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BofieÀská ãarodûjnice nabrala dech
Bílina - JestliÏe dvû pfiedchozí kola soutûÏního klání o titul BofieÀ-

ská ãarodûjnice 2005 v umûleck˘ch disciplínách recitace a zpûv za-
znamenala hojnou úãast a nûkteré pfiekvapivé v˘sledky, pak dubno-
vé zápolení v tanci v Mûstském divadle v Bílinû v reÏii Petry ZaÈko-
vé z KC Kaskáda bylo pozoruhodné. S mírnou nadsázkou lze fiíci, Ïe
„ãarodûjnice“, zfiejmû v pfiedtu‰e blíÏícího se sabatu, nabrala dech.  

Zvuková kulisa provázející jed-

notlivé soutûÏící ve ãtyfiech vûko-

v˘ch kategoriích pfiipomínala roz-

vá‰nûn˘ kotel fotbalového stadio-

nu. To v‰ak k modernímu tanci pat-

fií stejnû, jako originální cviãební

úbory nápadit˘ch stfiihÛ, odváÏné

líãení a extravagantní úãesy. A k to-

mu rytmická hudba od „popíku“

pfies disko, break, hip hop, ãi jak se

v‰echny ty souãasné taneãní smûry

naz˘vají. Porota v ãele se ‰éfem

baletu ústeckého divadla Mgr. Vla-

dimírem Neãasem hodnotila stylo-

vou ãistotu, originalitu choreogra-

fie, jednotnost provedení a schop-

nost dokonalého vyuÏití prostoru.

Svérázní Magofii
Závanem svûÏího dechu v hor-

kém proudu duniv˘ch rytmÛ bylo

vystoupení taneãního klubu Mago-

fii. Bylo moÏno ocenit zejména vtip

a empatii, s jak˘mi se choreografka

Ilona Svobodová dokáÏe vcítit do

my‰lení patnácti aÏ osmnáctilet˘ch

taneãníkÛ a pfievést je na parket.

„Mám tady samé odrostlé puber-
Èaãky, jsou to moje zlatíãka.“ A do-

dala, Ïe ambice mají jediné: „Nic

nevyhrát a ‰okovat.“ CoÏ se jim

podafiilo. ·koda, Ïe pofiadatelé

s kategorií scénického tance nepo-

ãítali. „My nemáme rádi tu naslád-
lou diskotéku, ty rÛÏové obleãky.
Pfii podobné soutûÏi v Praze jsme
získali titul Za drsn˘ projev,“ smála

se choreografka. „Oni nás nemají
kam zafiadit. I tady nás ‰oupli mezi
ty diskoÈáky, bude to tro‰ku skfií-
pat.“

Tancem se nezbohatne
O tom, Ïe tanec je víc záleÏitos-

tí srdce, entuziasmu a nad‰ení neÏ

byznysu, hovofiil Vladimír Neãas.

„Îádné velké peníze z toho nekou-
kají. Dokonce ani v mém pfiípadû,
i kdyÏ jsem ‰éfem profesionálního
souboru.“ Dle jeho slov byly na je-

vi‰ti k vidûní samé zajímavé v˘ko-

ny. „V kategorii matefisk˘ch ‰kol
jsme ocenili radost dûtí z pohybu
a to je to nejvût‰í pozitivum. Jenom
bych doporuãil, aby se víc vûnova-
ly rozmanitosti choreografie.“
U kategorie „zu‰ek“ ãtyfiãlenná

porota kladnû hodnotila celkov˘

v˘kon, ale pfiipomínky mûla k ne-

dostateãnému vyuÏití prostoru.

„SoutûÏící by také mûli vûnovat
vût‰í pozornost kost˘mÛm a víc
dbát na stejnost provedení.“

Nejmlad‰í vítûzové 
III. místo v kategorii M· získaly

Pi‰kvorky M· ·vabinského, pa-

mûtní list pfievzala fieditelka Eli‰ka

RÛÏiãková. Stanislava Havlíãková

si pfii‰la pro ocenûní za II. místo

Vãeliãek ze 2. tfiídy stejné M· a I.

místo náleÏelo taneãnímu kolekti-

vu Cipísek vedenému Vûrou Ryjáã-

kovou z DDM v Bílinû za vystou-

pení „Polámal se mraveneãek“.

A dal‰í vítûzové?
IV. kat. ZU·: I. ZU· Bílina, 3.

roã. II. stupnû, II. ZU· Bílina, I.

roã. II. stupnû.

II. kat.: I. „Only you“ - DDM

Bílina, II. Paprsek - Zvl. a prakt.

‰kola Trmice, III. Blue band -

DDM Teplice.

III. kat. - Diskotékové: I. Pavlí-

na Koucká, Katefiina a Veronika

Sikmundovy - Z· U Nov˘ch lázní

Teplice, II. Klára Friãová - Z·

Mar‰ovská Teplice, III. Michaela

Ryjáãková, Michaela Koubková -

DDM Bílina.

III. kat. - Tan. kol., show for-
mace: I. Golden Star - DDM Tep-

lice, II. Twister - DDM Bílina, III.

Cik Cak  - DDM Bílina.  Break:
I. JNS - Salesiánské stfied. mládeÏe

Teplice, II. Lincoln boys, III. 7. tfi.

Z· Za Chlumem Bílina. 

V létû v Bílinû D2XS!
¤editeli KC Kaskáda se povedl

husarsk˘ kousek, kdyÏ pfiivezl do

Bíliny taneãní formaci Dance2XS,

která mísí rÛzné taneãní styly od

hip hopu pfies jazz, dance, aÏ po

contemporary. Z bezprostfiední

blízkosti tak mohli soutûÏící spatfiit

vystoupení taneãníkÛ, ktefií patfií

ke svûtové ‰piãce. BíliÀané budou

moci ochutnat nûco z jejich taneã-

ního menu, zúãastní-li se pod ve-

dením Dance2XS od 15. do 20. 8.

2005 kurzÛ, které budou zahrnovat

pestrou ‰kálu taneãních technik.

Pfiihlá‰ky lze získat v KC Kaská-

da.               Eva STIEBEROVÁ

Ve III. a IV. kategorii byly v˘kony vyrovnané.        Foto: Zdenûk Traxler

·piãková taneãní skupina Dance2XS v Bílinû.       Foto: Zdenûk Traxler
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Andrea MEDKOVÁ,
25 let, na matefiské: 

„Myslím si, Ïe kdyby tu

bylo ménû automobilÛ

a více zelenû a pû‰í zó-

na, tak by námûstí bylo

mnohem krásnûj‰í.

MoÏná by tu mohlo b˘t

i více fontánek s pitnou

vodou.“

Zdenûk ÎEMLIâKA, 
17 let, student:

„Myslím si, Ïe souãasná

podoba námûstí vyho-

vuje. Nic bych tu asi ani

nemûnil. Je tu v‰e, co

má b˘t, vãetnû ka‰ny,

obchodÛ a podobnû.

MoÏná by to jen chtûlo

více zelenû.“

E. KLINGEROVÁ,
60 let, dÛchodkynû:

„Ideální by bylo, kdyby

na námûstí byla pû‰í zó-

na a zmizelo parkovi‰tû.

Také bych asi vymûnila

souãasné osvûtlení za

nûjaké historické, které

by sem urãitû více za-

padlo.“

Jan BEZUCHA,
21 let, student:

„Myslím si, Ïe souãasná

podoba bílinského Mí-

rového námûstí mi cel-

kem vyhovuje. Asi

bych tu proto ani nic

nemûnil. Líbí se mi tak,

jak to tu je.“

Miroslav ·ULDA,
54 let, dûlník:

„Já jsem s podobou

centra Bíliny celkem

spokojen˘. MoÏná by tu

mohlo b˘t je‰tû více ze-

lenû. Aut by tu mohlo

b˘t naopak ménû, ale

kde by se jinde zase

parkovalo, Ïe?!“

Anna JANÁKOVÁ,
51 let, 

invalidní dÛchodkynû:
„Nechala bych tu vysa-

dit okrasné stromky

a kefie. Tûch je tu oprav-

du málo. Vadí mi, Ïe tu

lidé parkují a zabírají

místa. Jinak je ale na‰e

námûstí celkem pûkné,

zrekonstruované.“

Jak byste si pfiedstavovali ideální tváfi bílinského Mírového námûstí?
Ptal se a fotografoval Jan VRAN¯

Usnesení rady mûsta
Dne 6. 4. 2005 se konala 6.

schÛze RM (pfieloÏeno z 30. 3.

2005), která mimo jiné: 

SCHVÁLILA: • Pronájem

sportovních ploch Z· Aléská pro

organizace, ve v˘‰i 200,- Kã/hod.,

s úãinností od 11. dubna 2005.

• Provedení úprav odvodnûní v uli-

ci Wolkerova. 

• Îádost pana Imricha Záhorãíka,

hlídací agentura DAGO, o proná-

jem nebytov˘ch prostor v objektu

Lázní Kyselka, ul. Reussova, Záti-

‰í II o v˘mûfie 34,5 m2, za úãelem

vyuÏití prostor pro potfieby za-

mûstnancÛ firmy, která zaji‰Èuje

ostrahu objektu lázní. 

• Zvefiejnûní pronájmu garáÏe

v objektu Z· Teplické Pfiedmûstí

o v˘mûfie 17 m2.

• Pfiidûlení bezbariérového bytu

v Zeleném domû panu Petru Stille-

rovi, bytem Bílina, Za Chlumem

ã. p. 9/746. 

• Nav˘‰ení rozpoãtu OÎP o ãástku

100 000,- Kã na vypracování plánu

odpadového hospodáfiství mûsta

Bíliny, dle § 44 zákona ã.

185/2001 Sb. o odpadech.

• Zpracování softwaru pro v˘‰ivku

znaku mûsta Bíliny.  

ZAMÍTLA: • Îádost Sportov-

ního kuÏelkáfiského klubu Bílina

o finanãní pfiíspûvek na rekon-

strukci závodních drah v kuÏelnû

na Kyselce.

• Îádost SK SIAD o finanãní pfií-

spûvek na vybudování oplocení

sportovního areálu Tyr‰ova zahrada.

• Návrh âeské televize na natoãení

pofiadu o dechovce „Pfií‰tû u Vás“

v mûsíci kvûtnu 2005. O natoãení

pofiadu bude mûsto jednat aÏ po do-

konãení rekonstrukce KD Fontána.  

ROZHODLA: • Kladení vûn-

cÛ k pomníku obûtem 2. svûtové

války probûhne v nedûli 8. kvût-

na 2005 od 10.00 hodin.

• Ve v˘bûrovém fiízení na architek-

ta mûsta Bílina zvítûzil ing. arch.

Franti‰ek Abraham. 

• Nejv˘hodnûj‰í nabídkou z v˘bû-

rového fiízení na „Vybudování

ochozu v bazénu Kyselka - Bílina“

je nabídka spoleãnosti AZ SANA-

CE a.s., Ústí nad Labem.

PROJEDNALA A DOPO-
RUâILA ZASTUPITELSTVU
MùSTA KE   SCHVÁLENÍ:
• Udûlit na  ãervnovém zasedání

zastupitelstva mûsta pamûtní me-

daili zastupitelstva mûsta  panu Ja-

roslavu Sekyrovi.

• Zru‰ení organizaãní sloÏky Jesle

a její pfiiãlenûní k pfiíspûvkové or-

ganizaci Matefiská ‰kola Bílina, Sí-

bova 332. Jesle budou pfiestûhová-

ny do odl. pracovi‰tû ÎiÏkovo údo-

lí 275.

• Poskytnutí finanãních pfiíspûvkÛ

sportovním organizacím na rok

2005 dle pfiedloÏeného návrhu.

• Zru‰ení organizaãní sloÏky Dût-

sk˘ klub k 30. dubnu 2005. 

URâILA: • Pracovní skupinu

k moÏnosti dal‰ího vyuÏití nebo

prodeje âerné haly, ve sloÏení: pan

Pavel Prchal (KSâM,  Mgr. Zde-

nûk Svoboda Ph.D. (SNK),  pan

Roman ·ebek (ODS), pan Milan

Pecháãek  (âSSD). 

VZALA NA VùDOMÍ: • Infor-

maci místostarosty pro vûci inves-

tiãní p. Pecháãka k pfiípravû

III. etapy rekonstrukce KD Fontá-

na, vãetnû fie‰ení doplnûní I. etapy. 

• Zprávu vedoucího odboru nemo-

vitostí a investic o technickém

zmapování stavu âerné haly ve

Studentské ulici.

• Zápis ze zasedání  bezpeãnostní

komise ze dne 9. bfiezna 2005.

• Informaci místostarosty pro vûci

neinvestiãní p. ·ebka o prÛbûhu

jednání s majiteli pozemkÛ dotãe-

n˘ch v˘stavbou uvaÏované prÛ-

myslové zóny - Radovesická v˘-

sypka. 

• Informaci místostarosty pro vûci

neinvestiãní o pfiípravn˘ch pracích

na zhotovení kalendáfie na rok

2006. 

• Zprávu o zji‰tûní moÏného  po-

skytnutí dotace na rekonstrukci

âerné haly. 

• Informaci pracovníka vefiejné fi-

nanãní podpory MûÚ ing. Müllera,

t˘kající se zpracování pfiihlá‰ky do

strukturálních fondÛ EU pro Láznû

Bílina. 

• Hospodafiení za únor 2005 na

skládce Chotovenka-pískovna.

• Dûkovn˘ dopis fieditelky Stfiední-

ho odborného uãili‰tû textilního,

Odborného uãili‰tû a Uãili‰tû Tep-

lice radû mûsta za poskytnutí spon-

zorského daru na 12. roãník celo-

státní módní pfiehlídky odborn˘ch

uãili‰È âR. 

7. schÛze RM se konala vãera
a informace o jednání z této RM
pfiineseme v pfií‰tím ãísle BZ.

ZároveÀ si Vás dovoluji pozvat

na 3. vefiejné zasedání ZM, které se

koná ve ãtvrtek 14. 4. od 15.00 hod.

v zasedací místnosti MûÚ Bílina.

Ing. Ladislav Kvûch,
tajemník MûÚ Bílina

Stfiípky z radnice
■ Pfiechod pro chodce na I/38
u nádraÏí âD stále nebezpeãn˘

Do poloviny dubna mûly b˘t

znaãky pfiechod pro chodce na sil-

nici I/13 v blízkosti nádraÏí âD

umístûny v reflexních tabulích

a nebezpeãn˘ pfiechod ve veãer-

ních a noãních hodinách nasvícen

pomocí svûtelné rampy.

Vinu za to, Ïe se tak nestalo dfiív,

nesou tuhé mrazy, které bránily

stavebním pracím. Nyní uÏ má

odbor dopravy v‰echny prá-

ce nasmlouvané. Jak vysvût-

lil jeho vedoucí p. Jedliãka, 

(Pokraãování na str. 3)

Foto: Jan Vran˘
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SLOVO STAROSTY

Bílina má v regio-
nu ojedinûl˘ atle-
tick˘ stadion, na
kterém trénují at-
leti AK Bílina.
B˘valy v‰ak do-
by, kdy sem zaví-

taly i ‰kolní dûti v rámci roz‰ífie-
né v˘uky tûlesné v˘chovy. Tak
zvaná „sportovka“ byla proslulá
i za hranicemi mûsta a dojíÏdûli
do ní pohybovû nadaní Ïáãci
z Duchcova, Teplic i z okolních
obcí. Starosta Josef Horáãek
soudí, Ïe by bylo dobré na tuto
tradici navázat.

„Kdysi do této sportovní tfiídy

na Z· Teplické pfiedmûstí chodil

mÛj syn a také díky tomu zÛstal

u sportu dodne‰ka. Osobnû kvi-

tuji kaÏdou snahu po jejím obno-

vení. Tehdy v té ‰kole nebylo té-

mûfi Ïádné sportovní zázemí, ale

dnes tady máme stadion, plavec-

kou a hokejovou halu a slu‰né

sportovní zázemí na Z· Za

Chlumem i na PraÏském pfied-

mûstí. Domnívám se v‰ak, Ïe

zájem na zfiízení sportovní tfiídy

by mûl vyjít od ‰koly. Podmín-

kou je kvalitní tûlocvikáfi, moje

pfiedstava je roz‰ífiená v˘uka tû-

lesné v˘chovy od páté do deváté

tfiídy a klidnû by se mohly nabí-

rat i dûti z bílinského mikroregi-

onu. KaÏd˘ nemá na to, aby hrál

závodnû hokej nebo fotbal

a v Bílinû si sotva budeme moci

dovolit zfiídit hokejovou tfiídu,

jako má Litvínov. Ale v‰estran-

né zamûfiení na sport, to by bylo

skvûlé.“

• NemÛÏeme nezmínit hokejo-
v˘ turnaj, kter˘ odstartoval t˘-
den pfied Velikonocemi. Co je-
ho pofiádání Bílinû pfiinese?

„Pfiedev‰ím to zvedne její

prestiÏ. A nesporné je v˘chovné

pÛsobení takového turnaje na dû-

ti. V nedûli 3. dubna jsem na sta-

dionu pfiedával ceny a setkal

jsem se s Martinem Ruãínsk˘m,

Povídali jsme si o jeho hokejo-

v˘ch zaãátcích i o NHL. A kdyÏ

mezi kluky zavítá taková hvûzda,

nejeden ji bude chtít následovat.

Ten turnaj je pfiínosem nejenom

bílinsk˘m DrakÛm, ktefií mají

‰anci porovnání sil. V prÛbûhu

pûti víkendÛ k nám zavítala muÏ-

stva ze ·védska, Nûmecka, Slo-

vinska, Maìarska, ·v˘carska,

Ukrajiny, Kanaìané jsou tady na

soustfiedûní...

Lidé z tolika cizokrajn˘ch

mûst prostfiednictvím sv˘ch ho-

kejov˘ch klubÛ za tûch pût t˘dnÛ

nav‰tíví Bílinu! A kolik se jich

sem i vrátilo z pfiedchozích roã-

níkÛ! Takovou propagaci by-

chom nezaplatili. Byli tu rodiãe

klukÛ z Chomutova, Mostu, Lit-

vínova, ktefií by sem jinak nepfii-

jeli. A kdyÏ uÏ tu jsou, jdou se

projít po mûstû a tfieba se nûkdy

vrátí jako turisté.“

• BlíÏí se pravideln˘ jarní bílin-
sk˘ jarmark. Jak byste jej ino-
voval dle sv˘ch pfiedstav?

„Nelíbí se mi, kdyÏ je taková

spoleãenská akce zaloÏená na pa-

desáti stánkafiích, ktefií prodávají

kdeco. Zvlá‰È, kdyÏ se vyvede

poãasí, vyjdou si v‰ichni lidé

ven, je jich plné námûstí, bûhají

cel˘ den s ta‰kami v ruce a ne-

mají si kam sednout. Naopak

bych pfiivítal porÛznu po mûstû

rozseté koutky s obãerstvením

a hlavnû posezením a rÛzn˘mi

atrakcemi pro dûti, aby si rodiãe

mohli v klidu vypít kávu, zatím-

co dûti soutûÏí nebo si hrají.

Zkrátka celodenní program pro

v‰echny vûkové kategorie. Má-

me v Bílinû tolik sportovních

klubÛ,  které napfiíklad mohou

spojit doprovodn˘ program s ná-

borem nov˘ch ãlenÛ. Není umû-

ní za velké peníze koupit hvûz-

du, mûli by se prezentovat i do-

mácí.“

(Pokraãování ze str. 2)
bylo nutno poãkat, aÏ bude lep‰í

poãasí. StoÏáry budou pfiivezeny

z Hradce Králové a úprava pfiecho-

du, to je zatím jedin˘ technick˘

krok, kter˘ mûsto mÛÏe uãinit na

cestû k vût‰í bezpeãnosti chodcÛ

i silniãního provozu na inkrimino-

vaném místû.

■ Znovu Láznû Bílina
Poãátkem dubna nav‰tívil vede-

ní mûsta zástupce ruské stavební

spoleãnosti VEL z Moskvy, s níÏ

mûsto navázalo kontakt koncem

loÀského roku, aby provûfiil dal‰í

podmínky, za kter˘ch by spoleã-

nost byla ochotna vstoupit do jed-

nání o moÏném spoluprovozování

zdej‰ích lázní. 

„Poskytli jsme mu informace
obecného rázu. Zajímal se o oko-
lí Bíliny, o to, jak daleko jsou od
mûsta vzdáleny doly, chtûl vûdût,
jaká je kvalita zdej‰ího ovzdu‰í,“
upfiesnil místostarosta Milan Pe-

cháãek. „Slíbil jsem, Ïe si na KHS
v Teplicích vyÏádáme pfiehled v˘-
voje kvality ovzdu‰í a mnoÏství
zplodin  v posledních letech.“ Zá-

stupce zmínûné spoleãnosti se za-

jímal i o informace technického

rázu t˘kající se projektové doku-

mentace a byl zvûdav˘ na vítûze

v˘bûrového fiízení na zhotovitele

studie proveditelnosti, kter˘m se

stala spoleãnost NeXA z Prahy.

■ Ulicím Na Hradi‰ti, Tyr‰ovû
a Wolkerova uÏ dé‰È neublíÏí

Odbor investic pfiedloÏil do Ra-

dy mûsta fie‰ení nepfiíznivé situace

v ulicích Na Hradi‰ti, Tyr‰ovû

a Wolkerovû, kde pfii trvalej‰ích

de‰Èov˘ch sráÏkách dochází ke kri-

zov˘m situacím. 

Zdej‰í kanalizace nestaãí po-

jmout vût‰í mnoÏství vody a domy

b˘vají ve sklepních ãástech pravi-

delnû vyplavovány. ¤e‰ení obsa-

huje i návrh na pfieloÏení ãásti

chodníku u HEPSu tak, aby voda

nestékala k obytn˘m domÛm.

■ Co s tebou âerná halo?
Objekt takzvané âerné haly ve

Studentské ulici je v majetku mûs-

ta, které ji pronajalo ke sportovním

úãelÛm SIADu Bílina. Oddíl v‰ak

na provozování haly nemá potfieb-

né finanãní prostfiedky, proto ji

znovu pfiedává mûstu.

„Povûfiili jsme vedoucího inves-
tic, aby zpracoval návrh na nejnut-

(Pokraãování na str. 4)

Starosta je pro sportovní tfiídu
ST¤ÍPKY

Z RADNICE

Vítání obãánkÛ mûsta Bíliny
Dne 29. 03. 2005 bylo v obfiad-

ní síni Mûstského úfiadu v Bílinû

pfiivítáno panem starostou Jose-

fem Horáãkem 14 narozen˘ch ob-

ãánkÛ na‰eho mûsta. Ve velmi pfií-

jemné atmosféfie a zaplnûné ob-

fiadní síni nám dûti z matefiské

‰koly Síbova ul. v Bílinû pfied-

nesly pásmo básniãek, které si pro

tuto slavnostní chvilku pfiipravily.

Za asistence budoucích zdravot-

ních sester ze Zdravotní ‰koly

v Teplicích, které si pochovaly mi-

minka, se nám rodiãe podepsali do

pamûtní knihy mûsta Bíliny, ma-

minkám byly pfiedány kvûtiny

a upomínkové dárky.

■ Do Ïivota byly pfiivítány tyto
dûti:

Skuthan Pavel, Hoangová Sára,

Bure‰ová Tereza, B˘na Ondfiej,

Novotn˘ Filip, Pompeová Adéla,

Motejlová Kristina, Motejlová

Leontina, Davignonová Sabina,

Libovick˘ Tomá‰, Martonová Mi-

chala, Ponocn˘ Jakub, Kochlöffel

Ladislav, Heinischová Lucie.

Tû‰íme se na dal‰í vítání novû

narozen˘ch obãánkÛ, které se bude

konat dne 28. 06. 2005 od 14.15

hodin.  Rodiãe, ktefií mají zájem,

mohou pfiijít na matriku ã. dvefií

206, I. poschodí, kde pfiedloÏí rod-

n˘ list dítûte a svÛj obãansk˘ prÛ-

kaz a to do 20. 6. 2005.

Tû‰í se na vás matrikáfika

Miloslava Uhrová

Vítání mal˘ch BíliÀanÛ do Ïivota zachytil fotoaparátem Václav Weber.
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ST¤ÍPKY
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(Pokraãování ze str. 3)
nûj‰í opravy tak, aby hala byla
provozuschopná. Dal‰í fie‰ení je na
rozhodnutí Rady mûsta,“ fiíká Mi-

lan Pecháãek. Lze pfiedpokládat

znaãné investiãní prostfiedky do re-

konstrukce haly, které mûsto ne-

má. Místostarosta se obává, Ïe

v krajním pfiípadû bude nuceno

âernou halu prodat. „Není moÏné,
aby mûsto drÏelo ve svém vlastnic-
tví tolik budov, které jeho rozpoãet
ekonomicky zatûÏují,“ dodává k to-

mu druh˘ místostarosta ·ebek.

■ Napu‰tûná voda v zimû bazé-
nu nevadí

Ptáte se, proã bazén koupali‰tû

na Kyselce je i v zimû pln˘ vody? 

Jak vysvûtlil Milan Pecháãek,

dle doporuãení firmy, která bazén

rekonstruovala, je lep‰í nechat jej

naplnûn˘ vodou i v zimních mûsí-

cích, protoÏe voda zabraÀuje erozi

nebo jinému po‰kození stûn. „Vy-
pustíte-li bazén, vystavíte jeho stû-
ny pÛsobení sluneãních paprskÛ
i mrazu a dojde k rychlej‰ímu po-
‰kození jejich povrchu.“ Proti pnu-

tí zmrzlé vody je bazén po celém

obvodu chránûn polystyrénov˘mi

zábranami, které jsou napu‰tûny

vodou a ponofieny asi pût centimet-

rÛ pod hladinu. Poskytují velmi

úãinnou ochranu i pfii déletrvají-

cích mrazech, kdy voda v bazénu

promrzá do vût‰í hloubky. ZároveÀ

je to zpÛsob, jak ‰etfiit vodou,

i kdyÏ její ãi‰tûní pfied sezonou bu-

de jistû nároãnûj‰í.

■ V˘tah na MûÚ bude
Vozíãkáfii a lidé s poruchami

hybnosti se koneãnû doãkají. Na

v˘tah, kter˘ bude vybudován v bu-

dovû radnice, sídle Mûstského úfia-

du Bílina, je zpracována projekto-

vá dokumentace a vydáno stavební

povolení. V souãasné dobû mûsto

usiluje o získání ãásti finanãních

prostfiedkÛ z vhodného dotaãního

titulu. V̆ tah bude umístûn v atriu

a vchod do nûj bude z boku budo-

vy pfies nûkdej‰í sklípek, dnes za-

sedací místnost. Vchod do zaseda-

cí místnosti uÏ je bezbariérovû

upraven. Povinnost vybudovat do

vy‰‰ích pater radnice v˘tah, není

stanovena zákonem.

■ Obãané budou mít podíl na
vzhledu Mírového námûstí

Ze tfií variant architektonického

návrhu budoucího fie‰ení Mírové-

ho námûstí si mohou vybrat obãa-

né Bíliny. Mûsto v‰echny tfii návr-

(Pokraãování na str. 5)

Andûlé Martiny Tuháãkové
■ Eva STIEBEROVÁ

Jsou krásní a nepolapitelní,
jsou to andûlé! Pod tûmi bezpo-
hlavními bytostmi si mÛÏeme
pfiedstavit cokoli, záleÏí na fan-
tazii. V˘tvarn˘ rukopis vtisknu-
t˘ do modelÛ, jimiÏ se na své v˘-
stavû v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie prezentuje jubilující
Martina Tuháãková, v‰ak ani
zdaleka bezpohlavní není. Její
modely jsou originální, provoku-
jící, vzru‰ující, zkrátka mladé.

„Od páté tfiídy uÏ jsem vûdûla, Ïe
budu módní návrháfikou a zaãala
jsem si kreslit návrhy,“ prozradila

na sebe absolventka gymnázia

a odûvních nástaveb v Chomutovû

a v Praze. Tam mohla budoucí

odûvní návrháfika popustit uzdu

fantazii, získala kontakty a brala

rozum na módních pfiehlídkách.

Modely jako pro princeznu Kolo-

bûÏku I. z proutûn˘ch krouÏkÛ,

slu‰ivé ‰atiãky z ruliãek od toalet-

ních papírÛ a PET lahví, izolace

pod koberec, igelit, papír... „PouÏí-
vám cokoli. Jedna stavební firma
mû napfiíklad oslovila u pfiíleÏitos-
ti svého desetiletého v˘roãí. PÛ-
vodnû jsem mûla jenom líãit a ãe-
sat modelky. Nakonec jsem si zaje-
la do prodejny se stavebninami,

nabrala materiál a vyrobila z nûj
ãtyfii extravagantní modely.  Pfie-
hlídka mûla obrovsk˘ úspûch.“ 

V civilu Martinu potkáte nejãas-

tûji v ãerném a v riflích, protoÏe to

je nejpohodlnûj‰í a jak sama fiíká,

nedûlá právû ãistou práci. „Ov‰em
pfii plesové sezonû miluji spoleãen-
ské ‰aty. Ty leto‰ní jsem ozvlá‰tni-
la originálním detailem, velikán-
sk˘m rolákem, kter˘ konãí aÏ pod
pupíkem a lze si s ním krásnû hrát.
·aty k nûmu jsou rozevláté a holé,
je to vlastnû jenom rolák a suknû.

Ten rolák je velk˘ prvek, kter˘m
jsem se nechala inspirovat jinde,
ale já si myslím, Ïe v módû uÏ má-
lokdo udûlá nûco nového. Návrhá-
fii získávají inspirace v minulosti
a je na lidech, zda se jim to bude
líbit a budou to nosit.“

VernisáÏí 2. dubna oslavila Mar-

tina Tuháãková tfiicáté narozeniny

a soubor Divadla V pytli, s nímÏ

úzce spolupracuje, jí pfii tom byl

dÛstojn˘m partnerem. V̆ stavu An-

dûlé mÛÏete v kostele Na Újezdû

zhlédnout aÏ do 1. kvûtna.

Obãas je Martina Tuháãková modelkou sama sobû.    Foto: Tomá‰ Mal˘

Pfii vernisáÏi byla v˘stavní síÀ plná dûtí i rodiãÛ.     Foto: Václav Weber

âáry máry aneb v˘stava v˘tvarn˘ch prací Z· Za Chlumem
Bílina - Od zaãátku leto‰ního

‰kolního roku se dûti bílinské Z·
Za Chlumem tû‰ily, Ïe se budou
moci rodiãÛm a vefiejnosti po-
chlubit tím, co se nauãily v hodi-
nách v˘tvarné v˘chovy. Den „D“
nastal 4. dubna, kdy se otevfiely
dvefie v˘stavní sínû U Kostela,
aby pfiivítaly první hosty v˘stavy
nazvané „âáry máry.“

Do konce dubna si náv‰tûvníci

mohou prohlédnout krásné a zají-

mavé práce dûtí obou stupÀÛ na‰í

základní ‰koly. V první místnosti

vás mimo jiné urãitû zaujmou v˘-

robky z keramické dílny Teplické-

ho Pfiedmûstí, odlouãeného praco-

vi‰tû Z· Za Chlumem. Ze v‰ech

dílek mal˘ch ÏáãkÛ, z obrázkÛ, ke-

ramiky, v˘‰ivek i koláÏí, na vás

d˘chne radost, upfiímnost a bez-

prostfiednost. Druhá místnost vás

pak pfiekvapí zajímav˘mi nápady

reprezentujícími tvorbu druhého

stupnû, jako jsou napfiíklad zavafie-

niny poãasí, totem s ka‰írovan˘mi

maskami nebo obrazy malované

pískem. âlovûk se nestaãí divit, ja-

ké nejrÛznûj‰í materiály dûti vyu-

Ïívají k umûlecké ãinnosti.

VernisáÏ v˘stavy zahájila fiedi-

telka ‰koly Mgr. Eva Flenderová

krátk˘m proslovem a uvítáním.

Následovalo recitaãní pásmo ÏákÛ

5.A, doplnûné pûveck˘m vystou-

pením finalistek na‰í ‰kolní soutû-

Ïe „Superslavík.“ (Finále pro I.
stupeÀ se uskuteãní 20. dubna od
13.30 hodin v malé tûlocviãnû Z·
Za Chlumem. Finále dûtí II.
stupnû se uskuteãní 22. dubna od
13.30 hod v jídelnû ‰koly. Zváni
jsou i rodiãe zúãastnûn˘ch dûtí.)
Mil˘m doplnûním vernisáÏe bylo

malé obãerstvení, po kterém se jen

zaprá‰ilo.

V˘stava byla v‰emi pfiítomn˘mi

pfiijata velice kladnû, zaslechli

jsme jen samá pochvalná hodno-

cení, a proto nás zamrzelo, Ïe

pfiedstavitelé mûsta, i kdyÏ  byli

vãas fiádnû pozváni, se akce nezú-

ãastnili.   

Mgr. Andrea Pavlíãková
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(Dokonãení ze str. 4)
hy vystavilo v prostorách INFO-

CENTRA, v Galerii Pod VûÏí. 

K dispozici je jednoduch˘ for-

muláfi, na kterém kaÏd˘ za‰krtne,

která ze tfií variant se mu líbí a svÛj

hlas vhodí do pfiipravené urny. In-

formace o lidovém referendu na

rekonstrukci námûstí bude zvefiej-

nûna na plakátech a vylepena v sa-

telitních sídli‰tích po celém mûstû.

Starosta Josef Horáãek se domní-

vá, Ïe v prÛbûhu kvûtna a ãervna

by se stejn˘ zpÛsob hlasování mo-

hl uskuteãnit i v odlehl˘ch ãástech

Bíliny a v‰echny tfii architektonic-

ké návrhy by mohly b˘t vystaveny

napfiíklad v Kulturním domû Fon-

tána v sídli‰ti Za Chlumem. 

■ Zastupitelstvo mûsta 14. dub-
na rozhodne o zru‰ení jeslí v Bí-
linû. 

O jeselské sluÏby pfiestává b˘t

ze strany rodiãÛ zájem. Poãet dûtí

v jeslích postupnû klesá, v roce

2004 sem dennû docházely pouze

ãtyfii dûti, pfiiãemÏ kapacita jeslí je

patnáct dûtí a zamûstnáno je zde

pût pracovnic. Dle sdûlení vedoucí

odboru ‰kolství MûÚ v Bílinû Ve-

roniky Spurné, pfiestoÏe se do pro-

since 2004 v jesliãkách hradilo

pouze stravné, byl o nû nízk˘ zá-

jem.  Od 1. ledna 2005 ãiní popla-

tek za úhradu jeslí 300,- Kã za mû-

síc, coÏ je ãástka, která zdaleka ne-

pokryje náklady na jejich provoz.

„Otázka bude, co s objektem jeslí
v Panelovém sídli‰ti, aÏ je zru‰íme.
Podobn˘ problém je i s budovou
b˘valé ‰kolky v SUNu a dal‰ími
‰esti pavilony odlouãeného praco-
vi‰tû Z· Za Chlumem na Teplickém
pfiedmûstí, kde se v ãervnu pfiesta-
ne vyuãovat,“ zdÛrazÀuje místosta-

rosta Roman ·ebek. Osobnû prefe-

ruje my‰lenku dva pavilony za-

konzervovat a nechat prázdné pro

pfiípad, Ïe by v horizontu deseti,

patnácti let nastal populaãní boom

a vznikla potfieba v tûchto prosto-

rách znovu zfiídit ‰kolu. „V dal‰ím
pavilonu je tûlocviãna, tu si zfiejmû
bude muset mûsto ponechat a zb˘-
vající tfii pavilony bych prodal.“
Dodal, Ïe bude záleÏet na rozhod-

nutí Zastupitelstva mûsta.

■ Akce k oslavám 60. v˘roãí
konce II. svûtové války:

60. v˘roãí konce II. svûtové vál-

ky uctí zástupci mûsta i bílinská

vefiejnost v nedûli 8. kvûtna

v 10.00 hodin na Mûstském hfibito-

vû v Bílinû poloÏením vûncÛ k pa-

mátníku obûtem padl˘ch.

ST¤ÍPKY
Z RADNICE

Noc s Andersenem v bílinské knihovnû

Víc neÏ Andersena milují páni kluci Harryho Pottera.   Foto: M. ·ímová

■ Marcela ·ÍMOVÁ

Bílina - Pátek 1. dubna byl jiÏ
popáté zasvûcen Hansi Christia-
nu Andersenovi. Letos jsme si
pfiipomnûli 200.v˘roãí jeho naro-
zení. Na více neÏ 350 místech
v âesku, na Slovensku, v Ra-
kousku, Nûmecku i v Polsku, ve
vefiejn˘ch a ‰kolních knihov-
nách, druÏinách i ‰kolních tfií-
dách spali v noci na sobotu malí
ãtenáfii. „Noc s Andersenem“ po-
fiádá Klub dûtsk˘ch knihoven
k svátku dûtské knihy, i jako
zavr‰ení mûsíce bfiezna, jenÏ je
zasvûcen internetu, a jiÏ podruhé
se k nim pfiipojila také bílinská
knihovna. V centrální budovû na
Mírovém námûstí nocovalo 14
dûtí ve vûku od 6 do 12 let. A pa-
ní knihovnice pro nû  pfiipravily
veãer a noc, na které se nezapo-
míná. 

Dûtské oddûlení vyzdobily kon-

fetami a lampióny a nachystaly

velkou Ïínûnku na spaní. Úderem

17.00 se pfied diváky zaãalo odví-

jet divadelní pfiedstavení „Raf

a ≈af“ praÏsk˘ch umûlkyÀ, pfii kte-

rém se dûti skvûle bavily, a jeÏ je

vtáhlo do dûje. Zvlá‰È „princ“ Mi-

rek z Razic se líbil, ale ani dal‰í se

nenechali zahanbit. Spontánnû

tleskaly, zpívaly a vytvofiily úÏas-

nou atmosféru. Po divadle v˘bornû

chutnala veãefie z maminãin˘ch

zásob a pak se besedovalo. Spiso-

vatelka Martina Drijverová prozra-

dila nejrÛznûj‰í triky a fígle, jak se

stát dobr˘m spisovatelem. Dûti

pfiedãítaly, ptaly se na v‰echno

moÏné a pfii autogramiádû si nû-

kolik z nich na památku koupilo

kníÏku této vynikající dûtské au-

torky. A samozfiejmû nescházelo

povídání o nejvût‰ím z pohádká-

fiÛ, jehoÏ datum narození bylo

leitmotivem celé této mimofiádné

akce. Hrály se nejrÛznûj‰í hry

a hlavnû chatovalo po internetu.

Bûhem veãera si nocleÏníci vy-

zkou‰eli komunikaci s kamarády

z knihoven, které se do projektu

zapojily. Také se trochu cviãilo,

protoÏe nûkteré kluky a holky Ïí-

nûnka zlákala k pfiedvedení fyzic-

ké obratnosti. 

V neposlední fiadû se to i krásnû

bálo pfii zkou‰ce odvahy, která

spoãívala v „procházce“ zhasnutou

dlouhou chodbou z pfiízemí do

skladu v prvním patfie, kde ãekalo

stra‰idelné pfiekvapení. 

Po ru‰ném veãeru pfii‰lo uklid-

nûní. Po základní hygienû dûti za-

lezly do spacákÛ a pak uÏ jen po-

slouchaly kouzelné pohádkové vy-

právûní „O Snûhové královnû“.

Usínalo se kolem pÛlnoci a spalo

a spalo aÏ do rána, v sousedství

kníÏek stejnû dobfie, jako u mamin-

ky. Leto‰ní zdafiilou Noc s Ander-

senem  dokumentují nejen kresby

dûtí, které budou vystaveny v dût-

ském oddûlení do konce dubna, ale

spousta fotografií, jeÏ náv‰tûvníci

knihovny spatfií na informaãních

panelech v pfiístupové chodbû kni-

hovny a vefiejnost na webov˘ch

stránkách www.bilina.cz/knihov-

na/ <http://www.bilina.cz/knihov-

na/>. Druh˘ den ráno dûti posnída-

ly v klubovnû ze zásob, které obû-

tavé knihovnice a maminky napek-

ly a bûhem dopoledne odcházely,

bohat‰í o nev‰ední záÏitky. Tak za-

se za rok!

MùSTO BÍLINA
oznamuje dle usnesení Rady mûsta Bíliny  ze

dne 6. 4. 2005 v souladu s ustn. § 3 vyhlá‰ky ãís-
lo 54/2005 Sb., o náleÏitostech konkursního fiíze-
ní a konkursních komisích poÏadavky stanovené
mûstem Bílina pro konkursní fiízení na funkci fie-
ditele Matefiské ‰koly Bílina, Síbova 332. 

POÎADAVKY:
■ odborná kvalifikace a pfiedpoklady pro v˘kon

funkce fieditele podle zákona ã. 563/2004, o pe-

dagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch

zákonÛ 

■ znalost problematiky fiízení ‰kolství a ‰kolsk˘ch
pfiedpisÛ

■ bezúhonnost

■ zdravotní zpÛsobilost

■ organizaãní a fiídící schopnosti

NáleÏitosti pfiihlá‰ky - originály nebo úfiednû ovû-

fiené kopie:

■ doklady o získání odborné kvalifikace 

■ doklad o prÛbûhu v‰ech zamûstnání potvrzen˘

posledním zamûstnavatelem

■ podrobn˘ Ïivotopis

■ koncepce  rozvoje ‰koly v maximálním rozsahu

5 stran strojopisu

■ v˘pis z rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) nebo

doklad o jeho vyÏádání

■ ãestné  prohlá‰ení  podle  ust. § 4 odst.3 zákona

ã. 451/1991 Sb., v platném znûní

■ lékafiské potvrzení o zpÛsobilosti k vykonávání

funkce fieditele (ne star‰í 2 mûsícÛ)

Pfiedpokládan˘ termín nástupu do funkce

1.8.2005. Termín podání pfiihlá‰ek: 6.5.2005

UPOZORNùNÍ:
Do konkursního fiízení budou zafiazeny pouze

vlastnoruãnû podepsané pfiihlá‰ky uchazeãÛ se v‰e-

mi poÏadovan˘mi pfiílohami doruãené nejpozdûji

do 13.00 hod 29.4.2005 na adresu: Mûstsk˘ úfiad

Bílina, odbor ‰kolství a kultury, BfieÏánská 50/4,

418 31 Bílina. 

Obálku oznaãte slovy: „Konkurs - neotvírat“.
V Bílinû dne 6. 4. 2005
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VÁ· NÁZOR

MùSTSKÉ DIVADLO
• âtvrtek 14. dubna 19.00 h.

„Jako naprostí ‰ílenci“ - Hraje

Bílinské divadelní minimum

• Nedûle 17. dubna 14.00 h.

„Malá mofiská víla“ - Pfiedstavení

pro dûti - hraje divadelní spoleã-

nost J. Dvofiáka z Prahy

• Úter˘ 19. dubna 8.30 a 10.30 h.

„Maxipes Fík“ - Hraje Divadlo

·pilberk z Brna 

• Pondûlí 25. dubna 19.00 h.

„A do pyÏam“ - Bláznivá komedie

Marca Camolettiho. Vstupné: 180,-

140,- Kã

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA
• Pátek 15. dubna 20.00 h.

Hands Free Blues Band + Petra
Börnerová. Vstupné: 35,- Kã

• Sobota 23. dubna

Country bál - Víprdek - Country

bál s bílinskou kapelou v kulturním

domû Fontána

KINO HVùZDA
• âtvrtek 14. dubna 18.00 h.

• Pátek 15. dubna 17.30 a 20.00 h.

Blade: Trinity - Hluboko v pou‰ti

vÛdci upírÛ oÏivili stvofiení, které

stálo na poãátku jejich rasy. Le-

gendární Dracula, nyní Drake, dis-

ponuje schopnostmi, které byly

dosud upírÛm odpírány. Horror,

USA. Pfiístupno od 12 let, ãeské ti-

tulky, 114 minut. Vstupné: 60,- Kã

• Úter˘ 19. dubna od 18.00 h.

• Stfieda 20. dubna 17.30 a 20.00 h.

Zahulíme, uvidíme - Stoprocent-

ní huliãská komedie o dvou na-

prosto rozdíln˘ch kamarádech, ne-

dosaÏitelném hamburgeru a cestû

do New Jersey. 

Komedie, USA/Kanada/Nûmecko

Nevhodn˘ do 15 let, ãeské titulky,

88 minut. Vstupné: 60,- Kã

• âtvrtek 21. dubna 18.00 h.

• Pátek 22. dubna 17.30 a 20.00 h.

Nenávist - Strhující hororov˘ pfií-

bûh mladé studentky Karen Davis

(Sarah Michelle Gellar), kter˘ se

odehrává v Tokiu.USA/Japonsko.

Nevhodn˘ do 15 let, ãeské titulky,

91 minut. Vstupné: 60,- Kã

FILMOV¯ KLUB DIVÁKA
• Sobota 23. dubna 18.00 h.

Post Coitum – Film o hledání

lásky za kaÏdou cenu... V hlavních

rolích Franco Nero, Richard Kraj-

ão, Lucie Vondráãková, Jifií Lang-

majer, Mahulena Boãanová.

• Úter˘ 26. dubna 18.00 h.

• Stfieda 27. dubna 17.30 a 20.00 h.

Îralok v hlavû. - Bydlí v pfiízem-

ním bytû, cel˘ den sedí v oknû ne-

bo postává na chodníku pfied ním,

oslovuje kolemjdoucí, pfiekvapuje,

baví, obãas i dojme. KaÏd˘ máme

svého Ïraloka. V hlavû. Dojemné

a pozitivní drama, âR. MládeÏi

pfiístupno, 75 minut, Vstupné: 

• âtvrtek 28. dubna 18.00 h.

• Pátek 29. dubna 17.30 a 20.00

hodin

Po stopách historie mûsta Bíliny
První etapa projektu „Domov-

ní znamení mûsta Bíliny“ tfiídy
tercie Gymnázia v Bílinû probû-
hla 12. bfiezna 2005.

Pfied ãtyfiãlennou skupinou stála

témûfi detektivní práce. Studentka

·árka ·ípová provádûla fotodoku-

mentaci, Aniãka Darbinjanová za-

znamenala prÛbûh celé akce a Ro-

mana Maxová spoleãnû s Lubo‰em

Hejdou peãlivû zaznamenali názvy

ulic a ãísla objektÛ. Den se nám

Jak˘m smûrem by se mûlo ubírat ‰kolství v Bílinû?
V Bílinû jsou tfii Základní ‰ko-

ly: Aléská, Za Chlumem, Lidic-
ká a pÛsobí zde víceleté Gymná-
zium. Mûsto se py‰ní mnoÏstvím
sportovi‰È a kdysi do Bíliny jez-
dily dûti z ‰irokého okolí do
sportovní tfiídy na Z· Teplické
pfiedmûstí. Mûla by sportovní
tfiída v obmûnûné podobû ‰anci
i dnes? A jaká je funkce fieditele
v moderní ‰kole tfietího tisíciletí?
Povídali jsme si se zastu-
pitelkou Mgr. ZdeÀkou Hanzlí-
kovou, která se sice v souãasné
dobû profesi pedagoga nevûnuje,
nicménû s problematikou sou-
ãasného ‰kolství má bohaté zku-
‰enosti.

¤EDITEL = MANAÎER
„Myslím, Ïe úlohou fieditele

‰koly je vytvofiit pedagogÛm dobré
pracovní podmínky. Dobr˘ fieditel
by na ‰kole ani nemûl b˘t znát,
protoÏe on by mûl b˘t pfiedev‰ím
manaÏerem a organizátorem. Mûl
by umût zafiídit napfiíklad opravu
stfiechy, ale zároveÀ i operativnû
nastudovat v‰echny nové vyhlá‰ky
a zákony a uãitelÛm je tak zvanû
pfiedÏv˘kat, pfiedloÏit jim je ve
zkratce, doporuãit jim, kde hledat
to ãi ono a tím jim práci maximál-
nû ulehãovat,“ fiíká nûkdej‰í uãitel-

ka a fieditelka ‰koly. „Co je ale
platné, Ïe má ‰kola schopného fie-
ditele, kdyÏ se musí fiídit ‰patn˘m
zákonem,“ dodává. „Dle nového
‰kolského zákona o pedagogick˘ch
pracovnících, za kaÏdou suplova-
nou hodinu, za tak zvanou pfiímou
pedagogickou práci má uãitel do-
stat zaplacen˘ dvojnásobek. Jestli-
Ïe uãitel I. stupnû pÛjde suplovat
na II. stupeÀ napfiíklad fyziku a ne-
vyuãil by ji, má to b˘t povaÏováno
za dozor a nedostane nic. Bude-li
v‰ak tfieba ãe‰tináfi suplovat ãe‰ti-
nu, dostane za hodinu dvojnáso-
bek. Obvolala jsem v‰echny fiedite-

le základních ‰kol a zajímalo mû,
zda Ministerstvo ‰kolství s tím po-
ãítalo v nav˘‰ení rozpoãtÛ ‰kol.
Jednoznaãnû, nikdo z nich v rozpo-
ãtech nic nedostal.“ Stejnou infor-

maci poskytla Mgr. Hanzlíkové

i vedoucí odboru ‰kolství MûÚ Ve-

ronika Spurná. ¤editelé budou ne-

dostatek financí na suplované ho-

diny nárokovat v dohadovacím fií-

zení na krajském úfiadu a zatím

musí krátit osobní pfiíplatky, aby si

vytvofiili urãitou rezervu. A podob-

n˘ch nesrovnalostí je pr˘ v zák.

561 a 563/2005  víc.

hokejovou ‰kolu, 2. tfiídu vãetnû
trenérÛ a postupnû chtûli nabalo-
vat nové Ïáãky. JenomÏe rodiãe
o projekt neprojevili dostateãn˘
zájem. A protoÏe ‰kola hokejovou
tfiídu nenaplnila, nemohla ji otev-
fiít.“ Navíc, ani hokej, fotbal ãi at-

letika dnes nejsou levnou záleÏi-

tostí. U hokeje a fotbalu je drahé

uÏ samotné vybavení a bez v˘jim-

ky v‰echny sporty musí poãítat

s drah˘m cestovn˘m na turnaje

a zápasy. 

„V Bílinû je hodnû nezamûstna-
n˘ch a fiada rodiãÛ pohybovû na-
daného dítûte by si sportovní tfiídu
nemohla dovolit z finanãních dÛ-
vodÛ,“ míní Mgr. Hanzlíková.

„Navíc, nejenom Ïe na dvou ‰ko-
lách schází aprobovan˘ tûlocvikáfi,
má ho jenom Z· Lidická! Aby mo-
hl uãit ve sportovní tfiídû, musel by
mít splnûn˘ II. trenérsk˘ stupeÀ.
TakÏe si kladu otázku, zda by byl
dostatek odpovídajících trenérÛ.“
Údajnû jedin˘, kdo by v souãasné

dobû sportovní tfiídy kvitoval, je

Z· Lidická. 

„Mluvila jsem se zástupkyní fie-
ditelky Mgr. Marií Sechovcovou
a pokud by jim ub˘valy dûti z azy-
lového zafiízení v âerveném Újez-
du, do budoucna by sportovní tfiídy
uvítali. JenomÏe Z· Lidická má
problém s kapacitou,“ zdÛrazÀuje

ZdeÀka Hanzlíková. Pokud by se

nûkde volná kapacita na‰la, byla

by pr˘ Z· Lidická ochotná otevfiít

sportovní tfiídu od záfií pfií‰tího

‰kolního roku. Je ov‰em otázkou,

zda by ten bohulib˘ projekt opût

neztroskotal na nezájmu rodiãÛ.

„Pfieji v‰em pracovníkÛm ve ‰kol-
ství hodnû elánu a trpûlivosti
a doufám, Ïe se jim dostane ze
strany ‰ir‰í vefiejnosti pochopení
a ocenûní, které jim náleÏí,“ dodá-

vá podnikatelka, která je v‰ak du‰í

stále pedagoÏkou.

opravdu vydafiil. K na‰emu pfie-

kvapení jsme vypátrali celkem 25

zajímav˘ch domovních znamení

a erbÛ mûsta Bíliny. BohuÏel, po

nûkter˘ch znacích zÛstalo jen

prázdné místo. Dal‰í na‰e pátrání

povede do archívu mûsta Bíliny

a do spisÛ Katastrálního úfiadu.

MoÏná, Ïe se nám podafií odhalit

neãekaná tajemství na‰eho mûsta.

S pozdravem studenti tercie

Gymnázia v Bílinû.

HUDBA BUDOUCNOSTI
Co se t˘ká specializace jednotli-

v˘ch  základních ‰kol a vytvofiení

sportovních tfiíd, ZdeÀka Hanzlí-

ková to povaÏuje za v˘born˘ ná-

pad a dotazem na v‰ech tfiech zá-

kladních ‰kolách si udûlala mal˘

neoficiální prÛzkum: „Vedení ‰kol
má na to svÛj specifick˘ názor, ale
na jednom se shodly v‰echny. Ká-
men úrazu je v nezájmu rodiãÛ. Z·
Za Chlumem uÏ mûla rozjednanou

Foto: Jan Vran˘
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Letec - Neuvûfiiteln˘ Ïivotní pfií-

bûh legendárního filmového reÏi-

séra a podnikatele Howarda

Hughse. V hlavní roli Leonardo

DiCaprio, Cate Blanchet a Kate

Beckinsale. Drama, USA. Ne-

vhodn˘ do 15 let, ãeské titulky,

170 minut, Vstupné: 65,-

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
• Základní ‰kola Chlum - v˘tvarné

práce dûtí „âáry máry...“

GALERIE POD VùÎÍ
• Základní ‰kola Trmice - v˘stava

ruãních prací „Svût oãima dûtí“
VernisáÏ 18. dubna od 16.00 ho-

din. 

KOSTEL NA ÚJEZDù:
pátek 15. dubna 19.00 hodin

Vladimír Merta
písniãkáfi, básník, filosof, profesor

UK. Koncert, vstup: 70,- Kã

P¤IPRAVUJEME 
NA KVùTEN

MùSTSKÉ DIVADLO
• Tfii na laviãce (NároÏn˘, Fialo-

vá, Trojan)

• Aniãka ze mlejna - pfiedstavení

pro dûti

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA
• Vladimír Merta - Bluesov˘ kon-

cert

• Koncert skupiny Garage a Grock

• Setkání s... Le‰ek Semelka 

KINO HVùZDA
• Román pro Ïeny • ·up sem ‰up

tam • Pfiíli‰ dlouhé zásnuby • Pfií-

bûhy cvrãka a ‰tûÀátka • Krtkova

dobrodruÏství - pfiedstavení pro

dûti

GALERIE POD VùÎÍ
• Jifiina Romová - „Modrá je
dobrá“ - v˘stava obrazÛ a dfievû-

n˘ch figurek 

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
• Josef Tóth - „Prolínání“ - v˘sta-

va obrazÛ 

Ministerstvo kultury vyhla‰uje 
Program záchrany architekto-

nického dûdictví na rok 2006. Pro-

gram je omezen na záchranu archi-

tektonick˘ch památek, jejich tech-

nick˘ stav je skuteãnû havarijní a

jako takov˘ byl jiÏ také formálnû

uznán (zejména stavebním úfiadem

ve smyslu stavebního zákona ane-

bo posudkem statika). Základní

podmínkou poskytnutí pfiíspûvku

na obnovu kulturní památky je vy-

pracování Projektu záchrany kul-

turní památky a jeho zafiazení do

Programu záchrany architektonic-

Pfiíspûvky nesportovním organizacím na rok 2005 - I. Kolo Ïádostí

kého dûdictví. Projekt musí b˘t

zpracován podle stanoven˘ch ná-

leÏitostí ve smyslu usnesení vlády

ã. 110/1995. 

Úplné Ïádosti vãetnû ve‰ker˘ch

dokladÛ pfiijímá Krajsk˘ úfiad Ús-

teckého kraje, odbor kultury a pa-

mátkové péãe v termínu do 6. 5.

2005. Jana Plevová, odb. ‰kolství

·KOLSKÁ ZA¤ÍZENÍ
Název organizace PoÏadují pfiíspûvky v loÀském roce návrh komise
Gymnázium 15000 7000 15000

Z· Za Chlumem 35000 20000 35000

Z· Lidická 71500 13000 71500

celkem 121500 40000 121500

OSTATNÍ ORGANIZACE
Název organizace PoÏadují pfiísp. v loÀ. roce návrh komise
Bílinské gymnázium o.p.s. 20000 0 10000

Bílinská pfiírod. spoleãnost 20000 10000 20000

Klub dÛchodcÛ II. ·vab. 5000 5000 5000

Klub dÛchodcÛ Aléská 10000 10000 10000

Svaz dÛchodcÛ MO Bílina 10000 7000 8000

Myslivecké sdruÏení BofieÀ 15000 10000 12000

DÛm dûtí a mládeÏe 180000 74000 150000

120000 na ãinnost 

+ 30000 na soutûÏ

celkem 260000 116000 215000

‰koly 121500

ostatní 215000

celkem 336500 Jana Plevová

Ma‰karní rej...

V matefiské ‰kole M. ·vabinského od poloviny mû-

síce bfiezna probíhalo louãení s paní Zimou. Dûti spo-

leãnû s uãitelkami vyrábûly rÛzné v˘robky - pfiedzvûs-

ti jara. Zúãastnily se jimi i velikonoãní v˘stavy pofiá-

dané DDM v Bílinû. Vyvrcholením louãení se zimou

byl ma‰karní rej dûtí z 1. tfiídy. V‰ichni rodiãe se podí-

leli na v˘robû masek, ve kter˘ch dûti nejprve pro‰ly ce-

lou ‰kolou a potom se pustily do soutûÏí o ceny. Bûhem

odpoledne se obãerstvovaly sv˘mi v˘robky, jednohub-

kami a koláãky. Paní kuchafiky jim upekly buchtiãky

a zajistily pití. Ve vyzdobené hernû se pofiádala disko-

téka aÏ do veãerních hodin. Nikomu se nechtûlo jít do-

mÛ.                          Eli‰ka RÛÏiãková, fieditelka M·

SENIORPASY:
RM schválila vydávání

SeniorpasÛ v KC Kaskáda.

Jejich drÏitelé mohou nav‰tû-

vovat v‰echny kulturní pofia-

dy pofiádané KC Kaskáda,

kde je vstupné vy‰‰í neÏ 80,-

Kã. Îadatel musí b˘t star‰í

60 let a musí mít trvalé byd-

li‰tû v Bílinû nebo ve spádo-

v˘ch okolních obcích. K vy-

dání seniorpasu staãí pfiedlo-

Ïit obãansk˘ prÛkaz a jednu

fotografii. Poplatek za vydání

je 20,- Kã. 

ZÁVODY DO VRCHU?
PO¤ÁDN¯ STRA·ÁK! 

Bílina - V kaÏdoroãní ãernou mÛru se pro
obyvatele Mosteckého pfiedmûstí, ulice Na
V˘sluní, promûní poslední dubnov˘ víkend.
Pravidelnû se tu totiÏ konají Závody do vr-
chu, pfii nichÏ se celá osada promûní ve fivou-
cí kotel. A kdyÏ opadne celodenní rámus, zÛ-
stane tu po divácích nepofiádek v podobû
prázdn˘ch PET lahví a papírov˘ch táckÛ.

„Bydlíme pfiímo u startu, hned vedle parko-

vi‰tû,“ posteskla si Lada Novotná. „Neumíte si

pfiedstavit tu hrÛzu. UÏ pfiedloni a loni jsme si

stûÏovali na mûstském úfiadu a bylo nám fieãe-

no, Ïe stíÏnost na hluk musíme podepfiít mûfie-

ním, které provádí KHS, pracovi‰tû v Teplicích,

ale Ïe si toto mûfiení musíme sami zaplatit. A Ïe

svoji stíÏnost musíme podat oficiální cestou, pí-

semnû. Sepsali jsme tedy petici, kterou pode-

psalo patnáct zdej‰ích obyvatel, a následnû nám

z Mûstského úfiadu v Bílinû pfii‰el dopis, ve kte-

rém stálo, Ïe pokud si firma, která závody pofiá-

dá, letos znovu zaÏádá o povolení, nebude jí vy-

hovûno.“ 

Jaké v‰ak bylo pfiekvapení obãanÛ osady Na

V̆ sluní, kdyÏ se dozvûdûli, Ïe 31. dubna 2005

se tu Závody do vrchu opût konají. „ManÏel

okamÏitû za‰el za místostarostou Milanem Pe-

cháãkem a dozvûdûl se, Ïe pofiádání závodÛ Ra-

da mûsta odsouhlasila,“ zlobí se paní Novotná.

A rozhofiãenû dodává, Ïe slovo obãana uÏ ve

mûstû nemá Ïádnou váhu.

M· ·vabinského jako ráj masek.         Foto: V. Weber
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Pfiespolní bûhy
Star‰í a mlad‰í Ïactvo Atletického klubu v Bílinû se bûhem pfiípravy na

letní sezonu zúãastnilo  nûkolika pfiespolních bûhÛ:  Bûhu na Doubravce,

Bûhu na ·ibeníku, Silvestrovského bûhu v Mostû,  Lesního bûhu na Res-

slu, Bûhu Kyselkou.

Hlavnû nováãci na‰eho oddílu, ktefií teprve sbírají své první zku‰enos-

ti, se do boje vrhají bez jakéhokoli respektu ze soupefiÛ.

Nejúspû‰nûj‰í atleti : A. Butkoviãová - dvû 1. a jedno 3. místo,  V. Hru-

bá, J. Sat˘nek, T. Jura‰ík - 2. místo,  M. Kozel, M. Ryba, M. Mach, M.

Machová - 3. místo. Umístûní do 10. místa : A. Uhríková, K. âápová, K.

Janíková,  D. Martínek, J. Pícha, ·. ·Èastn˘.     Text a foto: K. Îofková

Bûh Kyselkou - ã. 22 a 23 bílinské závodnice âápová a Butkoviãová.

Lino Martschini v dûdovû vlasti záfiil
Bílina - Kvalitní mládeÏnick˘

hokej se hrál na druhém ze série

turnajÛ Easter Cup roãníkÛ 1993-

94 na zimním stadionu. Mezi ‰esti

muÏstvy se pfiedstavili ·v˘cafii

a Loty‰i. Pfii slavnostním zahájení,

kde se pfiedstavili mladí krasobrus-

lafii a Jan Moflár,  podûkoval mís-

tostarosta  Roman ·ebek bílinsk˘m

DrakÛm za titul krajského pfiebor-

níka 5.tfiíd a na památku jim zakou-

pil velk˘ pohár. Ov‰em na samot-

ném turnaji se jim nedafiilo a skon-

ãili aÏ na posledním místû. Velk˘m

pfiekvapením bylo vystoupení

kombinovaného muÏstva Draci B,

kde hráli i tfieÈáci. S v˘born˘m Ma-

l˘m v brance získali medaili.

V dramatickém utkání o tfietí místo

porazili Hokejovou ‰kolu Riga fot-

balovû 1:0.  Velkou hokejovou bit-

vou bylo i finále mezi v˘bûrem se-

verozápadních âech a EV Zug.

V brance v˘bûru byl bílinsk˘ So-

botka. ·v˘cafii byli o fous lep‰í, ale

v˘bûr mûl více hokejového ‰tûstí

a vyhrál 3:2. David Mal˘ (Bílina)

byl nejlep‰í i pfii dovednostních

soutûÏích a dostal cenu pro nejlep-

‰ího brankafie. Do Rigy putovala

cena pro obránce a v˘bûr mûl útoã-

níka Písafiíka. Nejproduktivnûj‰ím

hráãem byl mal˘ postavou, ale vel-

k˘ v˘konem Lino Martschini, kte-

r˘ získal cenu i v dovednostních

soutûÏích pfii nájezdech. Jeho dûda

pochází z âech.  Ceny pfiedával

starosta Josef Horáãek za asistence

ZdeÀka Procházky st. Koneãné po-

fiadí: 1. v˘bûr âR, 2. EV Zug, 3.

HC Draci Bílina B, 4.Hokejová

‰kola Riga, 5. HC Stadion Teplice,

6. HC Draci Bílina A. (ob)

Litvínov byl suverénní
Bílina - Pfiedposlední z hokejo-

v˘ch turnajÛ ZdeÀka Kolmana

Easter cup skonãil úspûchem Lit-

vínova.   V turnaji roãníkÛ 1989-90

se pfiedstavilo osm celkÛ z Itálie,

·védska, Nûmecka a âeské repub-

liky. Bílina v této vûkové kategorii

nestartovala.  ·védské t˘my byly

slab‰í a tak se Severoãechy drÏeli

krok pouze Nûmci. Mûli trochu

smÛlu, v semifinále prohráli

s Chomutovem 3:4 a o tfietí místo

s Mostem 1:2. Ve finále vyhrál Lit-

vínov nad Chomutovem 5:1. Ceny

pfiedával starosta Josef Horáãek,

Zdenûk Procházka a Miroslava Jir-

kovská. Pofiadí: 1.Chemopetrol

Litvínov,  2.KLH Chomutov, 3.

HC Most,  4.SC Bietigheim-Bis-

singen (D),   5.Real Torino (I),

6.SKA IK (S), 7.Strängnäs HC (S),

8.Real Torino-women (I).      (ob)

Pern˘ si získal respekt mlad˘ch hráãÛ
Bílina - Tfietí z turnajÛ Easter

Cup ZdeÀka Kolmana pro roãníky

1991-92 mûl osm úãastníkÛ, po

ãtyfiech ze ·védska a âeské repub-

liky. Po tradiãním úvodu se hrálo

ve dvou skupinách a ze ‰védsk˘ch

muÏstev mûl navrch loÀsk˘ úãast-

ník ze Stockholmu.

V semifinále nestaãila Bílina na

v˘bûr, ale v utkání o tfietí místo bo-

jovala. Sice se ·védy prohrávala

jiÏ 1:5, ale dokázala vyrovnat na

6:6 a aÏ v závûru se podafiilo ·vé-

dÛm vstfielit rozhodující branku.

Ale na ledû se hodnû jiskfiilo a roz-

hodãí mûli plné ruce práce.  Hlav-

ní Pern˘ si v‰ak získal u hráãÛ bû-

hem turnaje patfiiãn˘ respekt. Do

finále se probojoval jako v minu-

lém roce IFK Salem, ale ani letos

na prvenství nedosáhl.  Prohrál s

v˘bûrem 04, kter˘ v loÀském roce

startoval v Kanadû, 2:4. V doved-

nostních soutûÏích se domácí ne-

prosadili, ale cenu pro nejlep‰ího

brankafie získal bílinsk˘ Martin

Hajn˘, kterou mu pfiedal starosta

Josef Horáãek. Jedin˘m muÏ-

stvem, které se nezúãastnilo závû-

reãného ceremoniálu, byl Most.

Koneãné pofiadí: 1. v˘bûr 04 âR,

2. IFK Salem Stockholm,  3. IF

Mölndal hockey, 4. HC Draci Bíli-

na, 5. Mora-Älvdalen, 6. HC Ba-

ník Most, 7. HC Stadion Teplice,

8. Hedemora.                        (ob)

Sokol âechie M‰ené-láznû 
v. SK SIAD Bílina 0:2 (0:0)

M‰ené-láznû - Úspû‰nû vstoupili fotbalisté Bíliny do jarních bojÛ o zá-

chranu v 1. A tfiídû. Na hfii‰ti souseda v tabulce pfiedvedli disciplinovan˘

v˘kon a pfiivezli si tfii body. Chybûl distancovan˘ Christov a obrana je‰-

tû ne‰lapala na stoprocentní v˘kon. Ov‰em v brance stál navrátilec Pohl,

kter˘ udrÏel v prvním poloãase ãisté konto a to bylo pro dal‰í v˘voj roz-

hodující. Domácí mûli pfievahu, ale do vyloÏen˘ch ‰ancí se nedostávali.

Bílina hrozila z rychl˘ch protiútokÛ. V 18. min. pálil Novák a potom do-

stal za protesty Ïlutou hlaviãkáfi Hasal. V 25. min. pfiestfielil Truneãek. Po

pÛl hodinû hry ukázal své umûní Pohl, trestn˘ kop kouzelnicky vytûsnil

na roh.  Ov‰em za chvíli mûla dal‰í ‰anci Bílina, Seidlovu stfielu domácí

brankafi chytil. Ve druhém poloãase jiÏ byli hosté lep‰í a pfii‰ly i branky.

·ulek zahrával trestn˘ kop, Hasal hlavou prodlouÏil a znovu narozen˘

stfielec Truneãek si lehce poradil s brankafiem.  O deset minut pozdûji se

pfii zmatcích v obranû domácích nejlépe orientoval opût Truneãek a bylo

rozhodnuto. Stfielec potvrdil, Ïe jeho v˘kony na zimním turnaji v Sou‰i

nebyly náhodné. „Hrálo se na v˘borném terénu a vyhráli jsme zaslouÏe-
nû,“ pochválil vedoucí muÏstva Miroslav Spáãil.  „Jsem rád za tfii body,
ale vzadu to nebylo je‰tû nejlep‰í. PodrÏel nás Pohl, ale obrana se musí
zlep‰it,“ kriticky hodnotil kapitán muÏstva Petr Procházka.

Branky: 67. a 77. Truneãek.

Sestava: Pohl - Procházka, Hasal, Kovaãka, Beãvafiík -  Novák, Mo-

ravec, Spáãil, ·ulek - Seidl (88. Heinrich), Truneãek (89. Zelenka).  (ob)

SK SIAD Bílina - SK Bezdûkov  1:1 (0:1)
Bílina - Pouze pÛl hodiny bylo utkání Bíliny s pát˘m muÏstvem ta-

bulky 1. A tfiídy vyrovnané.  V 10. min. stfiela Adelta kfiíÏem pfies velk˘

ãtverec  skonãila v síti pfiekvapeného Pohla. V 25. min. mûla Bílina sérii

rohÛ.   Nûkolikrát stfiílel Novák, ohromnou ‰anci mûl v 37. min. Trune-

ãek, ale zblízka Radimského neprostfielil.  Druh˘ poloãas zaãala Bílina

ohromn˘m tlakem.  AÏ centr MoravcÛv trefil Procházka a bylo vyrovná-

no.  Tlak Bíliny pokraãoval. Stfiílel Seidl a Hasal a velkou ‰anci mûla Bí-

lina v 74. min. Potom je‰tû nûkolikrát vystfielil Moravec.   

Branka: 62. Procházka - 10. Adelt. Sestava Bílina: Pohl - Beãvafiík,

Kovaãka, Hasal, Procházka - ·ulek (69. Heinrich), Spáãil, Moravec, No-

vák - Seidl, Truneãek.                                                                  (ob)


