
Kulturista z Bíliny přivezl bronz z MS v Ostravě

Martin Kasal s bronzovou medailí.
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Nejmladšímu herci bylo pět let.

Kleopatra zvedla diváky ze židlí
BÍLINA - Že úspěch předsta-

vení nestojí na známých osob-

nostech českého showbysnysu, 

se přesvědčili návštěvníci Měst-

ského divadla v Bílině. KC Kas-

káda zajistila známé muziká-

lové představení „Kleopatra“ 

v podání mostecké ZUŠ.

Kdo viděl originál, srovná-

val a kdo ne, ten se nestačil 

divit. Představení bylo doko-

nalé. Protagonisté muzikálu 

neponechali nic náhodě a vše 

bylo dotaženo do nejmenších 

podrobností. 

Choreografi e, kulisy a kos-

týmy byly perfektně sladěny a 

tvořily kompaktní celek, kte-

rý by jim mohli závidět i v Pra-

ze. Za zmínku určitě stojí krás-

ně sehrané a zpívané jednot-

tohoto roku mě napadlo, že tako-
vé vystoupení by se mohlo líbit 
bílinskému publiku. Začal jsem 
proto jednat s ředitelem mostec-
ké ZUŠ o případném vystoupe-
ní a Bílina byla tak prvním měs-
tem, kde se muzikál hrál,“ sdělil 

Petr Mácha.

Během jednoho představení 

se vystřídá celkem 45 mladých 

zpěváků a tanečníků. Nejmlad-

šímu protagonistovi bylo pou-

hých 5 let.

„Poprvé jsem v bílinském 
divadle viděl, že diváci při závě-
rečném potlesku a děkovačce 
aplaudovali ve stoje. To doka-
zuje profesionální výkon všech 
účinkujících a velkolepý záži-
tek diváků,“ dodal s neskrýva-

nou radostí Mácha.             (lal)

livé party, kde vynikl nespor-

ný pěvecký talent jednotlivých 

účinkujících. Za dva dny shléd-

lo muzikál celkem 1 300 návštěv-

níků Městského divadla v Bílině. 

„Po shlédnutí premiéry v červnu 

V uplynulých dnech se v ostravské ČEZ Aréně konalo amatérské mistrov-

ství světa v klasické a sportovní kulturistice. Tohoto jubilejního již 60. výro-

čí ze zúčastnili borci ze 65 zemí světa. Česká republika vybojovala celkem 6 

medailí a stříbro v pořadí národů. Ve váhové kategorii do 100 kg si třetí mís-

to vybojoval bílinský občan Martin Kasal.

„V kategorii do 100 kg bylo celkem 23 závodníků. Musela proběhnout eli-
minace, ze které se vybralo 15 závodníků do samotného semifinále. Dále pak 
postoupilo 5 závodníků z každé kategorie do finále. Každý závodník předve-
dl svoji volnou sestavu a po té bylo poslední porovnávání předepsaných póz,“ 

popsal průběh samotného závodu Martin Kasal.

Martin s přípravou na toto mistrovství 

začal již v březnu 2005 a skládala se z obje-

mové a předsoutěžní fáze. 

„V objemovce jsem vážil 111 kg a tréno-
val 5x týdně. Dvanáct týdnů před samot-
nými závody jsem začal trénovat dva-
krát denně 6x v týdnu a změnil stravová-
ní na přísnější dietu. Posledních 14 dnů 
jsem absolvoval soustředění v Opavě pod 
vedením státního trenéra české reprezen-
tace. Zde jsem trénoval 2x denně s již vel-
mi přísnou dietou,“ dodal Kasal.

Přísná dieta se skládala z vařeného 

kuřecího masa, vařených vaječných bíl-

ků, celeru, brokolice a trochy rýže. Vše bez  

tuku.  Do  soutěže   šel   Martin   s   váhou 

98 kg.                                                            (lal)

ProfiPůjčka
• 10 000 - 160 000 Kč
• bez ručitele
• rychle a na cokoli

 
Půjčky pro zaměstnance,
důchodce i podnikatele.

Více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Dolů Bílina, 11. patro

www.profireal.cz
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Vadí vám předčasná vánoční výzdoba v Bílině?

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

J. HAMANOVÁ,         
80 let, důchod.:
 „Ano. Vadí mi, že se 

ozdoby Vánoc obje-

vují ve městě v před-

stihu. Ztrácí se tím 

kouzlo svátků. Pod-

le mého by stačilo, 

kdyby výzdoba byla 

instalovaná na slou-

py v době adventu. 

To platí i o výzdo-

bách obchodů.“

J. ŠILHAVÝ, 
35 let, elektrikář:
„Ne. Předvánoční 

výzdoba mi v listo-

padu nevadí. Zvláš-

tě pokud světelné 

dekorace ještě ani 

nesvítí. Technici je 

musejí v předstihu 

osadit na sloupy, 

aby to pak na Váno-

ce stihli všechno 

zprovoznit. Mož-

ná to tím ukrajuje 

vánoční atmosféru, 

ale nedá se s tím nic 

dělat.“

E. KASALOVÁ, 
56 let, řed. spoř.:
„Ne. Naopak při-

pomíná mi to blíží-

cí se předvánoční 

atmosféru a moc se 

mi to líbí. Patří to k 

atmosféře Vánoc. 

Nejen na slopech 

veřejného osvět-

lení, ale i v obcho-

dech se už objevu-

jí symboly Vánoc a 

to je dobře, vždyť tu 

svátky budou už za 

měsíc a půl.“

L. GOLDOVÁ, 
33 let, prodavačka:
„Ne. Nemyslím si, 

že je to předčasné. 

V listopadu se vždy 

instaluje vánoční 

výzdoba, aby se sta-

čila vyzkoušet. Pat-

ří to k předvánoční 

atmosféře a zarea-

govali už i prodejci v 

obchodech a insta-

lují vánoční výzdo-

bu.“

V. SEIFERT, 
68 let, důch.: 
„Ano. Myslím si, že 

je to předčasné. Proč 

se vánoční výzdoba 

instaluje už koncem 

října? Vždyť to citel-

ně ochuzuje vánoč-

ní atmosféru. Za 

chvilku se výzdoba 

bude dávat o letních 

prázdninách. Osob-

ně bych ji nechal 

instalovat, až od 

prvního adventní-

ho svátku.“

Jiří SÜSSER, 
24 let, ostraha: 
„Ano. Vadí mi, že 

se vánoční výzdo-

ba objevuje už kon-

cem října. Je to mys-

lím si brzy. Sice ješ-

tě dekorace vánoč-

ních symbolů ne-

svítí, ale už se to 

objevuje i v obcho-

dech a především 

děti jsou o tu atmo-

sféru ochuzeny. Je 

to zbytečně před-

časné.“ 

Na teplickém předměstí se řidiči také mohou také setkat s radarem.

Radar v ulicích Bíliny
Nedávno proběhla v médi-

ích zmínka o tom, že Městská 

policie v Bílině začala používat 

radar při měření rychlosti vozi-

del. K tomuto měření MP použí-

vá mobilní laserový radar, který 

byl pořízen na základě fi nanč-

ního sponzorského daru. 

Radar je kromě laserové-

ho měřiče okamžité rychlos-

ti jedoucích vozidel vybaven i 

výkonným fotoaparátem, kte-

rý zaznamenává nejen samot-

né měřené vozidlo, ale i osobu 

řidiče. Radar lze používat nejen 

v exteriéru, tedy na ulici, ale lze 

jej použít například z uzavřené 

kabiny stojícího vozidla.

Městská policie nemá v úmys-

lu chápat používání radaru jako 

represivní záležitost. Naopak. 

Používání radaru má mít pře-

devším preventivní funkci, kte-

rá napomůže tolik potřebné-

mu zklidnění situace v dopra-

vě, tedy zejména zpomalení 

dopravy v ulicích Bíliny.

Z dosavadních zkušeností 

strážníků MP vyplývá, že nasa-

zením radaru se do několika 

málo minut rychlost projíždějí-

cích vozidel vrací zpět do limi-

tů, které jsou v dané lokalitě pře-

depsány. 

Radar je a bude používán 

přednostně v místech, kde jsou 

pravidelným překračováním 

rychlostních limitů ohrožová-

ny zejména děti. Tedy u škol, 

na sídlištích, ale i v blízkosti 

kulturně společenských a spor-

tovních zařízení. Prostě všude 

tam, kde někteří řidiči „zatím“ 

nehodlají respektovat přede-

psanou maximální rychlost a 

bezostyšně tak ohrožují veške-

ré okolí.

Vytipovaných lokalit není 

málo. Vzhledem k absolut-

ní mobilitě radaru, však není 

problém změnit kdykoli místo 

měření a během jednoho dne tak 

obsáhnout všechna problémo-

vá místa.                                (JFK)

Nezapomeňte  na poplatek 
za komunální odpad

Konečný termín splatnosti 

poplatku za komunální odpad v 

II. pololetí 2006 je30. 12. 2006.

Poplatek můžete uhradit 

hotově v pokladně Městského 

úřadu v Bílině, přízemí (vpra-

vo) – nová pokladna, č. 101 v 

těchto hodinách: Pondělí    7 – 
11.30   a   12.00 – 17.00, Úterý 7 
– 11.30   a   12.00 – 14.00, Stře-
da      7 – 11.30   a   12.00 – 17.00, 
Čtvrtek    7 – 11.30   a   12.00 – 
14.00, Pátek 7 – 13.00

V pátek 29.12.2006 pokladní 

hodiny pouze do 11.00 hod.

Poplatek lze uhradit i složen-

kou nebo bezhotovostním 

převodem na účet města 19-

1060440379/0800, v.s.: 1337, k. 

s.: 0558, specifi cký symbol: rod-

né číslo plátce.  

• Včas nezaplacený  poplatek 

bude zvýšen o 50%, tj. penále. 

• Poplatku podléhá každá 

fyzická osoba s trvalým poby-

tem v Bílině.

Místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívá-

ní a odstraňování komunál-

ních odpadů na rok 2007 je sta-

noven ve výši 470,- Kč na oso-

bu a rok. Splatnost poplatku je 

ve dvou termínech: k  30. 6. 2007 

za I. pololetí k 30. 12. 2007 za II. 

pololetí.
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Střípky 
z Bíliny

Představujeme...
Psycholog              
Mgr. J. Hořejší

Od letošní-

ho září půso-

bí na Základ-

ní škole Alés-

ká psycho-

log Mgr. Jin-

dřich Hořejší. 

V y s t u d o v a l 

psychologii v kombinaci s peda-

gogikou a univerzitu. V Tepli-

cích provozuje soukromou pra-

xi pro děti i dospělé a jeho hlavní 

náplní je činnost ve výchovném 

ústavu v Kostomlatech.

Jaké případy na školách nej-
více řešíte?

Ve školství se nejvíce setká-

vám s tím, co lze rozdělit na 

dvě kategorie. Je to nedostači-

vost při vzdělávání, prostě pro-

blémy při vzdělávání, propadá-

vání a porucha chování nebo-li 

nekázeň, když to řekneme jed-

ním slovem.

Kde vznikají příčiny poru-
chy v učení nebo nekázně?

Vše pochází z rodiny. Takže 

to, jaké je dítě, je obraz toho, 

jaká je rodina. Samozřejmě, 

jestliže dítě selhává při vzdělá-

vání, může mít mnoho různých 

příčin. Takové dvě základní jsou 

nedostatečný intelekt nebo 

málo přizpůsobivý intelekt. Do 

toho můžeme zahrnout i poma-

lejší pracovní tempo. Dítě pros-

tě nestíhá a potom tam je i dru-

hý faktor, psychické problémy, 

které bychom zase mohli hledat 

v rodině. 

Na základní škole se setká-

vám se žáky, kteří ke mně při-

cházejí ať už s rodičem nebo 

třídním učitelem. Na vyšších 

stupních jako jsou střední ško-

ly a gymnázia, kde jsem praco-

val, tam už je to o něčem jiném a 

tam už student přichází sám.

Jaký je rozdíl v práci psycho-
loga například v K-centru a ve 
školství?

V K-centru je jediný rozdíl v 

tom, že tam se setkáváte nej-

častěji právě s klientem drogově 

závislým, kdežto na jiných pra-

covištích se setkávám i s jinými 

klienty, ale i s klienty drogově 

závislými. To se týká především 

středních škol.

Co by jste na závěr vzkázal 
rodičům.

Pro rodiče ve smyslu takové-

ho poselství bych chtěl  připo-

menout to, co mnoho dospě-

lých neví, že nejosvědčenější 

výchovný prostředek mají rodi-

če po ruce každým dnem a tím-

to prostředkem je jejich chová-

ní. Dítě přebírá model svých 

rodičů a tak se chová. Problém 

dítěte je problém rodičů. Dítě 

se do rodiny rodí od 0 věku. 

V tomto sociálně intimním 

prostředí se formuje a někdy 

bohužel deformuje. Tam jsou 

dva základní činitele, prostředí 

a výchova od 0 věku. Čili, aby 

mé dítě bylo slušné, musím se 

i já chovat slušně jinudy cesta 

nevede.

Na základní škole se pracoviš-

tě psychologa Hořejšího teprve 

rozjíždí, ale ordinace je urče-

na pro všechny bílinské školy. 

Návštěvní hodiny jsou každou 

středu a čtvrtek od 7.00 do 10.30 

hodin.                    Lada Laiblová

Z pohádky do pohádky
19. října se 1. stupeň ZŠ Alés-

ká v Bílině proměnil v pohádko-

vou zemi. Žáci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 

3.C a 4.C pod vedením pohád-

kových bytostí (třídních učite-

lek) poznávali české ilustrátory, 

kteří malují hlavně pro děti.

Každá třída měla za úkol 

vytvořit soubor obrázků dané-

ho ilustrátora, které se stanou 

součástí výzdoby školy a záro-

veň zajímavou pomůckou pro 

spolužáky při poznávání ilu-

strátorů dětských knih.

Motivováním žáků, kteří byli 

rozděleni do tří skupin, se poda-

řilo zapojit do všech činností 

hlavu, srdce a ruce. 

V pohádkovém kině žáci 

viděli, jak vzniká ilustrace, a to 

na příkladu Krtečka od známé-

ho ilustrátora Z. Milera. Pobavi-

li se u veselých příběhů J. Lady 

„Bubáci a hastrmani“ a již zmi-

ňovaného Krtečka.

V kouzelnické dílně (multi-

mediální učebna) zhlédli pre-

zentaci ilustrátorů a jejich děl. 

Zahráli si na detektivy při odha-

lování autorů zadaných obráz-

ků. 

Čarodějnická knihovna 

poskytla všem skupinám kou-

sek soukromí, kde si žáci pro-

cvičovali paměť, zrakové vní-

mání a logické uvažování při 

hře s pexesem a skládačkami. 

Ovšem největší pozornost pat-

řila knihám a jejich ilustráto-

rům. 

Po přestávce se děti vrhly do 

práce. Jejich úkol nebyl snadný. 

Dostaly se do role ilustrátora a 

zjistily, že jeho práce není vůbec 

jednoduchá. Načrtnout skicu, 

vybrat techniku, která nejvíce 

vyhovuje, dát obrázku ty správ-

né barvy. Všechny se tak zabra-

ly do práce, že bylo těžké je od 

ní na konci vyučování odtrh-

nout. Paní učitelky organizo-

valy, radily, dohlížely a dáva-

ly záludné otázky, na které žáci 

bez zaváhání odpovídali, nešet-

řily chválou. Výsledek stál za to. 

Žákům se povedl paraván, kte-

rý bude sloužit i ostatním jako 

učební pomůcka při výuce ilu-

strátorů.

Pomocí tohoto projektu žáci 

plnili mnoho vzdělávacích 

cílů v oblasti českého jazyka – 

schopnost porozumět, dorozu-

mět se s ostatními, získat infor-

mace. Seznámili se s uměním, 

tvořivě reagovali na informace, 

pozorovali a srovnávali. Zvlá-

dali manuální činnosti, spolu-

pracovali, učili se toleranci a 

respektování názoru druhých. 

Projektový den se všem velice 

líbil.                              A. Hájková

Astra zřejmě bude                    
chátrat i nadále

Na základě petice od obča-

nů, která se týkala stížnosti na 

alarmující stav restaurace Ast-

ra v panelovém sídlišti, podni-

kl stavební úřad v Bílině potřeb-

né kroky k nápravě.

„Již po třetí byly stavebním 
úřadem nařízeny zabezpečo-
vací práce na tomto objektu.
Vzhledem k tomu, že vlastník 
nemovitosti nepřijímá doruče-
nou poštu, je komunikace s ním 
velmi obtížná a naše nařízení 
se míjí účinkem,“ uvedl Milan 

Vondráček za stavební úřad 

v Bílině.

Na zhoršující stav je staveb-

ní úřad upozorňován nejen 

občany, hygienickou správou, 

ale i Městskou policií. Okna 

v restauraci jsou pouze zatlu-

čená prkny, samovolně odpa-

dá omítka a střecha zarůstá trá-

vou. Po celém obvodu budovy 

chybí železné rošty. Chátrající 

objekt také značně hyzdí své 

okolí.

„Pokud by došlo k bezpro-
střednímu ohrožení zdraví osob, 
je možné ve spolupráci s měs-
tem zadat nějaké firmě oprav-
né práce. Náklady s tím spoje-
né, by město muselo uhradit a  
následně vymáhat po majiteli 
objektu,“ dodal Vondráček.

  (lal)

Vánoční výzdoba
Vánoční svátky se kvapem 

blíží a bílinské ulice se začína-

jí zkrášlovat vánoční výzdobou. 

Stejně jako v ostatních letech se 

vánoční strom, který bude stát 

na náměstí přiveze z Kaňkova.

„Vánoční strom a s ním veš-
kerá výzdoba se bude rozsvě-
cet 25.11. 2006. KC Kaskáda má 
pro tuto příležitost připravený 
doprovodný kulturní program. 
Letos jsme koupili pouze dva 
řetězy a sedmičky na nový leto-
počet. Celková letošní  vánoč-
ní výzdoba nás vyšla celkem na 
70 tisíc korun,“ sdělila ředitelka 

MTSB Olga Roučková.

V budoucnu by se měla vánoč-

ní výzdoba rozšířit i do těch čás-

tí města, kde ještě chybí, napří-

klad na Pražské předměstí. Jed-

na vánoční ozdoba stojí 8 až 9 

tisíc korun.                           (lal)
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Střípky 
z Bíliny

Vejmutovka vedle lázeňské budovy, Kyselka.

Z masek šla opravdová hrůza...

Významné stromy 16 – borovice Vejmutovka

V přírodě místy až kalamit-

ně plevelná  borovice vejmu-

tovka je v bílinských sídlištích 

poměrně hojně vysazovanou 

dřevinou. V lesích v okolí Bíli-

ny však hromadně vysazová-

na nebyla. Nejstarší a pozoru-

hodné exempláře se nacháze-

jí  v sousedství hlavní lázeňské 

budovy na Kyselce.   

Zdravotní stav stromů  na 

Kyselce je většinou dobrý, stáří 

se zřejmě blíží 100 let. Vejmu-

tovky na Kyselce dosahují výšky    

obvodu kmene   a šíře koruny    

. Horní část koruny té vejmu-

tovky, která nás nejvíce zauja-

la je ohnutá pravidelnými větry. 

Strom stojí  přímo vedle lázeň-

ské budovy v sousedství liliov-

níku. Výškou strom přesahu-

je budovu a pravidelně plodí 

stovky šišek.   

Vejmutovka    (Pinus strobus)   

pochází z východní části Sever-

ní Ameriky. V zemi svého půvo-

du dosahuje výšky až 80 m. Od 

ostatních borovic se liší poměr-

ně řídkou korunou, jemnými až 

10 cm dlouhými  jehlicemi, ros-

toucími ve svazečcích po pěti a 

hlavně úzkými až 20 cm dlou-

hými šiškami s poměrně měk-

kými širokými šupinami. Mla-

dé šišky spíše připomínají šišky 

smrkové než borovicové. Mladé 

stromy jsou jako u většiny boro-

vic velmi pravidelně kuželovi-

tě vyvinuty u starších stromů 

se projevuje asymetrie koru-

ny. Borka je v mládí šedá, hlad-

ká  k stáru podélně rozpraskává 

jako u jiných borovic a je tlus-

tá černavě červenavá.  V oblas-

ti národního parku České Švý-

carsko byla v minulosti lesnicky 

vysazována a silně zde zatlačuje 

domácí borovici lesní.  

Vejmutovka je hojný strom 

poměrně dekorativního vzhle-

du. Exemplář v lázeňském 

parku je významný svým stá-

řím, původem a dekorativním 

vzhledem.   

Rod Pinus je v třetihorních 

sedimentech Mostecké pán-

ve hojně rozšířen v podobě ši-

šek, jehlic a pylu. V třetihorách 

žilo na našem území pravdě-

podobně několik (až 6) druhů 

borovic.

K. Mach a  J. Boršiová

Tisková zpráva: 
Snížení cen tepla

Akciová společnost United 

Energy snížila od 1. října letoš-

ního roku ceny tepla v osmi 

zásobovaných lokalitách. Rea-

guje tak na snížení velkoob-

chodních cen plynu – pokles 

ceny se proto dotkne lokalit, kde 

topným médiem je plyn. 

Cena tepla se sníží obyvate-

lům i fi rmám, které jsou napo-

jeny na plynové kotelny v Bíli-

ně, Duchcově, Oseku, Hrobu, 

Teplicích, Dubí, Krupce a Lou-

nech. V průměru jde o více než 

tříapůlprocentní snížení ceny 

tepla.

Odběratelé v těchto lokali-

tách již byli o změně ceny infor-

mováni.       Kateřina Táborská 

Ježíšek opět přijede 
do DDM

DDM v Bílině zve všechny 

v pátek 24.11. 2006 od 16 hod. na 

akci ,, Přijede k nám Ježíšek“. Co 

Vás čeká? Předání dopisu Ježíš-

kovi, který opravdu přijede na 

zahradu DDM. Dopis pro Ježíš-

ka, kam můžete psát svá přání 

si vyzvedněte na recepci DDM. 

Na programu jsou pro děti i 

dospělé připraveny vánoč-

ní dílny, promítání pohádek a 

občerstvení. Celou akci završí 

ohňostroj. Neváhejte a přijďte 

se podívat na Ježíška.

Kolektiv DDMDům dětí a mládeže slavil Halloween
Poslední den 

v měsíci říjnu děti 

a dokonce i někte-

ří dospělci oblék-

li masky a zúčastni-

li se Halloweenských oslav. Stra-

šidelný průvod plný upírů, čaro-

dějnic, čertic a jiných strašidel-

ných masek vycházel v 17.00 hod. 

od DDM. Za doprovodu bílin-

ské MěP jsme dorazili na Mírové 

náměstí. Tam už na průvod čekal 

Vlasta Vébr se svojí diskotékou. Pro 

děti měl připravené soutěže a hry. 

Děti tančily a zahřívaly se skáká-

ním a tleskáním, protože zima byla 

opravdu veliká. Dospěláci se moh-

li zahřát u stánku s občerstvením. 

Halloweenský podvečer skončil a 

my se můžeme těšit na další akce 

DDM.                     Kolektiv DDM

Místní organizace Českého 

rybářského svazu v Bílině zve 

všechny rybáře na členskou 

schůzi, která se koná 2. 12. 2006 

od 9.00 hodin v Městském diva-

dle v Bílině.

Účast členů nutná!

Pro rybáře



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 59. LISTOPADU 2006

Střípky 
z Bíliny

Po občerstvení se jen zaprášilo.

Květiny zaujaly hlavně dívky.

Poslední úklid
Než přijde pořádná zima se 

sněhem a mrazem, uklízí MTSB 

podzimní spadané listí a napo-

sledy se seká tráva. Technické 

služby mají i problémy s místy, 

které jsou čím dál tím více nav-

štěvovány osobami požívající 

psychotropní látky

„Nejvíce injekčních stříka-
ček sesbíráme v zahradě DDM, 
Pohádkovém lese a na Kyselce.  
Hned jak přijdou první mra-
zy, nebudeme již přistavovat 
velkokapacitní kontejnery. Při 
vysokých mrazech nejde jejich 
obsah vysypat, protože ke kon-
tejneru přimrzá. Zatím je vel-
kokapacitní kontejner přista-
ven u zahrádek, aby se do něj 
mohlo naházet spadané listí,“ 
sdělila Olga Roučková ředitel-

ka MTSB.

Podle Olgy Roučkové jsou 

Technické služby již připrave-

ny na zimu.

„Již jsme přestavěli multiká-
ru, které jsme přidali sypač a 
radlici. Připraveny jsou i velké 
sypací vozy a ve skladu je dosta-
tečné množství soli, štěrku a pís-
ku,“ dodala.

Pohotovost mají MTSB od 15. 

listopadu.                                (lal)

Učit se nemusíme jen ve školních lavicích
Školní rok začal a dětem se 

jako obvykle nechtělo do škol-

ních lavic. Proto jsme jim chtěli 

výuku ozvláštnit a zpříjemnit. 

Uprostřed září jsme tedy 

vyrazili se žáky 6. a 8. ročníků ZŠ 

Za Chlumem na známou výsta-

vu „Zahrada Čech“ do Litomě-

řic. Cílem bylo doplnění a zopa-

kování učiva přírodopisu a pra-

covních činností. K naší radosti 

bylo pěkné počasí, takže jsme si 

všechno pěkně prohlídli – nád-

herné rostliny, keře, stromky, 

zahradnické nástroje, moderní 

stroje ulehčující práci velkový-

robcům. Samozřejmě, že jsme 

ochutnali nové zdravé výrobky 

v pavilónu výživy, ale i tak málo 

doporučované klobásky. Hlav-

ní cíl jsme splnili – znalosti jsme 

si rozšířili, snad i vztah k příro-

dě a práci jiných byl posílen. Ale 

hlavně už víme, že za rok se sem 

určitě vrátíme, protože nic není 

lepšího, než vlastní pohled.

Se stejným cílem jsme i 

počátkem října vyjeli se žáky 

8. ročníku do ZOO v Ústí nad 

Labem. Jistě, čtrnáctiletí osmá-

ci již znají zvířata,ale to je tak 

všechno. Odkud pocházejí, jaké 

jsou zvláštnosti v jejich životě, 

nehrozí-li jim vyhynutí, to už je 

nezajímá. A o to nám šlo! Dopl-

nit chybějící informace, ale pře-

devším  si uvědomit, že zvířata, 

žijící v ZOO, nejsou jen pro naše 

pobavení, ale mají nás upozor-

nit na to. Že ne vše je ideální. 

Možná, že někdo z našich žáků 

se pokusí chyby svých předků 

napravit. 

Mgr. Ivana Kulinová, 
ZŠ  Za Chlumem

Die Geburtstagsparty aneb hodina německého jazyka netradičně
Jakmile žáci 5. tříd, kteří se učí 

německy, zvládli slovní zásobu 

lekce o narozeninách, rozhod-

li jsme se uspořádat si naroze-

ninovou párty. Děti si nenásil-

nou formou procvičily slovíčka 

i celé fráze a ani si neuvědomo-

valy, že se vlastně učí. A jak to 

samy viděly?

Jako každý den jsem i ve 

středu šla do školy a čekala na 

přípravu. Jen zazvonilo, vza-

la jsem si věci a šla na němči-

nu. Příprava párty byla v plném 

proudu! Lavice i židle byly sesta-

veny a já si mohla rovnou sed-

nout. Jakmile zazvonilo, tak se 

všichni zděsili, že to ještě není 

hotové. Paní učitelka přišla do 

třídy, pozdravila nás a začala 

nám pomáhat. Dávala na sto-

ly ubrousky a potom přišla 

chvíle překvapení. Paní učitel-

ka odkryla papír a všichni hle-

děli na velkou kremroli, ve kte-

ré byly malé kremrolky. Každý 

jsme dostali jednu a k ní kou-

sek velké. Začali jsme slavit, zpí-

vat, hrát hry a tancovat. Moc se 

mi to líbilo. Netradiční hodinu 

němčiny nám popsala žákyně 

Majerová.

Nejprve jsme srazili lavice a 

pak nafukovali balónky. Ozdo-

bili jsme si jimi třídu. Do misek 

jsme si dali různé sladkosti. Pak 

to začalo. Hráli jsme různé hry. 

Naše spolužačka Petra Kuboš-

ková měla hvězdičky, které 

jsme rozházeli po naší paní uči-

telce. Poté paní učitelka pusti-

la hudbu a pak teprve začala ta 

pravá narozeninová párty. Jed-

li jsme sladkosti mezi kterými 

nechyběl ani dort. Bylo to pře-

krásné. Krásně jsme si to užili 

všichni ve třídě. 

Tuto nádhernou oslavu nám 

přerušilo zvonění, které ohla-

šovalo konec hodiny. Spolužá-

ci, kteří chodí na angličtinu 

nám němčinářům tuto úžas-

nou oslavu záviděli. Tak to byla 

jedna z našich krásných hodin 

němčiny. Tak takhle viděl hodi-

nu němčiny Petr Štrbík.

Žák Smítko napsal : Jedli jsme 

dort a v dortu byly ještě malé 

kremrole a všichni angličtináři 

chtěli chodit na němčinu. 

Janu Sadílkovi se líbilo, že 

kromě dortu z kremrolí hráli 

také mnoho soutěží, zpívali a 

poslouchali německé písně. 

 Mgr. Eva Flenderová,
 ZŠ Za Chlumem
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Slavnostní rozkrojení dortu a oslava mohla začít.

Kalendář na rok 
2007 v prodeji

V knihkupectví na Mírovém 

náměstí je možnost zakoupit si 

nástěnný kalendář na rok 2007 

s tradičními i netradičními foto-

grafi emi bílinského fotografa a 

rodáka Václava Webera.

Křáp slavil 15 let svého založení

V uplynulých dnech - přes-
něji řečeno - v sobotu 21. října 
2006, oslavila regionálně všu-
dezdejší kapela ,,KŘÁP“ 15 let 
od svého založení. Oslava pro-
běhla v kulturním domě Fon-
tána v Bílině, kde Křáp hostil 
jak své bývalé členy, tak spřá-
telené skupiny. 

Na samotném začátku akce 

vystoupilo českobudějovické 

trio Druhá Míza v čele s Vojtou 

Zíchou. Po takto vysoko nasta-

vené laťce přiburácel na scénu 

bluegrassový buldozer - plzeň-

ský COP. V naprosto uvolně-

né country bálové atmosféře 

si všichni diváci přišli na své. 

Zazněly jak zcela nové, tak jed-

ny z úplně prvních skladeb této 

kapely. Ne náhodou se Míša 

Leicht s Copem objevili právě 

na této oslavě, vždyť Křáp začal 

hrát právě kvůli jejich muzice a 

tak bylo přímo symbolické, že 

COP v Bílině vystoupil. No a to 

už se oslavy rozběhly na plné 

obrátky. Při nástupu Křápu na 

pódium byla kapela odvede-

na na parket, kam se soustředi-

li gratulanti a objevil se obrov-

ský dort s patnácti zapálenými 

svíčkami. 

,,Nadělili jsme si příjemný 
a pěkný dárek,“ řekl kapelník 

Křápu Jindřich Luňák. ,,Spous-

ta dárků a gratulantů nás moc 

potěšila,“  shodli se všichni čle-

nové Křápu. 

Během produkce oslavenců 

se na pódiu vystřídalo něko-

lik bývalých členů (Pavel Dvo-

řák, Helena Kulhanová, Václav 

Schwarzinger). 

Celý večer slovem provázel 

Jára Kuchař a probíhala také 

projekce fotografi í od samot-

ných začátků kapely až po sou-

časnost. 

Skvěle rozjetou noc uzavíra-

la osecká skupina Žalost – host 

Křápu nejmilejší, neboť v ní 

hrají samí blízcí kamarádi. Své-

ho úkolu se zhostila s napros-

tým přehledem. Na závěr se slu-

ší KC Kaskáda vyslovit poděko-

vání za pomoc při spolupořádá-

ní celé akce. 

,,Děkujeme“. Někdy příště 

s Křápem nashledanou.    (red)

Divadlo si připomnělo beatlesmánii

Gratulujeme
Dne 29.10 2006 oslavila paní 

Anna Hejsková z Bíliny život-

ní jubileum 103 let. Oslavenkyni 

popřál v místě bydliště starosta 

Josef Horáček a pracovnice odbo-

ru školství a kultury. Paní Hejsko-

vé byly předány dary a květina.

Necelé tři stovky diváků nav-

štívilo Městské divadlo, ale 

nebylo to za účelem shlédnutí 

činohry, jak jsou již v poslední 

době bílinští zvyklí. Tentokrá-

te se divadlo stalo koncertním 

místem, a to skupiny Beatles 

revival. Tato kladenská kape-

la patří v naší republice mezi 

nejlepší, což dokázali divá-

kům hned na začátku koncer-

tu. Představení střídalo vyni-

kající písně legendární skupi-

ny ze šedesátých let s vtipný-

mi vsuvkami kapelníka. Tomu 

samozřejmě neušel poslední 

pozdní příchozí, kvůli kterému 

jak dodal museli začít od začát-

ku. Aby prostě nikdo nepři-

šel zkrátka. Pozdním přícho-

zím byl místostarosta Roman 

Šebek, který na svou obha-

jobu dodal: „Před samotným 
vystoupením Beatles jsem se byl 
v Městské knihovně, kde probí-
hal večer s Karlem Krylem, který 
jsem si nechtěl nechat ujít stej-
ně jako Beatles. Jenže oba pořa-
dy tak trochu kolidovaly a proto 
to zpoždění.“ Návštěvníci kon-

certu se nechali strhnout a se 

skupinou si zazpívali největší 

hity Beatles.

„Jsem rád, že si na koncert 
našlo cestu takové množství 
příznivců a atmosféra v sále 
byla perfektní. Do budoucna 
počítáme i s jinými koncer-
ty zpěváků, například Fran-
tišek Nedvěd, Lenka Filipová 
nebo Marie Rottrová,“ sdělil 

Petr Mácha z KC Kaskáda.                                    

                                          (red)

Usnesení 

ustavujícího 

zastupitelstva ze 

dne 6. 11. 2006
STAROSTA: Josef Horáček 

(Hnutí za harmonický rozvoj 

obcí a měst)

MÍSTOSTAROSTA: Roman 

Šebek (ODS)

Členové Městské rady: 
PhMr. Vladimíra Hadrová 

(ODS),  Michal Mlej (LIRA), 

Ing. Jaroslava Mrázová 

(Hnutí za harmonický 

rozvoj obcí a měst), Mgr. 

Zdena Hanzlíková       (Hnutí 

za harmonický rozvoj obcí 

a měst), Mgr. Radomír 

Johanna (ODS,      Milan 

Pecháček (ČSSD), Václav 

Šlambora (ODS).
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Velký projektový den: „S odpadky do odpadu“
Den před podzimními prázd-

ninami se stal pro některé žáky 

Základní školy praktické v Bíli-

ně doslova pracovní. Ruku 

v ruce s ekologickou výchovou 

se rozhodli, že uklidí odpadky 

po cestách k dominantě měs-

ta, Bořni.

Tato akce byla naplánována 

v rámci projektu „Les ve ško-

le-škola v lese“. Vyhlášeného 

ekologickým sdružením Tere-

za Praha.

Děti se na tento den docela 

těšily, ačkoli ještě netušily, co 

je čeká. Ráno dorazily do ško-

ly v plné své parádě, oděni pra-

covně. Z důvodu bezpečnos-

ti jsme žáky vybavili pracov-

ními rukavicemi. Ve dvojicích 

obdrželi igelitový pytel. A jde 

se na to!!!

Cestou jsme našli několik čer-

ných skládek, kde byl pohozen 

i nebezpečný odpad. Za celé 

odpoledne bylo naplněno 13 

igelitových 120 litrových pytlů. 

Je až s podivem, co lze v Národ-

ní přírodní rezervaci najít. Žáci 

byli sami překvapeni, kolik 

odpadků „odpadne“ lidem od 

rukou.

Věřme, že po této zkušenosti 

si rozmyslí, zda vyhodit papír na 

zem nebo jestli bude lepší udě-

lat pár kroků a najít odpadkový 

koš. Ale zůstává otázkou, jestli 

si to uvědomí i ostatní občané 

našeho stále krásnějšího měs-

ta. Příroda je všech a proto si ji 

neničme!

Na závěr pracovního dne si 

děti opekly na tábořišti špe-

káčky a občerstvily se v cha-

tě pod Bořněm. Touto cestou 

chceme poděkovat paní Juraší-

kové a paní Novotné z odboru 

životního prostředí za pomoc 

a informace, paní ing. Roučko-

vé, vedoucí technických služeb 

za odvoz nasbíraného odpa-

du, paní starostce Zemanové 

z obce Hrobčice za adminis-

trativní pomoc a majiteli cha-

ty pod Bořněm za vstřícnost a 

ochotu. Den jsme si užili báječ-

ně, ač unaveni a špinaví, přes-

to spokojeni z dobře vykonané 

práce pro dobrou věc.

I. Vaiglová a H. JůdováSkupina ekologů před bojem s odpadky.

Nasbírali jsme celkem 13 pytlů po 12 litrech.

NETRADIČNÍ NOC V BÍLINSKÉM GYMNÁZIU

Studenti primy Gym-
názia Bílina prožili netra-
diční ukončení pracovní-
ho týdne. Ve čtvrtek 20. 
října neodcházeli ze školy 
domů, ale strávili noc se 
svými spolužáky a peda-
gogickým dozorem pří-

mo v budově školy. Tato akce byla uspořádá-
na v rámci vzájemného seznámení nových stu-
dentů se školou, pravidly studia a přátelské-
ho utužení třídního kolektivu. Formou hry se 
účastníci akce vzájemně představili a infor-

movali ostatní o svých zájmech a mimoškol-
ní činnosti. 

Následovala volná zábava se sportovním 

vyžitím na školním hřišti a poté  večeře – 

grilování a posezení ve školní zahradě. Pří-

pravou jídla ukázali studenti své praktické 

dovednosti. Večerní program ve školní tělo-

cvičně zahrnoval improvizované divadelní 

představení. Studenti byli rozděleni do sku-

pin, z nichž každá dostala tři klíčová slova. 

Podle nich pak připravili krátkou humor-

nou scénku.

Během večera proběhla diskuse o závaz-

ných pravidlech společného soužití studen-

tů a defi nici některých nežádoucích jevů, 

např. šikany. Studenti zároveň sami navrho-

vali možná řešení těchto společenských pro-

blémů. Výstupem diskuse je seznam pravidel, 

který si studenti vyvěsí ve své třídě. Celá akce 

byla ukončena společným noclehem ve škol-

ní tělocvičně. „Školní noc“ měla mezi účastní-

ky pozitivní ohlas, zejména pak improvizova-

né divadelní scénky. Studenti projevili zájem 

celou akci v budoucnu zopakovat a společně 

s učiteli  se  aktivně podílet  na  přípravě pro-

gramu.                           Mgr. Jana Dragounová 
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Kulturní 
servis

Ivan Hlas

Plán kulturních akcí                    
na  listopad 2006

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

■ Pátek 10.listopadu 19.00 h.

Podzimní rockový koncert - 
Grock, Df.T (Bílina) a Harpy-

je (Litoměřice). Vstup: 60,-Kč 

v předprodeji, na místě 90,-Kč

■ Sobota 18.listopadu 19.00 h.

Večer písničkářů - Jindra Kajak, 

Ivan Hlas a Jiří Schmitzer. Vstup-

né: 80,- Kč v předprodeji a 100,- 

Kč na místě

MĚSTSKÉ DIVADLO

■ Čtvrtek 23.listopadu 19.00 h.

Oddací list - Repríza rodinné 

komedie. Vstupné: 39,-Kč

KINO HVĚZDA

■ Středa 8. listopadu 18.00 h.

Čtvrtek 9. listopadu 18.00 h.

Super náhradník
USA. Vstupné: 55,-Kč

■ Pátek 10.listopadu 18.00 h.

Sobota 11. listopadu18.00 h.

Let´s Dance
Vstupné: 60,-Kč. Nevhodné do 

12 let

Pravidelné promítání  pro děti

■ Sobota 11. listopadu 15.00 h.

O zlaté rybce 
Vstupné: 20,-Kč

■ Středa 15. listopadu  18.00 h.

Čtvrtek 16.listopadu18.00 h.

Hadi v letadle
Vstupné: 65,-Kč. Nevhodné do 

12 let

■ Pátek 17.listopadu18.00 h.

Sobota 18. listopadu 18.00 h.

Klik- život na dálkové ovládání
Vstupné: 65,-Kč

Pravidelné promítání pro děti

■ Sobota 18.listopadu  15.00 h.

Krtek a sněhulák
Vstupné: 20,-Kč

■ Středa 22. listopadu od 18.00 a 

20.00 h.

Čtvrtek 23. listopadu od 18.00 a 

20.00 h.

Prachy dělaj člověka
Vstupné: 65,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ

■ ČESKÁ KRAJINA - Od bílinské-

ho výtvarníka a restaurátora Pav-

la Antonína Říhy, člena Výtvarné-

ho sdružení ČR

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

■ Do 19.11.2006 se koná prodej-

ní výstava Perly na Labi Obrazy 

od výtvarníka Gennadije Avděje-

va, člena ústeckého malířského 

sdružení „SPOLU“

■ Od 25.11.2006 se koná výstava

Betlémy. Betlémy, vánoční pohle-

dy, svatá rodinka od známého 

pražského betlemáře a loutkaře 

Františka Valeny.

KC Kaskáda informuje!
Co nás čeká v kultuře               
v listopadu

Kromě listopadového diva-

delního představení, které je 

již měsíc předem vyprodané, 

připravilo kulturní centrum 

Kaskáda mnoho jiných zajíma-

vých akcí.V pátek 10.listopa-

du se v kulturním domě  Fon-

tána představí  celkem  tři  roc-

kové kapely v Podzimním roc-

kovém koncertu.Týden na to  

sobotu 18.listopadu se v kul-

turním domě Fontána před-

staví 3 skvělí folkoví písničká-

ři Jindra Kejak, Ivan Hlas a Vla-

dimír Schmitzer.V kině Hvěz-

da se promítá ve druhé polo-

vině listopadu (přesně 22.a 

23.11.) nový český fi lm Prachy 

dělaj člověka. Účast na besedě 

před fi lmem přímo v kině při-

slíbil jeden z hlavních hrdinů 

Ondřej Vetchý. Samozřejmě, že 

v obou výstavních síních budou 

opět nové výstavy. Vyvrchole-

ním akcí v listopadu by mělo být 

slavnostní rozsvícení vánoční-

ho stromu na Mírovém náměstí 

v sobotu 25.listopadu s velkým 

ohňostrojem.

Petr Mácha, KC Kaskáda

■ Nový český fi lm 

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
V kině Hvězda v Bílině se pro-

mítá v úterý 22.11. a ve středu 

23.11. po oba dva dny od 18.00 

a od 20.00 hodin

V hlavních rolích se před-

staví: Ondřej Vetchý, Tomáš 

Hanák, Marek Vašut, Michal 

Suchánek… Vstupné 65,- Kč

■ V úterý 22.11. přislíbil účast 

Ondřej Vetchý besedu o natá-

čení fi lmu. Z důvodu časové 

vytíženosti Ondřeje Vetché-

ho - defi nitivně bude potvrze-

na účast týden před představe-

ním!

Večer plný dobré     
a pohodové hudby 

VEČER FOLKAŘŮ   -  Ivan Hlas, 
Jindra Kejak, Jiří Schmitzer

Kulturní dům Fontána.  
Sobota 18. listopadu od 19.00 
hodin. Vstupné 80,- Kč v před-
prodeji, 100,- Kč na místě.

Rozsvícení vánočního stromu
Mírové náměstí              
v Bílině a okolní prostory         
25. listopadu 2006

■ VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 16,00 hodin - otevřena 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA a VÝSTA-

VA BETLÉMŮ pražského lout-

káře a betlémáře FRANTIŠKA 

VALENY. Vstupné: 10,- Kč     

■ MĚSTSKÉ DIVADLO
17,30 hodin - HODINA ČERTO-

PISU – pohádka pro děti s rodi-

či. Vyučovací hodina v čertí ško-

le pod učitelskou taktovkou pro-

fesora Belzebuba. Ten učí malá 

čerťata, co by měla znát a umět 

a na co si ve světě dávat pozor. 

Čerťaty se stanou všechny děti 

v bílinském divadle. Proto si 

nezapomeňte vzít na hlavič-

ky čertovské rohy! Hraje DIVA-

DLO MATÝSEK z České Lípy. 45 

minut. Vstupné: 45,- Kč (děti do 

tří let zdarma)

■ KOSTEL SVATÉHO PETRA A 
PAVLA
17,30 hodin - VÁNOČNÍ KON-

CERT KOMORNÍ HUDBY

Smyčcové kvarteto Konzerva-

toře Teplice. 40 minut. Vstup-

né: 30,- Kč (děti do šesti let zdar-

ma)

■ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ V BÍLINĚ 

-  program od 17,00 hodin            

■ ŽIVÝ BETLÉM u vánoční-

ho stromu v provedení DIVA-

DLA V PYTLI z Hrobu. Řezbáč a 

vypravěč zjistí, že se jim během 

roku poztrácela spousta posta-

viček z Betlému. Chybějící 

postavy proto vyberou z pub-

lika. Každou fi gurku naučí jed-

noduchý pohyb a pak za zvuku 

koledy celý Betlém spustí.

■ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ Bílina.  

Vánoční koledy a písně dětské-

ho sboru  pod taktovkou sbor-

mistra Jiřího Bidrmana. 

■ SOUTĚŽ VE ZDOBENÍ 
VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ 
dětmi ze škol - KOMOŘINKA.  

Zpěv pěveckého tělesa ZUŠ 

Bílina pod vedením Veroniky 

Duchoslavové. 

- VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOU-

TĚŽE

 

■ ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH 
STROMEČKŮ

■ SCHOLA VIVA BILINENSIS  

   Vánoční koledy a písně v pro-

vedení pěveckého sboru dospě-

lých pod vedením Mgr. Jana 

Maryšky.

v 18,30 hodin   

           

■ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU

■ OHŇOSTROJ

Součástí celého 
programu bude:

■ VÁNOČNÍ DÍLNA v podloubí 

náměstí – připravuje Dům dětí 

a mládeže Bílina

■ Prodej VÁNOČNÍCH VÝROB-

KŮ DĚTÍ ze škol ve stáncích

■ Stánky s občerstvením a 

vánočním zbožím.
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Gennadij Avdějev při instalaci obrazů.

Z deníku Městské policie
Nebezpečná skládka

Na základě oznámení obča-

nů, byla hlídka MP Bílina vyslá-

na do prostoru Kyselky, kde 

dochází k obtěžování okolí hus-

tým kouřem. Strážníci, kteří se 

na místo dostavili zjistili dva 

místní muže, kteří zde vypalo-

vali na otevřeném ohni izola-

ci z měděných kabelů. Ty pak 

měli v úmyslu prodat do výkupu 

kovového šrotu. Muži byli hlíd-

kou vyzváni k okamžitému uha-

šení ohně a poté jim bylo sděle-

no obvinění z přestupku na úse-

ku životního prostředí.

Strážníci na místě taktéž zjis-

tili, že jeden z dvojice mužů na 

místě nedovoleným způso-

bem skladuje neobvykle velké 

množství nebezpečného odpa-

du, jako například autobate-

rie, pneumatiky, části autogra-

mů a podobně. Dále celé mís-

to bylo silně znečištěno rop-

nými látkami. Situace na místě 

byla hlídkou náležitě zdoku-

mentována a o věci byl sezná-

men odbor životního prostředí 

MěÚ Bílina, v jehož kompeten-

ci je účinné řešení tohoto závaž-

ného překročení zákona.

Noční klid

Rušení nočního klidu je čas-

tým problémem, se kterým se 

strážníci MP Bílina setkávají a 

to zejména na sídlištích. Toho 

dne byla hlídka MP vyslána do 

prostoru panelového sídliš-

tě, kde mělo docházet k rušení 

nočního klidu. Strážníci na uve-

deném místě zjistili hluk a křik 

ozývající se z jednoho z tam-

ních bytů. Hlídka vyzvala maji-

telku ke ztišení hlučné zábavy, 

která v bytě probíhala. Maji-

telka strážníkům slíbila, že již 

bude v bytě klid a že již nebude 

docházet k rušení nočního kli-

du. Slib, který hlídce dala však 

patrně nemyslela vážně a hluč-

ná zábava v bytě pokračovala 

v nezměněné intenzitě dále.

Přítrž všemu udělalo až při-

volání další hlídky MP. Hluč-

ná společnost v bytě si patrně 

konečně uvědomila, že stráž-

níci nemíní mluvit do větru a 

tak byla zábava v bytě urych-

leně ukončena. Že každá legra-

ce něco stojí, si majitelka bytu 

patrně uvědomí až v okamžiku, 

kdy bude sankcionována pří-

slušným správním orgánem, 

kam bylo její počínání strážní-

ky oznámeno k projednání.

Zloděj benzínu

Bylo krátce před druhou 

hodinou ranní, když hlídka MP 

Bílina spatřila v prostoru teplic-

ké výpadovky vozidlo odstave-

né u krajnice. Kontrolou bylo 

zjištěno, že řidiči došel benzín a 

že jej doplňuje z kanystru. Hlíd-

ka si však všimla, že řidič má při 

sobě i kanystr, jehož specifi cká 

úprava se používá při krádežích 

pohonných hmot ze zaparko-

vaných vozidel.

Strážníci provedli šetření 

v okolí místa, zejména kontrolu 

vozidel parkujících v přilehlém 

sídlišti. Zde bylo zjištěno nej-

méně jedno vozidlo vykazující 

známky krádeže benzínu. Pod 

tíhou důkazů se řidič odstave-

ného vozidla ke krádeži benzí-

nu doznal. Pachatel byl na mís-

tě předán přivolané hlídce OO 

PČR Bílina.                          (JFK)

Výstava „Perly na Labi“
Je název prodejní výstavy, která je otevřena v expozici výstavní 

síně U Kostela od 1.  do 18. listopadu 2006. Své obrazy tu vystavu-

je ruský malíř  Gennadij Avdějev.

Gennadij Avdějev je členem hned tří uměleckých spolků v Ústí 

na Labem, Děčíně a německé Pirně. Své obrazy vystavuje téměř 

po celé České republice.

„Gennadij miluje přírodu severočeského kraje. V díle malíře se 
odráží jeho krása. Ve svých obrazech zachytil nejtypičtější krajiny 
kraje, v němž žije a pracuje v různých ročních obdobích i denních 
dobách, při různém osvětlení a v různých přírodních podmínkách,“ 
píše se v jedné z četných publikacích o Gennadiji Avdějevovi.

V galerii Pod věží vystavuje své obrazy bílinský rodák, malíř a 

restaurátor Pavel Říha, který se věnuje krajinomalbě a zátiší.

Výstava Pavla Říhy potrvá do 31.12. 2006                                  (red)

Lidé začínají topit - stav ovzduší se zhoršuje
Používání tuhých paliv v 

lokálních topeništích a auto-

mobilová doprava  přispíva-

jí ke zhoršení imisní situace v 

podzimních a zimních měsí-

cích. Nepřímo tomu napomá-

hají i meteorologické podmín-

ky – přízemní teplotní inver-

ze. Informace o aktuální imisní 

situaci podává dispečink Ekolo-

gického centra Most prostřed-

nictvím bezplatné linky.

Výskyt inverzí je zvláště v pod-

zimním a zimním období veli-

ce častý a to bez ohledu na to, 

kolik škodlivin je vypouštěno 

do ovzduší. S výskytem inverz-

ních situací úzce souvisí i výskyt 

mlhy, která inverzi velmi často 

doprovází. Otázkou zůstává, 

zůstane-li mlha mlhou či dojde 

k jejímu znečištění a vytvoření 

smogu. Významným zdrojem 

prašnosti jsou v tomto období 

zejména lokální topeniště. 

„Problémy činí v posledních 

letech zejména zvýšená praš-

nost. Na mnoha měřicích sta-

nicích v ČR jsou překračovány 

denní imisní limity pro PM10, 

frakci prachových částic men-

ších než 10 mikrometrů. Dále 

se na zhoršeném stavu ovzdu-

ší podepisuje automobilová 

doprava s emisemi oxidů dusí-

ku a těkavých aromatických 

uhlovodíků. Nelze samozřej-

mě opomenout ani průmyslové 

podniky.“ uvedla Soňa Hykyšo-

vá, vedoucí Ekologického cen-

tra Most, které sleduje imisní 

situaci na severu Čech v non-

stop režimu již od roku 2000, 

navíc přijímá i zprávy o mimo-

řádných událostech v průmys-

lových podnicích.

Zvýšené koncentrace škod-

livin v ovzduší nemusí vyvo-

lat onemocnění, ale mohou 

přispět ke snížení odolnosti 

organismu, který pak snadně-

ji podlehne různým infekcím 

a v případě těkavých organic-

kých látek se při dlouhodobém 

vystavení zvýšeným hodnotám 

zvyšuje riziko výskytu leuké-

mie, chudokrevnosti a dalších 

závažných onemocnění. Pozor 

by si měly dávat hlavně riziko-

vé skupiny obyvatel: starší lidé, 

malé děti, astmatici a kardiaci. 

Ti by měli v případě zvýšených 

koncentrací škodlivin omezit 

pobyt venku, hlavně se vyvaro-

vat zvýšené fyzické námahy ve 

venkovním prostředí. Větrat by 

se mělo krátce a intenzivně. 

V minulosti byla mlha zname-

ním o výskytu smogové situace, 

dnes pouhý výskyt mlhy nemůže 

být považován za důkaz znečiš-

tění ovzduší. Chceme-li tedy 

opravdu vědět, nakolik je mlha 

čistou mlhou, je dobré infor-

movat se na aktuální množství 

škodlivin v ovzduší. Aktuální 

informace je možné získat na 

Zeleném telefonu Ekologické-

ho centra Most 800 195 342, na 

jeho internetových stránkách 

www.ecmost.cz nebo na inter-

netových stránkách Českého 

hydrometeorologického ústavu 

www.chmi.cz.
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Volební komise v okrsku č. 13.

  Z dopisů našich čtenářů...

Co přinesly komunální 
volby?

Ano, jak jsme si mohli všim-

nout, proběhly v nedávné době 

komunální volby do obecních 

zastupitelstev. Je až s podivem 

jak konkrétní byla předvolební 

kampaň a na jakou problema-

tiku poukazovala. Některé stra-

ny si polepšily jiné naopak osla-

bily a další nové v našem měs-

tě vznikly. Jsem opravdu moc 

rád, že v našem městě voli-

či prokázali nadhled nad jed-

notlivými partajemi a zabýva-

li se individualitami na jednot-

livých kandidátkách. Zástup-

ci nově vzniklých stran prav-

da měli opravdu málo hlasů, 

ale nějak se začínat musí a roz-

hodně není ostuda napoprvé 

získat hned mandáty v zastu-

pitelstvu (Lyra 1 hlas, SNK - ED 

2 hlasy). Pravda lídr SNK – ED 

(392 hlasů) měl o tři sta pět hlasů 

méně než úplně poslední kan-

didát KSČM (697 hlasů), ale to 

vůbec nevadí, jsou na začátku 

své práce a mají šanci se ukázat. 

Co ale daleko zajímavější je fakt, 

že jediný poslanec parlamentu 

ČR, který v našem městě půso-

bí se nedostal ani do zastupitel-

stva. Asi ho voliči odměnili za 

to jak se chová ke svému byd-

lišti. Pan vládní zmocněnec rád 

vypráví o schůzkách na vyso-

ké úrovni, o toku a zajišťování 

dotačních titulů, ale volič pro-

zřetelně pochopil, že po dobu 

osmi let, kdy tento pán půso-

bí v parlamentu ČR nic zásad-

ního pro Bílinu nezajistil. Sku-

tečnost 636  získaných hlasů je 

opravdu slabý až podprůměr-

ný výkon na minulého i sou-

časného zákonodárce. Komu-

nální volby prostě nejsou stra-

nickou záležitostí. Tady se hod-

notí skutečné pracovní výkony 

a ne bajky o známostech. Dali 

jsme společně šanci novým tvá-

řím a nezbývá než věřit, že nás 

v následujícím čtyřletém obdo-

bí nezklamou.          J. Luňák

Volební okrsek číslo 13 
v Bílině omládl

Ve třináctém volebním okrs-

ku zasedly do volební komise 

dvě mladé tváře. Dohromady 

je jim pouhých 37 let. 

Předsedkyně Tereza Žalu-

dová (19 let) z Chotějovic, stu-

dentka obchodní akademie 

v Teplicích a místopředseda 

(18 let) Vojtěch Pták, student 3. 

ročníku manažérského oboru 

v Krupce.

Co Vás přivedlo do volební 
komise?

T: Chtěla jsem vědět jak 

vypadá práce volební komise. 

Jednou bych se ráda politicky 

angažovala.

V: Přihlásil mě táta.

Co Vám dává účast v komi-
si?

T: Nové zkušenosti v jedná-

ní v různorodém kolektivu a 

poznání nových lidí.

V: Pohled z druhé strany na 

volby.

Vyskytly se nějaké problémy 
při volebním aktu?

T: Jen při kontrole starších 

dokladů.

V: Já jako místopředseda jsem 

problémy neměl.

Čím jste si krátili čas?
T: Učím se na maturitu.

V: Čtením časopisů, knih a 

pozorováním lidí.

Šli byste opět do volební 
komise?

T: Ano, byla jsem již na jaře 

2006.

V: Ano.

Je mládí překážkou ve voleb-
ní komisi?

T: Já myslím, že vůbec ne.

V: Vůbec ne.

Jak se staral MěÚ o členy 
volební komise?

T: Občerstvení zajištěno, sta-

vili se i členové MP. Postarali se 

i o rozvoz členů ve večerních 

hodinách do jejich domovů.

V: Myslím, že dobře. Navštívil 

nás pan Bártl a hlavně byl zajiš-

těn rozvoz.

Je dobře, že mladá genera-

ce chápe, co to je zúčastnit se 

přímo voleb z obou stran. Není 

jim lhostejné spravování měs-

ta i země. Zodpovědnost za svo-

ji budoucnost a možnosti ovliv-

ňování vývoje života ve svém 

bydlišti.                                S. Pták

Nový bodový systém
Pravidla  
bodového 
systému

Řidič na základě dosažení hor-
ní hranice povoleného počtu 
bodů (12) přijde na rok o řidič-
ský průkaz a před jeho získáním 
bude muset skládat opět zkouš-
ku. Bodové konto ovlivňuje i roč-
ní doba bez přestupků, řidič tak 
sníží své konto čtyřmi body.

• Pokud se na řidičově kon-

tě objeví 12 bodů, je mu odebrán 

řidičský průkaz.

• Obecní úřad, který vydal řidič-

ský průkaz, zaznamená body do 5 

dnů od doručení oznámení.

• Informace o udělení pokuty 

nebo pravomocného rozhodnutí 

o udělení trestu.

• Řidič musí na požádání obdržet 

výpis o stavu svého konta-obecní 

úřad však nemá povinnost v pří-

padě změny bodového konta auto-

maticky řidiče informovat.

• Po roce bez bodového přestup-

ku mu bude stav snížen o 4 body, 

po dalším roce znovu o 4 body.

• Pokud neporuší předpisy tři 

roky, bude mít čisté konto.

• Pokud byl řidič potrestán záka-

zem řízení a má na svém kontě 

trestné body, lhůty pro odpočet 

mu začnou běžet až po skončení 

zákazu řízení.

• O dosažení (překročení) hra-

nice 12 bodů musí být řidič nepro-

dleně informován.

• Na odevzdání řidičského prů-

kazu má řidič od doručení ozná-

mení pět pracovních dnů.

• Podmínkou pro vrácení řidič-

ského průkazu je doklad o pře-

zkoušení z odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel.
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Pěvecký sbor rodičů a žáků duchcovské školy.

Společný koncert ZUŠ Bílina a Duchcov
U příležitosti Dne vzniku 

samostatného českosloven-
ského státu se 24. října usku-
tečnil v duchcovském koste-
le u Barbory společný koncert 
obou škol.

 Bílinská zuška přijala pozvá-

ní Domu kultury v Duchcově ke 

společnému koncertu s tam-

ní základní uměleckou školou. 

Akce, na níž se představili žáci i 

učitelé obou škol, byla součás-

tí oslav konaných v rámci Dne 

vzniku samostatného českoslo-

venského státu. Po úvodním 

slovu ředitelky DK paní Mari-

ky Drašarové se moderování 

ujal průvodce celým koncertem 

bílinský učitel Adam Šmejkal.

Výborná akustika kostela u Bar-

bory umocnila vyznění instru-

mentálních i vokálních skla-

deb převážně barokních a kla-

sických autorů. Posluchačům 

se představili sólisté i početněj-

ší soubory. Ve více než hodino-

vém programu se střídali žáci 

obou škol. Samozřejmě, že v 

našem bloku nesměl chybět 

pěvecký sbor Komořinka, stej-

ně jako žáci kytarové a decho-

vé třídy. Finále koncertu patři-

lo stále se početně rozrůstající-

mu Pěveckému sboru rodičů a 

žáků duchcovské zušky. Toto 

umělecké těleso, které vzniklo 

především  z podnětu ředitelky 

ZUŠ Duchcov paní Šárky Gau-

seové, má před sebou jistě slib-

nou budoucnost.

Vystoupení v prostorách kos-

tela CČSH u Barbory nebylo 

pro naši školu žádnou premi-

érou. Pravidelně jsme zváni k 

účinkování především v době 

adventu. Dle předběžných jed-

nání se do Duchcova vypraví-

me také v letošním předvánoč-

ním čase. S bílinskými poslu-

chači se však setkáme již dříve, 

a to 15. listopadu v kostele Na 

Újezdě. Na tento den jsme při-

pravili Koncert učitelů a žáků 

věnovaný Dni boje za svobodu 

a demokracii.    

  Jiří Kopa , ředitel školy

HC Draci Bílina – SK Kadaň B   9:4  (4:0, 3:2, 2:2)

HC Česká Lípa  - HC Draci Bílina  1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Korfbalisté 

poprvé startovali                        

za starší žáky
Bílinští korfbaloví žáci KC 

Kaskáda startovali v domácí 

soutěži poprvé za starší žáky 

na palubovce v Děčíně. Pro-

blém jim především dělala výš-

ka koše, jelikož v této věkové 

kategorii je koš ve výšce již 3,5 

metru. Ale zase úplná katastro-

fa to nebyla a bílinští dokázali 

hlavně v prvním zápase držet 

se svým soupeřem krok. Dal-

ší kolo celostátní ligy starších 

žáků se hraje v polovině listo-

padu v Bílině.

Výsledky v Děčíně :
TKC Děčín – KC Kaskáda Bíli-

na 10:6 (3:3)

Koše: Schulze 3, Hlaváč, Skři-

van, Jurašík

SK Bělá pod Bezdězem „A“ – 

KC Kaskáda Bílina 17:3 (10:1)

Koše: Schulze 2, Hlaváč

SKK České Budějovice –  
KC Kaskáda Bílina 10:0 (3:0)

Nejlepším střelcem Bíliny se 

stal Tomáš Schulze s pěti koši.

Sestava KC Kaskáda Bílina:

Klára Myslíková, Denisa Mrk-

vičková, Nikola Folejtarová, 

Radek Dlouhý, Tomáš Schulze, 

Radek Hlaváč, Jakub Jurašík, 

Stanislav Skřivan, Tomáš Kou-

ba.                                Petr Mácha

Česká Lípa - Výsledek nedělního utkání kraj-

ského přeboru neodpovídá poměru sil na ledě. 

V první třetině se domácí prakticky nedostávali 

za polovinu kluziště a přesto se z ojedinělé akce 

dostali do vedení.  Draci srovnali a ve druhé třeti-

ně vstřelili vítěznou branku.  „Střelecky jsme byli 

úplně nemohoucí,  hráči málo stříleli  a snažili 

se dostat puk kombinačně až do branky. Druhá 

třetina již byla poměrně vyrovnaná.  Závěr hrá-

li domácí bez brankaře, tři naši  jeli na prázdnou 

branku, ale nepřesně si přihráli. Ale led byl veli-

ce špatný, samá díra a puk odskočil. Po problé-

mech v minulém ročníku musím ocenit výkon 

rozhodčích, pískali velice objektivně,“ hodnotil 

trenér Bíliny Jiří Hájek. 

Branky: Sešina, Meixner

Sestava: Husák – Baumruk, Kučera, Zenk, 

Křížek, Hošek, Boháček – Šešina, Růžek, Kousek 

– Závada, Kubinčák, Mikolášek – Šikl. Král, Meix-

ner                                                                              (ob)

Bílina - Výrazného vítězství 

dosáhla Bílina v šestém kole 

krajského přeboru v ledním 

hokeji. Přitom Kadaň se neta-

jila tím, že chce bodovat. Ales-

poň bývalý bílinský hráč Robert 

Kopecký před zápasem řekl, že 

přijeli zvítězit. Ale úvod vyšel 

parádně Drakům a náskok si již 

udrželi.  „Rozhodla první třeti-

na, ve druhé Kadaň snížila na 

4:2, ale my  jsme jim opět utekli 

o čtyři branky. Podali jsme dob-

rý výkon a všichni na ledě maka-

li,“ pochválil Draky jejich trenér 

Jiří Hájek. 

Branky: Závada 3, Růžek, 

Kousek, Kubinčák po 2. 

Sestava:  Husák – Křížek, 

Kučera, Boháček, Baumruk, Ho-

šek, Procházka – Šešina, Růžek, 

Kousek – Závada, Kubinčák, 

Kousek  –  Srbek, Raichl,  Gon-

siorovský.                                (ob)

 VTJ Liberec – HC Draci Bílina  5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

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

Liberec - V pravé sobotní poledne nastoupili 

Draci proti libereckým vojákům.  Začali s ohrom-

ným elánem a zatlačili domácí před jejich bran-

ku. Nejdříve měl šanci po střele Šešiny Kousek 

a v 5.min. šli Draci do vedení.   

Ovšem v  následující minutě po chybě v obra-

ně, domácí srovnali. Potom se hra vyrovnala 

a v závěru třetiny se začalo i vylučovat. V 17.min. 

domácí využili přesilovku a vedli. V úvodu druhé 

třetiny hráli Draci ve třech a když byli ve čtyřech, 

domácí uhodili a vedli o dvě branky.  Potom měla 

i Bílina výhodu hry pět na tři, ale výsledkem byla 

jen Šiklova tyčka.  Draci se snažili, diváci viděli 

pěkný, rychlý hokej, ale koncovka byla žalostná.  

Ani poslední třetina nic nezměnila. Když domácí 

využili třetí přesilovku, vedli již o tři branky. V 54.

min. ujel v oslabení Král a snížil.  Ale za zbyteč-

né fauly byla v zápětí Bílina  opět ve třech. Roz-

hodčí však vylučoval na obou stranách a domá-

cí dali pátou branku v oslabení.  Naději vykřesal 

v 59.min. Kousek, když snížil na 5:3.  Draci hrá-

li 90 vteřin power play, ale branku již nevstřeli-

li.  „Určitě jsme nehráli špatný hokej. Ale ta kon-

covka je žalostná,“ nehledal výmluvy trenér Jiří 

Hájek. 

Branky Bíliny: 5.Mikolášek, 54.Král,  59.Kou-

sek

Sestava: Husák – Baumruk,  Boháček, Hošek, 

Křížek – Růžek, Šešina, Kousek – Srbek, Král, 

Mikolášek – Šikl, Gergel, Kalkus.                       (ob)
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K výborným výsledkům Bílinských v podzimní části soutěže přispěli svý-
mi brankami Jan Novák (vlevo) a Roman Sirovátka, oba zatížili konta 
soupeřů 7krát a stali se tak nejlepšími střelci týmu SK SIAD Bílina.

   

 Text a foto  Milan Zábranský ml. (dopisovatel SSK MTs  Bílina)         

Šedesátka završila duel

SK SIAD Bílina – FC Česká Kamenice 3:0 (2:0) 

 V rámci oslav státního svátku 

„Vzniku samostatné republiky“, 

proběhlo na střelnici v Nemoc-

niční ulici závěrečné kolo tzv. 

„Bílinského duelu“ střelecké 

soutěže. Z vylosovaných dvojic 

vyřazovacím způsobem postu-

puje vždy ten lepší až do fi ná-

le. Střílelo se velkorážní krátkou 

zbraní. Šest ran za 20 s na vzdá-

lenost 25 m na starou olympij-

skou fi guru. Po dramatickém 

boji stanuli ve fi nále Vlastimil 

Skřivánek (SSK Most) s pisto-

lí proti domácímu Milanovi 

Zábranskému (foto) s revolve-

rem. Stoprocentním nástřelem 

šedesáti bodů pan Skřivánek  

nedal nikomu šanci. Zábran-

ský s 55 body zůstal druhý a třetí 

místo získal Pavel Hubáček s 52 

body.  „Věřím, že se soutěž líbi-

la“ uvedl šéftrenér pořádajícího 

klubu Vlastimil Koula st. „a pro 

příští rok připravujeme drob-

né změny s cílem přilákat ještě 

více závodníků,“ ukončil Koula 

závěrečné hodnocení prvního 

ročníku Bílinského duelu.

Bílina - První krok k návratu 

do krajského přeboru má Bílina 

za sebou.  S jednou jarní přede-

hrávkou vede skupinu 1. A tří-

dy po podzimu o čtyři body. Pro 

trest chyběli v posledním zápa-

se Šulek s Kučerkou, zaměstná-

ní neumožnilo start Bečvaříko-

vi a Krejčí s Moravcem byli pro 

trenéry „nezvěstní“.  

Utkání začala velkým tlakem 

a soupeř dával najevo, že při-

jel na hřiště lídra soutěže. Vel-

kou šanci měla Bílina ve 20.min. 

S chutí hrající Sirovátka obešel 

dva hráče, ale z úhlu střílel ved-

le.  Potom hrozil hlavičkami po 

rozích Hasal.  Další šanci měl 

Magyár, který postupoval sám  

z pravé strany na branku, ale 

přestřelil.   

Domácí se dočkali až v závě-

ru poločasu.  Bari přihrál Ma-

gyárovi a Bílina vedla. Do šat-

ny vstřelil druhou branku Ha-

sal.  Ve druhém poločase úro-

veň hry poklesla, domácí se při-

způsobili hostům a ti ve středu 

hřiště Bílinu přehrávali.  Pře-

sto byla útočná dvojice pro 

hosty stálým nebezpečím. Po 

třech brankách proti Milešovu 

se často prosazoval Sirovátka. 

Měl řadu příležitostí a v závěru 

pečetil vítězství.  „V kabině bylo 

před zápasem velké odhodlání 

úspěšně zakončit podzim.  Na 

hřišti to již tak ideální nebylo. 

Kazili jsme přihrávky, ale terén 

byl těžký,“ viděl situaci trenér 

Jiří Engl. A jeho asistent Ladi-

slav Váňa dodal: „Ve druhém 

poločase jsme se zbytečně 

zatáhli a dali možnost soupeři 

hrát.“  Radost z úspěšného pod-

zimu měl i prezident klubu Petr 

Arpáš: „Je to výborné nakroče-

ní pro jarní část. Kluci se snaži-

li. Líbil se mi spolehlivý Novák 

a příkladem mladým mohl být 

výkon 37letého Procházky.“ 

Branky: 41.Magyár, 45.Ha-

sal, 84.Sirovátka.

Sestava: Pohl – Procházka, 

Bari, Hasal, Mergl (90.Weiss) – 

Bartl (46.Hojka), Novák, Špadr-

na, Levý (80.Mašata) – Magyár, 

Sirovátka.                                 (ob)


