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Velk˘ úspûch v premiéfie
Krasobruslařskou premiéru

má za sebou  zimní stadion v Bíli-
ně. 18. března zde proběhl 1. roč-
ník Podkrušnohorského poháru,
kde startovalo 82 dětí z 15 oddílů
z celé republiky. Trenérka a hlav-
ní organizátorka Miloslava Kobe-
rová získala se svými svěřenci
z HC Draci Bílina tři první místa.  

Dívky nováčci do 8 let Nikola
Prochová, nejmladší žačky do 10
let Barbora Machuldová, přípravka
do 5 let  Nicole Křehlová.   V kate-
gorii přípravka do 8 let byla Vanes-
sa Paulová třetí. Z teplických zá-
vodníků zvítězil mezi nováčky Da-
niel Hubka před Danielem Gonsio-
rovským.  Mezi nejmladšími žáky
byl první  Daniel Bukor.  V mist-
rovských pohárových závodech
v kategorii nováčci do 7 let zvítězi-
la Michaela Krobová - Kraso Měl-
ník,  žačky nejmladší do 10 let De-
nisa Matějková - Kaučuk Kralupy
n. Vltavou.  Na 9. místě skončila
Barbora Machuldová.  Kategorii
žáci nejmladší vyhrál Adam Barna
USK Praha před Danielem Buko-
rem - Stadion Teplice.  V jednotli-

vých prvcích pro začátečníky se
nejvíce prosadili malí krasobrusla-
ři BK Variace Liberec.  Závody ce-
lý den sledoval a ceny předával
místostarosta Roman Šebek a vi-
ceprezident HC Draci Ladislav
Kvěch. V neděli 19. března starto-
vali bílinští závodníci na krajských
přeborech v Děčíně.  V přípravce
do šesti let byla nejlepší Nicole
Křehlová. V kategorii nováčci byla
druhá Nikola Prochová.          (ob)

Foto: V. Weber
1. N. Prochová (Bílina); 2. K. Adamová (Liberec); 3. N. Brabcová (Praha).

1. B. Machuldová (Bílina); 2. A. Herzová (Cheb); 3. I. Bendlová (Chomutov).
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J. JEŘÁBEK, 
30 let, technik: 

„Do anonymního
průzkumu bych se rád
zapojil. Nevěděl jsem
ale o něm. Myslím si,
že podobný projekt, do
kterého se mohou za-
pojit obyvatelé města,
je přínosný a může po-
moci hlavně životnímu
prostředí.“

M. BENDA, 
29 let, mechanik:
„O dotazníku na in-

ternetu jsem slyšel.
Něco podobného při-
nesla dcera i ze školy
a rodina se do něj za-
pojila. Je fajn, že radní
chtějí vědět, co si lidi
myslí a co jim tu schá-
zí nebo naopak vadí.
Taková věc má určitě
smysl.“

M. JANOUŠEK, 
18 let, student: 

„Neslyšel jsem
o tomto projektu zatím
nic, ale možná bych se
do něj zapojil. Myslím
si, že v Bílině je napří-
klad nedostatek dět-
ských koutků a hřišť.
A možná také málo
možností výběru k na-
kupování.“

P. MLÁDEK, 
42 let, dělník: 

„V Bílině je přede-
vším málo pracovních
příležitostí. Lidé tu
těžko hledají práci.
Tím by se radnice mě-
la zabývat především.
To by se mělo objevit
v anonymním průzku-
mu. A také kvalita
bydlení a lepší mož-
nosti nakupování.“

P. ŠIKULA, 
18 let, student: 

„Četl jsem o tom na
internetu. Rodiče se do
projektu zapojili a vy-
plnili dotazník. Osob-
ně ve městě postrádám
více kultury pro mladé
a sportovní vyžití, jako
malá hřiště bez poplat-
ků a více zelených
ploch.“

Jiří SIVÁK, 
55 let, nezaměstnaný:

„O průzkumu ne-
vím. Myslím si, že je
to dobrá věc pro lidi,
kteří se zajímají o dění
ve městě. Mohou tak
spolurozhodnout a vy-
řešit mnohé problémy.
Vadí mi například vel-
ká nezaměstnanost ve
městě. S tím by se mě-
lo něco udělat.“

Víte o probíhající anketní akci pro budoucí rozvoj mûsta
Ptal se a fotografoval: Jan Vraný

Biopotraviny - potraviny, které ne‰kodí Îádost o spolupráci ve
vûci nelegální pfiepravy
komunálních odpadÛ
z ãlensk˘ch státÛ
Evropské unie na území
âeské  republiky

Celní úřad Most oslovil zá-
stupce našeho města se žádostí
o spolupráci v souvislosti se
zvyšujícím se počtem případů
nelegální přepravy komunál-
ních odpadů z členských států
Evropské unie na území České
republiky. Celní ředitelství Ús-
tí nad Labem zavedlo na své
operační středisko speciální te-
lefonní linku s nepřetržitou do-
bou výkonu služby - číslo 475
211 969, na které lze sdělovat
podezření z nelegální přepravy
odpadů ze zahraničí nebo
o možných úložištích.  V době
od 7.00 hod. do 15.30 hod. lze
rovněž využívat i telefonní  čís-
lo 476 708 900 - Celní úřad
Most. 

Další možností, jak upozor-
nit na tyto skutečnosti, je pře-
dání zjištěných informací buď
osobně nebo telefonicky (417
810 873)  na zdejší odbor ži-
votního prostředí, který takto
získané informace předá výše
zmíněným celním orgánům.  

Vedle činnosti Celní správy
ČR je tato spolupráce jednou
z možností jak pomoci při eli-
minování přepravy odpadů na
území naší republiky.

Odbor životního prostředí
MěÚ Bílina 

Zájem spotřebitelů o potravi-
ny, které neškodí jak lidskému
zdraví, tak životnímu prostředí,
stále vzrůstá. V České republice
je v současné době evidováno na
840 ekologických farem. Jejich
počet stále roste, většina ekoze-
mědělců jsou ale chovatelé, pěs-
titelů je málo. Na Teplicku na-
jdeme ekozemědělce, kteří jsou
členem Svazu ekologických ze-
mědělců na Moldavě a ve Fojto-
vicích. Jedná se o farmy zaměře-
né na chov skotu, ovcí a koní.
Chov je sice méně náročnější než
pěstování zeleniny a obilí, ale po-
ptávka po biozelenině a ovoci
roste i přesto, že za ně spotřebitel
zaplatí více než za produkt kon-
venčního zemědělství. 

Pro spotřebitele je důležité vě-
dět, že pouze ekologičtí zemědělci
mohou své produkty, suroviny i po-

traviny označovat jako BIO či
EKO. Spolehlivou ekoznačkou je
označení „Produkt ekologického
zemědělství“. Ta nám dává jistotu,
že se v daném produktu nevyskytu-
jí žádné chemické přísady a že su-
roviny, ze kterých je produkt vyro-
ben, byly vypěstovány v souladu
s přírodou bez použití umělých
hnojiv, pesticidů, hormonů apod..

Zvířata nesmí být chována ve vel-
kochovech, musí mít dostatek pro-
storu pro volný pohyb a přirozenou
potravu. Neméně důležité je vědět,
zda jogurt, který si kupujeme, ne-
cestoval v kamionech přes půl Ev-
ropy, ale že pochází z naší produk-
ce. V tomto případě se můžeme
spolehnout na značku „Klasa“,
o které se díky propagaci v médiích
ví více než o prvně jmenované.

Největší výběr biopotravin je sa-
mozřejmě ve specializovaných pro-
dejnách s biopotravinami, vybrat si
však můžeme i v supermarketech,
např. v Hypernově, Delvitě, Bille,
Tescu, ale i v prodejnách DM. 

S ekospotřebitelskými dotazy se
můžete obracet na Zelený telefon
Ekologického centra Most 800 195
342.             Ing. Soňa Hykyšová, 

Ekologické centrum Most 
pro Krušnohoří 

Îáci Z· Lidická besedovali se starostou
V pátek 17. 3. se v naší škole uskutečnily dvě bese-

dy žáků se starostou města Bíliny panem Josefem Ho-
ráčkem. Ačkoliv každá beseda byla zaměřena dle uči-
va občanské výchovy na jinou oblast, a to konkrétně v
6. a 7. ročníku  na téma Občan a jeho obec a pro žáky
8. a 9. ročníků téma Životní perspektivy,  měly obě
besedy společný nebývalý zájem žáků o přítomnost a
budoucnost města Bíliny a zaměření na rozvoj komu-
nikativních kompetencí žáků.

Zejména žáci starších ročníků prokázali své schop-
nosti aktivně naslouchat a klást  obsahově i formálně
srozumitelné otázky, které prokázaly, že jim není bu-
doucnost města lhostejná, ale ani žáci mladších roční-
ků v tomto směru nezůstávali pozadu.

Nezbylo než obdivovat snahu a trpělivost pana sta-
rosty, který jim ve vymezeném čase zasvěceně od-
povídal na všechny otázky.  Vzhledem k velkému
zájmu žáků  a vstřícnosti pana starosty jsme se do-
hodli na těchto besedách pokračovat i v dalším mě-
síci. Tyto akce  jsou jednou z možností, jak přitáh-
nout a zapojit žáky do aktivit města a připravit je tak
co nejlépe na jejich budoucí  občanský  a pracovní
život.

Děkujeme touto cestou    panu starostovi Josefu
Horáčkovi  za jeho mimořádnou vstřícnost a podporu
nejen na této akci a těšíme  se na další spolupráci.

Za žáky a pedagogický sbor ZŠ Lidická
Mgr. Marie Sechovcová



Občané města
si v těchto
dnech mohou
všimnout filmo-
vého štábu, kte-
rý připravuje
DVD o Bílině.
Natáčet se bu-

dou různé ulice nebo sportovní
a kulturní dění. Filmový štáb pod
vedením Daniela Skrbka zmapuje
naše město tak, abychom ho mohli
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINYúspěšně prezentovat nejen v blíz-

kém okolí, ale i v evropských ze-
mích, například při konferenci
partnerských měst, která se v na-
šem městě uskuteční v červnu to-
hoto roku. 

Velmi mě těší zájem občanů
o budoucnost našeho města. Rych-
le se nám množí vyplněné dotazní-
ky týkající se strategického plánu
rozvoje na dalších 20 let. Dotazní-
ky jsou stále k dispozici a více vy-

plněných dotazníků znamená kva-
litnější strategický plán, který za-
bezpečuje větší šanci na získání
různých dotačních titulů. Město je
nás všech a podle toho, jak si stra-
tegický plán připravíme, se bude
naše město dál rozvíjet. 

Na závěr bych chtěl poděkovat
všem občanům, kteří se zúčastnili
„Horkého křesla“. Děkuji za veš-
keré podněty občanů, které přiná-
šejí nové impulzy pro další práci.

DALŠÍ ZPRACOVÁVÁNÍ
ELEKTROODPADU
ZAJIŠTĚNO

V loňském roce vstoupila v plat-
nost některá ustanovení novely zá-
kona o odpadech, která se týká
elektrických a elektronických zaří-
zení. Účelem této novely je pre-
vence vzniku odpadních elektric-
kých a elektronických zařízení
a snížení odpadu, který z těchto za-
řízení vzniká. 

V současné době se elektrood-
pad hromadí ve sběrných dvorech
a není kam ho odvézt. Město Bíli-
na již tento problém řeší. „Vstupu-
jeme do jednání s firmou ELEKT-
ROWIN a.s., která se zabývá likvi-
dací elektroodpadu a její smlouva
je výhodně koncipovaná pro měs-
to. Z tohoto odpadu nám nejvyšší
procento tvoří lednice a televizní
přijímače,“ vysvětlil místostarosta
Milan Pecháček.                  (lal)

BLAHOPŘEJEME

17. března oslavil významné ži-
votní jubileum zaměstnanec MěÚ
v Bílině pan Karel Přibyl. Vše nej-
lepší, pevné zdraví a mnoho úspě-
chů v zaměstnání přeje

vedení a zaměstnanci Městské-
ho úřadu v Bílině. S přáním všeho
nejlepšího se připojuje redakce
BZ.

PODĚKOVÁNÍ
Romské občanské sdružení Bíli-

na s jeho předsedou Štefanem To-
mášem tímto děkuje pracovníkům
RK SEVER PLUS s.r.o. Bílina,
jmenovitě Radku Petržílkovi, za
poskytnutí finančního daru ve výši
20 000,- Kč.

Finanční dar byl použit v loň-
ském i letošním roce na volnočaso-
vé aktivity romských i neromských
dětí, školní pomůcky a zařízení
Komunitního centra na Teplickém
Předměstí v bývalé základní škole.
Štefan Tomáš,

Předseda romského 
občanského sdružení v Bílině

RYBNÍKY V BEZOVCE
ČEKAJÍ NA DOTACI

Město Bílina požádalo krajský
úřad o dotační titul na zemní práce

RADA MùSTA BÍLINY mimo jiné na své  6. schÛzi
konané dne 22. bfiezna 2006

ULOŽILA:
■ rVedoucímu odboru životního
prostředí provést kontrolu psů
v psím útulku v Libčevsi. 

SCHVÁLILA:
■ rUzavření smlouvy o spolu-
práci na projektu “centrální re-
gistr produktů, služeb a činností
firem a institucí AXIS4INFO -
součást informačních systémů
krajů, měst a obcí” s firmou
World Trade Center Prague, a.
s., se sídlem v Praze.

■ rVýsledek z jednání členů RM
o předložených nabídkách na
zpracování propagačního DVD
“Město Bílina - centrum cestov-
ního ruchu”, při kterém byla ja-
ko nejvýhodnější nabídka vybrá-
na nabídka firmy Digital studio
2000, Praha 9 a pověřuje jmeno-
vanou firmu zpracováním bro-
žur, propagačního souboru sklá-
daček a výstavních panelů v sou-
vislosti s konáním seminářů
a sympozií o cestovním ruchu
ČR na regionální úrovni v červ-
nu 2006. 

■ rZáměr pronájmu pozemkové
parcely č. 1595/2 o výměře 943
m2 v k. ú. Bílina za účelem zří-
zení zahrady. 

■ rUzavření nájemní smlouvy
s paní J. Budkovou na pronájem
nebytových prostor - bývalá dro-
gerie - papírnictví v Sídlišti Za
Chlumem č. 820/33  s účinností
od 1. 4. 2006 za účelem využití
prostor prodejna drogerie - pa-
pírnictví. 

■ rPřijetí sponzorského daru od

Mgr. Spáčilové - lékárna Salvia,
pro Klub důchodců I.

■ rPřijetí sponzorského daru od
Mgr. Peterkové - lékárna na Tep-
lickém Předměstí, pro Klub dů-
chodců II. 

■ rFinanční příspěvek Fotbalové
škole Bílina ve výši 10 tis. na za-
jištění dopravy na fotbalový tur-
naj Mozart Trophy-Salcburk
v Rakousku. 

ZRUŠILA:
■ rUsnesení RM ze dne 9. 6.
2004, kterým byla jmenována
lázeňská komise jako poradní
orgán RM  pro rekonstrukci
Lázní Kyselka a nově jmenova-
la komisi ve složení: ing.  Ma-
tuška, Mgr. Johanna, ing. Vin-
cenc, ing. Vejlupek, ing. Beňák
a Milan Pecháček. Poslední
člen komise bude jmenován na
dalším jednání RM. Předsedou
lázeňské komise jmenuje ing.
Matušku. 

DOPORUČILA ZM
SCHVÁLIT:

■ rUzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě  s Hnal  Bílina,  spol.
s r. o., o podmínkách provozová-
ní ambulantní pohotovostní péče
v Bílině, s platností od 01. 04.
2006. 

■ rPříspěvky za reprezentaci
města za rok 2005 dle předlože-
ného návrhu odboru školství
a kultury. 

VZALA NA VĚDOMÍ:

■ rZápis z komise pro životní

prostředí, dopravu a výstavbu ze
dne 6. března 2006.  
■ rZápis z bezpečnostní komise
ze dne 8. března 2006. 
■ rZápis z komise pro školství,
kulturu a sport ze dne 27. února
2006. 

■ rInformaci ředitelky MTSB
o hospodaření na skládce Choto-
venka-pískovna za měsíc únor
2006. 

■ rInformaci tajemníka městské-
ho úřadu o jednání s firmou Di-
gital studio 2000 Praha ohledně
zpracování propagačního DVD
“Město Bílina - centrum cestov-
ního ruchu a lázeňství” a zpra-
cování propagačních brožur,
skládaček a výstavních panelů
v souvislosti s konáním seminá-
řů a sympozií o cestovním ruchu
ČR na regionální úrovni v červ-
nu 2006.

■ rInformaci starosty města Bil-
goraj o ukončení recipročních
táborů dětí z Bilgoraje a Bíliny. 

■ rSdělení KC Kaskáda o ukon-
čení pronájmu nebytových pro-
stor - prodejna hraček na Žižko-
vě náměstí a nabídnutí těchto
prostor novým nájemcům. 

Ladislav Kvěch, tajemník
MěÚ Bílina

S úplným zněním usne-
sení RM se lze seznámit
na úřední desce MěÚ Bíli-
na nebo v sekretariátu
starosty města a dále i na
webových stránkách měs-
ta www.bilina.cz



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ4 30. BŘEZNA 2006

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

a údržbu rybníků. Již delší dobu
prosakuje voda u druhého rybníku
v Bezovce a nelze ho tak naplnit
na požadovanou výšku. „Již jsme
obdrželi stavební povolení a bě-
hem dubna a května se dozvíme,
zda obdržíme požadovanou dota-
ci. Pokud půjde vše jak předpoklá-
dáme, okamžitě bychom zahájili
sanaci průsaku rybníka. Tyto ryb-
níky nebo nádrže mají v údržbě
místní rybáři, kteří je používají ja-
ko sádky,“ řekl místostarosta Mi-
lan Pecháček.                       (lal)

NADĚJE PRO PIVOVAR

Bílina - V loňském roce pro-
běhla v tisku zpráva o zdevastova-
ném bílinském pivovaru. Městu se
ozval vážný zájemce o tuto budo-
vu. Rok uplynul a pivovar se stále
nachází ve stejném stavu. „2. února
jsem se zúčastnil rady města, kde
jsem představil náš záměr a před-
stavu o budoucím stavu pivovaru.
Jednání probíhala celkem pozitivně
i když později pouze na korespon-
denční úrovni. Bohužel do součas-
né doby jsme neobdrželi žádné vy-
jádření z města ať už záporné nebo
kladné,“ vysvětlil ing. Skalický, je-
hož firma reagovala na nabídku
města ohledně koupi pivovaru.

V každém případě jde o ambici-
ózní projekt a jeho realizace bude
během na velmi dlouhou trať.
V objektu by měly vzniknout kan-
celáře, obchody, restaurace, dílny
a výrobny, ubytovací kapacita
a parkoviště, které by sloužilo i
zimnímu stadionu.

„Firma předložila svůj návrh na
revitalizaci pivovaru, ale bez kon-
krétních finančních čísel, která jsou
pro taková jednání nejdůležitější.
V každém případě si myslím, že
v případě pivovaru si nemůžeme vy-
bírat a musíme být rádi, že o to má
alespoň někdo vážný zájem. Do-
mluvil jsem si se zástupci firmy
schůzku, abychom opět jednali o re-
álnosti tohoto projektu,“ uvedl mís-
tostarosta Milan Pecháček.        (lal)

BÝVALOU ŠKOLU BUDE
HLÍDAT PULT CENTRÁLNÍ
OCHRANY

V bývalé základní škole na Tep-
lickém Předměstí se rozmohly krá-

Pfiedstavujeme úãastníky konference
PARTNERSKÉ MĚSTO 

SAEBY - DÁNSKO

Historie města sahá až do 16.
století, kdy kmeny bojových vi-
kingů využívaly ústí řeky jako
přirozený přístav. Výrazná a pří-
jemná atmosféra provinčního
města z 19. století je cítit dodnes.
V přístavu panuje čilý ruch s ry-
bářskými čluny, plachetnicemi,
udírnou, galeriemi, obchody
s rybami a restauracemi.

Výraznou historickou stavbou
města je klášterní kostel karmelitá-
nů, postavený kolem roku 1470.
Najdeme zde muzeum umístěné
v roubeném statku ze 17. století.
V muzeu se nachází školní třída
z r. 1920, obchod se smíšeným
zbožím, houslařská dílna nebo stu-

dijní sbírka školních úloh. Další
cennou památkou je zámek Saeby-
gard, který sloužil jako panské síd-
lo v období renesance. Koncem
minulého století se město Saeby
stalo oblíbeným cílem dovolené
pro mnohé známé umělce a spiso-

vatele tehdejší doby. Město nabízí
nejen kvalitní kulturní a historické
vyžití, ale také sportovní. Napří-
klad prvotřídní bowlingové tratě
nebo sportovní rybolov. V okolí
najdete řadu možností pro cyklisti-
ku a pěší turistiku v jedinečném
přírodním prostředí.

Saeby bylo v letech 1707 - 1814
pirátským hnízdem. Piráti byli po-
věstní jako uznávaní námořní lupi-
či, kteří drancovali anglické lodě.
Také mladý norský pirátský kapi-
tán Petr Jakob Larsön přišel do Sa-
eby. Zamiloval se do dcery farmá-
ře, ten jim dal své požehnání
s podmínkou, že Larsön zůstane na
pevnině a bude se živit poctivě. Za-
nedlouho se stal jedním z nej-
úspěšnějších obchodníků a násled-
ně starostou města.

DOTAZY PRO RADNICI -
Zajímají vás různé problémy
s kterými se setkáváte ve městě?
Máte zajímavou otázku a nevíte
jak a koho se na ni zeptat? Je pro
vás vyplnění dotazníku ztrace-
ným časem a chcete přímou od-
pověď? Napište, co vás zajímá
nebo se vám nelíbí na
bilinsky.zpravodaj@seznam.cz
nebo dotaz zanechte v Infocentru
na Mírovém náměstí. Zeptáme se
za vás.                                (BZ)

Bílinská pfiírodovûdná spoleãnost
vyhla‰uje soutûÏ MÒJ STROM

Soutěž  je součástí obsáhlejší-
ho projektu „Ochrana význam-
ných dřevin města Bíliny“ a je
určena pro žáky bílinských zá-
kladních a středních škol i škol
z okolí Bíliny.  

V druhé až čtvrté kategorii bude
soutěž hodnotit originální (tedy
vytvořené soutěžícím)  literární dí-
lo (povídku, vyprávění, popis, úva-
hu, báseň, anekdotu...) spojené
s kresebným nebo malovaným či
jinou technikou pořízeným vyob-
razením konkrétního  stromu, či je-
ho části. Stejně jako v předchozí
kategorii platí, že se musí jednat
o konkrétní strom z Bíliny, případ-
ně spádových obcí města Bíliny.
Vlastnoručně pořízená výtvarná
díla  s tematikou stromů je možno
zasílat na adresu Bílinské přírodo-
vědné společnosti uvedenou níže
nebo elektronicky na e-mail před-
sedy společnosti. Jak literární, tak
výtvarná část díla budou hodnoce-
na stejnou váhou.    Začátek soutě-
že (zasílání děl)  je 1. 3. 2006, uzá-
věrka 30. 11. 2006.

Druhá až čtvrtá kategorie budou
mít finálové kolo spojené s ústní
obhajobou prací. Práce účastníků
soutěže budou vystaveny v některé
z městských výstavních institucí
a samozřejmě, že ty nejzajímavější
budou zveřejněny i na webu Bílin-
ské přírodovědné společnosti.   Pro
zařazení do kategorie je rozhodují-
cí věk soutěžícího dosažený do
uzávěrky soutěže. Soutěž bude
hodnocena komisí složenou z čle-
nů Bílinské přírodovědné společ-
nosti a pedagogické veřejnosti.
Není podmínkou, aby  účastník
soutěže byl občanem Bíliny nebo
některé spádové obce. Striktně
však platí, že jeho práce se musí
týkat výhradně stromů rostoucích

v Bílině nebo obcích v okolí Bíli-
ny, a to mimo les. Počet děl, které
může jeden účastník zaslat do sou-
těže, je maximálně 3.  První tři
účastníci v každé kategorii obdrží
diplom a hodnotné věcné ceny.    
Adresa pro zasílání prací: 
Bílinská přírodovědná společnost 
Břežánská ul. 9, Gymnázium  
418 01 Bílina
Elektronická podání:
mach@mail.sdas.cz

Pravidla soutěže: soutěž  bude
probíhat ve čtyřech kategoriích. 

1. Fotografická soutěž v katego-
rii 8 - 18 let 

2. Literárně výtvarná soutěž
v kategorii 8 - 12 let 

3. Literárně výtvarná soutěž
v kategorii 13 - 15 let 

4. Literárně výtvarná soutěž
v kategorii 16 - 18 let   

V první kategorii bez rozdílu vě-
ku je účelem zachytit fotografic-
kým způsobem (klasicky nebo di-
gitálně) tematiku stromů ve městě
Bílině a spádových obcích města
Bíliny. Vlastnoručně pořízené
snímky  s tematikou stromů je
možno zasílat na adresu Bílinské
přírodovědné společnosti uvede-
nou níže  nebo elektronicky na 

e-mail předsedy společnosti.
Nevylučuje se počítačové upravo-
vání snímků.
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deže radiátorů a zvolna tak začína-
la devastace jednotlivých pavilonů.
Aby bývalá škola neměla stejný
osud jako jiné opuštěné budovy,
přistoupilo město k bezpečnostní-
mu opatření. 

„Objekt bývalé školy na Teplic-
kém Předměstí se z bezpečnost-
ních důvodů hlídá 24 hodin denně.
12 hodin bezpečnostní agenturou
a 12 hodin MěP. Abychom zredu-
kovali finanční náklady, opatříme
jednotlivé pavilony elektronicky
a ty budou napojeny na pult cent-
rální ochrany. V budoucnu tak do-
jde ke značné úspoře. Pokud dojde
k prodeji některého z pavilonů, ne-
bude problém elektronické zaříze-
ní demontovat a umístit na jiný ob-
jekt. Pokud by budoucí majitel ob-
jektu měl zájem o elektronickou
ochranu budovy, má možnost si ji
odkoupit,“ sdělil místostarosta Mi-
lan Pecháček.                      (lal)

CO SE SKRÝVÁ ZA ZDMI
PIVOVARU

Obsahují tyto nádoby nebezpečný
odpad?

Najde se tu opravdu vše.

LÁZEŇSKÝ PARK BUDE
ZREKULTIVOVÁN

Státní fond životního prostředí
opět přijímá žádosti o dotační titu-
ly. Město Bílina má od léta loňské-

Projekty Z· Lidická se úspû‰nû pfiedstavily na regionální pfiehlídce

Vzdûlávací kurzy Junior Achievement

Jak jsme Vás již informovali v minulých číslech
BZ,  naše  škola v loňském  roce v rámci dotace
SIPVZ a za finanční podpory města Bílina zreali-
zovala tři projekty, které byly zaměřeny na využí-
vání ICT ve vyučovacích hodinách na I. a II. stup-
ni a výuku fyziky ve speciálních třídách. 

Koncem února byla naše škola vybrána odborem
SIPVZ  MŠMT a odborem školství KÚ v Ústí nad La-
bem k prezentaci dvou z těchto projektů, a to konkrét-
ně „Využití ICT ve výuce dětí na II. st. se zaměřením
na SPU“ a „ Fyzika zajímavě pro žáky se SPU“ na re-
gionální přehlídce projektů na SOŠ v Kadani. Vzhle-
dem k tomu, že celkově bylo v loňském roce zrealizo-
váno v ústeckém regionu 38 projektů a na tuto přehlíd-
ku  jich bylo vybráno 14, z nichž dva byly z jedné ško-
ly, a to z naší,  považujeme  toto za velký úspěch.
Systém, kdy škola je v projektech finančně podporová-
na městem, byl  velmi  kladně  ze strany odboru SIPVZ
hodnocen a doporučován i dalším školám a obcím.

Kromě ústní prezentace v hlavním sále  měla naše
škola zřízený stánek v předsálí, kde měli možnost ná-
vštěvníci získat materiály k oběma projektům. S vel-
kým zájmem se setkal projekt Fyzika zajímavě, proto-
že na našem trhu chybí výukový program zaměřený na
výuku dětí s mentálním postižením v kombinaci se
SPU, ale ani druhý projekt Využití ICT ve výuce dětí
na II. stupni nezůstával bez povšimnutí, protože vyu-
čujícím nabízí vypracované tematické plány pro výu-

ku žáků v běžných předmětech, ale i v ambulantní ná-
pravě za použití různého softwaru. Povzbuzeni tímto
mimořádným zájmem i oceněním naší práce jsme se
rozhodli pokračovat i v letošním roce, v němž připra-
vujeme další dva projekty a na něž máme opět přislí-
benou finanční spoluúčast města. Doufejme, že výbě-
rovou komisi zaujmou a dočkají se své realizace.

Ještě jednou bych chtěla touto cestou poděkovat
všem svým kolegyním a kolegům za aktivní účast na
loňských projektech a jmenovitě  Bc. Evě Maierové
a Janě Pavlíčkové za výbornou prezentaci na regio-
nální přehlídce. Ráda bych  také znovu poděkovala
zastupitelům města Bílina za jejich neustálou podpo-
ru.                                    Mgr. Marie Sechovcová,

zást. ředitelky a garant projektů  ZŠ Bílina, Lidická

Předáváním certifikátů úspěšným absolventům
programů Junior Achievement  z rukou starosty měs-
ta Bíliny p. Josefa Horáčka  ukončili žáci ZŠ Lidická
v Bílině vzdělávací kurzy Abeceda podnikání a Pro-
fesní orientace určené žákům 7. a 8. ročníků ZŠ.

Tyto vzdělávací kurzy, které na škole probíhají každo-
ročně již od roku 1998,  jsou zaměřené na orientaci žáků
v ekonomické sféře a na profesní  přípravu. Cílem kurzu
Abeceda podnikání je poskytnout žákům základní infor-
mace o světě tržní ekonomiky, o obchodu, vedení firmy,
o managementu, výrobě a marketingu. Žáci se též učí
etickému jednání. Celá výuka probíhá formou her, prak-
tických aktivit, diskuzí a názorných příkladů. 

Profesní orientace si klade za cíl  povzbudit žáky k to-
mu, aby pochopili důležitost vzdělání pro svůj další život
a věnovali náležitou pozornost problematice volby povo-
lání. Celý kurz je tematicky rozdělen na čtyři okruhy:
volba povolání, sebehodnocení, mozaika povolání  a prv-
ní zaměstnání. Nenásilnými hravými aktivitami si tak žá-
ci osvojili poznatky z oblastí, které by jim měly v bu-
doucnu napomoci v občanském a pracovním životě.

Tyto programy mají své počátky v USA a do České re-

publiky se dostaly v roce 1992  zásluhou pana Tomáše
Bati. ZŠ Lidická je jedinou školou v ústeckém regionu,
která každoročně tyto vzdělávací kurzy svým žákům na-
bízí, a to kompletně od 7. - 9. ročníku.  Žáci v průběhu
hodin občanské výchovy a praktických činnosti absolvu-
jí kurzy Abeceda podnikání v 7. ročníku, Profesní orien-
tace v 8. ročníku a Základy národního hospodářství v 9.
ročníku.

Děkuji všem  absolventům za jejich úspěšnou  práci
v těchto kurzech a přeji jim, aby  poznatky  z nich co nej-
lépe zúročili. Zároveň bych touto cestou ráda  poděkova-
la představitelům města Bílina za jejich podporu vzdělá-
vacích  a projektových aktivit našich žáků.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky ZŠ Bílina, Lidická

Redakãní rada pfieje v‰em
uãitelÛm a uãitelkám
k jejich svátku
v‰e nejlep‰í

Foto: V. Weber
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ho roku připravenou projektovou
dokumentaci na údržbu lázeňské-
ho parku.

V praxi to bude znamenat vyká-
cení náletových porostů, údržbu
stromů, keřů a přístupových cest.

ARKÁDIE

Rada města objednala dárkové
předměty z chráněné dílny Občan-
ského sdružení teplické Arkádie.
Jedná se o umělecké upomínkové
předměty, které budou použity ja-
ko dárky nebo prodejní předměty
při různých akcích.

Cílem občanského sdružení Ar-
kádie je komplexní péče o zdravot-
ně postižené v regionu Teplice od
ranného dětství až po dospělost.
Zaměstnávání zdravotně postiže-
ných vyžaduje specifické podmín-
ky a je v současné době problema-
tické. Z tohoto důvodu zřídila Ar-
kádie pro tuto skupinu zdravotně
postižených chráněné dílny.

4/120 česká spořitelna 132/dc

Aquaolympiáda v plavecké hale

V pátek 10. března připravil
Dům dětí a mládeže sportovně zá-
bavné odpoledne v plavecké hale.
Celým programem provázel mode-
rátor rádia Most Vlasta Vébr. Děti
měly možnost využít při různých
soutěžích plavecké pomůcky, které

nám bílinští plavčíci ochotně za-
půjčili. Děti si mohly změřit síly v
plavání na žábě, sbírání balonků,
jízdě na klouzačce, skocích do vo-
dy nebo klasických plaveckých zá-
vodech. I když na tuto akci nepři-
šlo tolik účastníků, kolik jsme oče-

kávali, proběhlo celé odpoledne
velmi hezky a ti, kdo přišli, určitě
nelitovali. 

Za celý náš kolektiv bych chtěla
poděkovat bílinským plavčíkům za
jejich ochotu a pomoc při této
skvělé akci.       Klára Palečková

Jarní portrétování
Dne 21. března 2006 se ve Výstavní síni U Kostela

konalo „Jarní portrétování“ chomutovského malíře pana
Václava Suchopárka. Pozvání na malířské povídání
s ukázkou  portrétování přijaly děti z prvního stupně
Základní školy Za Chlumem Bílina. Pan Suchopárek,
který po celý rok pořádá kurzy portrétování nejen pro
děti ale i pro dospělé,  vysvětlil bílinským dětem vtip-
nou formou,  jak nakreslit portrét nejen dospělého člo-
věka, ale i malého  dítěte. Poté si děti  na „vlastní pěst“
vyzkoušely  namalovat portrét spolužáka, který si pak
odnesly domů. (pbzB)                         Foto. V. Weber
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Mûsíc ve znamení paragrafu 11/55
Další bílinskou školou, která

se zapojila do soutěže Paragraf
11/55 byla ZŠ Aléská, která měla
již  zkušenosti s touto soutěží
z loňského roku a na celkové at-
mosféře to bylo velmi znát. V no-
vé roli moderátora se  představil
učitel fyziky a také člen bílinské-
ho Divadelního minima Jiří
Shamberger. 

„Je vidět, že čím více se takové
soutěže opakují, je atmosféra uvol-
něnější a děti reagují spontánněji.
Nelze přehlédnout  kvalitnější  pro-
pracovanost a dobrou přípravu žá-
ků,“ sdělila své dojmy ze ZŠ Alés-
ké ředitelka DDM Krista Sýkorová.

Stejně jako na Lidické, byly jed-
notlivé skupiny rozděleny podle
barev. Všichni soutěžící nastoupili
s různými maskoty a zajímavými
názvy. Muzika hrála, diváci po-
vzbuzovali své favority a moderá-
tor udržoval chod celé soutěže.
Doufejme, že nepřišel o hlas. Na-
konec nejvíce bodů posbíralo
družstvo zelených se zajímavým
názvem Green Stupid. Naštěstí se
název jejich skupiny neodrazil na
výsledcích a zelení s přehledem

vyhráli. Ovšem sympatie poroty si
zasloužily Modré kriminálnice za
nejlepší propagaci své modré bar-
vy. Bohužel své loňské vítězství
neobhájily.

Poprvé se soutěže Paragrafu
11/55 zúčastnila ZŠ Za Chlumem.
Soutěž se nekonala ani v tělocvičně
ani ve vestibulu školy, ale přivítaly
nás podstatně skromnější podmínky
v jedné ze tříd. Atmosféra zde sice
nebyla jako na hokejovém stadionu,
ale za to velice příjemná a pohodo-
vá. Soutěží provázeli populární uči-
telé M. Hejný, který se podílel na
celé organizaci soutěže a F. Kulina.
Pohoštění a celkovou výzdobu si na
svá bedra vzala paní učitelka Judita
Žemličková a nutno dodat, že se
svých  úkolů  zhostila na jedničku.
Soutěž byla celkem vyrovnaná, do-
konce družstvu červených se po-
vedlo překonat rekord ústeckého
kraje ve stavění věže, která měřila
celkem 3,06 m. Vítězství si nakonec
odneslo  družstvo žlutých a postou-
pilo do kola oblastního.

Oblastní kolo se konalo v Měst-
ském divadle v Bílině. Tentokráte
mezi sebou soupeřili vítězové z bí-

linských základních škol a gymná-
zia, ZŠ Duchcov a ZŠ Kostomlaty.
Divadlo doslova praskalo ve švech
pod náporem fandících příznivců
jednotlivých škol. Atmosféra byla
bouřlivá a v mnohém připomínala
fotbalový stadion. Úlohy moderá-
tora se zhostil dvorní moderátor
DDM  Vlasta Vébr z rádia Most.
Soutěžící si zdatně konkurovali
a první kolo bylo téměř vyrovnané.
Druhé a čtvrté kolo ukázalo, jak je

dobré mít výřečného mluvčího
a ve třetím při stavbě věže, cit pro
týmovou práci. Obtížné bylo kolo
poslední, kdy soutěžící odhadovali
věk jednotlivých osob a zda by
těmto osobám prodali či neprodali
tabákové výrobky. Poslední kolo
s konečnou platností rozhodlo
o vítězích, jimiž se stalo stejně ja-
ko v loňském roce družstvo mod-
rých ze ZŠ Aléská. Gratulujeme!

(lal)

Vítězové oblastního kola ZŠ Aléská.

Rekordmani ve stavění věže ZŠ Za Chlumem (306 cm). Vítězné družstvo žlutých ze ZŠ Za Chlumem.                    Foto: V. Weber

Výstižné pojmenování družstva: „Modré kriminálnice.“

Městské divadlo se otřásalo pod náporem fanoušků.
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA DUBEN 2006

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

■ rÚterý 11. dubna od 18.30 h.
Setkání s... úsměvem
Pravidelný klubový pořad tento-
kráte s herečkou Martou Vančuro-
vou. Vstupné: 40,-Kč
■ rPátek 14. dubna od 20.00 h.
COUNTRY BÁL
K tanci a poslechu hraje skupina
Víprdek. Vstupné: 30,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ rPondělí 3. dubna od 19.00 h.
LADÍME DO MODRA
Večer plný zábavy a písniček s J.
Mladým, J. Náhlovským, B. Štěpá-
novou a P. Gandalovičem. Vstup-
né: dobrovolné, bude věnováno na
charitativní účely

■ rNeděle 9. dubna od 15.00  h.
POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého
z Prahy. Vstupné: 40,-Kč
■ rStředa 12. dubna od 9.00  h.
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
2006
Taneční soutěž jednotlivců a kolek-
tivů. Vstup pouze pro soutěžící dě-
ti, doprovod a rodiče.

KINO HVĚZDA
■ rSobota 18. března od 18.00 h.
DOMINO
USA/Francie. Thriller.
Vstupné: 50,-Kč Nevhodné do 15
let
■ rStředa 5. dubna od 18.00 h.
Čtvrtek 6. dubna od 18.00 h.
Důkaz
USA. Drama.
Vstupné: 60,- Kč. Nevhodné do 15
let
■ rPátek 7. dubna od 18.00 a 20.30
hodin
Sobota 8. dubna od 18.00 hodin 
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
ČR. Suchá komedie z nádraží.
Vstupné: 50,- Kč
■ rStředa 12. dubna od 18.00 h.
Čtvrtek 13. dubna od 18.00 h.
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
USA/ČR. Akční/Dobrodružný.
Vstupné: 60,-Kč. Nevhodné do 12
let

GALERIE POD VĚŽÍ 
■ rFOTOGRAFIE MIROSLAVA
ERBENA „Bílina pod lupou“
Výstava potrvá  od 3. 4. 2006 do
30. 4. 2006

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
U KOSTELA

■ rVÝSTAVA DĚTSKÝCH HIS-
TORICKÝCH KOČÁRKŮ
Od 11. 4. 2006 do 30. 4 2006 se ko-
ná výstava historických kočárků
z období 1880 - 1980 Miloslavy
Šormové. První výstava historic-
kých kočárků v našem kraji.

dráb 106/ln

profifenster 167/tp

Na jevi‰ti není na trable ãas

Divotvorný hrnec byl prvním
americkým muzikálem v Evropě
i u nás. Premiéra se uskutečnila
6. března   1948.  J.  Voskovec
a J. Werich dostali nejen práva
na překlad, ale i na autorskou
úpravu. Tak se z původní Finia-
novy duhy stal Divotvorný hr-
nec, z irských emigrantů se stali
čeští přistěhovalci a skřítek Og
se změnil v jihočeského vodníka
Čochtana, v němž herecky ve své
době exceloval Jan Werich.

20. března 2006, tedy o 58 let
později ztvárnil na bílinských diva-
delních prknech, skvělým herec-
kým výkonem vodníka Čochtana,
Josef Dvořák.
■ Jak se s odstupem času díváte
na humor V+W?

Já jsem strašně rád chodil na fil-
my s V+W, ale bohužel jsem nevi-
děl žádné divadelní představení.
Jan Werich byl kouzelník slova
a to co dělal, to opravdu uměl a já
si myslím, že je hodně málo lidí,
kterým se nelíbí.
■ Proč zrovna Divotvorný hr-
nec?

Máte jinou? Já vás ujišťuji, že
najít hru, kterou můžete nazkoušet
s takovým obsazením, s kterým
disponujeme my, a která by byla
zárukou, že se bude lidem líbit, je
strašně málo. Pro nás je ta volba
naprosto jednoznačná a spíše mi
vrtá hlavou co dál, protože ty další
hry v podání V+W jsou už z naše-
ho hlediska nehratelné.
■ Jak dlouho už hrajete Čochta-
na?

Asi 12 let, ale hlavním předpo-
kladem je, aby se líbila divákům,
musí se líbit těm, kteří ji hrají. Aby
nezačali chodit na představení
s tím, že musí večer hrát, ale že se
těší, že budou večer hrát. To na-
štěstí zatím funguje. 
■ Improvizujete?

To by z člověka byl Amundsen,
aby dokázal pořád každý večer se
zárukou něco objevovat. Ale co je
pro herce zajímavé, je to, že každý

večer se hraje v jiném prostředí,
před jiným publikem a každý večer
přicházejí herci i publikum s jinou
náladou a to vše se ve hře promít-
ne. Možná, že se nepodaří objevit
nějakou novinku co se týče textu,

ale určitě ani jedno představení se
nepodobá tomu druhému tak, že by
bylo jako přes kopírák. Ať má he-
rec jakoukoli náladu, na jeviště si ji
nevezme. Uděláte první kroky na
jevišti a na všechny trable zapome-
nete. Hrát vlastně znamená  oddat
se hře a v rámci té hry vymýšlet,
překvapovat a tam prostě už na ně-
jaké strasti není čas.

Tato hra přilákala do bílinského
divadla mnoho diváků, kteří jistě
nelitovali času stráveným v tak bá-
ječné společnosti. Josefu Dvořáko-
vi se podařilo natolik diváky roze-
smát, že těžko zůstalo jedno oko
suché. Jsme rádi, že bílinští nachá-
zejí do divadla stále častěji cestu
a již po druhé se jim podařilo kom-
pletně zaplnit všechna místa v di-
vadle.     L. Laiblová + P. Mácha

POZVÁNKA KC KASKÁDA. - BABÍ LÉTO - kvalifikace 22. dub-
na od 12.30 hodin  v kulturním domě Fontána začne veřejné soutěž-
ní předkolo pro country kapely. Odborná komise vybere ze 17 kapel
dvě a tyto postoupí do hudební soutěže „Babí léto“ , která se každo-
ročně pořádá v měsíci září v Bílině na Kyselce. Do dalšího kola této
soutěže postoupí jedna skupina, která si získá nejvíce sympatií pub-
lika. Soutěž zakončí skupina NEZMAŘI.
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POZVÁNKA NA DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ
Kulturní centrum Kaskáda zve všechny příznivce divadla, ten-

tokrát výjimečně v neděli 23. dubna, na divadelní představení
s názvem: VELKÁ ZEBRA ANEB JAKŽE SE TO JMENUJE-
TE? Komedie pojednává o muži, který s každou ženou vydrží
pouze chvíli. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve
prospěch své ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na
rybách utopil. Tento trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě
se ho chystá zrealizovat potřetí... V hlavních rolích se představí
Ondřej Vetchý a Kateřina Hrachovcová

Z· Za Chlumem po stopách holocaustu
Zahrádka malá
Plná růží, voní
Cestička je úzká
Chlapeček prochází se po ní.
Chlapeček malý, hezoučký
Jak poupě rozkvétající
Až poupě rozkvete
Chlapeček už nebude

Tak takto popsal svoji nejbližší
budoucnost čtrnáctiletý František
Bass, který byl 28. 10. 1944 depor-
tován z židovského ghetta Terezín
na smrt do Osvětimi. Co po něm
zůstalo? Báseň, vězeňské číslo
a vzpomínky těch, co přežili. Ne-
byl sám, byly jich tisíce. Proč mu-
seli zemřít? Kdo to chtěl? To se
snažíme pochopit. 

Proto jsme se v sobotu 18. 3.,
my žáci 9. tříd ZŠ Za Chlumem se
svými učiteli dějepisu, rozjeli do
Terezína - vzpomínkového města
naší ne tak vzdálené minulosti.
Náš výlet nebyl tradiční. Tentokrát
jsme si jeli doplnit informace
k učivu o 2. světové válce. A co
jsme zjistili? Ve škole se dovíme
hodně, ale osobně si projít tato
místa, obzvláště v mrazivém zim-
ním počasí, po rozblácených
cestách, je věc druhá. 

Cíl jsme splnili, znalosti jsme si
rozšířili, ale pocity a nálady, které
v nás toto místo vyvolalo, nás obo-
hatily mnohem více.

Mgr. Kulinová Ivana

âtyfiicet let trvání jedné ‰koly
V životě člověka věk 40 let

znamená ta nejlepší léta, kdy si
konečně vybuduje v zaměstnání
pozici, v manželství zdařilém dě-
ti většinou odcházejí, v nezdaři-
lém se uzavírají nové svazky
a v poslední době velice moderní,
počne potomka.

V historii tento časový úsek zna-
mená zlomek, pouhý okamžik v le-
tu času. Čtyřicet let v trvání školy,
třeba jen té základní, znamená
mnoho nových lidiček, kteří se na-
učili číst, počítat, získali základní
poznatky pro život, pro další po-
kračování své kariéry a především
pro poznání nového nepoznaného.

Patřím mezi ty žáky, kteří před
pomalu 40 lety zasedli do novotou
vonící školy, po cestování po růz-
ných bílinských školách, od ZDŠ

v Havířské ulici, přes ZDŠ Žižko-
vo a Mírové náměstí až do základ-
ní školy Teplické předměstí. Se
mnou toto kolečko absolvovalo
mnoho spolužáků, někteří jsme se
opět setkali v jedné škole i přesto,
že jsme bydleli na jednom sídlišti,
ale každý chodil do jiné školy.

Do lavic jsme zasedli v době pl-
né různých změn a zvratů, kterým
jsme ve svém věku moc nerozumě-
li, ale některé v následném pokra-
čování poznamenali náš život a ži-
vot našich rodičů. Pro naše učitele
a rádce, mezi nimi bych rád vzpo-
mněl na obdivuhodnou a všemi ob-
líbenou třídní učitelku p. Mášovou,
tělocvikáře p. Svobodu, chemikáře
p. Kouckého a taky na přísného,
ale chápajícího školníka p. Rajli-
cha, to nebyla doba jednoduchá

a jen těžko odpovídali na něco, co
i pro ně bylo překvapením i mnoh-
dy zklamáním. I přes všechny tyto
překážky nás dokázali dovést ke
konci školní docházky a vštípit
nám to základní pro další běh ži-
vota.

Proč na to vzpomínám už dnes?
Z prostého důvodu. Je přece krás-
né pro všechny spolužáky se jed-
nou sejít, i po dlouhých letech
a trochu si zavzpomínat na krásné
roky dětství a mládí, na lumpárny
prováděné učitelům, na první lásky
a zklamání. Chvíli si posedět a za-
vzpomínat si se svými bývalými
pedagogy, prozradit i malá tajem-

ství, které už pomalu odnesl čas.
Chtěl bych touto cestou oslovit

všechny žáky 9. A, kteří končili
školní docházku v roce 1969, aby
se ozvali na kontakt můj ( e-mail:
george.komarek<\@>tiscali.cz
<\<>mailto:george.komarek<\@>t
iscali.cz>, případně na adresu Ma-
lé náměstí 172, 550 01 Broumov),
nebo se podívali na www.spoluza-
ci.cz<\<>http://www.spoluzaci.cz
>, kde najdou další kontakty. 

Sejít se po tolika letech, to přece
stojí za pokus. Připomenout se, ať
jsme již kdekoliv, že jsme začínali
v Bílině.

Mgr. Jiří Komárek, Broumov

Finsko trochu jinak
V pravidelných klubových ve-

čerech v Městské knihovně se mě-
li návštěvníci možnost setkat
s člověkem, který od roku 1968 ve
Finsku žil. Ing. M. Štecura se hos-
tům představil v pravém lapon-
ském kroji a své vyprávění o ze-
mi, kde strávil delší část života
doprovázel finskými písničkami.

Beseda byla zajímavá pro ty, kte-
ří severské země dobře znají a po-
učná pro ty, kteří o těchto zemích ví
velmi málo. Vyprávění doprovázely
fotografie, ke kterým se vázala
vzpomínka nebo zkušenost pana
Štecury a jeho manželky, která se
postarala o promítání fotografií.
Prostor měli i hosté, které asi nejví-
ce zajímala tamější kuchyně nebo
systém vojenské služby. Velkou
předností této země je příroda, kte-

rou si její obyvatelé velice chrání.
Městská knihovna disponuje vel-

kým výběrem cestopisů nebo belet-
rií o Finsku. Kdo se o severské ze-
mě zajímá a nestihl tuto besedu, má
možnost velkého literárního vý-
běru.                                         (lal)

M. Štecura.           Foto: V. Weber
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26. 2. 2006 se na Mírovém ná-
městí v Bílině konaly „Vepřové
hody“. Pravdou je, že hody to při-
pomínalo jen s velmi velkou před-
stavivostí.  8 stánků s různým
zbožím, 5 divadelníků v kostý-
mech, 2 baráčníci a 1 CD s de-
chovkou, která vyhrávala z auta. 

Jestli bylo účelem vytáhnout lidi
v neděli na náměstí, aby si koupili
tlačenku a během 5 minut šli do-
mů, tak to vyšlo a dalo by se říci,
že akce splnila očekávání! V tom
případě to ale nemuselo pořádat
Kulturní centrum, které by tu mělo
být od toho, aby vytvářelo kulturní
a společenské akce, ale řezníci si
mohli pronajmout menší Žižkovo
náměstí a účel by byl splněn. Vy-
padá to tak, že si někdo udělal čár-
ku a měl splněno.

Když si za městské peníze,
v tomto případě 5 000,- Kč kdoko-
li bude dělat cokoli, tak především
by to mělo být pro lidi a o lidech.
Aby byla akce úspěšná je důležité
sestavit program a od toho tu je
právě KC Kaskáda, která by měla
zapojit nejširší okruh bílinských
spoluobčanů, kteří by se na náměs-
tí zdrželi déle než 5 minut a dobře
se pobavili.

Například by se měl připravit
minimálně hodinový program, kte-
rý by se alespoň 2x opakoval. Na-
příklad ráno a k polednímu, aby ho
mohli vidět různě vstávající lidé.
Masopust a vepřové hody jsou tra-
dicí, která není všem (ani mně)
úplně známá a tu by měl osvětlit
moderátor ve stylovém obleku,
který by celé dopoledne provázel
mluveným slovem. Hrála by de-
chovka, která k tomuto druhu zá-
bavy patří a dokresluje atmosféru.
Neměla by chybět přehlídka lido-
vých tanců a hraná pohádka v jar-
marečním stylu o tom, co je vlast-
ně masopust. Průvod spolu s diva-
delníky a baráčníky by tvořili i ná-
vštěvníci v maskách.

Z Va‰ich dopisÛ...

Můj bývalý šéf , když někomu
řekl svůj nápad, dodal: „Dlužíš mi
2,80 Kč za nápad!“ Milé kulturní
centrum, doba pokročila tak mi
dlužíte 3,50 Kč za nápad a přeji
Vám ať se Vepřové hody příští rok
povedou a když už vyženete lidi
v mrazu do ulic, tak ať se zdrží,
pěkně pobaví a hlavně ještě dlouho
si vyprávějí o tom, na jak skvělé
akci byli!      Martina Tuháčková

Chtěl bych především zdůraznit,
že naše kulturní centrum nemá
v žádném případě zapotřebí si dě-
lat „čárku“. Tato akce, jak už to
má ve svém názvu, byla především
prodejní akcí vepřových zabijačko-
vých specialit. Nešlo o akci většího
formátu, jelikož v tomto ročním ob-
dobí a v tomto počasí není mysli-
telné, aby hrála například dechov-
ka nebo na náměstí probíhal pro-
gram, i když  by se nám to taky lí-
bilo. Dle mého názoru akce splnila
svůj účel, ačkoli nepřišlo vinou
právě počasí tolik lidí, jak bychom
si představovali. Faktem ale zůstá-
vá, že již od 8.00 hodin až skoro do
poledne byl stále pohyb lidí na ná-
městí znatelný i když v různých in-
tenzitách. Co se týče uváděných
městských peněz (5 000,-Kč), není
mi jasné co tím pisatelka měla na
mysli. Vše financujeme ze svého
rozpočtu, který máme na celý rok.
Závěrem bych chtěl pisatelku ujis-
tit, že kulturní centrum Kaskáda je
tu opravdu proto, aby vytvářelo
kulturní a společenské akce a dle
mého názoru se o to snažíme co
nejlépe.

Petr Mácha, Kc Kaskáda

NA TOPOLY, NA HOLUBY
Vážená redakce Bílinského

zpravodaje, dovolil bych si reago-
vat na Vámi podané informace zve-
řejněné v BZ č. 5 a 6. První připo-
mínka se týká výstavby obchodní-
ho domu v prostoru nádraží

ČSAD. Předpokládám, že se bude
jednat o další super (hyper) market
v našem městě, jsem rád, že ještě
nikdo neprosazuje výstavbu těchto
nákupních kolosů někde na „zele-
né louce“ za městem, avšak neod-
pustím si poznámku o negativních
dopadech expanze velkých ob-
chodních řetězců, tj. především
krach maloprodejců a tím pádem
růst nezaměstnanosti. Mým cílem
ale nebylo se na tomto místě takto
rozepisovat (problematikou hyper-
marketů se zabývají například so-
ciolog Jan Keller nebo sociálně
ekologické hnutí NESEHNUTÍ),
zarazila mě pouze jedna věc. A si-
ce to, jak vzala rada města Bíliny
„se srdceryvným politováním“ na
vědomí informaci odboru životní-
ho prostředí o nutnosti kácení 27
nemocných topolů, právě v prosto-
ru nádraží ČSAD. Může mi někdo
z kompetentních lidí odpovědět,
zda budou na místě pokácených
stromů vysazeny nové, anebo zde

přikrmování pomáhá přežít hlavně
nemocným a slabým), kterým by
se připravil milosrdný konec. Měs-
tem navrhovaná metoda odchytu
pomocí klecí s návnadou tuto
schopnost výběru samozřejmě ne-
má a prevenci přenosu možného
onemocnění H5N1 tedy neřeší. 

S pozdravem            Pavel Rais

Onemocnění topolů bylo zjiště-
no již v r. 2003. V té době byl vy-
pracován posudek Agenturou OPK
ČR. Na základě tohoto posudku
byla počátkem r. 2004 pokácena
část nemocných dřevin rostoucích
podél chodníku a řeky Bíliny, které
ohrožovaly procházející občany.
Město financovalo zpracování pro-
jektu náhradní výsadby, která bude
realizována do konce r. 2006. Ká-
cení zbytku topolů, které bezpro-
středně neohrožovaly bezpečnost
občanů, by mělo proběhnout kon-
cem r. 2006. Opět bude zpracován
projekt náhradní výsadby, která

bude asfaltové parkoviště? Osobně
se domnívám, že osud těchto topo-
lů není jediný případ, kdy dal od-
bor životního prostředí jasně naje-
vo, komu a čemu dává přednost. 

Městu Bílina se podařilo pře-
svědčit Agenturu životního pro-
středí v Ústí nad Labem i ve dru-
hém případě, o kterém bych se
chtěl zmínit. Jedná se o provádění
odchytu holubů. Obávám se, že na-
vrhované opatření, které v BZ č. 6
popisuje místostarosta Roman Še-
bek, nebude dlouhodobě efektivní
a nebude se týkat pouze holubů.
Tématiku problémových druhů
zvířat popisuje v knize Životní
prostředí (edice Průvodce příro-
dou) přírodovědec J. Reichholf.
Přemnožení holubů je způsobeno
jejich přikrmováním lidmi a absen-
cí přirozených predátorů (sokola
stěhovavého). Jako řešení zde na-
bízí vybudování holubníků, kde by
byl kontrolován zdravotní stav ho-
lubů s možností výběru jedinců
v zuboženém stavu (neboť lidské

bude realizována do dvou let od
pokácení dřevin. Myslím, že z výše
uvedeného je zřejmé, že v době
zjištění onemocnění dřevin a zpra-
cování posudku ještě nebylo zná-
mo nic o výstavbě nákupního stře-
diska. Ve zprávě pro Radu města
dále OŽP uvedl, že na pozemek je
průběžně od r. 2003 směrována ná-
hradní výsadba uložená různým
subjektům se snahou zde postupně
vytvořit park u nádraží.

V případě redukce početnosti
holuba domácího formou odchytu
a následného usmrcení na území
města Bíliny bude postupováno
v souladu se zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny
a dle Metodiky SZÚ pro rok 2005.

Lenka Hořejší,
Odbor životního prostředí v Bílině

,dřevokomplet 058/tp
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V zimě slivovice vždy zahřeje.                                        Foto: V. Weber
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Z· Lidická lyÏující

I v letošním roce se podařilo ZŠ
Lidická uspořádat lyžařský výcvik
pro své žáky a opět  v osvědčeném
a oblíbeném Žacléři v Krkonoších.
Na děti čekaly upravené sjezdov-
ky, čekací doby na vlecích byly
minimální nebo žádné, počasí bylo
příjemné a s případnými rozmary
jsme se snadno vyrovnali. Proto
jsme se ani nedivili, jak rychle se
děti lepšily ve svých lyžařských
dovednostech. Ti, kteří byli poně-
kolikáté, svou jízdu zdokonalovali,
začátečníci se mílovými kroky po-
souvali mezi pokročilé lyžaře. Cí-
lem výjezdu nebylo ale jen lyžová-
ní. Děti našly nové kamarády, pro-
tože věková skladba skupiny byla

od dvanácti do patnácti let, vy-
zkoušely si, jaké to je vydržet tý-
den bez maminky a v neposlední
řadě se podívaly po okolí. Tento-
krát na ně čekala prohlídka povr-
chových objektů nedokončené dě-
lostřelecké tvrze Stachelberg z ro-
ku 1938. S touto raritou se děti set-
kaly vůbec poprvé.

Týden utekl jako voda, domů se
nechtělo nikomu, a tak jsme si
všichni slíbili, že za rok se zkusí-
me vrátit. Závěrem bych rád podě-
koval rodičům dětí, vedení školy
a Městskému úřadu v Bílině za fi-
nanční příspěvek. 

Mgr. Martin Sýkora
vyučující TV

5 medailí z halového MâR pro AK Bílina
Na halovém mistrovství

České republiky juniorů
a dorostenců v Praze ve
Stromovce ve dnech 18.
a 19. února měl Atletický
klub Bílina dva zástupce.
Jedním z nich byl doroste-
nec Radek Johanna. V so-
botním rozběhu na 800
metrů si druhým místem
zajistil účast v nedělním
finále, kde si v posledních
metrech vybojoval bron-
zovou medaili v osobním
rekordu 2:01,78. Juniorské soutěži ve vrhu koulí suverénně vévodil Vladislav
Tuláček. Výkonem 18,90 metru získal další titul mistra republiky. O týden
později mu ve sbírce přibyla další medaile republikové úrovně, tentokrát
v kategorii dospělých. Výkonem 16,93 obsadil třetí místo. Stříbrnou medaili
si do Bíliny přivezl trojskokan Antonín Petr za jeho nejlepší halový výkon
15,27. O pár centimetrů unikla medaile z trojskoku Martinu Sýkorovi, 15,03
stačilo na čtvrté místo. Jan Kidora se na 1500 metrů neprobojoval do finále.
První březnový víkend se na pražském Strahově uskutečnilo MČR žáků. Svůj
osobní rekord v běhu na 800 metrů si na 2:09,48 vylepšil Tomáš Johanna
a získal pro AK Bílina další bronzovou medaili. Daniel Joksch nepostoupil
z rozběhů na 60 metrů.                                                                          Kž

Medailisté z halového MČR v atletice: zleva
Antonín Petr, Vladislav Tuláček, bratři Ra-
dek a Tomáš Johannové
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