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Taneční vystoupení HIP-HOPU v podání žákyň ZŠ Za Chlumem.

Průvodci soutěže zleva Mgr. F. Kulina a Mgr. M. Hený.

Vítězné družstvo II. kategorie.

Co ví‰ o Bílinû?

Základní škola Za Chlumem
vyzvala k „souboji“ bílinské ško-
ly ve vědomostní soutěži „Co víš
o Bílině?“. Podnět k tomuto pro-
jektu  dal kolektiv učitelského
sboru v čele s Mgr. Ivanou Kuli-
novou. Cílem soutěže bylo přiblí-
žit žákům základních škol histo-
rii Bíliny, současnost, kulturu
nebo památky.

Během měsíce ledna a února se
děti aktivně připravovaly a doplňo-
valy informace o Bílině. Přinášely

do školy různé dobové fotografie,
zajímavé předměty, zkameněliny,
historické etikety atd. Koncem
února proběhla třídní kola soutěže,
z nichž ti nejlepší postoupili do kol
celoškolních a ti se utkali v kole
celoměstském. Poslední kolo pro-
běhlo v Kulturním domě Fontána
Za Chlumem za účasti pořádající
základní školy Za Chlumem, ZŠ
Aléské, ZŠ Lidické, Gymnázia
a ZŠ praktické. Celkem se utvořilo
11 družstev ve dvou kategoriích. I.

„Tato soutěž vznikla proto, že
jsme chtěli ukázat, jak žáci základ-
ních škol znají své město. Soutěž
se bude opakovat v delším časo-
vém intervalu než jeden rok, ale
v pozměněné formě. Například ja-
ko „cesta Bílinou“. Naši žáci nám
udělali velkou radost, ale rozhodně
nejde opomenout výkon ZŠ prak-
tická, která skončila na místě tře-
tím a mile překvapila svými zna-
lostmi,“ zhodnotila bílinskou sou-
těž Mgr. Ivana Kulinová, učitelka
ZŠ Za Chlumem.

Největší připravenost tedy pro-
kázala ZŠ Za Chlumem, která zví-

tězila v obou kategoriích. Jmeno-
vitě v I. kategorii Vojtěch Lasík, Ji-
ří Šamonil a Denis Jusufi. Ve II.
kategorii Nikola Samohýlová, Jana
Dolanská a Zdeněk Bartoš.  

„Tato soutěž se mi velmi líbila
a hodnotila bych ji velice kladně.
Byla jsem překvapena jaké mají
děti znalosti a co všechno o našem
městě vědí. 

Líbil se mi i kulturní program,
který si připravila ZŠ Za Chlu-
mem. Doufám, že tato soutěž bude
probíhat i v dalších letech,“ dodala
K. Sýkorová.

Poděkování patří také sponzo-
rům celé soutěže, Městskému úřa-
du Bílina, KC Kaskáda a Zámeč-
nictví Váňa.                          (la)

kategorie byla složena z žáků 6.
a 7. tříd, II. kategorie z žáků 8. a 9.
tříd. Soutěží provázela již ostřílená
moderátorská dvojce chlumských
učitelů Mgr. František Kulina
a Mgr. Martin Hejný. Odborná po-
rota zasedla v tomto pořadí: ředi-
telka ZŠ Za Chlumem Mgr. Eva
Flenderová, vedoucí odboru škol-
ství a kultury v Bílině Veronika
Spurná, Mgr. Ivana Aulická, ředi-
telka DDM v Bílině Krista Sýko-
rová a místostarosta Roman Šebek.
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J. BERKYOVÁ, 
53 let, uklízečka: 

„Myslím si, že smysl
mají. Osobně těmto
organizacím, kterým
jde o lepší životní pro-
středí, fandím a do-
mnívám se, že jsou za-
potřebí. Ukazují na ne-
pravosti.“

V. KRUPIČKOVÁ,
28 let, nezaměst: 

„ANO. Ekologické or-
ganizace, ať už Přátelé
přírody nebo Děti Ze-
mě a podobné iniciati-
vy se snaží, abychom
tu žili bez smogu a v
lepším prostředí.“

V. STRNAD, 
26 let, řezník:

„ANO. Docela ekolo-
gickým organizacím
fandím, i když si ne-
myslím, že ve všem a
vždy uspějí. Pokud bo-
jují proti velkým nad-
národním společnos-
tem, mají minimum
šancí něco zvrátit.“

F. KNEDLÍK, 
58 let, důchodce:

„ANO. Ekologické or-
ganizace smysl mají.
Dcera je jejich členkou
a tak vím, že jejich
činnost je záslužná i
když někdy ne příliš
úspěšná, je to jako boj
s větrnými mlýny.“

R. TOBIŠKA, 
20 let, dělník:

„ANO. Považuji Přá-
telé přírody a Děti Ze-
mě za smysluplné or-
ganizace, kterým jde
především o přírodu.
Často se jim podaří na-
příklad znemožnit ně-
jakou nesmyslnou vý-
stavbu továrny nebo
haly.“

R. ŽÁČKOVÁ, 
26 let, v domácnosti:
„NE. I když je jejich
činnost asi záslužná,
příliš úspěchu nemají.
Bojují totiž proti vel-
kým firmám, které ma-
jí peníze a moc. To pak
taková organizace ne-
má moc šancí uspět.“

Domníváte se, Ïe rÛzné ekologické organizace v âeské republice mají smysl?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

Je‰tû poznámka k leto‰nímu ropákovi
Jako organizátor ankety o an-

tiekologický čin Ropák roku
jsem byl příjemně překvapen, že
letošní výsledky zveřejnil i Bílin-
ský zpravodaj, když se ropákem
stal Vlastimil Aubrecht z Bíliny.
Zdá se, že ve vašem časopise
(a patrně i na radnici) panuje li-
berální duch, padni komu padni.
Když jsem totiž o loňských vý-
sledcích poslal krátký článek do
brněnských městských novin,
byl mi zamítnut. Přitom (či prá-
vě proto?) bývalý primátor Brna

Petr Duchoň skončil v anketě až
(jen?) na 6. místě (Aubrecht
v tomto ročníku skončil na 4.
místě).

O udělení Ropáka 2005 panu
Aubrechtovi rozhodlo 104 členů
Komise ze 125 zcela jednoznačně,
přestože jeho jméno není na celo-
státní úrovni až tak známé. Členy
Komise tvoří z necelé třetiny zá-
stupci občanských sdružení a zby-
tek jsou vědečtí pracovníci, publi-
cisté, umělci apod. Děti Země Br-
no anketu jen pořádají.

Souběžně s ropákem probíhá
i anketa o antiekologický výrok
Zelená perla, která je o tři roky
mladší. 

V ní se pan Aubrecht poprvé ob-
jevil již za rok 2003 (skončil devá-
tý), v roce 2004 „absentoval“ a za
rok 2005 za svůj výrok „ekologové
jsou parchanti, jde jim jen o pení-
ze, odněkud z Brna si tady dělají,
co chtějí“, který pronesl na své tis-
kové konferenci v Mostě 21. 11.
k územním limitům, skončil na
pěkném 4. místě. 

Nicméně z Ústeckého kraje je
„nejúspěšnější“ osobou za všechny
ročníky obou anket Jaroslav Fol-
dyna z Děčína, který je v anketě
o Ropáka na 5. místě (ropáka však
nikdy nezískal, vede Václav Klaus)
a v anketě o Zelenou perlu dokon-
ce na 2. místě (též ji nikdy nezís-
kal, vede Jiří Drda). Více na
www.detizeme.cz/ropak.

RNDr. Miroslav Patrik 
Děti Země Brno, 
dz.brno@ecn.cz

I ten, kdo nemá zahradu mÛÏe kompostovat 
Bioodpady tvoří velkou část odpadu vzni-

kajícího v domácnostech. Tento odpad končí
většinou nevyužit na skládkách anebo ve
spalovnách. Jedná se přitom o velmi cennou
surovinu. Navíc podle směrnice EU budeme
muset podíl bioodpadu v komunálním odpa-
du snížit. Třídění této složky odpadu se mů-
že stát samozřejmostí jedině díky dlouhodo-
bé osvětě. 

Stále více lidí v bytech má zájem o třídění bi-
oodpadu, je jim líto vyhazovat něco, z čeho se
může stát kvalitní hnojivo - kompost. Nemají
však vlastní zahrady, kde by mohli odpad z ku-
chyně kompostovat. Pro ně je vhodným řeše-
ním komunitní kompostování. Lidé se mohou
domluvit a založit společný kompost v zahrád-
kářské kolonii, chatové osadě nebo ve dvoře
činžovního domu. Získají tak kvalitní organic-
ké hnojivo. Obci takto odpadají náklady na do-
pravu a zpracování odpadu. Vzniklý kompost je
možné využívat k údržbě společných prostran-

ství. Nezanedbatelný je i přínos sociální, lidé
spolu komunikují a spolupracují. Stačí se jen
dohodnout, vybrat vhodné stinné místo pro
kompostér, které bude snadno přístupné. Nutný
je ovšem souhlas majitele pozemku. V případě
družstva to bude snazší, pokud je pozemek ma-
jetkem obce, bude proces zdlouhavější. Jelikož
se nejedná o stavbu, povolení od hygieniků bys-
te neměli potřebovat.

Kdo bych chtěl raději kompostovat sám a
nemá zahradu, má možnost využít vermi-
kompostér. Ten lze umístit jak na balkón, te-
rasu, do garáže ale třeba i do předsíně. Při do-
držování správných zásad jeho obsah nezapá-
chá. Vermikompostování je založeno na
schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbyt-
ky. Nejvíce se používá žížala hnojní (Eisenia
foetida). Na trhu lze koupit i tzv. kalifornské
žížaly, které dokáží odpad přeměnit ve velmi
kvalitní hnojivo. Kompostér lze vyrobit z pla-
stu nebo ze dřeva, prodávají se však již kom-

pletní vermikompostéry i s veškerými zá-
kladními potřebami pro kompostování. Na tr-
hu jsou k dostání i tzv. kompostovací sáčky,
které činí třídění bioodpadu v domácnostech
pohodlnějším.

Osvětou v oblasti třídění bioodpadu a kom-
postování se zabývá sdružení Ekodomov. Do
konce května můžete svůj kompost přihlásit do
soutěže „Miss kompost“, stačí změřit jeho míry
a popsat jeho „jídelníček“. Více užitečných in-
formací získáte na internetových stránkách
www.ekodomov.cz. Rádi Vám poradíme i na
Zeleném telefonu Ekologického centra Most
800 195 342. 

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Budovatelů 2830, 434 37  Most,
tel.: 476 703 992

http://www.ecmost.cz
Vedoucí Centra - Ing. Soňa Hykyšová, 
602 389 354
e-mail:ecmost@vuhu.cz_



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 38. ČERVNA 2006

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

BÍLINA ZAČALA
ZPRACOVÁVAT STRATEGIC-
KÝ PLÁN ROZVOJE.

Zastupitelstvo města Bíliny
schválilo zpracování Strategic-
kého plánu rozvoje města na 10
až 15 let. Prvním krokem bylo
vytvoření jednoduchého dotaz-
níku pro občany města, který vy-
tvořila Rozvojová regionální
agentura ústeckého kraje. Do-
tazník zahrnoval jednotlivé ob-
lasti činnosti města jako je byd-
lení, životní prostředí, doprava,
kultura a další.

„Z 2000 vytisknutých dotazní-
ků se nám vrátilo 630, což je pod-
le Rozvojové agentury dostačující
počet na vytvoření kvalitního vzor-
ku názorů obyvatel města Bíliny.
Byly vytvořeny tzv. akční skupiny
složené z vedoucích jednotlivých
odborů, úředníků, podnikatelů
a zástupců  politických stran. Kaž-
dé jednání bude řešit jednotlivé ob-
lasti a další perspektivu budouc-
nosti města „ sdělil místostarosta
Milan Pecháček.

Město zatím projednalo oblast
životního prostředí, dopravu a od-
padové hospodářství. Následovat
bude podnikání, lázeňství a cestov-
ní ruch. Strategický plán by měl být
zpracován do zasedání zastupitel-
stva v září 2006, aby mohly být
všechny zpracované náměty odsou-
hlaseny. „Myslím si, že první jedná-
ní proběhlo na velmi vysoké úrovni
a za přispění Rozvojové agentury
jsme vytvořili velmi profesionální
dokument, který řeší řadu věcí jed-
notlivých oblastí. Při zpracování
oblasti dopravy nás velmi překvapi-
lo, že občané si neustále stěžují na
stav komunikací a chodníků, kam
ročně investujeme 5 miliónů korun“
dodal místostarosta.

V oblasti životního prostředí by
se město do budoucna chtělo za-
měřit na obnovu jírovcové aleje,
která vede podél atletického a fot-
balového stadionu, rekonstrukci
místního hřbitova, bořeňskou step
nebo lázeňského parku Kyselka.

Strategický plán rozvoje bude
mít za cíl získání dotačních titulů
a strukturálních fondů EU. Finanč-
ní prostředky vynaložené na vy-
tvoření Strategického plánu města
Bíliny poskytl dotační titul BRO-
ÚK a Krajský úřad.            (lal)

Pfiedstavujeme úãastníky konference. Crailsheim - blízko k pfiírodû
Město se nachází na území

SRN. Název města pochází z do-
by franského osídlení v 7. století
a vztahuje se pravděpodobně ke
jménu vůdce nějakého kmene
nebo skupiny.Počet obyvatel je
cca 32 000.

Návštěva Crailsheimu, města
„Horaffen“ (druh pečiva) a jeho
deseti městských částí se vyplácí
v každém ročním období. Díky vy-
nikajícím spojením je možné se do
města dostat velmi dobře jak au-
tem, tak železnicí. 

Nově uspořádané městské mu-
zeum ve Špitálské ulici (z 18. a 19.
stol.) je známé za hranicemi naší
oblasti zejména každým rokem
změněnými uměleckými a kultur-
ně historickými výstavami, svou

jedinečnou sbírkou strunných hu-
debních nástrojů, teprve nedávno
odhalenými středověkými lázněmi

(při asanačních pracích) a obsáh-
lou sbírkou crailsheimských faján-
sí.

Pozoruhodný je pozdně gotický
farní kostel sv. Jana křtitele z r.
1398.

Díky dobře vybudovaným
a označeným cyklistickým a pěším
turistickým trasám mimo doprav-
ních proudů, není pro návštěvníky
obtížné seznamovat se s druhově
bohatou přírodou v okolí Crailshe-
imu. Dále se zde nacházejí místa
pro bohaté sportovní vyžití

Městský znak Crailsheimu z ro-
ku 1370 představuje jako „vý-
mluvný“ znak tři „vidlice“. „Vidli-
ce“ jsou středověké nástroje, které
sloužily např. k vylovení kusů ma-
sa z kotle.

Upozornûní pro obãany: 
Upozorňujeme občany, že v pá-

tek dne 7. července 2006 (po dvou
předcházejících státních svátcích),
bude Městský úřad Bílina pro ve-
řejnost uzavřen. 

058/tp

Usnesení Rady mûsta Bíliny
na své 12. schůzi konané dne

31. 5. 2006 mimo jiné:
uložila:

■ Vedoucí odboru školství a kultu-
ry zpracovat koncepci pro řešení
speciálních tříd ve městě. 
■ Starostovi města jednat s ředite-
lem územního odboru HZS Ústec-
kého kraje o další činnosti dobro-
volných hasičů v Bílině.
schválila:
■ Žádost společnosti WAMB, v. o.
s. o uplatnění opce - prodloužení
nájemní smlouvy na pronájem  ne-
bytových prostor na Mírovém ná-
městí č. 91, 92 - Hotel U Lva, o
dalších 5 let nájmu od 1. 11. 2007.  

■ Přijetí daru od společnosti Ba-
salt s. r. o na poskytnutí dotace ve
výši 50 tis. Kč společnosti Hipo-
drom  Most, a.s. na dostihový den
14. 10. 2006  „Českomoravská ce-
na“.
■ Přijetí daru ve výši 20 tis. Kč od
společnosti SMP CT  s. r. o.  Praha
na organizování příměstského tá-
bora.
■ Uzavření nájemní smlouvy s pa-
nem J. Řežábkem na pronájem ne-
bytových prostor  - bývalé kos-
metické služby na Mírovém ná-
městí č. 46,  za účelem využití
prostor prodejny s počítači, jejich
komponenty a příslušenství, re-

klamní kancelář a dodavatelskou
agenturu.            Ladislav Kvěch, 

tajemník MěÚ Bílina

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

Volby v Bílinû zaznamenaly témûfi 50% úãast
Volilo se celkem v 15 volebních místnostech z nichž největší počet voličů zaznamenala MŠ Síbova a

Dům dětí a mládeže. Naopak nejméně voličů přišlo do Klubu důchodců M. Švabinského. Celkem se k ur-
nám v Bílině dostavilo 6 232 oprávněných voličů.

Zájem o hlasování do Poslanecké sněmovny projevili také občané v hrobčickém volebním obvodu. Přes
50% voličů z okolních 9 obcí se sjelo do Hrobčic podpořit svou volební stranu.
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Lípa ve Skleničkově a Kyselské ulici.

OPRAVA CHODNÍKŮ NA
PRAŽSKÉ ULICI SE
ODKLÁDÁ.

Bílina - Na letošní rok město
naplánovalo rozsáhlou opravu ko-
munikace a chodníků na Pražské
ulici. Veškeré přípravy se musí za-
stavit, protože Společnost ČEZ
oznámila, že na rok 2007 až 2008
plánuje položení  elektrického ve-
dení do země, právě na Pražské
ulici. 

„Na opravu chodníků na Praž-
ské ulici byla vyčleněna částka 1,5
milionu korun. Byli jsme, ale píse-
mně vyrozuměni, abychom poza-
stavili veškeré aktivity ohledně
plánovaných oprav. Vše budeme
muset posunout a počkat až Spo-
lečnost ČEZ zrealizuje položení
elektrických kabelů po obou stra-
nách komunikace,“ vysvětlil ve-
doucí investičního odboru Jaroslav
Bureš.

Obyvatelé Pražské ulice si na
kvalitnější chodník a opravu od-
vodňovacího zařízení budou muset
počkat. „Okamžitě, jak ČEZ polo-
ží elektrické kabely začneme
s opravou chodníků, ale přesný ter-
mín zatím neznáme“ dodal.    (lal)

INFORMACE A SLUŽBY
PRO PODNIKATELE.

Okresní hospodářská komora
Teplice zajišťuje v rámci projektu
Informační místo pro podnikatele
(InMP) informace a služby určené
zejména malým a středním podni-
katelům na Expozituře regionální-
ho místa v Infocentru, Břežánská
ul., Bílina. Každé úterý zde pra-
covnice komory poskytuje bezplat-
ný servis pro podnikatele na různé
dotazy v otázkách podnikání např.
o programech podpor malého
a středního podnikání, o podnikání
v jiných státech aj.

Veronika Štefanová 
pracovnice Expozitury 

regionálního místa

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉMU
ÚŘADU V BÍLINĚ.

Děti z MŠ M.Švabinského v Bí-
lině děkují za finanční pomoc při
jejich rekreačních výjezdech do
přírody. V zimě se rekreovaly v Ji-
zerských horách, v květnu pobýva-
ly na Slapské přehradě. Všude se
jim líbilo. V Jizerských horách se
radovaly z velkého množství sně-
hu, teď na přehradě z krásné pro-
bouzející přírody. Denně se sezna-
movaly s jiným zákoutím přehra-
dy, opékaly vuřty, pojídaly dobrý
ovocný pohár nebo se vozily na

5 - V˘znamné stromy - lípa velkolistá
Lípa velkolistá (Tilia platyp-

hylla) je stromem v Bílině po-
měrně dosti rozšířeným, ale pou-
ze  dva stromy byly  pro svoje
mimořádné vlastnosti vybrány
mezi významné stromy. Jedním
z nich je výrazná rozložitá soli-
terní (samostatně stojící) lípa,
rostoucí v místě spojení Kyselské
a Skleničkovy ulice, druhým je
velmi mohutný strom v soused-
ství hlavní lázeňské budovy na
Kyselce přímo uprostřed asfalto-
vé plochy u zadního traktu bu-
dovy. Oba stromy jsou relativně
staré (určitě kolem  100 let),
avšak odlišný způsob péče
a hlavně odlišné stanoviště zfor-
movalo jejich koruny do rozdíl-
ných tvarů. 

Lípa ve Skleničkově ulici je
menší a rozložitější, celkově má
velmi pěkný pravidelný vzhled
(habitus), obvod kmene činí 280
cm, výška cca 16 m, šíře koruny 12
- 14 m. Pozornost je třeba věnovat
zdravotnímu a bezpečnostnímu ře-
zu, který předpokládá odborné od-
stranění suchých větví z koruny.
V minulosti byl řez proveden ama-
térsky na dolních větvích a na po-
nechaných pahýlech se objevují
dřevokazné houby. Tato lípa si
vzhledem ke své poloze a líbezné-
mu vzhledu zaslouží patřičnou pé-
či.

Lípa na Kyselce je velmi mohut-
ná a spíše vysoká (obvod kmene
420 cm, výška 23 m, šíře koruny
20 m). Strom má ve výšce 1,3
m nad zemí nejobjemnější kmen
ze všech bílinských stromů. Cha-
rakter koruny svědčí o v minulosti
provedeném zásahu. 

Lípa velkolistá je původním ev-
ropským stromem s několika geo-
grafickými rasami s rozptýleným
výskytem v lesních  porostech na
svěžích bazických půdách. 

U nás se ve volné přírodě vysky-
tuje místy na severních suťových
svazích vulkanických vrchů. Dosa-
huje výšky 35 - 40 m s vysokou,
spíše protaženou, vysoko klenutou
a hustě uzavřenou korunou. 

Tvar listu je shodný s naším ná-
rodním (a v Bílině rovněž hojným)
stromem - lípou srdčitou, srdčité
jemně pilovitě zubaté listy však
dosahují obvykle větších rozměrů
(7 -12 cm) a v paždí žilek mají bí-
lé ochmýření  a nikoli rezavě hně-
dé, jako má lípa srdčitá. Plod - oří-
šek (na jednom listenu jich je 3 - 5)
je až 1 cm velký, podlouhle kulovi-
tý s 3 - 5 vystupujícími hranami.
Nelze jej rozmáčknout mezi prsty

na rozdíl od plodu lípy srdčité.
Žlutavý posléze usušený květ lípy
je významnou surovinou na výro-
bu léčivých čajů. Dřevo je vyhle-
dávaným řezbářským materiálem
pro svoji snadnou opracovatelnost.
Kvetoucí lípa je v červnu  jedním
z nejvýznamnějších zdrojů nektaru
pro včely i jiný hmyz. Lípa velko-
listá kvete asi o 14 dní dříve než lí-
pa srdčitá.    

Každá lípa je výrazným  prvkem
v krajině i ve městě pro svůj
vzrůst, užitečnost i dlouhověkost,
dva výše uvedené exempláře byly
vybrány díky zajímavému vzrůstu
a jejich krajinotvorné roli dané
právě jejich lokalizací. 

Rod Tilia  je znám v třetihorních
usazeninách jak v podobě listů, tak
pylu a vzácně též podpůrných
květních listenů. 

K. Mach   a J. Boršiová

MP Bílina informuje
V Bílině se rozšířil neblahý zvyk některých ob-

čanů zbavovat se nepotřebných věcí tak, že tyto
jednoduše odloží ke kontejnerům určeným pro
ukládání domovního komunálního odpadu. Mezi
občany je rozšířen mylný názor, že jimi takto odlo-
žený odpad ráno odvezou Technické služby a je te-
dy vše v pořádku. Bohužel tomu tak není! Každý,
kdo obdobným způsobem odloží jakýkoliv odpad,
či předmět, se vystavuje riziku postihu za přestu-
pek dle § 47/1, písm. „h“, zákona č. 200/90 Sb.
Sankce, kterou lze ve správním řízení uložit činí až
50 000 Kč ! 

Mnoho občanů si na tento nešvar v minulosti prá-
vem stěžovalo a tak se strážníci MP Bílina zaměřili na
dohledání občanů, kteří se odpadů tímto zdánlivě po-
hodlným způsobem protiprávně zbavují. V případech,
kdy strážníci původce odpadu zjistí oznamují jej k ře-
šení přestupkové komisi MěÚ Bílina. 

Jen za prvních čtrnáct dnů měsíce května, bylo
strážníky MP Bílina oznámeno pět případů. V mnoha

případech však strážníci od oznámení přestupku upus-
tí, neboť původce odpad neprodleně odstraní a vyhne
se tak vysoké pokutě od správního orgánu. Tyto pří-
pady se obyčejně řeší „výchovnou“ blokovou pokutou
na místě. Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa se
týká rovněž velkokapacitních kontejnerů. Pokud ob-
čané uloží odpad vedle kontejneru, hrozí jim stejná
sankce. Výmluvy, že kontejner je již plný a proto od-
pad ukládají vedle něho jistě neobstojí. V době, kdy
má každý bílinský občan možnost bezplatného ulože-
ní odpadu na sběrném dvoře, nelze obdobné chování
v žádném případě tolerovat. 

MP Bílina chce touto cestou poděkovat občanům,
kterým nepořádek kolem kontejnerů není lhostejný
a kteří byli, a doufáme že ještě budou MP Bílina ná-
pomocni při řešení tohoto jistě závažného problému.
Vždyť životní prostředí v němž žijeme, si tvoříme
a zkulturňujeme sami. Není tedy důvod tolerovat ko-
nání těch, kteří toto prostředí hyzdí, ohrožují a ničí.

(JFK)
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koních v místním hřebčinci. Hle-
daly „sladký poklad“, seznámily se
se pštrosi, navázaly mezi sebou no-
vá přátelství, zkrátka užívaly si tý-
den bez rodičů úplně bezvadně.

Nikomu se nestýskalo, všem by-
lo fajn.

Ještě jednou děkují děti a pra-
covnice MŠ.

Ředitelka E. Růžičková

POPLATKY ZA ODPADY 
Upozorňujeme občany, že

termín splatnosti poplatku za
odpady na I.pololetí 2006 je
k 30. 6. 2006. Poplatek bude
dne 30. června vybírán po-
kladnou MěÚ Bílina do 13
hodin. Lze jej uhradit též slo-
ženkou, nejpozději však s da-
tem podání 30.6.2006 nebo
převodem z účtu na účet měs-
ta 19-106044037 9/0800
s uvedením variabilního sym-
bolu 1337 a specifického
symbolu, který v sobě obsa-
huje rodné číslo plátce. V pří-
padě pozdní úhrady poplatku
bude proveden výpočet sankcí
ve formě 50% zvýšení poplat-
ku a to následující den po dni
splatnosti.

Finanční odbor 
- místní poplatky 

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Îáci ze Z· Lidická u záchranáfiÛ  
Žáci 3.-5. tříd  ze Základní ško-

ly Lidická v Bílině dostali jedineč-
nou nabídku prohlédnout si zblíz-
ka záchranářskou helikoptéru a
moderně vybavené sanitní vozy
Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem. 

Děti se svými učitelkami brzy
ráno vyjely vlakem do krajského
města. Na nádraží již na ně čekal
skvělý průvodce, pan Dominik
Born. Ten je trolejbusem dovezl až
na místo určení, tedy na malé beto-
nové prostranství v blízkosti budo-
vy nemocnice, kde už čekal onen
nablýskaný zázrak, vrtulník zá-
chranné služby a lékař, který
ochotně odpovídal na dlouhou řa-
du zvídavých dotazů školáků, tý-
kajících se vybavení, provozu a za-

chráněných životů tímto drahým
strojem. Rozzářené tváře všech
malých žáčků mluvily za vše. Dě-
ti mohly vidět na vlastní oči to, co
dosud znaly jen z televizní obra-
zovky. Mnohým se uskutečnil je-
jich tajný sen. A aby toho nebylo
málo, malí zvědavci navštívili i
prostorné garáže se sanitními vo-
zy. I zde jim ochotný lékař ukázal
moderní lékařské přístroje a vyba-
vení.

Tímto bychom chtěli moc a
moc poděkovat všem, kteří měli
nápad pozvat nás do míst, kam se
zdravý  člověk hned tak nepodívá
a hlavně děkujeme těm, kteří měli
chuť se ve svém volném čase vě-
novat našim nejmenším a možná
je také inspirovat pro jejich budou-
cí volbu povolání.

Žáci a učitelé Základní školy
Lidická v Bílině

Úspûch mlad˘ch fotbalistÛ
Ve čtvrtek 27. 4. se na teplických Stínadlech

konalo okresní finále v minikopané mladších
a starších žáků. Do tohoto finále bylo nutno se
probojovat sítí okrskových kol. Mladším žá-
kům naší školy se to podařilo, v okrskovém
kole družstvo zvítězilo, a proto hoši stanuli ve
finále tváří v tvář těm nejlepším okresním
družstvům. A nevedli si vůbec špatně. Postup-
ně porazili ZŠ Bílá cesta 2:0, ZŠ Verdunská
4:1, remizovali se ZŠ Na Stínadlech 2:2 a až
v posledním zápase celého turnaje, který byl
zároveň jakýmsi vyvrcholením, podlehli cel-
kovému vítězi ze ZŠ Edisonova 2:6. Výsled-
kem tedy bylo druhé, vynikající místo. 

O úspěch se zasloužila tato sedmička hráčů:
David Bruna, Tomáš Hubáček, Michal Kučera,

Lukáš Vítek, Milan Grundza, Julius Sivák
a Milan Ferko.           

Mgr. Martin Sýkora, vyučující TV
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Vyvrcholení aerobicové sezóny v DDM v Bílinû

místě. V kategorii starších dětí ob-
sadila skupina CIK - CAK - 5.
místo. Po aerobicových sestavách
následovala soutěž Show - Dyna-
mic - taneční sestavy. A jak jsme
dopadli? Bylo to krásné zakončení
opravdu dlouhého dne. Skupina
CIK - CAK se umístila na 1. místě
z 20 družstev. Bylo to veliké pře-
kvapení a měli jsme obrovskou ra-
dost.

Uvidíme, jak dopadneme na ce-

lorepublikovém kole, které se koná
20. - 21. 5. v Praze. Do Prahy po-
stoupila všechna naše družstva -
Cipísek, Cvrček, Caviky, Písmen-
ka, Twister, Storm i Cik - Cak.

Musím uznat, že všechna děvča-
ta, a nesmím zapomenout, dva
chlapci jsou v aerobicu dobří. A co
je důležité, mají svého koníčka
a zábavu.         

Věra Ryjáčková,
DDM Bílina odd. tělovýchovy

Cik-Cak  s trenérkou V.ěrou Ryjáčkovou.                                                 

Cipískov=é.                                                                  

Caviky                                                                

Všdecnny děti se snažily vyhrát.                                                              Pořádající kolektiv DDM s moderátorem Vlastou Vebrem.

Atletické závody DDM
Dům dětí a mládeže připravil již V. ročník olympijských her pro ma-

teřské školy z Bíliny a okolí. Na hry se přihlásilo celkem 5 mateřských
škol a to MŠ Švabinského, Čapkova, Chlum B, MŠ Hostomice a MŠ
Hrobčice.

Celkem 54 dětí závodilo v těchto atletických disciplínách: běh na 40
m, hod do dálky, hod na cíl, skok vysoký a skok do dálky. Celou akci, kte-
rá probíhala na atletickém stadionu Kyselka, přiblížil fanouškům spor-
tovním komentářem moderátor Vlasta Vébr.

Pořadí:  5. místo MŠ Čapkova, 4. místo MŠ Hrobčice, 3. místo MŠ
Chlum B, 2. místo MŠ Hostomice, 1. místo MŠ Švabinského

Dvě vítězná družstva postupují do oblastního kola, které se koná
v Duchcově 9. 6. 2006.                                    J. Jériová, DDM Bílina
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Kouzlo pfiírody aneb jak to vidím já
Kouzlo přírody bylo letošním

hlavním tématem výtvarnické
soutěže o Bořeňskou čarodějnici.
V pořadí již 9. ročníku se zúčast-
nily mateřské, základní, praktic-
ké a umělecké školy. Na Míro-
vém náměstí si bílinští soutěžící
porovnali svou výtvarnou doved-
nost s dětmi z Teplic, Kostomlat
a Hostomic. Soutěžící byli rozdě-
leni do jednotlivých kategorií. 1.
kateg. Mateřské školy, 2. kateg.
1. stupeň ZŠ a 3. kateg. 2. stupeň
ZŠ. Výtvarná díla hodnotila
čtyřčlenná porota ve složení: ak.
mal. Kamil Sopko z Chomutova,
Josef Tóth z Mostu, Lenka Prů-
šová z Klášterce nad Ohří a Bc.
Petra Běhálková z Bíliny.

Hlavní porotce Kamil Sopko
pro Deník Směr řekl: „Hodnotíme
technickou dokonalost, ale i nápa-
dy, protože je tady zajímavá škála
od abstrakce k realismu. Navíc
soutěží plastika s malbou, takže
pojetí je poměrně široké. Je to
optimistické, mile mě to překvapi-
lo.“

Výstava všech prací z této sou-
těže bude ke shlédnutí v měsíci zá-

ří ve Výstavní síni U Kostela v Bí-
lině. Při vernisáži budou předána
ocenění „Bořeňská čarodějnice
2006“ za výtvarnou část soutěže
všem vítězům na 1. místech.

„Jsem ráda, že se do soutěže za-
pojují děti i paní učitelky ze škol-
ských zařízení z ostatních měst
a obcí. Každoročně na náměstí pod
rukama dětí vznikají nové nápadi-
té věci, vytvořené prakticky z če-
hokoli, vždy na dané téma. Ne-
smírně důležité je počasí, které
nám letos i přes velké obavy nako-
nec vyšlo,“ dodala Petra Zaťková
z pořádajícího KC Kaskáda.

Výsledky: 1. kategorie - jednot-
livci I. místo - Klára Šťástková
z MŠ Síbova, Bílina. 2. kategorie -
jednotlivci I. místo Markéta Prcha-
lová ZŠ Aléská, Bílina 2.   - kolek-
tiv I. místo ZŠ Aléská (Petra Bene-
šová, Adéla Nestlerová, Alžběta
Bauerová 3. kategorie - jednotlivci
I. místo Kateřina Martínková ZŠ
Aléská, Bílina 3. kategorie - kolek-
tiv I. místo ZŠ Za Chlumem, Bíli-
na (Tereza Fryčová, Veronika Šu-
láková, Ivana Melenová, Jana Zac-
ková, Nikola Samohýlová.

Víkendové taneãní setkání
Výuka tance pod názvem „Taneční setkání“, se setkala s velkým

ohlasem nejen u bílinských tanečních nadšenců. KC Kaskáda pro-
to uspořádala menší víkendové setkání, ve kterém se vyučoval Bre-
ak a RnB. Výuka tance nebyla věkově omezena.

Již po druhé přijela do Bíliny Barbora Kladivová, která učila děti ta-
neční styl RnB, který se stává stále více populární. Popularita stylu
RnB stoupá především díky   dvěma protagonistům pěvecké soutěže
superstár, Sámera Issy a Filipa Jankoviče. „Když jsem přijela do Bíli-
ny, tak jsem se trochu bála, protože jsem dostala na starost malé děti
a nevěděla jsem co s nimi budu dělat. Ale musím říci, že jsou moc ši-
kovné a dávají mi ohromnou sílu. Je prostě vidět, že je to baví a není
nic lepšího pro učitele, než vidět, že to co učí, se někomu líbí,“ uvedla
Barbora Kladivová, členka tanečního souboru Filipa Jankoviče.

Barbora se od 4 let věnuje klasickému baletu, ale v současnosti dá-
vá přednost RnB, jazzu nebo moderně a trénuje 3x až 4x týdně. „Letos
budu maturovat a dělat přijímací zkoušky na vysokou školu, tak se to
snažím nějak rozumně rozložit.Tanci se chci samozřejmě věnovat i na-
dále,“ dodala Bára.                                                                     (lal) Trenérku B. Kladivovou učit děti tanec baví.                                                

Malovat se dalo opravdu všude.                                                           Výtvarníci používali různé malířské techniky.

První místo ZŠ Aléská.                                                              

První místo ZŠ Za chlumem.                                                            
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA ČERVEN 2006

Městské divadlo

■ Pátek 9. června od 16.00 h.
Akademie zájmových krouž-
ků DDM.
Pořádá DDM Bílina.
Úterý 20. června
Závěrečný koncert ZUŠ
Pořádá ZUŠ Bílina

LETNÍ KINO KYSELKA

■ Sobota 17. června - 22.00 h.
Účastníci zájezdu
ČR. Komedie podle M. View-
egha.
Vstupné: 70 Kč.

■ Středa 21. června
Sluneční stát
ČR.Tragikomedie.
Vstupné: 56 Kč. Nevhodné do
15 let.

■ Pátek 23. června
Doo Woop
Fr. Příběh zmítaný v zajetí lás-
ky, přátelství, peněz a hudby.
Vstupné: 60 Kč.

■ Středa 28. června
Firewall
USA. Akční thriller.
Vstupné: 65 Kč. Nevhodné do
12 let.

■ Pátek 30. června
Zkrocená hora
USA. Drama.
Vstupné: 70 Kč. Nevhodné do
15 let.

■ 18. června od 15.00 h.
SAXANA DĚTEM
Zpěvačka Petra Černocká a ky-
tarista Jiří Pracný v zábavném
pořadu pro děti i rodiče.
Vstupné: děti 40 Kč (do 3 let
zdarma), dospělí 60 Kč.

■ 18. června od 19.00 h.
KONCERT HONZY
NEDVĚDA
Součástí programu bude tábo-
rák. Vuřty možno zakoupit na
místě.
Vstupné: 90 Kč v předprodeji a
120 Kč na místě.

Program ãervnového jarmarku
Po „Májovém“ jarmarku se město Bílina dočká dal-

šího netradičního jarmarku.U příležitosti Konference
partnerských měst se v sobotu 24. června  bude konat
na Mírovém náměstí v Bílině jarmark opět s mnoha
stánky a bohatým programem. Snažíme se trochu eli-
minovat pouťové atrakce,takže by jich nemělo být to-
lik jako v květnovém jarmarku. Na druhou stranu se
snažíme kontaktovat více řemeslných stánků, jako
jsou košíkáři, řezbáři, kováři aj., abychom všem ná-
vštěvníkům přiblížili řemeslné  tradice. Diváci budou
mít možnost shlédnout i další z rytířských soubojů z
období gotiky. Novotou bude vystoupení sokolníků s
několika dravci přímo na náměstí s jejich letovými do-
vednostmi, a jistým tahákem budou i dělostřelci taktéž
z období gotiky až po renesanci, kteří předvedou jak
střelbu z děl, tak čištění a ládování  s odborným vý-
kladem.

V programu na Mírovém náměstí samozřejmě ne-
budou chybět ani orchestr Bíliňačka, mažoretky ze
ZUŠ a doprovodná kapela na pódiu. Dětem zpestří
dopoledne loutkové divadlo přímo na náměstí. Ná-
vštěvníci jistě nepohrdnou vláčkem, který bude jezdit
na vyhlídkové jízdy po městě. Nově se představí Ná-
rodopisný soubor Formani ze Slatiňan. Během
dopoledne proběhne slavnostní křest  DVD města Bí-
liny.

Program je velmi pestrý a lákavý, nezbývá, než si
přát pěkné počasí a dobrou náladu na celou akci.

Za KC Kaskáda, Petr Mácha

PROGRAM JARMARKU:
8.30 Orchestr Bíliňačka
9.30 vystoupení mažoretek ZUŠ Bílina
9.45 Loutkové divadlo z Litoměřic
10.0 hudební série kapela Barevná hudba

(Mar.Lázně)
10.30 vystoupení dělostřelců + šermířů
10.45 Národopisný soubor Formani
11.0 vystoupení Sokolníků
11.15 kapela Barevná hudba
11.30 loutkové divadlo
11.45 kapela Barevná hudba
12.0 vystoupení šermířů + dělostřelců
12.15 kapela Barevná hudba
Časy jsou pouze orientační, během různých vystoupe-
ní může dojít k časovému posunu.

Zahájení letní sezóny v amfiteátru Na Kyselce
■ Sobota 17. června 2006 od
22.00 hodin

Účastníci zájezdu - Nová fil-
mová česká komedie o jedné dovo-
lené,na kterou vyráží náhodná sku-
pina cestujícíc.h Vstupné: 70 Kč.
■ Neděle 18. června 2006 od
15.00 hodin

Saxana dětem - Petra Černoc-
ká. Známá zpěvačka s kytaristou
Jiřím Pracným v zábavném soutěž-
ním pořadu pro děti. Vstupné: děti
40 Kč , dospělí 60 Kč.
■ Neděle 18. června 2006 od
19.00 hodin

Koncert Honzy Nedvěda - se
skupinou Vojty Nedvěda. Kon-
cert populárního autora táboro-
vých písní. Od 16.30 - předkapela
Křáp a Víprdek.

Součástí programu je táborák
s opékáním vuřtů. Vstupné: 90 Kč
v předprodeji, 120 Kč na místě.

V případě nepříznivého a silně
deštivého počasí se film odehraje
v kině Hvězda od 20.00 hodin
a nedělní obě akce se uskuteční ve
stejný čas v Městském divadle
v Bílině.

Nemáte je‰tû zaji‰tûn˘
letní tábor pro dûti?

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině je
spolupořadatelem letního dětského tábo-
ra na řece Sázavě. Dvoutýdenní pobyt v
chatkách v rekreačním středisku je spo-
jen s tématem „Filmový festival“. Každý
oddíl bude točit svůj film a na předávání
„Oskarů“ přijede populární herec Ondřej
Vetchý a Jan Revai. Cena poukazu je 3
650 Kč. V ceně je ubytování, strava 5x
denně, pitný režim, výlet do Kutné Hory,
ceny do soutěží a táborové poutě. Cena
také zahrnuje dopravu autobusem z Bíli-
ny. Podrobné informace získáte na tel.
čísle 777 938 731, Petr Mácha.
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KniÏní novinky na mûsíc ãerven 2006
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ

Les oběšených
lišek, další
z humoristic-
kých románu
o b l í b e n é h o
s o u č a s n é h o
finského spiso-
vatele Arto Pa-
asilinny je opět

plný napětí, dobrodružství a přede-
vším humoru, i když tentokrát je
jeho humor dost černý. Náhoda
svede dohromady tři lidi, které by
v „normálním životě“ sotva něco
spojovalo. Úspěšný zloděj zlata,
který se ukrývá před kumpánem,
major finské armády, který se bě-
hem roční dovolené snaží vyléčit
z alkoholové závislosti a devadesá-
tiletá Laponka, která prchá před
úředníky, aby ji neumístili do do-
mova důchodců, se díky náhod-
ným okolnostem sejdou a musejí
přečkat dlouhou laponskou zimu.
Knihu můžeme číst nejen jako hu-
morný příběh, plný bizarních situ-
ací, ale také jako oslavu lidské od-
vahy a svobodomyslnosti. Vydává
nakl. Hejkal Havlíčkův Brod.

Jak se po anglicku vytratit
v Anglii, volné pokračování příbě-
hu Jak si na anglické zahradě vy-
pěstovat českého trpaslíka, který si
mezi českými čtenáři získal velkou
popularitu, patří mezi pohodové
knihy, kterých není nikdy dost.
Sžívání české autorky Hany Parká-

nové-Whitton s půvabným a har-
monickým anglickým venkovem,
kam se ve středním věku provdala,
se odehrává na pozadí změn, které
s sebou přináší civilizace, a kterým
se ani tak idylická místa jako His-
ton, nemohou vyhnout. Vydává na-
kl. Albatros Plus Praha.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ,
PRO POUČENÍ

Exily a úkryty
v české kraji-
ně, historie
českých du-
chovních úkry-
tů souvisejí-
cích úzce
s kulturními
dějinami naší

země z pera spisovatele, výtvarní-
ka a publicisty Václava Vokolka,
zavede čtenáře do krajiny, která
před námi mnohé skrývá a je jen
na nás, zda se vydáme s autorem
tato tajemství odhalovat. Kniha
krásná svým obsahem i výprav-
ným vydáním připomíná neprávem
zapomenutá jména a zvláštní osu-
dy lidí, kteří touto krajinou prochá-
zeli a zanechali v ní nesmazatel-
nou stopu.Černobílé fotografie
umocňují poetickou sílu této ojedi-
nělé publikace, kterou vydalo nakl.
Garamond Praha.

PRO MLÁDEŽ
Myši patří do nebe, fantaskní pří-

běh české au-
torky Ivy Pro-
cházkové je ur-
čen začínají-
cím čtenářům.
Nečekaná a ná-
paditá pointa
tohoto na první
pohled humor-

ného příběhu je důkazem, že mo-
derní česká literatura pro děti stále
patří k evropské špičce. Autorka se
pokusila barvitým vyprávěním
o životě v přírodě setřást z dětí bá-
zeň ze smrti a naznačuje, že nějaký
svět přeci jen po smrti existuje.
Motiv smrti je zde podán tak, že se
malý čtenář nezalekne a přijme ho
v autorčině podání jako nedílnou
součást života.Vydává nakl. Albat-
ros Praha.

Kdo se líbá
naposled, pá-
té, volné po-
kračování pří-
běhů pro dívky
německé auto-
rky Hortensie
U l r i c h o v é
o dívce Jojo

a jejích problémech. Knížka vy-
chází v edici Romana, která je ur-
čena dospívajícím dívkám a je me-
zi nimi velmi oblíbená. Autorka
zde opět řeší starosti s kamarádka-
mi, první lásky i problémy se ško-
lou s nadhledem, humorem a hlav-
ně s pochopením pro dnešní gene-

raci. Vydává nakl. Albatros Praha.
Pěkné zážitky nad novými kni-

hami přeje za Městskou knihovnu
M. Šímová

Pozvánka na
zajímavé setkání
s historií Bíliny

Městská knihovna zve
všechny zájemce o klubové po-
řady na setkání s PhDr. Květo-
slavou Kocourkovou, spoluau-
torkou knihy „Bílina v zrcadle
staletí“. Město Bílina pořádá
během měsíce června setkání
spřátelených měst a v rámci to-
hoto projektu proběhne i tento
večer určený všem bílinským
patriotům. Pokud jste tedy kni-
hu nečetli, nebo se chcete do-
zvědět něco více o historii na-
šeho města,případně o tom, co
všechno předcházelo vydání
knihy i o tom, co tam popřípa-
dě nebylo zveřejněno, máte ny-
ní jedinečnou příležitost. V dis-
kusním večeru nazvaném His-
torie Bíliny očima PhDr. Kvě-
toslavy Kocourkové, který pro-
běhne ve středu 14. června od
17 hodin v klubovně centrální
knihovny na Mírovém náměstí,
si tyto informace můžete dopl-
nit. Všechny zájemce srdečně
zve M. Šímová

Rock v kostele
Základní umělecká škola při-

pravila na čtvrtek 25.května ne-
tradiční koncert s názvem NE-
VÁŽNĚ!VÁŽNĚ? a pro jeho
provedení si vybrala kostel Na
Újezdě. 

Celý program byl výlučně věno-
ván populární hudbě, tedy přesněji
swingu, rocku a popu. Chtěli jsme
předvést, že škola nežije jen klasi-
kou. Naopak. Zvláště rocková hud-
ba je blízká jak mým mladým ko-
legům, tak našim žákům. Po swin-
govém rozjezdu jsme se přes bož-
ského Elvise propracovali k rocko-
vým baladám světoznámých sku-
pin Led Zeppelin 

a Metalica v osobitých instru-
mentálních úpravách učitelů i sa-
motných žáků.Vedle souborů, kte-
ré vystupují pravidelně při škol-
ních akcích (Komořinka nebo Pě-
vecký sbor ZUŠ) se předvedla
i nově vzniklá seskupení - instru-

mentální trio učitelů se swingo-
vým repertoárem, rocková kapela
Shock a také zajímavá kompilace
sestavená ze dvou hostujících sou-
borů (Cirkus band, Hads) a naší
Komořinky. Tato sestava společně
s P. Dragounem (autorem a zpěvá-
kem v jedné osobě) provedla
skladbu Genesis. Po několika mu-
zikálových melodiích v podání Pě-
veckého sboru ZUŠ bylo možné si
poslechnout i skladbu z repertoáru
nyní velmi populární kapely Divo-
kej Bill, ovšem v aranžmá uč. A.
Šmejkala pro kytarový kvartet.
Tečku za „nevážným“ setkáním
udělala kapela Shock s písničkou
Kutil od skupiny Chinaski.

Bylo nám trochu líto, že kon-
cert, kterým jsme chtěli oslovit co
nejširší veřejnost a ukázat možnos-
ti repertoárového záběru školy, se
nesetkal až s takovou pozorností.
Snad tedy příště. Jan Kopa

Na snímku školní kapela Shock pod vedením uč. Tomáše Ernsta. Zleva: T.
Ernst, R. Pecháček, P. Hečková, J. Vaigl.

Základní umělecká škola Bílina, Mírové nám. 21

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
obor hudební: hra na klavír, keyboard, zobcovou a příčnou flétnu,

klarinet, saxofon, hoboj, trubku, pozoun, kytaru klasickou i elektric-
kou, zpěv sólový, sborový obor taneční, výtvarný přípravné studium
pro děti od 5-6 let (dle oborů). Zápis žáků spojený s talentovou zkouš-
kou se koná ve dnech 12.-16. června 2006 vždy odpoledne  Bližší in-
formace na adrese školy nebo na tel. 417 823 095
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Z dotazÛ na‰ich obãanÛ...

V Bílinském zpravodaji z 11. května 2005 jsme otiskli nesprávnou
odpověď na dotaz „Proč už Bílina nemá muzeum?“ Omlouváme se tak
všem čtenářům a děkujeme za příspěvky a podněty  bílinských občanů,
jmenovitě panu Z. Dvořákovi, a paní Kechrové, kteří se aktivně o his-
torii našeho města zajímají. V jednom z letních čísel otiskneme celou
historii bílinského muzea.

počty předškoláků, že řada mateři-
nek byla uzavřena a i ty stávající se
potýkaly s nedostatkem dětí. Proto
bylo možné (i když ne zrovna
praktické) přijímat děti kdykoli bě-
hem roku. Proč nepraktické? Zač-
ne-li školní rok pro děti v září,
„startují“ všechny stejně. Stejně
pláčí, stejně si zvykají na nové
prostředí, kamarády, učitelky, stej-
ně se učí. A po měsíci už jsou tady
jako doma, není jim smutno po
mamince a leccos nového se do-
zvěděly a naučily. Přijde-li každý
další měsíc někdo nový, narušuje
pohodu kolektivu, protože teprve
pláče, teprve si zvyká a znejistí i ty
děti, které se adaptovaly obtížněji.
A tak se vlastně pořád začíná zno-
vu, což je náročné nejen pro již se-
hraný kolektiv, ale i pro učitelky.
Z mnoha důvodů je tedy společné
zahájení školního roku ideální.

Vrátila se doba, kdy je dětí zase
plno a tak i kapacity škol jsou na-
plněny. Není tedy možné přijímat
děti během školního roku. Funguje
systém zápisu jako v základních
školách, kdy v určitý - včas vyhlá-
šený termín (zpravidla v jarních
měsících) proběhne zápis dětí do
mateřských škol na nový školní
rok. Děti jsou zapsány, je jim vy-
staveno rozhodnutí o přijetí a tím
je docházka zahájena. Jde o běžný

postup, platný v naší zemi již ně-
kolik desítek let a vzhledem k vý-
še uvedenému má své opodstatně-
ní.

Jedna důležitá skutečnost: ode
dne, kdy je dítě přijato do MŠ, jsou
rodiče povinni platit školné i za ty
měsíce, kdy dítě MŠ nenavštěvuje.

Do MŠ jsou přijímány děti od 3
let. Děti, jejichž maminky pobírají

Pro rodiče:
NAPLNĚNOST
MATEŘSKÝCH ŠKOL
V BÍLINĚ

Protože vnímám stížnosti rodičů
na nedostatečnou kapacitu V MŠ
v Bílině, žádám tímto rodiče dětí,
kterých se to týká, aby si pozorně
přečetli vysvětlení této problemati-
ky, o které jsem požádal ředitelku
MŠ Síbova (MŠ Síbova, Aléská,
‘Žižkovo údolí) paní Bc. Zděňku
Heinrichovou.

Dále bych chtěl dodat, že zastu-
pitelstvo města v loňském roce by-
lo nuceno pro malou návštěvnost
uzavřít jesle v ul. M. Švabinského.
Jesle ve městě jsme zachovali
a přesunuli blíže centru do MŠ
v Žižkově údolí. Zde je o jesle ob-
rovský zájem a kapacita je naplně-
ná. V prostorách uvolněných jeslí
musím s potěšením oznámit, že
s největší pravděpodobností otev-
řeme další dvě oddělení MŠ a vý-
razně tak posílíme kapacitu MŠ
v Bílině.

Místostarosta Roman Šebek

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL

Mateřské školy patří mezi škol-
ská zařízení a také pro ně platí
školní rok od září do června.
V uplynulých letech natolik klesly

rodičovský příspěvek, mohou nav-
štěvovat MŠ jen 4 hodiny denně.
Skutečnost je taková, že tyto děti
docházejí do MŠ nepravidelně
a opět jsme u nekonečného zvyká-
ní, o soustavné výchově nemluvě.
Otázkou je, zda tyto maminky po-
třebují své dítě do MŠ umístit. Pak
se stane, že místo pro dítě potřebu-
je maminka zaměstnaná a již nemá
šanci.

Ze zákona však mají nárok na
umístění do MŠ všechny děti od tří
let.

Zde připomínám povinnosti ro-
dičů, které jsou často opomíjeny.
Tak jako škola má své povinnosti
a svá práva vůči rodičům, platí to
i obráceně. Za velmi výrazný ne-
dostatek považuji pozdní platby
rodičů, přičemž jejich povinností
je uhradit poplatky MŠ do 15. dne
v měsíci, jinak dítě nemusí být do
MŠ přijato, případně může být vy-
loučeno. Tato skutečnost patří
k hrubému porušení povinností ro-
dičů!      Bc. Zdeňka Heinrichová

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • 

Draci do nové sezóny s nov˘m vedením
Bílina - Krajský přebor mužů

v ledním hokeji bude mít v nové
sezóně osm mužstev.  „Bude se
hrát čtyřkolově  a soutěž začíná 17.
září a končí 11. března. Vítěz z Ús-
teckého kraje bude hrát kvalifikaci
o II.ligu,“ informoval úřadující vi-
ceprezident HC Draci Bílina Ladi-
slav Kvěch. Dvě družstva startují
z Libereckého kraje. Ty však hrají
bez nároku na postup.  Podle pořa-
dí nalosovaných čísel jsou přihlá-
šeni HC Draci Bílina, HC Varns-
dorf, HC Slovan Louny, SK Kadaň
B,  TJ HC Roudnice n. L., HC Čes-
ká Lípa, HC Stadion Litoměřice
a VTJ Liberec.  „Soutěž se bude
hrát čtyřkolově a to znamená mini-
málně 14 mistrovských zápasů
v Bílině. A věřím že budou i další
v kvalifikaci. To již bude jiná kva-
lita než v posledních ročnících.
Zimní stadion ožije, budou chodit
diváci, protože se bude hrát pravi-
delně,“ je přesvědčen ředitel zim-
ního stadionu v Bílině Jiří Müller.
V Bílině se vytvořila silná skupina

podnikatelů, která si dala za cíl vy-
tvořit kvalitní mužstvo pro mož-
nost hrát  II.ligu. Intenzivní jedná-
ní stále probíhají. Podle viceprezi-
denta Kvěcha probíhají také  po-
slední jednání o spolupráci v mlá-
dežnických soutěžích se Slovanem
Louny.  V Bílině se  tvoří nový vý-

bor hokejového klubu, který by již
měl pracovat s druholigovou per-
spektivou mužů.  Návrat stále zva-
žuje bývalý manažér klubu Zdeněk
Kolman. Členská schůze Draků,
kde se bude o všech novinkách in-
formovat,  proběhne 15. června
v zasedací místnosti na radnici.

V poslední sezóně se Draci potý-
kali s ekonomickými problémy,
když na jejím začátku byla poklad-
na pomalu prázdná a dluhy se po-
dařilo uhradit až v jejím závěru.
Nevyplácely se také žádné odměny
a to vyvolávalo v klubu napětí. 

Oldřich BUBENÍČEK

Letní rybáfiské soustfiedûní
Ve Vlastûjovicích na Sázavû v ter-
mínu od 5. do 19.8. 2006. Cena
poukazu 2.100,-Kã. Pfiihlá‰ky a
bliÏ‰í informace o soustfiedûní na
Rybáfiském domovû v Bílinû dne
21.6. nebo na tel. ãísle 604 905 631.

Ubytování v chatkách v prostoru rekreaãního stfiediska 20 m od Sázavy, v areálu jí-
delna, um˘várny,sprchy s teplou vodou, tûlocviãna, klubovna, fotbalové hfii‰tû.
Dûti budou plnit soutûÏe nejen s rybáfiskou tématikou. V˘lety po okolí, koupání ve
splavu. Pro drÏitele Severoãeské povolenky zaji‰tûna hostovací povolenka v místû.
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Zahajovací závody, které se uskutečnily v sobotu 29. dubna
2006 na atletickém stadionu v Bílině, byly ve znamení špatného
počasí. Studený vítr a déšť doprovázel téměř všechny disciplíny,
ale i tak byly k vidění kvalitní výkony nejen bílinských závodní-
ků:

60 m: Lindová 8,89, Šwarzová 8,97, Vaníková 9,39, Kalus 7,42,
Nechvátal 7,66, Benner 7,70.

300 m: Lindová 46,09, Šwarzová 48,74, Kalus 35,28, Johanna R.
38,00, Nechvátal 38,04.

1000 m: 1. Kidora 2:36,77, 2. Bajbora 2:39,23,
výška: 2. Šťastný 180, 4. Vlček 170, 6. Dvořák 140,
dálka: 3. Sýkora 620, 4. Šťastný 612, 6. Fíla 567,
koule 3 kg: 1. Svobodová 9,77, 4. Rosezinová 8,13,
koule 4 kg: 2. Žofková 11,75, 3. Grachová 7,35,
koule 6 kg: 1. Tuláček 19,01,
kladivo 5 kg: 1. Mařík 41,76.                                                    (kž)

Atletika - MuÏi po
prvním kole ãtvrtí

V sobotu 20. května byly zahá-
jeny soutěže I. atletické ligy. Sku-
pinu A, ve které startuje i družstvo
žen a mužů bílinského atletického
klubu, přivítalo město Stříbro.
Družstvu mužů chyběl mladý ta-
lentovaný koulař Vladislav Tulá-
ček, ale i tak obsadilo, o pouhých
pět bodů, čtvrté místo za TJ Baní-
kem Stříbro. Nejvyššího bodového
zisku dosáhl trojskokan Antonín
Petr. Pro jediné vítězství si dosko-
čil Martin Sýkora v trojskoku. Že-
nám se tolik nedařilo, jejich druž-
stvo obsadilo předposlední, sedmé
místo. 

Z výsledků bílinských závod-
níků:

MUŽI: 400 m: 2. Kalus 49,68,
800 m: 3. Bajbora 1:59,06, 1500
m: 5. Kidora 4:08,36, 5000 m: 4.
Wipler 16:30,23, 110 m př.: 5. Ma-
lík 16,00, výška: 2. Malík 2,00,
dálka: 2. Petr 6,66, trojskok: 1. Sý-
kora 14,83, 2. Petr 14,68, 3. Myka
14,42.

ŽENY: 1500 m: 3. Pecková
5:00,88, výška: 3. Brožová 1,65,
dálka: 4. Brožová 5,32, disk: 1.
Žofková 39,73, oštěp: 2. Žofková
44,53. 

TJ Chlumec - SK SIAD Bílina  2:1 (2:0)
Chlumec -   Hosté nehrají kom-

pletní. Dlouhodobě chybí zraněný
Bečvařík, maturita vyřadila Vaňás-
ka a Spáčila a v Chlumci seděl v
hledišti i Mergl, protože až tam ve-
dení mužstva zjistilo, že zapomně-
lo jeho registrační průkaz. Úvod
vyšel domácím a již v 7. min. ved-
li z penalty brankou Nováka.  Brzy
odkulhal Picka a vzápětí zachraňo-
val Pohl.    Potom přišla chyba
Christova na hranici velkého čtver-
ce a domácí vedli 2:0. Domácí mě-
li převahu a v 38. min. opět za-
chraňoval Pohl.  Ale ani on se ne-
vyvaroval chyby. Rozehrál rovnou
na nohu soupeře, ale ten střílel
vedle. V závěru poločasu se přece
jen probudila Bílina. Moravec na-
hrál před branku, ale Christov pálil
nad.  Stejně tak Laibl. V poslední
minutě Christovovu hlavičku vyra-
zil domácí brankař nohou.  Druhý

poločas na výkonu Bíliny nic ne-
změnil. V 70. min. se opět musel
se soupeřem sám vyrovnat Pohl.

Potom si při výkopu natáhl sval,
ale obětavě dochytal. To již kulhal
i Šulek. V 80. min. byl faulován

Truneček a Novák penaltu promě-
nil. Ovšem poslední slovo měli do-
mácí, když z trestného kopu trefili
břevno. „Ten výkon byl špatný.
Stojí, nenaběhnou si. Obrana ne-
brání, záloha a útok neexistují.  Je
to bez zájmu. Snad si ani neuvědo-
mují, co to stojí peněz a námahy
zajistit jim soutěž,“ těžko hledal
slova prezident bílinských Petr Ar-
páš. 

Branky: 7. Novák M., 32. Se-
menský - 80. Novák J.

Sestava: Pohl - Mašata, Šulek,
Hasal, Procházka - Laibl, Mora-
vec, Christov, Novák - Picka (19.
Seidl Jos.), Truneček.

Oldřich BUBENÍČEK

Mezi nejzkušenější hráče Bíliny patří Petr Procházka (vlevo) a Zdeněk
Moravec, na snímku se staví do zdi v utkání v Chlumci                  (ob)

Sokol Brozany - SK SIAD Bílina  3:2 (1:1)
Brozany - Za ideálního počasí

nastoupila druhá Bílina na hřišti
suverénně vedoucích Brozan.  Dě-
lilo ke 14 bodů a vítězství již zajiš-
ťovalo domácím návrat do krajské-
ho přeboru. Na  podzim vyhráli v
Bílině 1:0 a stejným poměrem po-
razili v týdnu bílinské i  v poháru.
Hosté nastoupili v kombinované
sestavě doplněné hráči béčka.
Ovšem úvod jim vyšel parádně. Po
přihrávce Moravce vstřelil branku
Hasal.    Utkání bylo vyrovnané a
Brozany se nemohly dostat do tla-
ku.  Ve 23. min. chytil Pohl trestný
kop  a Brozany přitlačily.  Vyrov-
nání se dočkaly před poločasem,
když se po centru trefil hlavou Do-
šek.  Do druhého poločasu nastou-
pila Bílina se dvěma změnami.

Zraněného Šuleka střídal Vaňásek,
který se však postavil do zálohy a
do středu obrany se stáhnul Picka.
A v útoku nastoupil k Laiblovi Se-
idl, když Truneček odstoupil pro
žaludeční potíže.   V poli držela
Bílina krok, ale střelby bylo jako
šafránu. Až v 58. min. střílí nad
Christov.  Ale do vedení šli domá-
cí.  Útok vedli po pravé straně, kde
přešli přes tři bílinské hráče a při-
hrávku přes celé vápno proměnil
úplně volný Klimeš.  O šest minut
později rozebrali domácí bílinskou
obranu a Horák vstřelil třetí bran-
ku. Vzápětí zlikvidoval čistou šan-
ci Pohl. V 81. min. vystřelil Mora-
vec a byl z toho roh.  Z něho krás-
nou hlavičkou snížil Hasal.  Závar
před bílinskou byl čtyři minuty

před koncem, ale ani čtyři pokusy
nestačili domácím ke vstřelení
branky.  Bílina se pokoušela vy-
rovnat, ale rozhodčí Cvachoušek ji
již za polovinu nepustil.  „Zápas
probíhal podle předpokladu. Jsem
rád, že se kluci nenechali k ničemu
vyprovokovat. Příští týden budeme
hrát ve stejné sestavě, protože se
mi začíná líbit. Ale  cítím takový
divný pocit. Myslím, že nepostu-
puje nejlepší mužstvo soutěže.
Klukům bych chtěl poděkovat za
výkon, neudělali tady ostudu,“
hodnotil trenér Ladislav Erben. 

Branky: 41. Došek, 65. Klimeš,
71. Horák - 3. a 81. Hasal.

Sestava:  Pohl - Mašata, Hasal,
Šulek (46. Vaňásek), Procházka -
Laibl (86. Spáčil), Christov,
Mergl, Moravec -  Truneček (46.
Seidl), Picka.

Oldřich BUBENÍČEK

Ve svých dvaceti letech patří Michal Hasal (č.3) k oporám Bíliny. Vyni-
kající ve hře hlavou i v tahu na branku. V Brozanech vstřelil obě branky.
N snímku brání domácího útočníka.                                                (ob)
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Bílin‰tí volejbalisté na pion˘rském tábofie
O uplynulém víkendu se v Dok-

sech konala závěrečná show teplické
volejbalové ligy VOSA, které se ce-
lý podzim a zimu zúčastňovali i
hráčky a hráči z Bíliny. Celá akce
byla ve stylu pionýrského tábora,
kde jednotlivá družstva pod vedením
svých skupinových vedoucích plnila
různé sportovní soutěže a úkoly, kte-
ré si ještě mnozí z nás pamatují z pi-
onýrských táborů. Večer proběhlo
společně s doprovodným progra-
mem vyhlášení výsledků a předání
cen nejlepším družstvům, která se-
hrála od září do dubna na teplické
Edisonově ZŠ na desítky zápasů. Bí-
linské družstvo žen , Kyselky Bílina
pod vedením Pavly Šiklové, které v
této soutěži startovalo, jako nováček
skončilo na šestém místě. Soutěž vy-
hrála teplická děvčata-Dahlia. 

1: nahoře zleva: Káťa Mašková, Michal Čambor, Honza Jirásko, Pavla
Kročilová. Dole zleva: Petra Bennová, Šárka Chalupová, Jiřina Truneč-
ková, Lenka Čiháková. 

Mistrovství âR
v Allkamf - Jitsu

V sobotu 13. 6. 2006 se konalo v
hale Slávie v Českých Budějovi-
cích 10. mistrovství České republi-
ky V Allkampf-Jitsu. Jeho pořada-
telem byl oddíl Bojových umění
Sportovní klub policie České Bu-
dějovice. Soutěžilo se v kategori-
ích děti A0, A1, A2, A3, junioři, ju-
niorky, muži S1, S2, ženy a druž-
stva. Předmětem každé kategorie
byl jiný druh klání. Byly k vidění
souboje v randori, 1kata/kombina-
ce, tameši vari 1 deska nebo 2 des-
ky. V kategorii děti A0 se zúčastni-
li tohoto mistrovství také Michal a
Jakub Nový ze Žichova.

Mistrem České republiky v ka-
tegorii A0  9. kyu  se stal Michal
Nový, žák 6. třídy ZŠ Aléská Bíli-
na.                             Jitka Nová

Účastníci závodu Jakub Nový
(vlevo) a Michal Nový (1.místo v
kateg. A0).               Foto: J. Nová

Bílin‰tí volejbalisté opût nezklamali
Dne 13. 5. 2006 se v německé Pirně uskuteč-

nil již 8.ročník mezinárodního volejbalového
turnaje smíšených družstev, kde i Bílina měla
své zástupce, kteří po vyrovnaných zápasech
skončili na 3. místě.

Družstvo, které hrálo ve složení Bennová Pet-
ra, Marišlerová  Hana, Vraj Tomáš, Viktora Vác-
lav, Jirásko Zdeněk a Čambor Michal opět do-
kázalo, že v Bílině se hraje volejbal na vysoké
úrovni.  Bílina prošla základní skupinu bez ztrá-
ty setu, ale v semifinále těsně podlehla loňské-
mu finalistovi. Turnaje se každoročně zúčastňu-
je 22 družstev. Letos byla účast pouze 18 druž-
stev i když  byl termín turnaje několikrát změ-
něn z kvůli povodním , přesto některá družstva
z těchto důvodů nedorazila. 

Zleva nahoře: Čambor  Michal Hana HHaha, Jirásko Zde-
něk,Viktora Václav,Vraj Tomáš.  Dole: Bennová Petra, Ma-
rišlerová Hana.   


