pofiádá
Mûstská knihovna v Bílinû
burzu knih vyfiazen˘ch ze
zru‰ené poboãky na PraÏ-
ském pfiedmûstí. Knihy se bu-
dou prodávat bûhem mûsíce
ãervna kaÏdou stfiedu a pátek
od 9 do 17 hodin v klubovnû
centrální knihovny na Míro-
vém námûstí. 

Od 10. do 29. ãervna si mo-

hou pfiípadní zájemci za sym-

bolické ceny od 5 Kã do 20 Kã

doplnit domácí knihovnu ãi ob-

jevit knihu, kterou uÏ nelze se-

hnat na knihkupeck˘ch pultech.

Knihy se do této poboãky naku-

povaly od konce 70. let, takÏe

v˘bûr je velk˘. Jedná se o cca 8

tisíc knih, které byly vyfiazeny

z dÛvodu duplicity a opotfiebe-

ní. Pfiijìte se podívat, urãitû ne-

odejdete s prázdnou. Za v‰ech-

ny pracovnice knihovny  zve

M. ·ímová.

■ Bioodpad má v Bílinû zelenou
Tfiídûní odpadu je v Bílinû bûÏ-

nou záleÏitostí v lokalitû rodin-

n˘ch domkÛ Na V̆ sluní. UÏ rok je

provádûjí i obyvatelé sídli‰tû PraÏ-

ské pfiedmûstí I a v nûkolika pfii-

lehl˘ch rodinn˘ch domcích.

Dosud byla tato akce dotována

Krajsk˘m úfiadem Ústeckého kra-

je. ¤editelka Mûstsk˘ch technic-

k˘ch sluÏeb Bílina i místostarosta

Reakce Oldfiicha Bubeníãka

Olympiáda matefisk˘ch ‰kolek v DDM

V˘mûna názorÛ v Bílinském
zpravodaji mÛÏe jistû pfiispût
k jeho zviditelnûní a také zv˘‰ení
zájmu ãtenáfiÛ. Nakonec tisk se
vydává proto, aby ho lidé ãetli.
Pfiesto se domnívám, Ïe ãlánek
pana Mleje sv˘m obsahem pfie-
kroãil urãitou hranici politické
kultury, kterou se Bílina dlouhá
léta oprávnûnû py‰ní. Autor sice
apeluje na vysok˘ stupeÀ demo-
kracie v âeské republice, ale sám
hned dává najevo, Ïe pod tímto
pojmem si kaÏd˘ mÛÏe pfiedstavit
co chce. 

Právû proto, Ïe se âeská republi-

ka vydává za demokratick˘ stát, ne-

mÛÏe nikdo, ani pan Mlej zakazovat

jakékoliv legální organizaci náv‰tû-

vy diplomatÛ ze zemí, se kter˘mi na-

‰e republika udrÏuje diplomatické

styky. MF Dnes byla o akci stejnû ja-

ko dal‰í sdûlovací prostfiedky infor-

mována a nemohu za to, Ïe se tam

Ïádná senzace nekonala a cesta ‰v˘-

carského turisty s turistick˘m vízem

byla jen okrajovou záleÏitostí. Pfiesto

byl pan redaktor povinen udûlat

zprávu, a tak ji udûlal. Pokud by byl

pan Mlej pfiítomen, sly‰el by jasnû,

Ïe se hovofiilo o úrovni ‰kolství

a zdravotnictví v porovnání zemí

tfietího svûta. A latinskoamerické ze-

mû a hlavnû jejich obãané, mohou

KubáncÛm úroveÀ zdravotnictví

a ‰kolství závidût. Pokud chce pan

Mlej nûkoho vyhazovat z rady mûs-

ta, musí se jako mlad˘ demokrat nej-

dfiíve zeptat té tfietiny voliãÛ, která

pfii‰la k volbám a dala komunistÛm

hlas.  AÏ uznají, Ïe zastupitelé za

KSâM nic pro mûsto nedûlají, jistû

jim pfiestanou dávat hlasy sami.

K tomu  nepotfiebují radit.  A jistû ani

místní ODS. Nakonec panu prezi-

dentovi Klausovi nevadily hlasy ko-

munistick˘ch poslancÛ, které mu po-

mohly na Hrad. A zvolily dobrého

prezidenta. No a o tom, kdo jak dûlá

mûstu ostudu, je vûcí názoru. A jen

poznámku. Jistû pan Mlej zaregistro-

val, Ïe po odjezdu ‰v˘carského turis-

ty probûhla v Havanû naprosto legál-

ní konference opozice vÛãi Castrovû

vládû.

Oldfiich BUBENÍâEK,
ãlen rady mûsta 

na ãlánek Michala Mleje

Bílina - IV. Roãník olympiády

pro matefiské ‰koly z Bíliny a oko-

lí se  pro nepfiízeÀ poãasí nekonal

na zahradû DDM, ale v „domeã-

ku.“

·patné poãasí ovlivnilo i poãet

pfiihlá‰en˘ch ‰kolek. Dûti soutûÏi-

ly v hodu na cíl, ve skoku do dál-

ky, v bûhu na 40 metrÛ a v hodu do

dálky. Vítûzem leto‰ní olympiády

se stala M· Hrobãice. Spoleãnû

s druhou M· Maxe ·vabinského

Bílina postupují do oblastního ko-

la v Duchcovû.                     (ddm)

Malí závodníci mají soutûÏivost v
krvi. Jen pozor na ten jazyk...!

Foto: Václav Weber

Vítûzné druÏstvo M· Hrobãice.                                Foto: Václav Weber

A kdo právû nesportoval, povzbuzoval kamarády.     Foto: Václav Weber 
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pro vûci investiãní pfiedloÏili radû

mûsta své návrhy, jak v projektu

bioodpadu pokraãovat i bez fi-

nanãního pfiispûní kraje. „Zatím
jsme zvolili pokraãování do konce
roku, coÏ na dotacích pfiedstavo-
valo ãástku zhruba 80 aÏ 100 tisíc
korun,“ vysvûtluje Milan Pechá-

ãek. „Podle mého názoru, pokud
chceme v tfiídûní a separaci odpa-
du dospût k nûjak˘m v˘sledkÛm,
nelze tento systém opustit. První
krÛãky samozfiejmû nemohou b˘t
okamÏitû v˘dûleãné, ale urãitû by
mûlo znatelnû poklesnout ukládání
odpadu na skládku a v budoucnu
by pro BíliÀany mûla poklesnout
i cena komunálního odpadu nebo
se alespoÀ udrÏet na stávající v˘-
‰i.“ Zatímco v rodinn˘ch domcích

je tfiídûní odpadu velmi úspû‰né,

v panelovém sídli‰ti je problema-

tiãtûj‰í. Proto do budoucna mûsto

zvaÏuje pfiemístit tfiídûní bioodpa-

du do sídli‰tû rodinn˘ch domkÛ

SHD a Srbsko. K tomu bude tfieba

dokoupit kompostainery, vyfie‰it

zpÛsob jejich vym˘vání, svoz

a separaci odpadu v Bílinû dál roz-

‰ifiovat. 

■ Multimediální uãebna v Z·
Aléská stále populárnûj‰í 

Jednou z uãitelek, které s dûtmi

ãasto pracují v multimediální

uãebnû je Mgr. Alexandra Hájko-

vá. „Mûla jsem ‰tûstí, Ïe jsem se
zúãastnila kurzÛ a nauãila se pou-
Ïívat v‰echny programy, jejichÏ
prostfiednictvím je v˘uka pro dûti
mnohem zábavnûj‰í,“ fiíká sympa-

tická uãitelka. „Hodina se stává
hrou, pfii níÏ jsou dûti vtaÏeny do
dûje a aniÏ by to tu‰ily, víc se sou-
stfieìují na v˘uku.“ Mgr. Hájková

absolvovala s dûtmi nûkolik hodin

v multimediální uãebnû i pfied je-

jich úãastí na soutûÏi Dopraváãek.

„Právû dopravní v˘chova je v jed-
nom z programÛ v˘bornû zpraco-
vána. Dopravní znaãky jsou v nûm
pojaty jako Ïivé figurky, uklání se,
pfiedstavují a s dûtmi komunikují.
Myslím, Ïe moje dûti si multimedi-
ální uãebnu uÏijí.“ 

■ Je Bílina odkázaná b˘t mûs-
tem bez zelenû?

Aãkoli celé mûsto mluví o van-

dalech, ktefií tfii t˘dny po sobû

v parãíku u Husitské ba‰ty sou-

stavnû niãí vzrostlou zeleÀ, jako by

pachatelé byli neviditelní a nesly-

‰itelní. PÛvodnû stála v jediném

parku, kter˘m se Bílina mÛÏe po-

chlubit, lípa sjednocení, k níÏ pra-

covníci Mûstsk˘ch technick˘ch

Chlumiáda 2005 - Den bez cigarety
■ Eva STIEBEROVÁ

Ani teploty, které v pátek 27.
kvûtna uÏ od rána dosahovaly ke
tfiicítce, nezabránily úãastníkÛm
leto‰ní Chlumiády, aby na zrekon-
struovaném hfii‰ti neprohánûli svá
pasivní zábavou ochablá tûla. At-
mosféra byla bojovnû pfiátelská
a nutno pfiiznat, Ïe úãinky tropic-
kého horka nebyly na sleãnách
a mládencích z II. stupnû Z· vÛ-
bec znát.

Bojovali s pln˘m nasazením a po-

kud mûl nûkdo zdravotní problémy,

pomáhal s organizací. SoutûÏilo se

ve skoku do dálky, podlézání laÈky,

v bûhu na 60 m, hodu na ko‰ a me-

dicimbalem, jednou z disciplín byla

slepá penalta, kolíãky, vrh koulí, tra-

kafie, slepecká dráha, trojskok, skok

z místa a slalom. Tro‰ku si pfii té ho-

niãce oddechli pfii stavûní vûÏe

z kostek a v rámci soutûÏe provûfiili

i své znalosti dopravní v˘chovy.

U KLUKÒ VEDE FOTBAL
Sedmák Martin Va‰ek má nejra-

dûji fotbal. Iveta Îivná je ze stejné

tfiídy a k pohybu ji nikdo nutit ne-

musí. Dokonce ani to úmorné vedro

jí pfiíli‰ nevadilo a sv˘ch 60 metrÛ

bûÏela skuteãnû jako o závod. A ja-

ko kluci fotbal, holky nejradûji pla-

vání a moderní tanec. „Sportovní
zápolení ÏákÛ druhého stupnû jsme
uspofiádali nejenom na oslavu svát-
ku dûtí,“ vysvûtluje fieditelka Eva

Flenderová. „Leto‰ní Chlumiádu
jsme vûnovali pfiedev‰ím Dni ne-
koufiení, protoÏe to je problém, se
kter˘m se stále ãastûji pot˘káme uÏ
na I. stupni.“ Dávno nelze hovofiit

o pouhém ne‰varu, uvûdomíme-li

si, Ïe koufií dûti devítileté, desetile-

té... Vût‰ina z nich je ze sociokul-

turnû slab‰ího prostfiedí a s jejich

rodiãi doslova „není Ïádná fieã.“ Jak

zdÛrazÀuje Eva Flenderová, pokud

v‰ak rodiãe sami nepouãí své dítû

o tom, Ïe koufiení je Ïivotu nebez-

peãné a nedohlédnou na nû, jsou

uãitelé prakticky bezmocní. Stále

ãastûji se stává, Ïe si Ïák zapálí za

dvefimi ‰koly a je-li napomenut, je‰-

tû se na uãitele utrhne. Na‰tûstí

s drogami se zatím v Z· Za Chlu-

mem nesetkali.

CVIâÍM, CVIâÍ·, CVIâÍME? 
SoubûÏnû s atletick˘m zápolením

probíhal na pfiilehl˘ch kurtech teni-

sov˘ turnaj, jehoÏ rozhodãím byl au-

tor Chlumiády, Franti‰ek Kulina.

„ÚroveÀ tûlesné zdatnosti na‰ich Ïá-
kÛ je rÛzná, jak u koho. Nûkdo cviãí
rád, nûkdo má problémy,“ míní uãi-

tel dûjepisu, zemûpisu a obãanské

v˘chovy. Dohled nad prÛbûhem te-

nisového turnaje si vybral sám, pro-

toÏe kdysi tenis hrál. „Musím fiíct, Ïe
dûti, které se pfiihlásily, to celkem
umûly. A kluci lépe neÏ dûvãata.“

To tûlocvikáfika Eva ·ifaldová je

ve svém soudu tûlocviãné úrovnû

souãasné mladé generace mnohem

pfiísnûj‰í: „Je hodnû mizerná, dûti
nejsou zvyklé se h˘bat. KdyÏ pfiijdou
domÛ, sednou si k televizi, pokud
jdou ven, sednou si na laviãku. Îe by
si hrály s míãem nebo bûhaly...?“

·kola podporuje sportovní aktivity

sv˘ch ÏákÛ, které v‰ak leckdy skon-

ãí u nedostatku financí. „Ze strany
ÏákÛ by byl napfiíklad zájem o lyÏafi-
sk˘ v˘cvik, ale to je nákladná záleÏi-
tost a mnozí rodiãe si nemohou do-
volit pofiídit sv˘m dûtem drahé lyÏafi-
ské vybavení. TakÏe máme problém
takov˘ zájezd naplnit,“ fiíká paní uãi-

telka. „Právû u dûtí, které by mûly
zájem a jsou ‰ikovné, to vût‰inou
ztroskotá na penûzích.“ V souãasné

dobû je pr˘ ale problém i v nedostat-

ku kvalifikovan˘ch instruktorÛ, ktefií

by s dûtmi mohli na hory vyjet.

Av‰ak na vefiejnû pfiístupném

sportovi‰ti, které by Bílinû mohla

závidût i leckterá vût‰í mûsta, si mÛ-

Ïe kaÏdé dítû protáhnout tûlo zadar-

mo. Staãí jen dodrÏet provozní fiád.
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sluÏeb Bílina vysadili 7 nov˘ch

stromkÛ. 

Po tfiech letech, jakmile se zaze-

lenaly, je v noci 15. kvûtna nezná-

mí vandalové zniãili. Po smuteãní

vrbû, okrasné jabloni, habru a bí-

lém topolu zbyly jen pah˘ly. V pá-

tek 20. kvûtna byly zlámané stro-

my nahrazeny nov˘mi, jejichÏ

kmínky do pondûlka 23. kvûtna

opût kdosi zlomil. „Tfii t˘dny po
sobû jsme se snaÏili v˘sadbu za-
chránit,“ fiíká vedoucí zelenû MTS

Iva Pfiibylová.  „Breãela bych, kdyÏ
si na to vzpomenu! Minulou nedûli
29. kvûtna kdosi zlomil i jeden
z posledních vysazen˘ch stromkÛ.
Teì ãekáme na víkend ze 4. na 5.
ãervna. Ale aÈ to dopadne jakkoli,
technologicky uÏ je pozdû, aby-
chom tam nûco dosadili. Budeme
muset vydrÏet do podzimu.“ 

Iva Pfiibylová se na BíliÀany

zlobí, neboÈ zlámané stromky

u Husitské ba‰ty nejsou jedinou

‰kodou, kterou obãané dopustí na

tváfii svého mûsta. „BûÏnû se nám
napfiíklad stává, Ïe do druhého dne
zmizí kvûtiny vysazené ve venkov-
ních kvûtináãích!“ Zlomit houÏev-

nat˘ kmínek vzrostlého stromku,

to chce sílu a rozhodnû se to niko-

mu nepodafií za pár vtefiin. Navíc

pfii jednom z útokÛ vandalÛ o ví-

kendu z 21. na 22. kvûtna vzaly za

své i kontejnery umístûné poblíÏ,

které se v pondûlí ráno válely v fie-

ce Bílinû. Pfiemístit je na bfieh

a shodit do vody, to muselo zpÛso-

bit pofiádn˘ rámus! Je moÏné, Ïe

by si nikdo niãeho nev‰iml? Îe by

BíliÀané byli slepí a hlu‰‰í? A co

dûlali mûst‰tí stráÏníci, kdyÏ uÏ po

prvním útoku na vefiejnou zeleÀ

ST¤ÍPKY
Z BÍLINYDûtsk˘ den v Hrobãicích

Hrobãice - Aby si dûti svÛj svá-
tek dosytnosti uÏily, zaãaly oslavy
Dne dûtí v Hrobãicích uÏ v pátek
27. kvûtna veãer opékáním bufitÛ.
Celodenní program odstartoval
v sobotu 28. kvûtna v 9.00 hodin
cyklistick˘mi závody tûch nejmen-
‰ích aÏ po dorost. Jejich organiza-
ce se chopili ãlenové Fotbalového
klubu ATERM Hrobãice.

Následovalo malování pfied gará-

Ïemi a hlavní program na hrobnic-

kém fotbalovém hfii‰ti zahájili herci

Divadla Rozmar˘nek z Mostu ve

13.00 hodin. Nejprve se pfiedstavila

skupina historického ‰ermu „Bri-

ganti.“ Dûti si prohlédly automobily

Mûstské policie v Bílinû, která jim

pfiedvedla i ukázky v˘cviku psÛ. Za-

jímaly se i o vybavení vozidla Zá-

chranné zdravotní sluÏby v Bílinû

a bûhem odpoledne se mohly povo-

zit na koních pana Fridricha a vy-

zkou‰et si mu‰ku pfii stfielbû ze vzdu-

chovek na plastové lahve - paintball

a terã. Zaskotaãily si na skákacím

hradu a v bazénu s balónky. Úãastní-

ci nejrÛznûj‰ích soutûÏí získali hrob-

ãické koruny, které smûnili za slad-

kosti. Závûr patfiil dûvãatÛm a chlap-

cÛm z dobrovolného hasiãského

sboru Mûrunice a simulovanému po-

Ïárnímu zásahu. Oslava Dne dûtí se

vydafiila pfiedev‰ím díky sponzorÛm

a lidem, ktefií byli nápomocni pfii je-

ho zaji‰Èování. Svûdãí o tom i hojná

úãast 100 aÏ 150 dûtí. Chtûla bych

jim touto cestou podûkovat.          

BoÏena Zemanová, starostka 

Stránky fotograficky pfiipravil Václav Weber



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ8 9. âERVNA 2005

bylo zfiejmé, Ïe v˘trÏníci s nejvût‰í

pravdûpodobností brali odvahu

a sílu v blízké diskotéce? 

„To je tûÏké,“ krãí rameny fiedi-

tel Mûstské policie Marcel ·piãka.

„V noci o víkendu slouÏí dvû hlíd-
ky. Jednu tvofií mûst‰tí stráÏníci,
ktefií jsou posíleni druhou hlídkou
policistÛ âR. Ale to by jedna z nich
musela u tûch stromkÛ hlídkovat
celou noc!“ Zdá se, Ïe zeleÀ u Hu-

sitské ba‰ty zkrátka ochránit nelze.

Mûsto sice technick˘m sluÏbám fi-

nanãní ‰kodu nahradí, ale samo

zhruba o dvacet tisíc korun pfiijde.

A v˘sledek? Uvidíme, zda se na

podzim bude situace opakovat.

■ Letní rybáfiské soustfiedûní
Místní organizace âeského ry-

báfiského svazu v Bílinû pofiádá od

6. do 20. srpna letní rybáfiské sou-

stfiedûní pro mladé rybáfie ve Vlas-

tûjovicích na Sázavû.

Cena poukazu: 3100,- Kã, hlav-

ní vedoucí: Miroslav ZaÈko. Pfii-

hlá‰ky a bliÏ‰í informace o sou-

stfiedûní na Rybáfiském domovû

v Bílinû nebo na ã. telefonu:

604905631.

Ubytování v chatkách v rekreaã-

ním stfiedisku 20 m od Sázavy.

V areálu jídelna, um˘várny, sprchy

s teplou vodou, tûlocviãna, klu-

bovna, fotbalové hfii‰tû. Dûti bu-

dou plnit soutûÏe nejen s rybáfi-

skou tématikou. V̆ lety po okolí,

koupání ve splavu. Pro drÏitele Se-

veroãeské povolenky zaji‰tûna ho-

stovací povolenka na místû.

■ KC Kaskáda pfiipravuje ta-
neãní kurzy 2005 pro zaãáteãní-
ky

Cena kurzovného pro chlapce

860,- Kã, pro dívku 900,- Kã. Kur-

zovné lze platit ve dvou splátkách

a doklad o zaplacení staãí pfiedloÏit

v den zahájení kurzu. Kurzy v‰ak

budou zahájeny jen v pfiípadû, bu-

dou-li naplnûny minimální poãty

zájemcÛ. Uskuteãní se v Kultur-

ním domû Fontána, první lekce

v úter˘ 13. záfií od 19.00 do 21.30

hodin. Taneãní mistfii Iva a Petr

Dufkovi vyuãují tradiãní spoleãen-

ské tance, latinsko-americké tance,

country, blues, rock-and-roll, zá-

klady spoleãenského chování

a stolování. V pfiípadû vût‰ího zá-

jmu z fiad dospûl˘ch je moÏno

otevfiít také taneãní kurzy pro do-

spûlé. Pfiihlá‰ky a platby v Info-

centru na Mírovém námûstí v Bíli-

nû, dennû od 9.00 do 17.00 hodin.

Tel.: 417810985.

ST¤ÍPKY
Z BÍLINYZ· Lidická se promûnila ve „‰kolu hrou“

Poslední kvûtnov˘ pátek
byl na Z· Lidické neobvykl˘
tím, Ïe si Ïáci mohli z pfiipra-
vené nabídky v‰ech vyuãují-
cích vybrat jeden z nabíze-
n˘ch pfiedmûtÛ dle zájmu
a v nûm se vûnovat neobvy-
kl˘m ãinnostem, které by ne-
bylo moÏno absolvovat v prÛ-
bûhu jedné ãi dvou hodin.
A tak Ïáci 3. - 5. tfiíd volili na-
pfiíklad z pfiedmûtÛ „Máme
rádi zvífiátka,“ „Z povûstí do
povûstí,“ „Ptaãí fií‰e,“ „Plán
mûsta“ a dal‰ích. Skr˘valy se
pod nimi vlastivûda, nûmãina,
pfiírodovûda, v˘tvarná v˘cho-
va, angliãtina a jiné pfiedmû-
ty.

Na 2. stupni si zase dûti vybíra-

ly mezi „Plavu si, ani nevím jak,“

“Za dávn˘mi vûky,“ „Mûsto Pyt-

hagoropolis,“ „âesk˘ jazyk trochu

jinak,“ „Po stopách indiánÛ“ ãi

„Porovnávání krajin“ a „Zábavná

angliãtina,“ takÏe si netradiãnû vy-

zkou‰ely fyzikální pokusy, vybu-

dovaly mûsto matematikÛ, pro‰ly

a tvofiily dûjiny Egypta, pÛsobily

jako redaktofii ãasopisu, sestavova-

ly mapy, jako kmen lín˘ch je‰tûrek

abych mohla vyzkou‰et je‰tû nûja-
ké pfiedmûty,“ nad‰enû vykládala

Simona Kulhánková ze 7.B. Jitka

Radová z 8.A se obávala, co hroz-

ného ji v pfiedmûtovém dnu asi ãe-

ká: „Ale velmi jsem se m˘lila. Di-
vila jsem se, jak se dá netradiãnû
uãit. Kdyby to takto ‰lo ãastûji.
A práce s ostatními dûtmi i paní
uãitelkou byla vynikající. UÏ teì
se tû‰ím aÏ bude dal‰í  pfiedmûto-
v˘ den. Pochopila jsem, Ïe ·kola
hrou skuteãnû existuje.“ Nad‰ení

byli i páni kluci, tfieba Marek

Brouãek z 8.A: „Pfiedmûtov˘ den
se mi moc líbil, protoÏe jsem si vy-
zkou‰el nové vûci. Pfiihlásil jsem
se na indiánskou stezku, coÏ byla
v˘tvarná v˘chova. Mne to moc
bavilo, protoÏe jsem si je‰tû nikdy
nevyzkou‰el malování na obliãej,
stavûní indiánského obydlí a dal-
‰í. Bylo to velmi pouãné. Tento
den by se mohl i v pfií‰tím ‰kolním
roce opakovat.“

Chtûla bych touto cestou podû-

kovat v‰em ÏákÛm i uãitelÛm za

vytvofiení mimofiádného dne, kter˘

nás v‰echny obohatil.

Mgr. Marie Sechovcová,
zást. fieditelky Z· Lidická

si stavûly indiánská obydlí a podle

anglick˘ch receptÛ vyrábûly salá-

ty.

Pozadu nezÛstaly ani pfiedmûty

speciálních tfiíd, které nabízely na-

pfiíklad „Lesní fií‰i plnou pfiekvape-

ní,“ „Svûtadíly,“ „Putování v ãase,“

„Pohádky,“ „Egyptské pyramidy“

nebo také „Po stopách veverky Zr-

zeãky.“ Netradiãnû se uãilo i v 1.

a 2. tfiídách, kde se vyuãování zmû-

nilo v „KlaunÛv den,“ „Hrátky se

zvífiátky,“ „Pohádkov˘ den“ nebo

„Den s pohádkou.“ Cílem pedago-

gÛ bylo na jednotlivé pfiedmûty in-

tegrovat Ïáky rÛzn˘ch roãníkÛ, na-

uãit se v tûchto neobvykl˘ch skupi-

nách spolupracovat, vytváfiet spo-

leãnou práci a získávat nové po-

znatky. V‰em se tento den moc lí-

bil, protoÏe si ho uÏili jak Ïáci, tak

uãitelé  a ve tfiídách vládla bájeãná

pohodová atmosféra.

P¤EDMùTOV¯ DEN? BÁ-
JEâNÁ ·KOLA HROU!

„Byla jsem na fyzice a moc mû
to v‰echno bavilo. AÈ to byly po-
norky, lodû nebo letadla, bylo to
v‰echno super. Chtûla bych, aby
pfiedmûtov˘ch dnÛ bylo více,

Letní amfiteátr na Kyselce

Sobota 11. ãervna od 16.00 hod.

Bílinská scéna odstartuje pravi-

delné koncerty na Kyselce bû-

hem léta.

Koncert bílinsk˘ch kapel Ar-
len, Peter’s band, Grock, Ane-
stezia.
Support: NATURAL, Zina
and Stereophonix Punx
Vstupné: 70 Kã.

Letní promítání zahajuje
17. ãervna od 22.00 hod.

Korsick˘ pfiípad
USA. Komedie. Vstupné: 70 Kã.

Nedûle 19. ãervna od 15.00 hod.

Nebojte se stra‰idel.
Loutková revue pro dûti, odehrá-

vající se na stra‰idelné pÛdû.

Jako hosté vystoupí JÛ a Hele.

Hraje loutkoherecká skupina..

Vstupné: 60 Kã.

vás zve

KniÏní novinky v Mûstské knihovnû
v Bílinû na mûsíc ãerven 2005

KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ
■ A zemfie‰ ukamenováním,
autobiografick˘ pfiíbûh nigerij-

ské autorky, která byla v r. 2001

odsouzena za cizoloÏství k smr-

ti.

■ Bledûmodr˘ kaviár, dobro-

druÏn˘ román souãasné ãeské

spisovatelky Soni ·troblové nás

zavede do Nové Guineje, do

míst vzdálen˘ch civilizaci, kde

dojde k osudovému setkání no-

vináfie z Prahy s etnoloÏkou

z Amsterodamu.

NAUâNÁ PRO DOSPùLÉ
■ Modré poledníky, cestopisná
kniha popisuje odváÏnou v˘pravu

po stopách kapitána Cooka. Ame-

rick˘ novináfi Tony Horwitz sezna-

muje ãtenáfie nejen s odkazem jeho

deníkÛ, ale také s vlastními záÏitky

na replice Cookovy lodi, na které

pracuje v podmínkách stejnû ná-

roãn˘ch jako v 18. století. 

■ VÛnû praÏsk˘ch nádraÏí, oje-
dinûlá publikace Stanislava Musi-

la, kter˘ se dlouhodobû zajímá

o svût Ïeleznic a nádraÏí, nás zave-

de do svûta nádraÏních restaurací. 

PRO DùTI A MLÁDEÎ
■ Darebák David, veselé pfiíbûhy
nenapravitelného malého nezbedy

Davida, jeho vzorného bratfiíãka

Vítka a jejich zoufal˘ch rodiãÛ

a spousty dal‰ích dûtí z pera ame-

rické autorky Francesky Simono-

vé.

■ Pfiíhody Kapky Katky, pohád-
kové vyprávûní Petry Vaisové

a Pavla Dolej‰ího je urãeno dûtem

od tfií do sedmi let. Nenásilnou

formou se zde dûti dozvídají, jak

je dÛleÏitá voda pro Ïivot na ze-

mi.                                       (m‰)
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KULTURNÍ SERVIS

KINO HVùZDA
■ 9. ãervna od 18.00 hod.

■ 10. ãervna od 17.30 hod
a 20.00 hod. 

BoÏská Julie. 
Komedie/drama. USA/VB/Ma-

ìarsko. Vstupné: 60 Kã.  Nepfií-

stupno do 12 let.

■ 14. ãervna  od 18.00 hod.

■ 15. ãervna od 17.30 
a 20.00 hod. 

Ray USA.
Hudební drama. Titulky. Pfiíbûh

hudební legendy Ray Charlese.

Vstupné: 60 Kã. Nepfiístupno

do 12 let.

LETNÍ KINO
KYSELKA

■ 17. ãervna od 22.00 hod.
Korsick˘ pfiípad. 
USA. Komedie. 

Vstupné: 70 Kã.

■ 22. ãervna od 22.00 hod.
Klan létajících d˘k. 
Historické drama. âína. Titul-

ky. Vstupné: 70 Kã. 

Nepfiístupno do 12 let.

V¯STAVNÍ SÍ≈
U KOSTELA

■ V̆ tvarka za ‰kolou.

GALERIE POD VùÎÍ
■ Triangl poprvé. 
Pavla Slezáková, Katefiina Lan-

gerová, Tereza Skfiivanová.

MùSTSKÉ DIVADLO
■ âtvrtek 9. ãervna 

od 17.30 hod.

Jak vykouzlit léto?
Základní umûlecká ‰kola 

v Bílinû.

Vstup: dobrovoln˘.

■ âtvrtek 16. ãervna od 19.00
hod. 

Jako naprost˘ ‰ílenci.
Bílinské divadelní minimum.

■ Pátek 17. ãervna 
od 15.00 hod. 

Slavnostní pfiedávání ocenûní
BofieÀská ãarodûjnice 2005.
Ocenûní nejlep‰ích dûtsk˘ch

recitátorÛ, zpûvákÛ, taneãníkÛ

a v˘tvarníkÛ. Prezence: 14.00 -

14.45 hod.

■ Stfieda 22. ãervna 
od 19.00 hod. 

Kufr. 
Bílinské divadlo Cirkus. Vstup:

85 Kã, v pfiedprodeji 65 Kã.

VernisáÏ V˘tvarka za ‰kolou
Za úãasti zhruba 50 dûtí se 1.

ãervna uskuteãnila ve v˘stavní
síni U Kostela vernisáÏ v˘stavy
v˘tvarn˘ch prací, jeÏ vznikly
v rámci soutûÏe V˘tvarka za ‰ko-
lou. Slavnostní odpoledne zahá-
jila sv˘m pÛvabn˘m vystoupe-
ním „mrÀata“ ze Z· Maxe ·va-
binského. Aãkoli není podmín-
kou BofieÀské ãarodûjnice, aby
její úãastníci pfiedvedli své umû-
ní ve v‰ech disciplínách, tedy re-
citaci, zpûvu, tanci i pfii v˘tvarné
soutûÏi, M· ·vabinského absol-
vuje v‰echno. A nutno zdÛraznit,
Ïe ãasto vítûzí:

I. kategorie - kolektivy: 1. mís-
to: M· Chlum - vláãek z karto-
nu, 2. místo: pfiípravka Z· Li-
dická - auta z kartonu, 3. místo:
M· Síbova - kolo budoucnosti
z kartonu a novin.

I. kategorie - jednotlivci: 1. mís-

to: Natálie Arpá‰ová -  obrázek. 2.

místo: Tereza Lí‰ková - obrázek. 3.

místo: Jana Trubaãová - obrázek.

II. kategorie - jednotlivci: 1.

místo Katefiina Schuranová - kera-

mika, létající talífi. 2. místo: Mar-

kéta Prchalová - keramika, psí

spfieÏení. 3. místo: Radek Dlouh˘ -

auto, pastely.

II. kategorie - kolektivy: 1. mís-

to: Z· Aléská - auto Coca - cola, 2.

místo: Z· Aléská - autodráha, 3.

místo: Z· Hostomice - vláãek, ko-

láÏ.

III. kategorie - jednotlivci: 1.

místo: Josef Trãka - Ïluté letadlo

s blanit˘mi kfiídly,

2. místo: Tereza Procházková -

Dvû stû tfiicet zachránûn˘ch obojÏivelníkÛ
To je bilance tradiãní jarní záchranné akce orga-

nizované spoleãnû Bílinskou pfiírodovûdnou spoleã-
ností a bílinsk˘m gymnáziem v sobotu 14. kvûtna.
OhroÏenou oblastí tentokrát byla ta ãást v˘sypky
Pokrok, která bude v následujících mûsících pfiesy-
pána dal‰í vrstvou jílu a písku z prvního skr˘vko-
vého fiezu povrchového  Dolu Bílina.  

Na místû se v‰ichni úãastníci pfiesvûdãili, Ïe se na

místo dostavili doslova v hodinû dvanácté. Zakladaã

Z-81 jiÏ zahájil do daného prostoru sypání. V mnoÏ-

ství velk˘ch kaluÏí a tÛnûk zde bylo 14 úãastníky ak-

ce, mezi kter˘mi  drtivû pfievaÏovaly  zástupkynû nûÏ-

ného pohlaví v podobû studentek gymnázia, uloveno

pfies dvû stovky obojÏivelníkÛ a mnoÏství vodního

hmyzu. Mezi pfiená‰en˘mi Ïivoãichy pfievaÏovali pul-

ci skokana hnûdého (kolem 100) a mladé Ïabky sko-

kana skfiehotavého (106). Uloveno bylo ale i nûkolik

kunûk obecn˘ch a skoro dvacet  ãolkÛ dvou druhÛ.

V‰echny jmenované druhy patfií v âeské republice do

seznamu ohroÏen˘ch a tudíÏ chránûn˘ch druhÛ. K ma-

nipulaci s nimi je potfieba získat v˘jimku ze zákona.

Tuto podmínku splÀuje Bílinská pfiírodovûdná spoleã-

nost jiÏ druh˘m rokem. Zachránûní Ïivoãichové byli

vypu‰tûni na rekultivované plo‰e na vnitfiní v˘sypce

dolu nedaleko Ledvické elektrárny do mûlké vodní

nádrÏe. Kromû Bílinské pfiírodovûdné spoleãnosti po-

mohly jako obvykle ke zdárnému prÛbûhu akce i Se-

veroãeské doly, které zajistily dopravu na místo

a umoÏnily vstup na vefiejnû nepfiístupnou lokalitu.

âasovû byla akce koordinována  s obdobnou akcí lit-

vínovské ‰koly Humanitas, která probûhla v jiné ãásti

dolu o ãtyfii dny dfiíve.                                 K. Mach

Létací ko‰tû sice Ïádnou cenu nevyhrálo, ale líbilo se.     Foto: V. Weber

MrÀata z M· ·vabinského zaujal autobus Coca Cola.      Foto: V. Weber

keramika, balón, 3. místo: Jakub

Gabão - historické kolo.

III. kategorie - kolektivy: 1. mís-

to Z· Lidická - balony a mûsto

z kartonu, 

2. místo: K. Drábková a M. ¤e-

fiichová - kresba tuÏkou, 3. místo:

A. Charvát a L. Soukup - plechové

auto.

Vítûzové na I. místech budou
17. ãervna odmûnûni titulem
„BofieÀská ãarodûjnice 2005,“
kter˘ jim bude udûlen v Mûst-
ském divadle v Bílinû.
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Dopraváãek rok od roku prestiÏnûj‰í

Karel IV. je dle Lidické nejv˘znamnûj‰ím âechem!

Novosedlice - Vûdomostní sou-
tûÏ o putovní pohár starosty ob-
ce Dopraváãek, kterou tradiãnû
organizuje Z· Novosedlice, a jeÏ
má provûfiit úroveÀ dopravní v˘-
chovy dûtí I. stupnû základních
‰kol, letos pfiivítala 23 ãtyfiãlen-
n˘ch druÏstev z Teplicka. S v˘-
jimkou Z· Metelkovo námûstí se
zúãastnily v‰echny teplické zá-
kladní ‰koly, pfiijely dûti z Kosto-
mlat, Dubí, Duchova, Krupky
a Bystfian. Bílina mûla své za-
stoupení ve druÏstvech Z· Lidic-
ká a Aléská a obû pfiijela do No-
vosedlic s ambicemi vítûzÛ.

Dopraváãek se koná na doprav-

ním hfii‰ti u Z· Novosedlice a nad

v˘kony zhruba stovky závodníkÛ

bdûlo 39 dûtsk˘ch a 14 dospûl˘ch

rozhodãích. Dûti se utkaly v jízdû

zruãnosti, pfiedvedly, jak ovládají

jízdu po vefiejné komunikaci, pro-

vûfiily své znalosti dopravních zna-

ãek a pfiedpisÛ i zda jsou schopny

poskytnout kamarádovi první po-

moc a jestli ovládají základní vy-

bavení kola. Kromû dopravního

hfii‰tû obsadily na celé dopoledne

také mûstskou knihovnu, jídelnu

a dokonce i obecní úfiad, kde byla

rozmístûna stanovi‰tû teoretické

ãásti soutûÏe. „AlespoÀ si vyzkou-
‰ejí, jak se mají pohybovat na
chodníku a jak pfiecházet silnici
a navíc poznají i na‰i obec,“ vy-

svûtlila fieditelka Z· Novosedlice

Ilona Svobodová. 

Uãitelka Ilona Jáno‰íková ze Z·

Lidická na‰tûstí nikdy Ïádn˘ úraz

dûtí na silnici nezaÏila. „Místo nû-
kdej‰ího BESIPU teì máme AJAX,
podle kterého uãíme dopravní v˘-
chovu a myslím, Ïe se jí kaÏdá uãi-
telka vûnuje uÏ od první tfiídy.“ Do

Novosedlic pfiijela s tfieÈáky, dûtmi

osmi a devítilet˘mi. „Jezdím s pfiil-
bou, abych, kdyÏ slítnu, si nerozbil

hlavu,“ tvrdil Martin Balá‰. Ale

vût‰ina klukÛ a holãiãek pfiiznala,

Ïe obãas sednou na kolo i bez ní.

Pfiitom ze zákona má kaÏd˘ cyklis-

ta do patnácti let pfiilbu povinnou

a kdo z dospûl˘ch je chytr˘, nasa-

dí si ji také. 

DruÏstvo Z· Aléská doprovodi-

la do Novosedlic uãitelka Alexan-

dra Hájková. „Myslím, Ïe jim ‰la
celkem slu‰nû zdravovûda. Problé-
my budou mít zfiejmû s dopravním
policistou, kter˘ fiídí kfiiÏovatku,
k tomu jsme se pfii vyuãování je‰tû
nedostali. Máme sice AJAXE, kde
je dopravní v˘chova, ale je na to
málo ãasu,“ povzdechla si. „Její“

dûti pr˘ jezdí vÏdycky jenom

s pfiilbou! „Já musím! Máma by se
bála!“ tvrdili David Fait a Matyá‰

Stanislav. „Já ji nosím taky
pofiád,“ pfiidaly se Karolína Ková-

fiová a Leona ·rédlová. A jak to le-

tos v Novosedlicích dopadlo? Na

prvním se umístila teplická Z· Bí-

lá Cesta. DruÏstvo Z· Lidická

z Bíliny obsadilo páté místo, dûti

z Aléské skonãily na patnáctém. 

Dûti Z· Aléská se na Dopraváãka pfiipravovaly v multimediální uãebnû.

Zdálo se, Ïe Uãitel národÛ v Lidické zvítûzí. Ale porazil ho Karel IV.

Dne 18. 5. vyvrcholil na Z· Li-
dická projekt, v jehoÏ rámci Ïáci
zvolili 10 nejv˘znamnûj‰ích ães-
k˘ch osobností. Cílem projektu
byla nejen integrace poznatkÛ
z rÛzn˘ch pfiedmûtÛ, ale také
osobnostní a sociální v˘chova dûtí,
mediální v˘chova, v˘chova demo-
kratického obãana a v˘chova
k my‰lení v evropsk˘ch a globál-
ních souvislostech. Prací ve skupi-
nách se Ïáci nejen uãili t˘mové
spolupráci, ale podíleli se na vy-
tváfiení pozitivního klimatu na
‰kole. 

Tomuto dni pfiedcházela  témûfi

dvout˘denní pfiíprava, v rámci níÏ

Ïáci na hodinách v˘tvarné v˘chovy

kreslili v˘znamné ãeské osobnosti,

mluvilo se o nich na hodinách ãeské-

ho jazyka, dûjepisu a obãanské v˘-

chovy. Na ‰kole probûhlo ve  4. - 9.

roãníku hlasování, ve kterém Ïáci

zvolili 10 nejv˘znamnûj‰ích âechÛ.

Îáci tûchto tfiíd byli rozlosováni do

10 skupin a kaÏdá skupina si vyloso-

vala osobnost, kterou bude zpraco-

vávat. RovnûÏ vyuãující pro jednot-

livé skupiny byli zvoleni losem a po

cel˘ den byli dûtem k dispozici jako

rádcové.

Ráno 18. 5. jsme se v‰ichni setka-

li v tûlocviãnû, kde bylo pfiipomenu-

to, Ïe kaÏdá skupina musí pfiipravit

písemnou, ústní a v˘tvarnou prezen-

taci své osobnosti, ve které bude ob-

saÏena faktografie a historické sou-

vislosti, v˘znam osobnosti, místopis,

kter˘ se k ní pojí, prostû maximum

informací, jeÏ o v˘znamu této osob-

nosti pfiesvûdãí ostatní.

Jednotlivé úkoly zpracovávali Ïáci

se sv˘mi uãiteli ve tfiídách. Pfies vûko-

vou rÛznorodost, neboÈ v kaÏdé skupi-

nû byli zastoupeni Ïáci v‰ech roãníkÛ,

panovala ve v‰ech skvûlá atmosféra

a v‰ichni úÏasnû spolupracovali. V̆ -

sledkem byly v˘borné prezentace ne-

jen písemné, ale i ústní, které byly

ãasto pojaty jako dramatizace.

Následující den pak Ïáci hlasova-

li o nejlep‰í prezentaci a projekt vy-

hodnotili.

Nejlep‰í prezentaci zpracovala

skupina ã. 5  Mgr. Nové, která si vy-

losovala osobnost Milana Baro‰e.

Celkovû vyhrál na na‰í ‰kole v hla-

sování o nejv˘znamnûj‰í osobnost

Karel IV.

Hodnocení projektu Ïáky je jed-

noznaãnû v˘borné a jsme moc rádi,

Ïe nejen splnil, ale pfiímo pfiedãil na-

‰e oãekávání. 

Z ohlasÛ ÏákÛ:
Volba 10 nejv˘znamnûj‰ích âechÛ

byl rozhodnû velmi dobr˘ nápad.
Naprosto mi sedûla skupina na‰ich
19 ãlenÛ, ktefií pracovali velmi peãli-
vû a zodpovûdnû. Byl jsem moc rád,
Ïe jsme si vylosovali jako vyuãující-
ho paní uãitelku ·ípovou, která nám
s na‰í osobností velmi pomohla.

Jan Ámos Komensk˘ mi ze zaãát-
ku, kdyÏ jsem si na informaãní tabu-
li pfieãetl jeho jméno, pÛsobil tako-
v˘m divn˘m dojmem. Zaãal jsem b˘t
trochu nervózní, ale ostatní ãlenové
na‰eho t˘mu mû uklidnili  natolik, aÏ
jsem zjistil, Ïe to moÏná nebude ta-
kov˘ hrozn˘ nápad.

Hned první den jsme si zaãali
hledat v‰echny dostupné materiály
ke Komenskému. Ale byl tu jeden
háãek. Na‰e mûstská knihovna byla
aÏ po u‰i narvaná ostatními“soupe-
fii“. Trvalo moc dlouho, neÏ jsme se
dostali na fiadu k poãítaãi, kter˘
nám pfii‰el jako nejvhodnûj‰í pro-
stfiedek. V‰echny materiály jsme
v den D donesli do ‰koly. Hned jsme

zaãali na projektu pracovat. Práci
jsme si rovnomûrnû rozdûlili mezi
ostatní ãleny na‰í skupiny. Ov‰em
na v‰echny na‰e nápady nezbylo
dost ãasu.

V tûlocviãnû jsme v‰ichni stáli ja-
ko opafiení, kdyÏ jsme vidûli úÏasné
prezentace a pfiípravu ostatních. 

I kdyÏ si myslím, Ïe práce ostat-
ních byly o nûco lep‰í, tuto akci bych
rozhodnû zopakoval. Ale to já uÏ ta-
dy nebudu, místo mne uÏ bude pfied
diváky stát nûkdo jin˘. V‰ichni mûli
práce skvûle propracované a já mám
o záÏitek více.

Luká‰ Brázda 9. A
Mgr. Marie Sechovcová,
zást. fieditelky Z· Lidická
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SK SIAD Bílina v. FK Jiskra Velké Bfiezno 3:1 (1:0)

Sportovní úspûchy ÏákÛ speciálních tfiíd na Z· Lidická

Bílina - Jarní spanilá jízda bílin-

sk˘ch fotbalistÛ pokraãuje. Druhé

muÏstvo tabulky zklamalo v Bílinû

na celé ãáfie. Za cel˘ zápas vystfie-

lilo dvû stfiely, které mohly Pohla

ohrozit. 

Naopak bílinsk˘ brankafi se stal

stfielcem zápasu.  Bílina nastoupila

bez potrestaného Nováka a zranû-

ného Kovaãky, kterého dobfie na-

hradil  ·ulek. Naopak po trestu na-

stoupil Procházka. Hned v úvodu

se dostali domácí do vedení, kdyÏ

trestn˘ kop z 20 metrÛ poslal k ty-

ãi Hasal a vstfielil tak osmou jarní

branku. Potom pálil Truneãek

a vyraÏen˘ míã poslal do náruãe

Krysla Moravec. AÏ po ãtvrt hodi-

nû se dostali ke stfiele také hosté,

ale Jirkovského stfielu Pohl vyrazil.

Bílina si udrÏovala stále pfievahu,

ale stfiely Hasala, Moravce ani Pro-

cházky  se do branky nedostaly.

V poslední minutû zahrozil ·Èast-

n˘, ale Pohl chytal v pohodû.  „Za-
tím to je dobré, soupefi je bezzub˘.
Kluci bûhají, ‰koda, Ïe jsme nedali
je‰tû jednu branku,“ pfiem˘‰lel

o poloãase bílinsk˘ prezident Petr

Arpá‰.  

Také úvod druhého poloãasu

patfiil domácím. Hasal nasadil ke

svému tradiãnímu sólu a brankafi

Krysl ho poslal k zemi. Penaltu

promûnil domácí brankafi Pohl.

Tlak pokraãoval, z pûkné akce

Beãvafiíka  byl  jen  roh a potom

Seidl pálil nad.  Ov‰em bílinská

obrana se nevyvarovala chyby. Po

trestném kopu lehce hlavou teão-

val ·turm a domácí vypadli z tem-

pa. Po pûti minutách se opût na‰li

a stfiílel Krejãí. V 77. min. se pro-

bil do velkého ãtverce Procházka,

Jirkovsk˘ ho stáhl za dres a bylo

z toho vylouãení a pokutov˘ kop.

Pohl si ho zopakoval a o v˘sledku

bylo rozhodnuto. 

„Od druhého muÏstva tabulky
jsem ãekal jin˘ v˘kon. Pro nás to
byl pohodov˘ zápas a tfii kola pfied

koncem to byly dÛleÏité tfii body,“
dodal Petr Arpá‰.  Spokojen byl

i asistent trenéra Milan Tietze:

„Bylo to zaslouÏené vítûzství. Pfie-
hráli jsme Bfiezno po v‰ech strán-
kách a k niãemu jsme ho nepustili.
Rozhodl kolektivní v˘kon, ale pfie-
sto bych vyzdvihl v˘kon Michala
Hasala. A také jsme objevili nové-
ho stfielce.“ 

Branky: 47. , 77. Pohl (oba PK),

3. Hasal - 69. ·turm. 

Sestava Bílina: Pohl - Zelenka,

·ulek, Hasal, Beãvafiík - Procház-

ka, Christov, Moravec (83. Ma‰a-

ta), Mergl (80. Spáãil) - Truneãek,

Seidl (68. Krejãí).                (ob)

Bílina - Z· Lidická má kromû
bûÏn˘ch tfiíd i tfiídy speciální.
Kromû  odli‰ností ve vzdûláva-
cím programu se li‰í i tím, Ïe
mají v rozvrhu 3 hodiny tûlesné
v˘chovy t˘dnû. Co se tedy sportu
t˘ãe, patfií tito Ïáci mezi nejak-
tivnûj‰í na ‰kole. 

MoÏná i proto neb˘vá problé-

mem Ïáky pfiipravit na soutûÏ v fia-

dû sportovních odvûtví. Jejich tou-

ha „h˘bat se „ je totiÏ pfiíkladná.

Ale nejde jen o symbolickou úãast,

na‰i Ïáci dosahují i velmi dobr˘ch

v˘sledkÛ a umístûní. Pro pfiehled

uvádím v˘ãet akcí a umístûní na

nich ve druhém pololetí tohoto

‰kolního roku:

■ Okresní pfiebor ve florbale ZV·
- 5. místo

■ Okresní pfiebor v sálové kopané
ZV· - 1. místo

■ Okresní pfiebor v nohejbale ZV·
- 1. místo

■ Okresní pfiebor v malé kopané
ZV· - 3. místo

■ Okresní pfiebor v atletickém

ãtyfiboji ZV· - druÏstvo dívek 2.

místo

-  druÏstvo chlapcÛ 3. místo

-  fiada umístûní do 3. místa v in-

dividuálních soutûÏích

■ Okresní pfiebor v basketbalu

ZV· - 2. místo

Mimoto byli na‰i 2 Ïáci v okres-

ním v˘bûru, kter˘ se zúãastnil

krajského finále v malé kopané,

kde obsadil 3. místo.

Na v‰ech akcích na‰i Ïáci nejen

pfiíkladnû bojovali, ale se i bezvad-

nû chovali, a tím zajistili ‰kole tu

nejlep‰í reklamu. Na‰e ‰kola se

mÛÏe opfiít i o jejich dovednosti

a zku‰enosti pfii organizování rÛz-

n˘ch akcí, na nichÏ plnívají funkci

rozhodãích. Na závûr bych jen do-

dal, Ïe práce ve speciálních tfiídách

je moÏná sloÏitûj‰í, ale o to více

potû‰í úspûchy, kter˘ch lze se Ïáky

dosáhnout.   Mgr. Martin S˘kora,
vyuãující tûlesné v˘chovy  

TJ Oldfiichov v. SK SIAD Bílina 1:0 (0:0)
Oldfiichov - Okresní derby v 1. A tfiídû bylo

poznamenané vedrem a neúpln˘mi sestavami

obou muÏstev. Bílinû chybûl zranûn˘ Kovaãka,

distancovan˘ Novák i Seidl a Truneãek.  Po

opatrném zaãátku  poprvé vystfielili hosté, ale

Mergl, Hasal i Moravec mífiili do brankafie ¤e-

holy. Domácí se doãkali po ãtvrt hodinû.  LanÏ

ve v˘borné pozici ‰patnû trefil míã a vzápûtí

·tika napálil bfievno. 

V poslední ãtvrt hodince první pÛle domácí

pfiitlaãili. Nejdfiíve stfiílel Fryã  nad a dal‰í stfie-

lu mu Pohl chytil.  V 41. min. „cviãil“ bílin-

skou obranu Kloc, ale nakonec vystfielil vyso-

ko nad. V úvodu druhé pÛle mûl ‰anci bílinsk˘

Moravec, ale z úhlu nastfielil bfievno. Rozho-

dující moment pfii‰el v 53. min. Kloc si nabû-

hl na centr aÏ pfied branku Bíliny a lehce teão-

val do sítû. Potom se zaãaly mnoÏit i fauly.

Ale rozhodãí ·mejkal byl hodnû nepfiesn˘,

velké fauly pfiehlíÏel a malé trestal. V 54. min.

dostal za zbyteãn˘ faul zezadu Christov jen

Ïlutou.  Pronikajícího Holubiãku fauloval za

Ïlutou i Hasal a z trestného kopu trefil domácí

Fryã bfievno. 

V 68. min. se nepískal faul na Hasala, ten na

zemi oplácel a byla z toho ãervená karta. Pfii-

tom Hasal patfií k nejslu‰nûj‰ím bílinsk˘m hrá-

ãÛm. Po protestech byl z laviãky vykázán i bí-

linsk˘ trenér Erben.  Domácí vycítili ‰anci a Bí-

lina byla v útoku naprosto ne‰kodná a na zvrat

v utkání  nemûla.   ¤ada hráãÛ konãila napros-

to vyãerpaná. Teãku za zápasem udûlala Ma‰a-

tova hlaviãka vedle oldfiichovské branky. Na

druhé jarní poráÏce jiÏ nic nezmûnila.  Zaslou-

Ïené vítûzství domácích potvrdil i bílinsk˘ ve-

doucí muÏstva Miroslav Spáãil: „Podle mého
názoru ovlivnila utkání neúãast útoãníkÛ Tru-
neãka a Seidla. A je to mÛj názor, Ïe bílin‰tí
hráãi zápas podcenili. Mysleli si, Ïe se tady vy-
hraje samo. Podali ‰patn˘ v˘kon, nikdo nevyni-
kal, celé muÏstvo hrálo ‰patnû.“  

Branka: 53. Kloc.

Sestava Bíliny: Pohl - Zelenka, ·ulek, Hasal,

Beãvafiík  -  Procházka,  Christov, Spáãil (63.

Tietze), Mergl - Moravec, Ma‰ata.           (ob)
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âeská Lípa pfiivítala v sobotu 28. kvûtna doro-

stence na Krajském pfieboru Severoãeské oblasti.

Bílina, i pfii malém zastoupení, získala tfii medai-

le, z nichÏ jednu zlatou ozdobil Vladislav Tuláãek

nov˘m ãesk˘m dorosteneck˘m rekordem, kdyÏ

mu k hranici dvaceti metrÛ ve vrhu koulí chybûlo

‰est centimetrÛ. V̆ konem 19,94 zdolal rekord

Martina Bílka z SK Slavia Praha o 16 cm a je te-

dy drÏitelem rekordu z haly i z dráhy. Dal‰í titul

získal v hodu diskem za 53,43 m. Dal‰ím medai-

listou se stal Radek Johanna, kter˘ v závodû na

800 m získal tfietí místo ãasem 2:07,57. V bûhu na

400 m obsadil celkové 7. místo. Ve stejném roz-

bûhu ho porazil oddílov˘ kolega Nikola Ferstel,

kter˘ skonãil pát˘. Krajsk˘ pfiebor Ústeckého kra-

je Ïactva byl medailovû úspû‰nûj‰í. V Dûãínû,

v nedûli 29. kvûtna, získaly tituly pfieborníka An-

na Svobodová v o‰tûpu a Radka Urbanová na 100

metrÛ pfiekáÏek. Druhé místo obsadil Tomá‰ Jo-

hanna v závodû na 800 m, Milan Mafiík v kouli,

Anna Svobodová v disku a kouli. Na tfietích mís-

tech skonãili Vladimír Vlãek ve v˘‰ce, Alena Va-

níková na 100 m pfi. a v kouli, Katefiina Rosezino-

vá v disku a o‰tûpu. Zahájeny byly i ligové soutû-

Ïe. První kolo mají za sebou druÏstva muÏÛ i Ïen

AK Bílina. Na prvoligov˘ závod odjeli v sobotu

21. kvûtna bílin‰tí atleti a atletky aÏ do dalek˘ch

DomaÏlic. Po prvním kole jsou zatím muÏi na 6.

místû, Ïeny jsou sedmé. 

O v˘sledcích druhého kola, které se uskuteã-

nilo v sobotu 4. ãervna v Bílinû, vás budeme in-

formovat v pfií‰tím vydání Bílinského zpravo-

daje.                                                               (kÏ)

Tuláãek pfiekonal dal‰í ãesk˘ rekord

Bílin‰tí rybáfii znovu zvítûzili
Litvínov - Územní kolo Zlaté udice opût probûhlo v reÏii závodníkÛ z Bíliny. Tato

soutûÏ je setkání mlad˘ch rybáfiÛ, ktefií mezi sebou provûfiují dovednosti v lovu ryb udi-

ci na plavanou, v rybolovné technice a v rybáfisk˘ch znalostech. Dûti z Bíliny opût uká-

zaly, Ïe PetrÛv cech nemusí mít starosti o své následovníky. V kategorii ÏákÛ zvítûzil

Antonín Vr‰ata, v kategorii ÏákyÀ Dana Králová a kategorii juniorÛ ovládl reprezentant

âR v rybolovné technice  Marek Bafitipán. V soutûÏi druÏstev zvítûzilo druÏstvo Bíli-

ny, na dal‰ích místech bylo umístûní následující: Chomutov, Most, Litomûfiice, Liberec,

âeská Lípa.   Vítûzné druÏstvo postupuje na národní kolo Zlaté udice, které v leto‰ním

roce probûhne v Hradci Králové.   Ing. Ivan Bíl˘

âeské Budûjovice -  Marek

Bafitipán, reprezentant âR

v rybolovné technice v leto‰-

ním ãeském poháru neochut-

nal hofikost poráÏky. Dosavad-

ní dva  poháry (Fr˘dlantsk˘

a Jihoãesk˘), které slouÏí záro-

veÀ jako nominaãní závody na

Mistrovství svûta ve ·védku,

vyhrál. K tomu, aby se tento

reprezentant âR z Bíliny kva-

lifikoval na juniorské mistrov-

ství svûta, musí zabodovat je‰-

tû v jednom závodu âeského

poháru. Pokud se zdafií splnit ve‰keré zámûry, bude to his-

torick˘ úspûch jak pro mûsto Bílina, tak i pro Ústeck˘ kraj,

ponûvadÏ v celé historii tohoto sportu se to v rámci na‰eho

kraje nikomu nezdafiilo.                                        (biv)

POPUTUJE DO BÍLINY
âESK¯ POHÁR
v rybolovné technice?


