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DùTI FITNESS aneb sportem proti drogám
12. 11. 2005 se v DDM uskuteãnilo semifinálové kolo soutûÏe v ae-

robiku a Hip - Hopu. Do Bíliny se sjeli soutûÏící z Kadanû, Mnicho-
va Hradi‰tû, Mostu a Krupky. Celkem soutûÏilo 136 dûtí. SoutûÏ by-
la rozdûlena do  nûkolika kategorií a to ‰koliãky 5-7 let, pfiípravky 8
aÏ 10 let , mlad‰í kategorie 11-13 let, star‰í kategorie 14-16 let a ka-
tegorie Hip - Hopu.

DDM Bílina, 2. Jana VáÀová -

DDM Bílina, 3. Michaela

Sedlmaierová - DDM Bílina, 2.
kat. - 1. Tereza âerná - DDM Bíli-

na, 2. Eli‰ka Plíhalová - DDM

Mnichovo Hradi‰tû, 3. Eli‰ka Lan-

dová  - DDM Mnichovo Hradi‰tû,

3. kat. - 1. Michaela Koubková -

DDM Bílina, 2. Petra Elischerová

- DDM Bílina, 3. Michaela Ryjáã-

ková - DDM Bílina, 4. kat. - 1. Ni-

kola Samoh˘lová  - DDM Bílina,

2. Lenka Kárová - DDM  Most, 3.

·árka Nápravníková - DDM Krup-

ka. Hip - Hop: 1. Petra Jameãková

- KadaÀ, 2. Natálie ¤ehoviãová -

KadaÀ, 3. Nikola Hovorková - Ka-

daÀ. 

Celou soutûÏí  provázel Vlasta

Vébr, moderátor rádia Most. A jak

se jemu celá soutûÏ líbila? „Já

mám tyhle akce moc rád, protoÏe

se pracuje s dûtmi, které jsou bez-

prostfiední a ochotnû spolupracují.

Urãitû je lep‰í, kdyÏ se dûti vûnují

nûjakému koníãku a nevysedávají

doma u poãítaãe nebo se toulají jen

tak po ulici. S DDM Bílina spolu-

pracuji uÏ celkem dlouho a jejich

akce mají vÏdy velk˘ ohlas nejen

u dûtí, ale i u dospûl˘ch.“

„SnaÏili jsme se, aby celá soutûÏ

probûhla podle pravidel. Tuto sou-

tûÏ jsme v Bílinû pofiádali poprvé,

a tak se nûkde nûjaká ta chybiãka

vloudila. Nakonec v‰e dopadlo

dobfie a hlavnû dûtem se den stráve-

n˘ v DDM líbil. Chybami se ãlovûk

uãí, a tak doufám, Ïe ãím ãastûji bu-

deme tyto soutûÏe pofiádat, tím lep-

‰í to bude i po stránce organizaãní,“

zhodnotila za pofiadatele Vûra

Ryjáãková.              Lada Laiblová

Hodnotila se technika provedení

jednotliv˘ch krokÛ, schopnost za-

chytit choreografii, drÏení tûla

a celkov˘ dojem. Do finále, které

se bude konat v Praze v lednu

2006, postupují vybrané dûti ze se-

mifinálov˘ch kol. Za Bílinu po-

stoupilo celkem 41 dûtí.

1. kat. - 1. Barbora Zdvíhalová -

Vítûzky I. kategorie.                                                       Foto: V. Weber

BÍLINSKÉ CD JE HOTOVÉ
Jeho kfiest probûhne 29. 11. 2005

v Mûstském divadle na slavnostním ve-
ãeru Belinensis, z rukou fieditele DolÛ
Bílina, ing. Antonína Vincence.

Podafiilo se naplnit ideu celého projektu,

vytvofiit poãin, jeÏ bude v˘povûdí souãasné

generace bílinsk˘ch pfiíznivcÛ hudby

a zpûvu. KaÏd˘ BíliÀan se mohl pfiidat

a dát do spoleãného díla nûco ze svého

umûní a budiÏ s radostí kvitováno, Ïe se

tak dûlo v aÏ neoãekávanû vysokém poãtu. 

Dlouhá léta vûnovaná práci na umûlec-

kém rÛstu bílinského souboru Schola Viva

se pfii vzniku na‰eho CD v˘raznû projevila

a soubor patfiil pfii jeho realizaci k hlavním

oporám.  Ne‰lo jen o interpretaci vlastní

skladby pro CD, ale téÏ o pomoc jeho ãle-

nÛ ménû zku‰en˘m „kolegÛm“, pfii natáãe-

ní sborÛ, kaÏd˘ individuálnû na ‰kolách

atd. Zvlá‰tní uznání patfií zejména sbor-

mistrovi Mgr. Janu Mary‰kovi. KaÏd˘, kdo

se zúãastnil byÈ jediného natáãecího dne,

mûl moÏnost poznat, jak˘m byl pfiínosem.

KdyÏ se mu pfii prvním nahrávání sborÛ na

(Pokraãování na str. 2)Pavlína Seniã
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M. âERMÁKOVÁ, 
47 let, v domácnosti:

„ANO. Je to stále stej-

né. Novou vyhlá‰kou

se nic nezmûnilo. Pu-

bertální mládeÏ se

opût baví tím, Ïe sil-

vestrovskou pyrotech-

niku naschvál háÏe li-

dem pod nohy. Odná-

‰ejí to stafií lidé, dûti

v koãárcích ale i psi

uvázaní pfied obchody. 

D. âADILOVÁ,
36 let, nezamûstnaná:

„ANO. Moc mi to va-

dí. Je to kaÏd˘ rok

pfied koncem roku

stejné. Petardy by se

mûly prodávat jen oso-

bám star‰ím osmnácti

let a ne i dûtem. Za ta-

kové klukoviny bych

trestala pfiedev‰ím ro-

diãe a také prodejce.“

B. PERTLOVÁ,
21 let, studentka:

„ANO. Hluk z odpále-

n˘ch petard mi pocho-

pitelnû vadí. Kluci

bouchají od rána do

veãera. Bouchací ku-

liãky hází lidem pod

nohy nebo z oken na

chodník. Mûla by se na

to mûstská policie více

zamûfiit, kdyÏ je tu no-

vá vyhlá‰ka.“

A. LASLOPOVÁ,
62 let, dÛchodkynû:

„ANO. Je to stále ‰pat-

né. Silvestrovskou py-

rotechniku bych proto

prodávala jen pár dnÛ

pfied Silvestrem a ne

jak je tomu nyní. Pak

by nedocházelo k sou-

ãasné situaci, kdy se

rozverná mládeÏ baví

odpalováním petard na

sídli‰tích.“

L. âIHÁKOVÁ,
33 let, na matefiské: 

„ANO. Nemyslím si,

Ïe by s novou vyhlá‰-

kou byl letos vût‰í klid.

Práskání petard je tu

totiÏ témûfi na denním

i noãním pofiádku.

V tomto ohledu by mû-

li b˘t prodejci i rodiãe

k mládeÏi dÛslednûj‰í

a ãastûj‰í kontroly by

mûli dûlat i stráÏníci.“

L. TONKOVÁ,
16 let, studentka:

„ANO. Je to nepfií-

jemné. Kluci petardy

háÏí i do obchodu.

DÛchodcÛm pod no-

hy, dûtem pod koãár-

ky. Je to ‰patné. Mys-

lím si, Ïe by si to mûli

nechat na Silvestra

a neobtûÏovat hlukem

své okolí.“

Vadí vám pfiedãasné odpalování petard na bílinsk˘ch sídli‰tích a je letos situace lep‰í?
Ptal se a fotografoval Jan Vran˘

(Dokonãení ze str. 1)
podium neãekanû „dostavilo“ na

250 rozjafien˘ch dûtí, v‰ichni oãe-

kávali spí‰e sbormistrovo zkolabo-

vání, ale on dokázal situaci zvlád-

nout a v‰e s dûtmi natoãit. Bylo-li

potfieba, chopil se i rozeznívání

kostelního zvonu.

Pûveck˘ soubor pfii ZU· Ko-

mofiinka dal ve prospûch spoleã-

ného díla jednodu‰e úplnû v‰e,

co mohl. Podílel se pûvecky na

vzniku ãtyfi skladeb, vãetnû jedné

autorské od fieditele ZU· Jifiího

Kopy a jeho uãitelé vypomáhali,

kde bylo potfieba i vysoko nad rá-

mec sv˘ch pracovních povinnos-

tí. Napfiíklad vedoucí Komofiinky

Veronika Duchoslavová na sebe

vzala v hektick˘ch dnech pfied

odevzdáním podkladÛ k v˘robû

CD úlohu v˘konné asistentky

a zÛstávala pracovat se ãleny or-

Zelen˘ telefon je tu i pro Bílinské

ganizaãního t˘mu dlouho pfies

pÛlnoc. 

Pfiíjemné pfiekvapení pfiipravilo

organizátorÛm HCMB místní

gymnázium. Obohatilo CD vlastní

autorskou skladbou s jímavou me-

lodií a textem naplnûn˘m lidskos-

tí, o ‰tûstí a pfiátelství. To z inter-

pretÛ vyzafiovalo i v nahrávacím

studiu a z nahrávky písnû je to „cí-

tit“.

V˘znamné místo v Ïenském

sboru zaujaly zástupkynû na‰ich

seniorÛ z obou klubÛ dÛchodcÛ,

ã.1 z PraÏského pfiedmûstí, veden˘

paní Fialovou a ã. 2 z Teplického

pfiedmûstí, veden˘ paní Vachalco-

vou. 

PfiíleÏitosti pfii sólov˘ch partech

se v˘bornû zhostili na‰i juniofii

z místních ‰kol. V‰ichni si jistû

moc pfiejeme, abychom se se jmé-

ny jako Klára Kozlovská, Iva To-

mancová, Veronika Hennlichová,

·tûpánka Pele‰ková ãi Nikola

IhnaÈová setkávali i v budoucnu,

jako s úspû‰n˘mi reprezentanty

Bíliny.

Vrozenou muzikálnost potvrdily

romské dûti. Na natáãení v Mûst-

ském divadle dorazily nejen dûti

do sborÛ, ale v hledi‰ti se dobfie

bavily i jejich rodiny. Hlavní po-

stavou romského sboru byl kyta-

rista Emanuel Kováã, jeho nejzáfii-

vûj‰í hvûzdou pak pûvkynû Stefa-

ny Ruso. Tato i ve svûtû známá

romská interpretka nazpívala sólo-

v˘ part bez nároku na honoráfi, aã

není z Bíliny.

Rozepisovat se o Pavlínû Seniã

není tfieba. S krásou jejího zpûvu

se jiÏ mûla moÏnost bílinská vefiej-

nost seznámit a tûm, kdo jí usly‰í

zpívat aÏ na CD, také nebude nut-

né o jejích kvalitách vyprávût. Po-

Bezplatná sluÏba Zelen˘ telefon Ekologic-
kého centra Most se pomalu dostala do po-
vûdomí nejen MosteãanÛ. Od svého vzniku
v polovinû roku 2000 pfiijalo Centrum jiÏ té-
mûfi 3 500 dotazÛ. Jedná se o jedinou bez-
platnou sluÏbu tohoto charakteru v âeské
republice.

„Jak to dnes vypadá s ãistotou ovzdu‰í? MÛ-

Ïeme s dûtmi ven?“, to je nejãastûj‰í typ dota-

zÛ, na kter˘ dispeãefii Ekologického centra kaÏ-

dodennû odpovídají. Centrum funguje jako

nonstop dispeãink informací o Ïivotním pro-

stfiedí a v pfiípadû pfiekroãení limitÛ ‰kodlivin

v ovzdu‰í pfiedává informace vefiejnosti nejen

prostfiednictvím Zeleného telefonu, ale také in-

formováním médií, zasíláním SMS zpráv nebo

publikováním na internetov˘ch stránkách

www.ecmost.cz.

Zelen˘ telefon slouÏí pfiedev‰ím k poskyto-

vání aktuálních informací o stavu Ïivotního

prostfiedí, dále k pfiíjmu hlá‰ení, poznatkÛ ãi

stíÏností obyvatel (jako napfi. pachová zátûÏ

apod.), k poradenství v oblasti legislativních

záleÏitostí (napfi. moÏnost kácení dfievin apod.).

PfiestoÏe se nûkteré dotazy ãasto opakují, není

nouze o pfiekvapení a dispeãefii tak musí b˘t

pfiipraveni poradit si s kaÏd˘m dotazem. Volají-

cí z Bíliny se v pfieváÏné vût‰inû zajímají o in-

formace typu, jak správnû tfiídit odpad. Ptají se

ale také na ekologicky ‰etrné prací prostfiedky.

¤eka Bílina totiÏ stále patfií mezi nejzneãi‰tû-

nûj‰í vodní toky v âR a svÛj pfiíspûvek ke zne-

ãitûní vod má moÏnost sníÏit kaÏd˘ napfi. pou-

Ïíváním pfiírodû ‰etrnûj‰ích pracích a ãistících

prostfiedkÛ.

„Na‰ím cílem je probudit v lidech zájem

o aktivnûj‰í pfiístup v oblasti ochrany pfiírody

a vût‰í zájem o svoje bezprostfiední okolí. Na

závûr uÏ staãí pouze uvést ãíslo Zeleného tele-

fonu: 800 195 342. 

BÍLINSKÉ CD JE HOTOVÉ
dûkování jí patfií i za to, Ïe na pod-

poru kulturních akcí pro Bílinu -

rodi‰tû její maminky - pravidelnû

získává i dal‰í kvalitní umûlce, ja-

ko napfiíklad loty‰skou klavíristku

Irinu Kondratûnko.

V neposlední fiadû je tfieba vy-

slovit velik˘ dík v‰em fieditelÛm

i uãitelÛm bílinsk˘ch ‰kol, ktefií

pomáhali s pfiípravou dûtí na natá-

ãení, za podporu projektu i jejich

práci. 

Samozfiejmé podûkování patfií

v‰em sponzorÛm, bez jejichÏ ‰tûd-

r˘ch pfiíspûvkÛ by CD nespatfiilo

svûtlo svûta.

Dûkovat by bylo moÏné je‰tû

velmi dlouho. Jsem rád, Ïe zde

mohla b˘t prezentována alespoÀ

nûkterá ze jmen 567 lidí, jeÏ se na

tvorbû HCMB  podílelo. Pfiejeme

v‰em bílinsk˘m patriotÛm hezk˘

poslech a dlouho trvající pfiíjemné

vzpomínky na natáãení. 

Za organizaãní t˘m HCMB,  

René ·tûpánek
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V poslední do-

bû  jsme  opût

z a z n a m e n a l i

mnoho stíÏností

na hluk, kter˘

zpÛsobuje rÛz-

ná zábavná py-

rotechnika. Pro-

dej tohoto zboÏí

se zejména rozmohl na Teplickém

sídli‰ti. Lidé si oprávnûnû stûÏují,

Ïe se bojí chodit do obchodu nebo

na procházku se psem, protoÏe jim

to dûti házejí pod nohy nebo na

psy. Podrobnûj‰ím ‰etfiením jsme

zjistili, Ïe rodiãe dûtí, které se tou-

to hrou baví nejvíce, jsou neza-

mûstnaní a pobírají sociální dávky.

Proto jsme pfiistoupili k takovému

opatfiení, jako jsou pokuty. Pokud

si budou dûti neustále hrát s bou-

chacími pfiedmûty, pfiistoupíme

k razantnûj‰ímu opatfiení i za cenu

odejmutí penûÏních sociálních dá-

vek a budeme poskytovat pouze

objednávky na potraviny a o‰ace-

ní. Není moÏné, aby rodiãe pobíra-

jící pouze soc. dávky, dávali pení-

ze dûtem na takovou zábavu. Z to-

ho dÛvodu bych chtûl apelovat

hlavnû na rodiãe, aby nepodporo-

vali své dûti v takové zábavû, ale

Slovo starosty ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

také na majitele obchodÛ, ktefií tu-

to zábavnou pyrotechniku prodá-

vají. V mé pravomoci není prodej-

cÛm zakazovat takov˘to sortiment,

ale mûli by si uvûdomit, Ïe kdyÏ

jim to bouchne nûkolikrát pfiímo

v obchodû, Ïe ztratí klientelu. Star-

‰í obãané si radûji sednou na auto-

bus a nakoupí pfiímo ve mûstû.

Mûstská policie dostala pfiíslu‰né

pokyny k tomu, aby si tûchto pfií-

padÛ více v‰ímala.

Od 1. prosince posíl˘ hlídky

MûP i PâR ve vytipovan˘ch loka-

litách, kde se budou nepfietrÏitû

stfiídat v rizikovém ãase od poled-

ních do pozdních veãerních hodin.

Máme pfiipravenou koordinaci, ãa-

sov˘ harmonogram a stálé hlídky

se psy.

■ BENZINOVÁ STANICE        
FINI·UJE
Jak jsme si mohli v‰imnout,

u obchodního domu Lidl velice

rychle pokroãila stavba benzinové

stanice. Kdy bude stanice zprovoz-

nûna a z jakého dÛvodu nebude

postavena mycí linka, vysvûtlil

místostarosta Milan Pecháãek. „Se

zástupci firmy, která staví benzino-

vou stanici jsme vedli jednání.

V prvé fiadû nás ubezpeãili, Ïe do

konce roku chtûjí benzinovou sta-

nici dokonãit. Ale hlavní jednání

bylo ohlednû mycí linky, protoÏe

v pÛvodní smlouvû bylo zakotve-

no, Ïe u této ãerpací stanice bude

postavena i mycí linka. Zástupci

firmy Conoco Phillips nám bylo

sdûleno, Ïe na mycí linku nezbyly

firmû peníze, ale pfiipraví ve‰keré

rozvody inÏen˘rsk˘ch sítí na stav-

bu mycí linky, která by se mûla

uskuteãnit v roce 2006. Zatím nás

o odloÏení stavby poÏádali pouze

ústní formou a proto ãekáme na je-

jich písemnou Ïádost, kterou musí

schválit Rada mûsta a posléze i za-

stupitelstvo.“                        (lal)

■ HOSPODÁ¤SKÁ KOMORA
Ve zpravodaji z 27. fiíjna 2005

jste se  dozvûdûli nûkolik dÛvodÛ,

proã b˘t souãástí Hospodáfiské ko-

mory. Jedním z dal‰ích dÛvodÛ je,

Ïe nezorganizovan˘ podnikatel

a Ïivnostník nemÛÏe zabránit to-

mu, aby stát vytváfiel struktury,

které pfiímo „nekalou konkurenci“

zasahují do kompetencí „jeho“

podnikatelské samosprávy. Stát,

kter˘ nemá silného protihráãe, si

pfiisvojuje stále více moci a regula-

cí i v podnikání. Navíc nemÛÏe za-

jistit Ïádoucí principy podnikatel-

ské etiky, korektnosti podnikání

a vymahatelnosti práva. Jen hospo-

dáfiská komora má nástroje pro mi-

mosoudní fie‰ení podnikatelsk˘ch

sporÛ, smírãí komise a rozhodãí

soud.

Hospodáfiská komora má pro

pomoc ãesk˘m podnikatelÛm své

zastoupení v rámci CEBRE v Bru-

selu. Silná a vlivná komora je ‰an-

cí pro budoucnost a dÛstojnou roli

ãeského podnikání.

■ DESET DÒVODÒ PROâ
B¯T âLENEM OHK V MOSTù

Okresní hospodáfiská komora

v Mostû je nejsilnûj‰í okresní ko-

morou v kraji a patfií k nejsilnûj‰ím

v celé republice. Má úfiad, kter˘ je

certifikován dle âSN EN ISO

9001:2001 a realizuje pro své ãle-

Rada mûsta Bíliny na své  22. schÛzi konané dne 16. listopadu 2005
MIMO JINÉ:
schválila:
■ Pokraãování v jednání se spo-

leãnostmi Hexaplan a Amadeus

o koordinaci vybudování lávky pro

cykloturistiku a pû‰í v Bílinû

a o dopravním fie‰ení na kfiiÏovatce

u hlavního nádraÏí âD. 

projednala a doporuãuje zastu-
pitelstvu mûsta ke schválení:

■ Nav˘‰ení finanãního pfiíspûv-
ku do rozpoãtu na rok 2006 spo-

leãnosti ARKADIE, Teplice na za-

ji‰tûní pravidelné dopravy dûtí se

zdravotním postiÏením do ‰kol-

sk˘ch a sociálních zafiízení na 70

tisíc Kã. 

■ Podání Ïádosti o dotaci na
program Podpora terénní  práce

2006 a poÏádat o úãelovou dotaci

se spoluúãastí ve v˘‰i 30% tj. max.

ve v˘‰i 48 tis. Kã. 

vzala na vûdomí:
■ Splnûní usnesení , kter˘m by-

lo starostovi mûsta uloÏeno svolat

schÛzku za úãasti fieditele Severo-

ãesk˘ch dolÛ Bílina, fieditelÛ Poli-

cie âR a mûstské policie, ãlena ra-

dy Mgr. ZdeÀka Svobody, Ph.D.,

ke spoleãnému fie‰ení situace

u Azylového domu v ul. DÛlní 425. 

■ Zápis z komise pro Ïivotní
prostfiedí, dopravu a v˘stavbu ze

dne 30. 10. 2005. 

■ Hospodafiení na skládce Cho-
tovenka-pískovna za mûsíc fiíjen

2005.                  Ladislav Kvûch, 
tajemník MûÚ Bílina

S úpln˘m znûním usnesení
RM se lze seznámit na úfiední
desce MûÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty mûsta a dále i na
webov˘ch stránkách mûsta
(www.bilina.cz)

Velké podûkování za umoÏnûní vzniku Hudebního CD Mûsta Bíliny
patfií v‰em pfiispûvatelÛm. Tento seznam bude téÏ souãástí
obalu CD, jako trvalé pfiipomenutí bílinské vzájemnosti.
HUDEBNÍ PROJEKT CD MùSTA BÍLINY
SEZNAM P¤ISPùVATELÒ

âlenové a ãestní ãlenové organizaãního t˘mu:
Josef Horáãek ........................................10 000 Kã

ing. Antonín Vincenc.............................10 000 Kã

Zdenûk Rendl ml. ..................................10 000 Kã

René ·tûpánek .......................................10 000 Kã

Mgr. Zdenûk Svoboda, Ph.D. ................10 000 Kã

Firmy:
Severoãeské doly a. s. - Doly Bílina .....30 000 Kã

HPM Servis s. r. o. Most .......................20 000 Kã

Stanislav Tejãek - Elektroservis ............20 000 Kã

Stavební firma Îejdlík Josef .................20 000 Kã

STAMD - Petr Arpá‰ .............................20 000 Kã

Hakim - stavební firma Bílina...............20 000 Kã

SOFIS Czech Republic..........................20 000 Kã

Pavel Prchal - autodoprava....................20 000 Kã

ESOX  ETC s. r. o. ................................20 000 Kã

HAVI s. r. o., stavební firma .................20 000 Kã

Stavby silnic a Ïeleznic .........................20 000 Kã

Idealfenster, a. s. ....................................20 000 Kã

SPECIÁLNÍ STAVBY MOST ..............20 000 Kã

âEZ - ELE. LEDVICE..........................20 000 Kã

V̆ tahy Vanûrka......................................20 000 Kã

ARTECH s. r. o. ....................................15 000 Kã

AZ SANACE.........................................10 000 Kã

PS projekty s. r. o. .................................10 000 Kã

Bohumil Vanûãek, INTERMARKET....10 000 Kã

ABS - stavební spoleãnost, s. r. o..........10 000 Kã

Mgr. Anna Spáãilová - Lékárna Salvia .10 000 Kã

Jifií Takáã - TOPAV................................. 4 000 Kã

Obãané:
Jan ·ámal...............................................10 000 Kã

Ervín Koritko..............................................100 Kã

Peter Kováã .............................................1 000 Kã

Eli‰ka RÛÏiãková ........................................100 Kã

Petra Helclová ...........................................300 Kã

Tomá‰ Svoboda...........................................100 Kã

Franti‰ka Hanková......................................200 Kã

Zdenûk Svoboda .........................................100 Kã

Bohumil Peták ............................................100 Kã

Ivana Svobodová ........................................100 Kã



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ4 24. LISTOPADU 2005

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

ny nadstandardní administrativní

servis. OHK zfiídila, legislativnû

zajistila a trvale podporuje systém

pro ãinnost odborn˘ch sekcí jako

platformu pro v‰estrannou a pfií-

mou spolupráci sv˘ch ãlenÛ. Má

dÛslednû propracovanou a zcela

transparentní vnitfiní legislativu.

Tû‰í se z dÛvûry mûst a obcí v re-

gionu i institucí státní správy, pod-

loÏenou smlouvami o spolupráci.

Sv˘mi postoji a chováním dává

zfietelnû najevo, Ïe ji není lhostej-

n˘ osud podnikatele ani ãeského

podnikatelského prostfiedí.

SluÏby úfiadu OHK v Mostû,

které pro ãleny zaji‰Èuje hodnotovû

pfievy‰ující v˘‰i pfiíspûvkÛ. Umí

zaji‰Èovat podnikatelské kontakty

do Saska a Saska - Anhaltska.

OHK v Mostû je nezávislá, nebojí

se  a nechodí „boãnímu dvefimi“.

DÛslednû hájí oprávnûné zájmy

sv˘ch ãlenÛ na regionální úrovni.

Nejvût‰ím bohatstvím OHK

jsou její ãlenové. Ve‰keré informa-

ce  dostanete u zástupce OHK

v Bílinû pana J. ·ámala, tel.777

679 415.                              (lal)

■ INVESTIâNÍ PLÁN
NA ROK 2006
Plán investiãních akcí  na rok

2006 byl vytvofien v rozsahu 27

000 000 Kã a byl konzultován na

schÛzce politick˘ch klubÛ. Plán

bude dále projednáván v radû a po-

sléze i v zastupitelstvu. Jednání

probíhala i se zástupci jednotli-

v˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací.

„Tato jednání probíhala celkem tfii

dny, kde se projednával rozpoãet

na rok 2006. Finanãní prostfiedky

stále ãerpáme z fondu rezerv, pro-

to jsme museli nûkteré námûty co

nejvíce zredukovat, abychom se

dostali do reálného rozpoãtu.

Znaãná ãást investic se vûnuje na

‰koly, pfiedev‰ím na v˘mûnu oken

a obnovu sociálních zafiízení.

U nûkter˘ch ‰kol a ‰kolek se poãí-

tá s opravou stfiech.

U Z· Aléská máme pfiedbûÏn˘

námût na oplocení celého objektu.

Pfiedpokládan˘ investiãní náklad

jsou 2 000 000 Kã, ale je to zatím

studie, takÏe ve finále se ta ãástka

bude pravdûpodobnû li‰it. O tomto

návrhu bude probíhat jednání

a hledat dotaãní titul, abychom ná-

stupov˘ prostor u ‰koly mohli

zrealizovat.

Také by mûla probûhnout ãtvrtá

etapa rekonstrukce Kulturního do-

mu Fontána Za Chlumem tzn. ko-

neãná úprava vnûj‰í ãásti objektu.

Je známo, Ïe
názornou v˘u-
ku propagoval
jiÏ sám velk˘
uãitel národÛ
Jan Ámos Ko-
mensk˘. Proã

tedy neuãit anglickou gramatiku
na jevi‰ti s herci?

Studenti  gymnázia v Bílinû tuto

metodu zaÏili takzvanû na vlastní

kÛÏi. Divadlo BEAR, skupina ro-

dil˘ch  mluvãích, pouÏívá rÛzné

typy pfiedstavení v anglickém jazy-

ce na pomoc v˘uky gramatick˘ch

jevÛ a slovní zásoby.

V tûlocviãnû gymnázia se bû-

hem páteãního odpoledne 4. listo-

padu vystfiídalo témûfi 200 studen-

tÛ, ktefií se v roli pomocníkÛ detek-

tiva snaÏili vypátrat pachatele krá-

deÏe ‰perkÛ. Úloha nebyla snad-

ná, ale s pomocí hercÛ, ktefií ak-

tivnû zapojili studenty do hry a

zamífiili diskutovat i do jejich fiad,

byl zlodûj pokaÏdé odhalen. Or-

ganizátorka pozvání divadla Mgr.

Darina Cabálková i ostatní angliã-

tináfii kladnû hodnotili nápaditost

a vtip, s jak˘mi bylo vysvûtleno

pouÏívání pro âechy mnohdy ob-

tíÏného anglického pfiedpfiítomné-

ho ãasu. A to bez pomoci ãe‰tiny!

Na gymnáziu v Bílinû se náv‰tû-

va anglick˘ch pfiedstavení stala jiÏ

tradicí. Studenti nav‰tûvují hry

klasikÛ, které jsou uvádûny v ame-

rické nebo britské angliãtinû v Sa-

lesiánském divadle v Praze. Dva-

krát do roka shlédnou star‰í roãní-

ky pfiedstavení G. B. Shawa, Ch.

Dickense, O. Wilda a jin˘ch dra-

matikÛ a spisovatelÛ v podání

AMERICAN DRAMA GROUP,

která pfiedvádí známá díla po vel-

k˘ch mûstech Evropy. I tato pfied-

stavení jsou mezi studenty velmi

oblíbená. VÏdyÈ poznání, Ïe kaÏ-

d˘m rokem je v cizím jazyce znát

vlastní pokrok, je pro v‰echny tou

nejvût‰í motivací. 

Mgr. Helena Pátková

V˘uka divadlem? Proã ne

Den otevfien˘ch dvefií na gymnáziu Bílina - 7. prosinec 2005
BlíÏí se chvíle, kdy se Ïáci posledních roãníkÛ zá-

kladních ‰kol budou rozhodovat a vybírat si stfiední

‰kolu, kam si podají pfiihlá‰ku. Abychom tûmto Ïá-

kÛm usnadnili jejich volbu, zveme je a jejich uãitele

i rodiãe uÏ tradiãnû na Den otevfien˘ch dvefií. V le-

to‰ním roce  tento den pfiipadl na 7. prosinec.  Nav-

‰tívit na‰i ‰kolu mÛÏete jiÏ od 9 hodin, komu nevy-

jde ãas dopoledne, mÛÏe se pfiijít podívat i odpoled-

ne, provedou vás studenti na‰eho gymnázia a samo-

zfiejmû vám budou k dispozici i vyuãují jednotliv˘ch

pfiedmûtÛ. Prohlídka zaãne kaÏdou celou hodinu

elektronickou prezentací ‰koly v Centru environ-

mentální v˘chovy, které se nám podafiilo v loÀském

roce vybudovat. Na úspû‰n˘ projekt, kter˘ ‰kola vy-

pracovala, jsme dostali milionov˘ grant ze Státního

fondu Ïivotního prostfiedí a finanãnû se podílelo

i Mûsto Bílina. Díky dal‰ím v˘znamn˘m sponzorÛm

jako  je  Duhová  energie  âEZ a Severoãeské doly,

a. s., se nám podafiilo zajistit i vnitfiní vybavení cent-

ra. Duhová energie v˘znamnû finanãnû pfiispívá i na

sportovní vyÏití na‰ich studentÛ. Souãástí prezentace

bude i prohlídka historick˘ch podzemních chodeb,

kde postupnû budujeme muzeum, které chceme zpfií-

stupnit i pro vefiejnost. UkáÏeme vám, jaké Ïivoãi-

chy chováme, jak o nû peãujeme. Poslední prohlídka

bude v 16 hodin. 

Seznámíme vás nejen s v˘ukou, ale i s ostatními ak-

tivitami ‰koly, pfiedev‰ím v rámci mezinárodní spolu-

práce. Budou pro vás pfiipraveny programy, které si

budete moci sami vyzkou‰et na interaktivní tabuli,

kterou se nám podafiilo pofiídit díky sponzorskému da-

ru Severoãesk˘ch dolÛ, a. s., a která i z tradiãnû „nud-

n˘ch“ pfiedmûtÛ dovede udûlat zábavu.

V‰echny vás srdeãnû zveme na náv‰tûvu ‰koly.

Volby do ‰kolské rady
Do konce kalendáfiního roku

musí zfiizovatelé základních,
stfiedních a vy‰‰ích odborn˘ch
‰kol zfiídit pfii sv˘ch zafiízeních
‰kolské rady. V Bílinû byly ‰kol-
ské rady pfii Z· Aléská, Z· Lidic-
ká a Z· Za Chlumem zfiízeny
Radou mûsta Bíliny v záfií 2005.
Souãasnû vydalo mûsto Bílina
zfiizovací listinu, volební fiád pro
volbu pedagogick˘ch pracovníkÛ
a rodiãÛ ÏákÛ. Funkãní období
ãlenÛ ‰kolské rady je tfii roky, po-
té se musí opût opakovat volby.

Povinnosti ‰kolské rady:
• ‰kolská rada musí zasedat ne-

jménû dvakrát roãnû

• vyjadfiuje se k návrhÛm ‰kol-

ních vzdûlávacích programÛ a

k jejich následnému uskuteãÀování

• schvaluje v˘roãní zprávu

o ãinnosti ‰koly

• schvaluje ‰kolní fiád a navrhu-

je jejich zmûny

• schvaluje pravidla pro hodno-

cení v˘sledkÛ vzdûlávání ÏákÛ

• podílí se na zpracování kon-

cepãních zámûrÛ rozvoje ‰koly

• projednává návrh rozpoãtu

právnické osoby na dal‰í rok, vy-

jadfiuje se k rozboru hospodafiení

a navrhuje opatfiení ke zlep‰ení

hospodafiení

• projednává inspekãní zprávy

âeské ‰kolní inspekce

• podává podnûty a oznámení fie-

diteli ‰koly, zfiizovateli, orgánÛm

vykonávajícím státní správu ve

‰kolství a dal‰ím orgánÛm státní

správy

Volby do ·kolské rady na
PraÏském pfiedmûstí.

V úter˘ 8. listopadu v prostorách

základní ‰koly Aléská probûhly

volby do ‰kolské rady. Rodiãe pfii-

cházeli od 12.00 do 18.00 hodin,

aby sv˘mi hlasy podpofiili nûkteré

zástupce ze sv˘ch fiad. Bylo odevz-

dáno 82 platn˘ch hlasovacích líst-

kÛ. Po seãtení v‰ech hlasÛ se ãleny

‰kolské rady za zákonné zástupce

stal pan Karel Matu‰ka a paní Vûra

Ho‰ková. ·kolská rada, která je

sloÏena za ‰esti ãlenÛ (za ‰kolu:

Jana Kubastová, Petra Hodaãová

a za zfiizovatele: Ladislav Kvûch

a Pavel Prchal), se bude spolupodí-

let na dal‰ím v˘voji ‰koly. Dûkuje-

me v‰em rodiãÛm, ktefií pfii‰li vo-

lit. Zvolen˘m ãlenÛm gratulujeme

a doufáme v úspû‰nou spolupráci.

Mgr. G. Hudáková

Volby do ·kolské rady na Z· Li-
dická.

Za pedagogické pracovníky-

Mgr. M. S˘kora, Mgr. T. Rulf. Za

zákonné zástupce ÏákÛ - p. R. Mu-

sil, pí. L. Vernerová. Za zfiizovate-

le (mûsto Bílina) - Z. Rendl ml., pí.

J. ·amonilová.
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Dále jsme nechali zpracovat studii

na parkovi‰tû v panelovém sídli‰ti

a Teplickém pfiedmûstí. Nebudeme

zapomínat ani na komunikace, tam

máme vyãlenûno 2 000 000 Kã

a na chodníky celkem 5 000 000

Kã. 4 000 000 Kã máme vyhraze-

ny na projektové dokumentace,

coÏ je o 2 000 000 Kã více neÏ

v pfiede‰l˘ch letech. Nav˘‰ení

jsme navrhli hlavnû proto, aby-

chom mohli ve vût‰í mífie rozjet

studie projektové dokumentace

a dát tak podnût k získání dotaã-

ních titulÛ nejen na pfií‰tí rok, ale

i do budoucna.

V pfií‰tím roce zahájíme I. etapu

rekonstrukce Domu s peãovatel-

skou sluÏbou, aby nabyl nûjaké

kulturnûj‰í podoby,“ uvedl místos-

tarosta pro vûci investiãní Milan

Pecháãek.                             (lal)

■ VE¤EJNÉ SOCIÁLNÍ 
ZA¤ÍZENÍ
Mûsto Bílina se pot˘ká i s tako-

v˘mi problémy, jako je vefiejné so-

ciální zafiízení. Napohled problém

moÏná malichern˘, ale pro nûko-

ho, kdo nûjak˘m fiízením osudu za-

bloudí do cizího mûsta, kde nikoho

nezná, problém dost podstatn˘.

„Fungující vefiejné sociální zafiíze-

ní, které provozují Technické sluÏ-

by, je za fiekou Bílina. V souãasné

dobû je ov‰em mimo provoz, pro-

toÏe se objevil problém s kanaliza-

cí. Dal‰í soc. zafiízení se nachází

v prostoru b˘valé trÏnice, ale to

nesplÀuje souãasné hygienické

normy. Zprovoznûní tohoto soc.

zafiízení by nebylo o 10 000 Kã,

ale o podstatnû vy‰‰í ãástce. Zatím

pfiipravujeme finanãní námût na

celkovou rekonstrukci jak b˘valé

trÏnice, tak i domu, kde se nachází

restaurace âern˘ kÛÀ. Projektová

dokumentace jiÏ existuje a jelikoÏ

si myslím, Ïe v budoucnu se nám

povede zprovoznit láznû na Kysel-

ce, mûsto uvaÏuje o zfiízení záchyt-

ného místa pro lázeÀské hosty.

Jedná se i o budoucnosti prázdné

plochy mezi ZU· a domem, kde je

restaurace,“ fiekl místostarosta Mi-

lan Pecháãek.                      (lal)

■ ADVENT
- slovo pochází z latiny „adven-

tus“ znamená pfiíchod - oãekávání

JeÏí‰e Krista. Slavnost Narození

Pánû pfiipadá na 25. 12. a jako AD-

VENT se oznaãuje období ãtyfi t˘d-

nÛ tomuto datu pfiedcházejících.

1. adventní nedûle

2. bronzová nedûle

Pofiádá sou-

tûÏ o NEJ-

H E Z â Í

PERNÍKO-

VOU CHA-

LOUPKU. SoutûÏ je urãena v‰em

bez rozdílu vûku. Mohou se jí zú-

ãastnit i rodiny, tfiídy aj. Základ-

ním materiálem musí b˘t perník.

V̆ robky pfiijímáme od 28. 11. do

3. 12. 2005, v‰echny budou vysta-

veny na vánoãní v˘stavû a hodno-

tit je budou její náv‰tûvníci. KaÏd˘

exponát bude ocenûn a to 9. 12. od

16.00 hodin

v DDM.

V pondûlí 5. pro-

since 2005 od 10.00 hod. pofiádá

DDM v Bílinû Mikulá‰e v Klokán-

ku. Pro nejmen‰í bude pfiipravena

mikulá‰ská nadílka s mal˘mi i vel-

k˘mi ãerty. Vstupné: 40 Kã dítû +

jeden rodiã, 20 Kã dal‰í doprovod.

Kapacita Klokánku je omezena,

proto se nahlaste do ãtvrtka 1. 12.

2005 v recepci DDM.

DÛm dûtí a mládeÏe Bílina

Chcete vidût JeÏí‰ka?
DDM v Bílinû zve v‰echny v pátek 25. 11. 2005 od 16 hodin na akci

„Pfiijede k nám JeÏí‰ek“. Co Vás ãeká? Pfiedání dopisu s pfiáním JeÏí‰ko-

vi, kter˘ opravdu pfiijede na zahradu DDM i s Ledovou královnou. Dopis

pro JeÏí‰ka, kam mÛÏete napsat svá pfiání, si vyzvednûte v recepci DDM.

Na programu jsou pro dûti i dospûlé pfiipraveny vánoãní dílny, promítání

pohádek a obãerstvení. Cel˘m programem bude provázet Vlasta Vébr se

svojí vánoãní diskotékou s pfiekvapením. Celou akci zavr‰í ohÀostroj.

Neváhejte a pfiijeìte se podívat na JeÏí‰ka.                     Kolektiv DDM

Programuji, programuje‰, programujeme...
V Baltíkovi programujeme

v na‰em DDM uÏ nûkolik let,
jsme zapojeni do mezinárodního
projektu Tvofiivá informatika
s Baltíkem.

Dûti se kaÏdoroãnû zúãastÀují

nûkolika soutûÏí. Nûkteré soutûÏe

probíhají pouze virtuálnû jako tfie-

ba Vánoce a Velikonoce s Baltí-

kem. Do dal‰ích soutûÏí se sice

programy také posílají po Interne-

tu, ale tvÛrci nejzajímavûj‰ích

programÛ jsou pak pozváni na set-

kání. Kde mají moÏnost pfiedvést,

co se sami nauãili, ãi co sami vy-

tvofiili.

My se tento víkend zúãastníme

finále Mezinárodní tvÛrãí soutûÏe

Baltík + Baltazar 2005 na fakultû

Informaãních technologií v Brnû.

Do finále postoupilo z na‰eho do-

meãku 5 programÛ a s nimi hlavnû

jejich autofii - Tomá‰ Procházka,

Jakub âerník, Daniel Macháãek,

Jakub Kratochvíl a Luká‰ Rosenk-

ranz. Dûti budou na soutûÏi své

programy pfiedvádût pfied porotou,

takÏe i hodnû záleÏí, jak dobfie bu-

dou umût svou práci prezentovat.

V Mezinárodní programovací sou-

tûÏi jsme na 2, 4 a 6 místû.

Pfiedstavujeme jeden ze soutûÏ-

ních programÛ desetiletého Jakuba

âerníka z Bíliny, kter˘ nav‰tûvuje

Z· Za Chlumem z 5A. „Programu-

ji druh˘m rokem. UÏ jsem napro-

gramoval rÛzná bludi‰tû, sbírání

vajíãek atd. Tento program jsem

udûlal, protoÏe chci vyhrát. MÛj

program se jmenuje op-odpadky

aneb umí‰ tfiídit správnû? V tomto

programu jsou 4 kola a jedno finá-

le. V kaÏdém kole je poházen˘ od-

pad po scénû a ãtyfii druhy kontej-

nerÛ: Ïlut˘ - plast, modr˘ - papír,

zelen˘ - sklo. Ve finále bûÏí ãas

a musí se sebrat jen jeden odpadek

a vhodit do správného kontejneru.

Na konci, jestli to splní‰, je pfie-

kvapení!“                 Eva Klasová

Mûsto gratuluje...
Dne 29. 10. oslavila paní Anna Hejsková z Bíli-

ny Ïivotní jubileum - 102 let. Mezi gratulanty byli

pan starosta Josef Horáãek, vedoucí peãovatelka

Ditta Hromádková a pracovnice odboru ‰kolství

a kultury MûÚ v Bílinû. 

Dne 31. 10. oslavila paní Anna Paidarová z Bí-

liny Ïivotní jubileum - 90 let. Mezi gratulanty byly

pracovnice matriky a pracovnice odboru ‰kolství

a kultury MûÚ v Bílinû.         Alena Neubauerová

INZ WUSTENROT 2/60
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Rozsvícení vánoãního stromu 26. prosince od 16.30 hodin.
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ST¤ÍPKY
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3. stfiíbrná nedûle

4. zlatá nedûle

Advent je rozdûlen na dvû ãásti.

Od nedûle adventní do 16. prosin-

ce je pozornost opfiena na pfiíchod

Krista. Druhou ãástí je poslední

adventní t˘den - 17. aÏ 24. prosin-

ce a je zamûfiena ke slavnosti Na-

rození Pánû.

ADVENTNÍ VùNEC - K nej-

známûj‰ím symbolÛm pfiedvánoã-

ního ãasu patfií adventní vûnec. Po-

stupné rozÏíhání svící na advent-

ním vûnci symbolizuje, Ïe pfiíchod

Krista do Ïivota znamená pfiemo-

Ïení temnoty a nárÛst svûtla, poko-

je a radosti. Zelené vûtve zname-

nají Ïivot, kruh vyjadfiuje spole-

ãenství a plameny svûtlo. Svíce

jsou ãtyfii jako adventní nedûle.

Adventní barva první tfii t˘dny

je fialová, poslední t˘den rÛÏová-

tomu odpovídá barva knûÏského

roucha - 3 fialové a 1 rÛÏová. Fia-

lová znamená pokání a rÛÏová zá-

blesk nadûje. Fialová byla v‰ak

v minulosti vzácností, a tak ji v do-

mácím prostfiedí nahradila lehce

dostupná ãervená. Základem vûn-

ce je jakákoliv zelená dfievina-jed-

le, smrk, borovice atd. Adventní

vûnce patfií na vstupní dvefie.

ADVENTNÍ SVÁTKY - 30.

listopad - den Svatého Ondfieje

- první z adventních svátkÛ

- patron nevûst, den vû‰tûní

tento den jednoho z 12 apo‰to-

lÛ b˘val dnem vû‰tûní, kter˘ se

dnes spí‰e spojuje se ·tûdr˘m

dnem. Napfiíklad dívky lily rozta-

vené olovo do studené vody.

Z tvaru se usuzovalo to, jak˘ je-

jich pfií‰tí manÏel bude.

Zdena Hanzlíková

■ ÎIDOVSK¯ H¤BITOV
CHÁTRÁ
V zadní ãásti bílinského hfibito-

va se nachází zapomenut˘ Ïidov-

sk˘ hfibitov, kter˘ v souãasné dobû

patfií Îidovské obci. Historie toho-

to hfibitova sahá daleko do minu-

losti a je s podivem, Ïe o jeho

KOMO¤INKA VE STUDIU
Dal‰í práce na pfiipravovaném

bílinském CD zavedly v prvních

listopadov˘ch dnech do praÏského

nahrávacího studia také Komofiin-

ku, pfiesnûji dívãí komorní pûvec-

k˘ sbor základní umûlecké ‰koly.

Práce ve studiu, ale i jeho sa-

motné prostfiedí bylo pro dívky

velkou neznámou, která u mne

vzbuzovala mírnou obavu z prÛbû-

hu nahrávání. Naprosto zbyteãnû,

coÏ jsem pochopil vzápûtí poté,

kdy dívky nazpívaly první z písni-

ãek hned na „dobrou“, tedy bez

potfieby dal‰ích oprav. Vlídná po-

hoda, která ve studiu zavládla, od-

stranila ve‰kerou nervozitu a znaã-

nû urychlila dal‰í práci. Potvrdilo

se tak, Ïe majitel studia pan Kuãe-

ra, v jedné osobû také aranÏér, hu-

debník a technik záznamu v‰ech

skladeb na CD, je nejen mistrem

zvuku, ale také skvûl˘m psycholo-

gem. Úspû‰nému prÛbûhu natáãení

pfiispûla perfektní pfiedchozí pfií-

prava, kterou mûla na starosti ve-

doucí Komofiinky sleãna uãitelka

Veronika Duchoslavová. Ta také

nazpívala v jedné z písní sólov˘

part. Odpoledne jsme se ve studiu

setkali s Mgr. Moravcem, kter˘

vytvofiil duet s je‰tû zatím nezná-

mou mladiãkou bílinskou zpûvaã-

kou (z na‰í Komofiinky) zato ve

velmi známé populární skladbû.

Více prozradit nechci. Ale mÛÏeme

se tû‰it, protoÏe den slavnostního

kfitu CD je blízko.

Ve studiu jsme strávili pÛl dne

a spolu s námi také jeden z autorÛ

ústfiední písnû pan René ·tûpánek.

Pozornû naslouchal a oba jsme se

posléze shodli v názoru, Ïe pre-

miéru, jakou natáãení ve studiu pro

dívky bylo, zvládly na v˘bornou.

ZÛstal v nás dobr˘ pocit z podafie-

né práce a spousta nov˘ch zku‰e-

ností.   

Za organizaãní t˘m HCMB:

Jifií Kopa, fieditel ZU·  

Text foto Komofiinka - Zleva: M. Weissová, K. Chodová, N. IhnáÈová, K.
Egermaierová, K. Bezoldová, V. Duchoslavová, J. Kopa, R. ·tûpánek, se-
dící V. Kuãera - alias Raven.

BÍLIN·TÍ RADNÍ NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
10. - 11. listopadu tohoto roku se uskuteãnila v

Jednacím sále Nové radnice v Praze Mezinárodní
vûdecká konference, pofiádaná magistrátem Hlav-
ního mûsta Prahy, zab˘vající se aspekty identity ve
vztahu k souÏití minorit a majoritní spoleãnosti.
Mezi pozvan˘mi delegáty konference byli i pfied-
stavitelé Mûsta Bíliny, ãlenové Rady a Zastupitel-
stva mûsta,  Zdenûk Rendl a Mgr. Zdenûk  Svobo-
da, Ph.D. 

JiÏ pátého roãníku této v˘znamné mezinárodní

konference se zúãastnilo více neÏ 250 pozvan˘ch de-

legátÛ a se sv˘mi pfiíspûvky vystoupilo pfies sto refe-

rujících, ktefií byli rozdûleni do ãtyfi tématick˘ch sek-

cí. Radní Dr. Svoboda se spolu s doc. Paed.Dr. Polá-

kovou, Ph.D. ze Slovenské republiky stali pfiedsedají-

cími sekce nazvané „Metody uchování a rozvoje

identity národnostních men‰in ve ‰kolách i ve volném

ãase pfii práci s národnostními men‰inami“. Nejdisku-

tovanûj‰í pfiíspûvky konference se dot˘kaly velmi cit-

livého tématu základního rámce pfiístupu k podpofie

rozvoje identity pfiíslu‰níkÛ národnostních men‰in a

práce s nimi. 

„V rámci tohoto tématu jsme patfiili k zastáncÛm

progresivnûj‰ího modelu fie‰ení vzájemn˘ch problé-

mÛ vût‰inové a men‰inové spoleãnosti. Základem to-

hoto modelu je opu‰tûní, dle na‰eho názoru pfiekona-

ného a neefektivního, zpolitizovaného etnického pfií-

stupu prosazovaného vût‰inou pfiedních romistÛ, je-

hoÏ selhávání jasnû potvrzuje v˘voj situace v této ob-

lasti za uplynul˘ch 15 let a jeho nahrazení pfiístupem

obãansk˘m, vycházejícím z jednoznaãnû definova-

n˘ch a garantovan˘ch práv a profesionální sociální

pomocí jdoucích ruku v ruce s jasnû definovanou mû-

rou odpovûdnosti,“ komentoval základní v˘chodiska

pfiíspûvkÛ bílinsk˘ch radních Dr. Zdenûk Svoboda. 

V̆ znamné podpory a uznání se dostalo bílinsk˘m

zástupcÛm od jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch

bohemistÛ prof. PhDr. Karla Kami‰e, CSc., kter˘ oce-

nil zejména v˘stiÏné pojmenovávání konkrétních pro-

blémÛ z reálného Ïivota a pfiedstavení jasného rámce i

dílãích moÏností jejich fie‰ení zaloÏené na fundova-

ném odborném pfiístupu spolu s praktick˘mi zku‰e-

nostmi z komunální politiky. Vût‰inu teoretick˘ch v˘-

chodisek na‰i zástupci prezentovali na úspû‰ném pro-

jektu hudebního CD mûsta Bíliny, na jehoÏ tvorbû se

bezproblémovû podíleli jak pfiíslu‰níci majority, tak

zástupci minorit.                                                (BZ)

Zdenûk Rendl ml. a Mgr. Zdenûk Svoboda, Ph.D.
s hlavním organizátorem Mezinárodní konference,
PhDr. Jaroslavem Balvínem, CSc. v hlavním jednacím
sále Magistrátu Hlavního mûsta Prahy.
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údrÏbu nemá prakticky nikdo zá-

jem. „V souãasné dobû máme

v na‰em kraji 24 Ïidovsk˘ch hfibi-

tovÛ a není pouze v na‰ich silách

tyto hfibitovy stále udrÏovat. Jsme

nezisková organizace a proto spo-

lupracujeme napfiíklad s Mediaãní

aprobaãní sluÏbou, která pracuje se

soudem a posílá k nám na práci li-

di s alternativními tresty. S tûmito

lidmi je ov‰em problém, jelikoÏ

rozsah hodin, které by si mûli od-

pracovat, je znaãnû velk˘,“ vysvût-

lil Alexandr Leboviã, zástupce Îi-

dovské obce v Teplicích. 

Zástupce Îidovské obce také

pfiipomenul, Ïe by byla moÏná

úãast  mûst podílet se na daném

problému, kde se Ïidovské hfibito-

vy nachází. „Pfied dvûma roky pro-

bíhala jednání se zástupcem Îi-

dovské obce panem Látalem právû

o problému Ïidovského hfibitova.

Tato jednání ov‰em nenabyla ni-

kdy konkrétní podoby, jak˘m zpÛ-

sobem Ïidovsk˘ hfibitov udrÏovat.

Pokud Îidovská obec vyvine nûja-

kou aktivitu a bude ochotna s námi

jednat, vûfiím, Ïe nûjakou spoleã-

nou alternativu najdeme. Zatím

k Ïádnému kontaktu nedo‰lo a po-

kud by byly nûjaké konkrétní návr-

hy, tak vûfiím, Ïe mûsto by jim vy-

‰lo vstfiíc,“ doplnil místostarosta

Milan Pecháãek.                    (lal)

■ PRVNÍ V¯STUP
SE PODA¤IL
Bílina - První roãník má za se-

bou  podzimní v˘stup na BofieÀ.

Pfies mlhu a dé‰È vystoupila na

Odpoledne
s malífiem

16. listopadu v druÏinû Z· Alés-

ká mûly dûti mimofiádn˘ program i

hosta. Zavítal k nim malífi portré-

tista Václav Suchopárek z Chomu-

tova se svou asistentkou.

V pfiíjemné atmosféfie dûtem vy-

právûl o své práci a zasvûtil je do

tajÛ portrétní kresby. Dûti pod ve-

dením pana Suchopárka zkou‰ely

namalovat dûtsk˘ obliãej, karika-

turu a ãarodûjnici. V druhé ãásti

odpoledne malífi se svou asistent-

kou nûkteré dûti namalovali. Zby-

tek dûtí vytvofiil dvojice, které se

portrétovaly navzájem.

V̆ sledky prací dûtí i portrétistÛ

jsou vystavené na nástûnce, aby se

i ostatní mohly podívat na v˘sled-

ky malífiského odpoledne. Práce

dûtí nejsou úplnû „profesionální“,

ale drobné chybiãky vyváÏí nad‰e-

ní a radost z neobvyklé ãinnosti.

V‰ichni dûkujeme za pfiíjemnû

strávené odpoledne a uÏ se tû‰íme

na dal‰í podobné.

Lenka Krupiãková, Z· Aléská

Bude bál...

Tato jiÏ tradiãní módní pfiehlídka v reÏii Martiny
Tuháãkové se opravdu nesla v duchu plesÛ a vel-
k˘ch pfiíprav, které kaÏd˘ bál provázejí. Jsou to ur-
ãitû Ïeny, které jsou  ozdobou kaÏdého plesu. AÈ uÏ
se jedná o úães, ‰aty a módní doplÀky a to v‰e jsme
si pfii této módní pfiehlídce mohli prohlédnout.

Na módním molu se vystfiídaly nejnovûj‰í módní

trendy jak ve sportovním, leÏérním nebo spoleãen-

ském stylu. Jisté je, Ïe Martinû se nedá upfiít velk˘

smysl pro humor, kdyÏ modelky v domácích odûvech

ovládly jevi‰tû a snaÏily se ho jakoby uklidit. „Vzpo-

mínám si, kdyÏ rodiãe odcházeli na ples, tak maminka

musela mít uklizen˘ cel˘ byt. To byl základ a z tohoto

poznatku nebo vzpomínek jsem tak trochu vycházela,“

dodala Martina Tuháãková.

Velice netradiãní, ale o to zajímavûj‰í byly moderá-

torské vstupy Divadla v Pytli. Vût‰ina z nás je zvyklá

vídat u módních pfiehlídek strojené moderátory, ktefií

monotónním hlasem provázejí dané modely. Martinû

se její odvaha urãitû vyplatila, kdyÏ vsadila na trojici

hercÛ, ktefií nikoho nenechali na pochybách, Ïe humor

jim není cizí. Zpestfiením pofiadu bylo urãitû vystoupe-

ní dûtí z DDM Bílina v aerobiku pod vedením Vûry

Ryjáãkové. Na diváky ãekalo pfiekvapení v podobû

cen, které dodaly kadefinice a obchod se zdravou v˘-

Ïivou. V pfiedsálí se náv‰tûvníci mohli obãerstvit chle-

bíãky a nápoji od Bohemia mineral waters, s. r. o.

„Chtûla bych podûkovat v‰em, ktefií se podíleli na

vzniku tohoto pofiadu. Za jejich dvou mûsíãní úsilí

a trpûlivost. Také bych chtûla podûkovat v‰em fir-

mám, které poskytly své modely. Na jevi‰ti se vystfií-

dalo celkem 68 lidí a jsem ráda, Ïe v‰e dopadlo podle

oãekávání. Doufám, Ïe se pofiad Bude bál...líbil a opût

se sejdeme za rok,“ sdûlila Martina Tuháãková.

Módní pofiad, kter˘ není jen o módû, si získává ãím

dál tím více pfiíznivcÛ a není se ãemu divit. VÏdyÈ

v tomto pofiadu vystupují pfieváÏnû bílin‰tí obãané

a obleãení, které se pfiedvádí, pochází z vût‰í ãásti

z bílinsk˘ch obchodÛ. V dobû, kdy klasické obchody

s ãesk˘mi odûvy zaãínají ustupovat silné konkurenci

vietnamsk˘ch obchodníkÛ, patfií Martinû uznání za

„boj“ a propagaci ãesk˘ch obchodÛ a v˘robkÛ.

Lada Laiblová

Kadefinice Markéta pfii popisu úãesu.

Koneãné defilé svatebních ‰atÛ.          Foto: V. Weber

Václav Suchopárek s dûtmi.                                           Foto: V. Weber

Foto: V. Weber

ST¤ÍPKY
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znûlcov˘ vrch  dvacítka úãastníkÛ.

Ve v˘‰ce 539 metrÛ nad mofiem se

poãasí umoudfiilo a bylo vidût do

dalekého okolí. K tomu barvy

podzimu dokreslovaly turistickou

atmosféru. „Pfií‰tí roãník posuneme

jiÏ na konec záfií nebo poãátek fiíj-

na.  Tfieba k nám bude poãasí milo-

srdnûj‰í,“ fiekl nám  Miloslav Han-

zel, kter˘ s Milanem Îaludem akci

pfiipravoval. Po sestupu se u chaty

opékaly ‰pekáãky  a dûti si pro za-

hfiátí zasoutûÏily o ceny.        (ob)

■ B¤EÎÁNSKÁ ULICE
DOKONâENA

Oprava BfieÏánské ulice je defi-

nitivnû u svého konce. Po obou

stranách jsou upravena parkovací

místa. „Firma Ekodendra osázela

BfieÏánskou ul. stromy a vlastnû

tak udûlala teãku za rekonstrukcí

celé ulice. V souãasné dobû probí-

hají legislativní úkony smûfiující

ke kolaudaci tzn., Ïe v‰e se musí

zamûfiit, vytvofiit geometrick˘

plán, k jak˘m zmûnám do‰lo a po-

tom bude vyvoláno kolaudaãní

jednání,“ vysvûtlil místostarosta

Milan Pecháãek.                  (lal)

■ SOUTùÎ...
o nejlep‰í bílinsk˘ vánoãní re-

cept na vánoãní cukroví stále po-

kraãuje. Recept se jménem a adre-

sou vloÏte do obálky, oznaãte hes-

lem „vánoãní recept“ nebo „vá-

noãní cukroví“ a pfiedejte do info-

centra nebo na bilinsky.zpravo-

daj@seznam.cz

<mailto:bilinsky.zpravodaj@se-

znam.cz>. SoutûÏ trvá do 16. pro-

since.

První prodlouÏená...
Byl to pro mû krásn˘ záÏitek, opût jsem si zavzpo-

mínala na mé „taneãní“, kdyÏ jsem vidûla to krásné

mládí, jak se „vzná‰í“ po parketách kulturního domu

Fontána.

V sobotu 5. 11. 2005 mûla mládeÏ první prodlouÏe-

nou. Sálem znûla pfiíjemná hudba skupiny MANE. Ta-

neãní páry si zopakovaly tance, které jiÏ zvládají napfi.

waltz, polku, jive nebo tango. Nápomocná jim byla

dvojice taneãníkÛ Jaroslav Brzek a Lucie Dufková,

kterou si s sebou pfiivezli manÏelé Dufkovi. Do víru

tance byli pfiizváni i rodiãe, ktefií neváhali a vyzkou-

‰eli si své umûní. V kulturním sále byla pfiíjemná at-

mosféra. Nikomu se nechtûlo domÛ, kdyÏ zaznûla

poslední melodie. ManÏelé Dufkovi pozvali pfiítom-

nou mládeÏ na spoleãné stolniãení do Teplic a v so-

botu opût na taneãní parket. V‰ichni se tû‰í na nové

tance a já na dal‰í prodlouÏenou. Dûkuji za pfiíjemnû

stráven˘ veãer.                                     E. RÛÏiãková

Pfiedstavujeme M· ·vabinského
Ve ãtvrtek jste mohli v plavecké hale sly‰et dût-

sk˘ smích. To si sem pfii‰ly „zafiádit“ dûti z M· ·va-

binského v Bílinû. KaÏd˘ si vzal s sebou, co potfie-

boval. Nûkdo kruh, jin˘ rukávky ãi se na‰li odváÏ-

livci, ktefií plavali jen tak. Dûti vyuÏily skluzavku

i jiné pomÛcky do vody, které jim nabídla pí. Zem-

ková (plavãice). Ve vodû jim patfiiãnû vyhládlo. Ces-

tou zpût se tû‰ily, co vlastnû mají dnes dobrého

k obûdu. Po obûdû usnuly jako „dudkové“ ani ne-

staãily doposlechnout pohádku.        E. RÛÏiãková

TIP Kc Kaskáda na
mûsíc prosinec

DON QUIJOTE de la AN-
CHA - Pfiedstavení, které pro-

dluÏuje Ïivot. Didaktická klau-

niáda na motivy románu Mi-

guela Cervantese Saavedry

uchopená dle vzoru velkého

ãeského emigranta Jana Ámo-

se Komenského. Divadlo

Klauniky Brno má v repertoá-

ru tuto autorskou inscenaci jiÏ

od roku 1988. Je to nejhranûj‰í

pfiedstavení v Evropû, které

má odehráno 2 500 repríz.

Svou originální formou zpra-

cování, komunikativnosti

a humorem se stala inscenace

nadãasovou, stejnû jako její pfiedloha, a oslovuje a provokuje v‰ech-

ny generace stále Ïivû a pfiekvapivû.

Nenechte si ujít divadelní pfiedstavení ve ãtvrtek 1. prosince od 19.

hodin. Pro ‰koly se pfiedstavení opakuje v pátek 2. prosince od 9.00

a 11.00 hodin.

VELKÁ VÁNOâNÍ
SHOW V BÍLINù

Kulturní centrum Kaskáda
zve v‰echny do kulturního domu
Fontána

VE ST¤EDU  
21. PROSINCE  2005. 

V programu se pfiedstaví : mo-
derátofii - Petr Salava a Jan âen-
sk˘.

Dále vystoupí: Michal Ne-
svadba, italsk˘ zpûvák David
Mattioli, pohádkov˘ host Petra
âernocká s kytaristou Jifiím
Pracn˘m.

V této show je pfiipraveno
mnoho soutûÏí pro dûti s hodnot-
n˘mi cenami, které vûnovali do
programu sponzofii, jako napfií-
klad LEGO, Wrigley - Ïv˘kaãky,
sladkosti Haribo, hudeb. vyda-
vatelství Multisonic ,McDonalìs
a dal‰í.

Zaãátek v 16.00 hodin.
Vstupné: dûti 60 Kã, dospûlí

80 Kã.

OZNÁMENÍ
Od 1. 12. - 15. 12. 2005 ne-

bude infocentrum na Mírovém

námûstí v provozu z dÛvodu

oprav.  Pfiedprodej na kulturní

akce bude probíhat v Kc Kaská-

da u Petra Máchy.

INZ 2/50

RYJAâEK

774/TP

V˘‰e ‰kolného v matefisk˘ch
‰kolách a jeslích ve spádové
oblasti mûsta.

M· Ohníã - 120 Kã, Hosto-

mice - 150 Kã, Hrobãice - ne-

vybírají, Ledvice nevybírají,

M· v Bílinû  250 Kã, Jesle 300

Kã              Veronika Spurná, 
Odbor ‰kolství 

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY
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KULTURNÍ SERVIS

MùSTSKÉ DIVADLO

■ âtvrtek 1. prosince od 19 h

DON QUIJOTE DE LA ANCHA -

Hra nastudovaná pod dohledem Bole-

slava Polívky. Vstupné: 60 Kã.

■ Pátek 2. prosince od 9.00 a 11.00

hod.

DON QUIJOTE DE LA ANCHA -

·kolní pfiedstavení. Vstupné:35 Kã.

■ Pátek 9. prosince od 19.00 h

Ephraim Kishon - „ODDACÍ LIST“
- Bílinské divadelní minimum - reÏi-

sér S. Va‰ut. Vstupné: 39 Kã.

KULTURNÍ DÒM 
FONTÁNA

■ Pátek 25. listopadu od 18.00 hod.

Den sportovcÛ - Vyhlá‰ení nejlep-

‰ích sportovcÛ mûsta

■ Pondûlí 28. listopadu od 18.30 hod.

Setkání s... Návraty - Pravideln˘

klubov˘ pofiad tentokrát s Martinem

Po‰tou. Vstupné: 40 Kã.

■ Stfieda 21. prosince  od 16.00 hod.

VELKÁ VÁNOâNÍ SHOW PRO
DùTI - Vánoãní show pro dûti v‰ech

vûkov˘ch skupin. Úãinkují herci a

zpûváci z klubu Amfora - P. Salava, J.

âensk˘, P. âernocká, M. Nesvatba,

D. Mattoli, J. Pracn˘. Vstupné: dûti

60 Kã, dospûlí 80 Kã.

KINO HVùZDA

■ Pátek 25. listopadu od 18.00 a

20.30 hodin

Sobota 26. listopadu 18.00  hodin

NESVATBOVI - USA. Komedie. -

Vstupné: 60 Kã, pfiístupno od 12 let,

119 min.

■ Stfieda 30. listopadu od 18.00 hodin

3:15 ZEM¤E·! - USA. Horor.

Vstupné: 60 Kã, pfiístupno od 15 let,

90 min.

■ Pátek 2. prosince od 18.00 hod. a

20.30 hod.

Sobota 3. prosince od 18.hod.

Kur˘r II. - Akãní thriller, USA, pfií-

stupno od 12 let,  90 min. Vstupné: 55

Kã.

■ Sobota 3. prosince  od 15.00 hod.

Mach a ·ebestová. - Vstupné: 20 Kã.

■ Stfieda 7. prosince od 18.00 h

âtvrtek 8. prosince od 18.00 h

Pfiíbûh modré planety. - Dokument,

Fr./It., mládeÏi pfiístupno.

Vstupné: 60 Kã.

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA

■ „Vánoãní v˘stava“ - V̆ stava bí-

linsk˘ch základních ‰kol, matefisk˘ch

‰kol, umûleck˘ch ‰kol - vánoãních

dûtsk˘ch v˘robkÛ + V˘stava pana

Václava Suchopárka.

·kolní pfiedstavení Povídání o pej-
skovi a koãiãce se ru‰í z dÛvodu na-
hrávání hudebního CD Bílina a pfie-
souvá se na 19. 12. 2005.

KniÏní novinky na mûsíc listopad 2005
■ KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ

Sloní píseÀ, povídky známého

zoologa ZdeÀka Vágnera, urãitû

potû‰í v‰echny milovníky zvífiat.

Zdenûk Vágner Ïije v Africe uÏ fia-

du let, a tak mu romantika a do-

brodruÏství, které ho obklopují,

poskytují inspiraci k psaní. I v této

knize se setkáváme s profesionál-

ními lovci i pytláky, s Masaji, kte-

fií Ïijí i dnes jako jejich pfiedkové

pfied sto lety a také poznáme Vág-

nerova syna i dal‰í Evropany, kte-

r˘m Afrika uãarovala natolik, Ïe se

rozhodli zde Ïít... Knihu vydává

KniÏní klub Praha.

Omniwish@toronto.com, tfietí

humoristick˘ román Václava Tá-

borského je urãen ãtenáfiÛm, ktefií

je‰tû zápasí s pubertou. Mlad˘ Ka-

naìan Petr má tu kliku, Ïe v jeho

tûle koluje nûco ãesk˘ch genÛ

a má tedy zaruãen˘ smysl pro hu-

mor. Dospívání je vÏdy sloÏit˘

proces, a tak ani tento mlad˘ muÏ

to nemá jednoduché. Musí se pot˘-

kat s rodiãi, spoluÏáky a podvodní-

ky v‰eho druhu a do v‰ech jeho

zmatkÛ se mu pfiiplete fenomén

dne‰ní doby, poãítaã. Tento rozver-

n˘ pfiíbûh o kouzlech i trapnostech

dospívání urãitû pobaví nejen ty

„náctileté“. Vydává nakl. Slávky

Kopecké Praha.

Sedm˘ syn, historick˘ román

skotské autorky Reay Tannahillo-

vé pfiedkládá ãtenáfii námût mno-

hokrát zpracovan˘ z neãekaného

úhlu. Sedm˘ syn, Richard, vévoda

z Gloucesteru, pozdûj‰í anglick˘

král Richard III. není v podání au-

torky jen surovcem kráãejícím pfies

mrtvoly za sv˘m cílem, ale také

muÏem, kterému byl jeho osud do

znaãné míry vnucen okolnostmi.

Autorka mu pfiisuzuje i laskavost

a lidskost a ukazuje nám ho nejen

jako váleãníka a chladnokrevného

intrikána, ale také jako vûrného

manÏela a milujícího otce a v nepo-

slední fiadû jako schopného politi-

ka. Vydává KniÏní klub Praha.

■ NAUâNÁ PRO DOSPùLÉ

Mile‰ovka a mile‰ovsk˘ re-
gion, kniha Josefa ·tekla a kolek-

tivu autorÛ vychází u pfiíleÏitosti

stého v˘roãí zaloÏení meteorolo-

gické observatofie na Mile‰ovce.

âtenáfi se v ní seznámí s geologic-

kou minulostí Mile‰ovky, s historií

a památkami tohoto pozoruhodné-

ho regionu, pozná zdej‰í flóru

a faunu a pfiírodní a krajinné hod-

noty pfiesahující národní mûfiítko.

A pokud se pak rozhodnû Mile‰ov-

ku nav‰tívit, nabídne mu kniha fia-

du zajímav˘ch turistick˘ch tras -

Velk˘ nûmeck˘ pfiírodovûdec Ale-

xabder von Humboldt prohlásil, Ïe

v˘hled z Mile‰ovky patfií mezi tfii

nejkrásnûj‰í na svûtû, tak neváhej-

te a vydejte se na v˘let... Vydává

Academia Praha.

Pût americk˘ch prezidentÛ,
ãeská babiãka a já, autorka knihy

Eli‰ka Ha‰ková Coolidge, charis-

matická dáma hovofiící pûti jazyky,

Ïije stfiídavû v âechách i za oceá-

nem a o svém vztahu ke staré a no-

vé vlasti fiíká: “Dilema ,kam pat-

fiím, nefie‰ím a nikdy jsem nefie‰ila.

Jsem âechám vdûãná, Ïe mi daly

Ïivot, a Americe, Ïe mû ho necha-

la Ïít“. Emigrovala v roce 1949 do

USA a tam vystudovala George-

town University School. Kariéru

zaãala v Bílém domû, kde dlouho

pracovala jako zvlá‰tní asistentka

pûti americk˘ch prezidentÛ. Nejen

o jejím bohatû naplnûném profe-

sním Ïivotû, ale také o soukro-

m˘ch Ïivotních peripetiích je tato

poutavû napsaná kniha, která je

dokladem, Ïe velké osobnosti exis-

tují a Ïivot lze poÏít smysluplnû.

Vydává nakl. Lidové noviny Pra-

ha.

■ PRO DùTI A MLÁDEÎ

Na svat˘ho Dyndy, v˘bor

z ver‰Û, pohádek a bajek básníka

Jifiího Îáãka, kter˘ letos oslaví ‰e-

desáté narozeniny, urãitû potû‰í dû-

ti i rodiãe. Kniha je urãena mal˘m

i velk˘m ãtenáfiÛm, ktefií mají rádi

smích a fantazii. V‰echny texty

jsou vybrány a uspofiádány do jed-

notliv˘ch kapitol s pfiáním, aby po-

tû‰ily a pobavily celou rodinu. Vy-

dává nakl. Albatros Praha.

Projektov˘ den Halloween na Z· Lidická
Na na‰í ‰kole probûhl v pátek 4.11.  projektov˘ den

Halloween. Do této akce  se zapojily v‰echny speciál-

ní tfiídy 5. - 9. roãníku. Cílem tohoto projektu byla v˘-

chova ÏákÛ k my‰lení v globálních souvislostech, me-

diální v˘chova, práce s informacemi, osobnostní a so-

ciální v˘chova a zejména vytváfiení pfiíznivého sociál-

ního klimatu ‰koly. Tomuto dni pfiedcházelo úterní

rozlosování  ÏákÛ do skupin a následné losování uãi-

telÛ. KaÏdá skupina mûla jinou ãinnost. Spoleãn˘m

znakem pro v‰echny skupiny bylo zji‰Èování informa-

cí t˘kajících se této tradice. Nûktefií Ïáci informace

vyhledávali na internetu, jiní v knihách a ãasopisech.

Jedna skupina ÏákÛ vydlabávala obrovské d˘nû, které

zkrá‰lují na‰i zahradu.

V prÛbûhu celého dne si Ïáci vytváfieli masky

a kost˘my z papíru, textilu a dal‰ích materiálÛ. Jiné

skupiny vyrábûly zajímavé v˘robky z pfiírodnin, napfi.

svícny, lucerniãky, ozdobné vûtviãky. Îáci se zapojili

do v˘roby ãarodûjÛ z keramiky. Na závûr tohoto pro-

jektu se v‰ichni Ïáci se‰li na zahradû u d˘ní a pfiedá-

vali si záÏitky z projektu.

Chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em ÏákÛm

speciálních tfiíd a jejich vyuãujícím za skvûl˘ den, kte-

r˘ nás v‰echny obohatil o cenné zku‰enosti a krásné

záÏitky. Cíle tohoto dne byly jednoznaãnû naplnûny.

Mgr. Martina Fryãová a Mgr. Marie Sechovcová,
Z· Lidická
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Spolupráce Z· Lidická s Mûstskou policií Bílina
Nedílnou souãástí dokumentace

kaÏdé ‰koly je vypracovan˘ pro-

gram prevence sociálnû patologic-

k˘ch jevÛ. Pfii jeho naplÀování na

na‰í ‰kole pomáhá aktivnû  v le-

to‰ním roce i Mûstská policie Bíli-

na, a to konkrétnû stráÏník mûst-

ské policie pan Franti‰ek Krejãí,

kter˘ na ‰kole provádí pravidelné

besedy se Ïáky na urãité  téma, ja-

ko je napfi.  ‰ikana, vefiejn˘ pofiá-

dek, bezpeãnost silniãního provo-

zu a dal‰í, kter˘ch se postupnû

v prÛbûhu ‰kolního roku zúãastní

v‰echny tfiídy. Tento cyklus  zahá-

jila  v leto‰ním ‰kolním roce Z·

Aléská a na‰e ‰kola na ni naváza-

la. Ov‰em spolupráce na na‰í ‰ko-

le nebude probíhat jen v rámci

tûchto besed, ale pfiedbûÏnû byla

dohodnuta spoluúãast mûstské po-

licie na projektu Právo pro kaÏdé-

ho, kter˘ na na‰í  ‰kole kaÏdoroã-

nû probíhá v osm˘ch roãnících

a r˘sují se moÏnosti mimo‰kolní

spolupráce pfii zaji‰Èování zájmo-

v˘ch aktivit.

Stejnû jako v loÀském roce

i v leto‰ním roce probûhne na ‰ko-

le Den ochrany ãlovûka za mimo-

fiádn˘ch situací, jehoÏ se mûstská

policie velmi aktivnû úãastní. 

Rádi bychom tedy touto cestou

podûkovali Mûstské policii Bílina

a zejména stráÏníkovi  panu Fran-

ti‰ku Krejãímu za velkou vstfiíc-

nost a tû‰íme se na dal‰í spoluprá-

ci, která, jak pevnû vûfiíme,  napo-

mÛÏe  pfii fie‰ení preventivní oblas-

ti ‰koly a vytváfiení  jejího pozitiv-

ního sociálního klimatu.

Mgr. Marie Sechovcová,
zást. fieditelky 

a metodik prevence Z· Lidická

KKKKddddyyyyÏÏÏÏ     bbbbyyyy llll aaaa     fifififieeeekkkkaaaa     BBBB íííí llll iiii nnnnaaaa     pppp llll nnnnáááá     llll oooodddd íííí
Foto: ·tûpán Klime‰



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ 1124. LISTOPADU 2005

Bílinská
stfielecká
liga ukonãena

HC Draci Bílina - HC Roudnice nad Labem  7:7 (1:4, 3:2, 3:1)

HC Kohouti âeská Lípa - HC Draci Bílina  8:3  (1:1, 4:0, 3:2)

HC VTJ Liberec - HC Draci Bílina 3:4 (3:2, 0:1, 0:1) 

V sobotu skonãila v Bílinû

finálov˘m kolem Bílinská stfie-

lecká liga 2005 (dále BSL

2005) v disciplínû Standardní

pistole 20+20+20. V˘sledky

tohoto kola jen potvrdily pofia-

dí v celkovém hodnocení.

S velk˘m náskokem zvítûzil

v závûreãném souãtu Pavel

Koman, kter˘ nasbíral 1581

kruhÛ a obhájil loÀské vítûz-

ství. S 1504 kruhy udrÏel druhé

místo z minulého roku  Milan

Zábransk˘. Na tfietí místo se

z loÀského osmého, vyrovna-

n˘mi a kvalitními v˘kony, vy-

houpl Karel Láník s 1351 kru-

hy (v‰ichni SSK Mts Bílina). 

BSL 2005 probíhala také

v disciplínû Sportovní pistole

30+30. Vítûzství v celkovém

souãtu získal Milan Zábransk˘

s 1651 kruhy, druhou pfiíãku

„vystfiílel“ stále se zlep‰ující

Vítûzslav Semerák s 1538 kru-

hy. Nejvût‰í pfiekvapení se zro-

dilo na místû tfietím, to doslova

vybojoval Petr H˘bler s 1482

kruhy (v‰ichni SSK Mts Bíli-

na).

„Je ‰koda“, komentoval v˘-

sledky  ‰éftrenér Vlastimil

Koula st. „Ïe jsme se cel˘ rok

v obou disciplínách pot˘kali

s nízkou úãastí a nezájmem

stfielcÛ, kter˘ch je v na‰em klu-

bu témûfi stovka,  o to víc si vá-

Ïím tûch, ktefií na závody cho-

dí,“ posteskl si Koula.

Slavnostní vyhodnocení le-

to‰ní sezony bylo 12. listopadu

v objektu Myslivny. Tam pro-

bûhlo vyhlá‰ení vítûzÛ i o dal-

‰ích dlouhodob˘ch soutûÏích,

které letos probíhaly. 

Milan Zábransk˘
(dopisovatel SSK Mts Bílina)

Bílina - NeÏ se Draci na ledû rozkoukali, prohráva-

li o dvû branky. Ani pfiesilovka 5 na 3 jim nepomohla

a naopak, kdyÏ byl soupefi ve ãtyfiech, inkasovali.  AÏ

za stavu 0:4 sníÏil Lexa a velkou ‰anci nedal pfied zá-

vûrem R. Fait. „V kabinû zdÛrazÀuji nepropadnout na

zaãátku a bylo to je‰tû hor‰í,“ fiekl nám o pfiestávce

trenér Jifií Hájek.  

Druhou tfietinu domácí zahájili opût spav˘m tem-

pem a kdyÏ dali hosté v oslabení pátou branku, zdálo

se, Ïe je konec.  Teprve potom se Draci probudili, za-

ãali jezdit, napadat soupefie a také pfiesnûji zakonão-

vat.  Viedeman si pohrál s obranou soupefie a lehce za-

vûsil. Vzápûtí vypálil Vávra a domácí se dostali do

hry.  Opût se neprosadil spalovaã ‰ancí Kousek, kter˘

toho najezdí za dva, ale branka soupefie je pro nûho

zaãarovaná. Na poãátku poslední tfietinu na rozdíl

branky sníÏil Pleva, ale také se zranil Lexa. V dobû

velkého tlaku opût skórovala Roudnice. LouÏensk˘ v

oslabení nastfielil tyãku a v následné pfiesilovce tech-

nickou stfielou sníÏil Srbek. V drtivém tlaku v závûru

nejdfiíve Procházka nastfielil tyãku a pfii power play M.

Slaãík vyrovnal. „AÏ na první tfietinu jsme odehráli

dobré utkání. BohuÏel nás ani jeden brankafi nepodr-

Ïel. Soupefi mûl málo ‰ancí. Od druhé tfietiny jsme by-

li lep‰í a alespoÀ  vyrovnání jsme si zaslouÏili,“ dodal

Hájek.

Branky: 15. Lexa,  26. Viedeman, 26. Vávra, 36.

LouÏensk˘, 42. Pleva, 55. Srbek, 60. Miroslav Slaãík

- 4., 5., 24., 51. Petr Zuziak,  11., 36. Hlaviãka, 14. Pa-

vel Zuziak. 

Sestava: Daniel Slaãík (5. Kobrã) - Pleva, Pro-

cházka, Lexa, Miroslav Slaãík - LouÏensk˘, Viede-

man, Kousek - Srbek, Vávra, Roman Fait - Urban, Ra-

ichl, Paluska.                            Oldfiich BUBENÍâEK

Liberec - Cenné vítûzství pfii-

vezli Draci ve 2. kole krajského

pfieboru z Liberce. Pouze v 1. tfieti-

nû domácí hostÛm staãili a vedení

získali díky hrub˘m chybám

v obranû hostÛ. DrakÛm citelnû

chybûl z âeské Lípy zranûn˘ Vie-

deman. Od druhé tfietiny byli

hosté lep‰í, ale spalovali jednu

‰anci za druhou. V˘razn˘ vliv mûl

návrat obráncÛ. Pokud v âeské

Lípû hrál pouze Pleva, tak nyní

byli dvû dvojice.  „Hra s klasick˘-

mi obránci byla vidût. Domácí

hráli rychl˘ hokej, ale hokejovû

jsme byli lep‰í. V úvodu jsme do-

platili na chyby obrany. DÛleÏité

bylo, Ïe se nám na konci první

tfietiny podafiilo sníÏit na rozdíl je-

diné branky a hned úvodem druhé

Srbek vyrovnal. Jsem rád, Ïe jsme

vyhráli.

Je to i odpovûì tûm, ktefií nám

prorokovali dvouciferné poráÏ-

ky,“ netajil spokojenost trenér Jifií

Hájek. Pfiesto kritizoval nediscip-

linovanost a ãasté vyluãování,

kdyÏ jen Kousek si odsedûl na

trestné lavici celou tfietinu. V zá-

vûru hráli domácí 90 vtefiin power

play, Bílina vstfielila dvû branky,

ale nebyly uznány pro postavení

mimo hru. „Bylo to dobré utkání

a na‰e zaslouÏené vítûzství. Sou-

pefi hrál sice na tfii pûtky, ale na‰e

dvû byly vyrovnanûj‰í a vydrÏeli

jsme fyzicky,“ dodal obránce Mi-

roslav Slaãík s tím, Ïe domácí mû-

li jednu pûtku juniorÛ. 

Branky Bíliny: R. Fait, Lou-

Ïensk˘, Srbek, Raichl.

Sestava: Daniel Slaãík, Pleva,

Procházka, Miroslav Slaãík, Palus-

ka - LouÏensk˘, Kousek, Vávra -

Raichl, Srbek, Roman Fait.   (ob)

âeská Lípa - Koncovka a ne-

disciplinovanost rozhodly o v˘-

sledku. Kousek, Vávra,  R. Fait,

Viedeman spalovali ‰ance jak na

bûÏícím pásu. Domácí je dokáza-

li promûÀovat a vyuÏívali pfiesi-

lovek. Také ‰li z jedné do vedení.

Draci se ubránili pÛl minuty ve

tfiech, ale kdyÏ byli ve ãtyfiech in-

kasovali. Ve 14. min. mûl ‰anci

Vávra, ale sám nezakonãil. Vy-

rovnat mohli Draci v 18. min.

Viedeman ujel a byl faulován.

Trestné stfiílení v‰ak Kousek ne-

promûnil. AÏ LouÏensk˘ od mod-

ré srovnal stav.  Ve druhé tfietinû

byli domácí lep‰í a Bílina zapo-

mnûla na stfielbu. Pfiekvapiv˘ byl

úvod poslední ãásti. Bûhem 90

vtefiin Draci dvakrát skórovali

a dostali se znovu do hry.  Vyvi-

nuli obrovsk˘ tlak, Raichl nastfie-

lil tyãku, ale po deseti minutách

ujel mezi obránci Bure‰ a bylo

rozhodnuto. „Bylo vidût, Ïe jsme

hráli první utkání a soupefi jiÏ má

nûkolik mistrákÛ za sebou.  Po

vyrovnané tfietinû nás pfiehráli ve

druhé. Nedali jsme trestné stfiíle-

ní a dal‰í ‰ance.  Po sníÏení jsme

udûlali fiadu chyb a soupefi vyhrál

zaslouÏenû. Je to i v tréninku.

Pravidelnû chodí pouze LouÏen-

sk˘, Vávra a Srbek,“ konstatoval

trenér Jifií Hájek.  Od zaloÏení

DrakÛ prohrála Bílina s âeskou

Lípou poprvé. 

Branky: 7., 38., 53., 57. JavÛ-

rek, 24. Hurãík,  27. Hradeck˘, 33.

Îák, 50. Bure‰ - 19. LouÏensk˘,

41. Viedeman, 42. Raichl.

Vylouãení: 7 - 11. 

Pfiesilovky:  3 - 0. 

Oslabení:  1:1.

Sestava: Daniel Slaãík - Pleva,

Paluska, Jan Fait, LouÏensk˘ - Vi-

edeman, Kousek, Srbek - Raichl,

Roman Fait, Vávra.               (ob)

SK SIAD Bílina - Sokol Mile‰ov 2:0 (0:0)
Bílina - Pfiedehrávané jarní kolo ukonãilo

podzimní fotbalové klání v 1. A tfiídû. Na mok-

rém terénu se hosté v první polovinû lépe pohy-

bovali a dokázali drÏet stfied hfii‰tû. V 16. min.

mohli hosté vést po hlaviãce Robouského, ale

Pohl reflexem zasahoval nohou. Po pÛl hodinû

se dostal do ‰ance Moravec, ale pozdû vystfielil.

Pfied odchodem do kabin nahrál Seidl pfiesnû

Truneãkovi, ale ten zblízka trefil jen brankafie

hostí. V 58. min. nastfielil mile‰ovsk˘ Pazdera

bfievno. Moravec nacentroval a Beãvafiík sám u

tyãe lehce hlaviãkoval. Po brance získala Bílina

pfievahu. Seidl nastfielil tyã a Spáãil ve v˘hodné

pozici nepfiehodil brankafie.  Pfiesto mohli hosté

vyrovnat, kdyÏ v 83. min. pfiestfielil Chmelafi

prázdnou branku. AÏ v nastavení Truneãek vstfie-

lil druhou branku. „Ve druhém poloãase jsme je

zaãali více napadat. S brankou jsem spokojen˘,

ale se hrou moc ne,“ svûfiil se Petr Truneãek.

„Bojovné utkání, díky terénu dûlali chyby obû

obrany. Hosté mûli smÛlu v zakonãení, my nao-

pak ‰tûstí. Mile‰ov byl kvalitní soupefi,“ ocenil

soupefie ‰éf bílinského fotbalu Petr Arpá‰. „Je to

na‰e bolest, Ïe první poloãas prohospodafiíme a

ve druhém kluci ukazují, Ïe to umí. V̆ raznû se

zlep‰ila hra záloÏní fiady v ãele s Moravcem.

Branky padly po hezk˘ch akcích. Vítûzství si ce-

ním. Kdo porazí Mile‰ov, patfií do horní polovi-

ny tabulky.  Se stejn˘m kádrem poãítám i na ja-

ro,“ hodnotil trenér Ladislav Erben. 

Branky: 59. Beãvafiík, 90. + 1 Truneãek.

Sestava: Pohl - Beãvafiík, Hasal, ·ulek, VaÀá-

sek - Luká‰ Seidl, Moravec, Christov, Spáãil

(83. Ma‰ata) - Novák, Truneãek (90. + 1 Josef

Seidl).                              Oldfiich BUBENÍâEK
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Petr Mácha a korfbal v Bílinû
JiÏ do druhého roãníku celo-

státní ligy mlad‰ích ÏákÛ v korf-
bale vstoupili mlad‰í Ïáci Korfba-
lového klubu Kaskáda v Bílinû
pfii Základní ‰kole Aléská. A jak
vnímá zaãátek sezony a hodnotí
uplynul˘ roãník v lize mlad‰ích
ÏákÛ trenér Petr Mácha?

„V minulém roãníku jsme mûli

dvû druÏstva mlad‰ích ÏákÛ a ode-

hráli jsme v‰echny zápasy ligy

mlad‰ích ÏákÛ. “A“ t˘m skonãil na

tfietím a „B“ t˘m na pátém místû

tabulky skupiny „A“. Navíc jsme

absolvovali mezinárodní turnaj

v Belgii v Antverpách.“

■ Proã trénujete korfbal?
Korfbal mû stra‰nû nadchnul

tím, Ïe je to jedin˘ sport na svûtû,

kde hrají chlapci a dívky ve spo-

leãném druÏstvu. Hodí se proto

hlavnû na ‰koly. Má podobná pra-

vidla jako basketbal, ale stfielit ko‰

je obtíÏnûj‰í. V korfbale se klade

velk˘ dÛraz na kolektivní pojetí

hry. Navíc mû vÏdy bavila práce

s mládeÏí.

■ Jak dlouho jiÏ trénujete korf-
bal?

Trénuji jiÏ 8 let. S korfbalem

jsem zaãínal ve Vejprtech, odkud

jsem pfii‰el do Bíliny. Stále tam

trénuji druÏstvo dospûl˘ch.

■ Jaké máte nejvût‰í úspûchy
v korfbale?

S druÏstvem, které jiÏ osm˘m

rokem trénuji, jsme dosáhli mno-

ha úspûchÛ. Nejvût‰í asi byly

bronzová medaile z mistrovství

republiky mlad‰ích ÏákÛ. Dále

v kategorii juniorÛ to byly úspû-

chy jak v lize, tak pfiedev‰ím

3x vítûzství na mezinárodním tur-

naji v holandské metropoli v Am-

sterdamu.V˘razn˘m úspûchem

byl i postup na mezinárodní uni-

verziádû v holandském Eindhove-

nu do semifinále mezi nejlep‰í

ãtyfii celky, kde jsme postupnû vy-

fiadili celky z Anglie, Skotska,

Walesu, Nûmecka a Belgie. Vel-

k˘m mûfiením sil byl i leto‰ní tur-

naj v Lucembursku, kde jsme ne-

chali za sebou mnoho kvalitních

celkÛ z celé Evropy.

■ Co reprezentace?
Podafiilo se mi vychovat 2 repre-

zentanty a zúãastnil jsem se spo-

leãnû s nimi jako druh˘ trenér

mistrovství svûta juniorÛ do 19 let.

Byl to neobyãejn˘ záÏitek, kdy

jsme se utkali napfiíklad s takov˘-

mi zemûmi jako je Taiwan, Ji-

hoafrická republika, ·panûlsko,

Portugalsko, Anglie a jin˘mi.

■ Jaké plány máte s korfbalem
v Bílinû ?

Pfiedev‰ím kvalitnû dohrát leto‰-

ní roãník ligy mlad‰ích ÏákÛ. Na

pfií‰tí rok pfiipravuji soustfiedûní

v Chorvatsku a hlavnû turnaj v Ho-

landsku v Amsterdamu, kam se ur-

ãitû chystáme s na‰ím bílinsk˘m

celkem. Na tomto turnaji si na‰i

mladí zmûfií síly s celky Holand-

ska, Belgie a Anglie.                 BZ


