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BELINENSIS III. - K¤EST HUDEBNÍHO CD „MùSTO BÍLINA“
V úterní podveãer 29. 11. 2005

se zavr‰ilo úsilí stovek hudbu

a kulturu vyznávajících bílinsk˘ch

nad‰encÛ, smûfiující k vytvofiení

spoleãného poãinu, jeÏ bude trvale

zaznamenán v historii Bíliny jako

vzpomínka na souãasnou generaci

z roku 2005. 

Cenné je to, Ïe se na nûm podí-

leli lidé ze v‰ech vûkov˘ch skupin,

Ïeny, muÏi, dûti, pfiíslu‰níci nejrÛz-

nûj‰ích profesí, bez ohledu na vzá-

jemné odli‰nosti a to v neuvûfiitel-

nû vysokém poãtu pfievy‰ujícím

pût set zpívajících. Je zároveÀ pfií-

jemné konstatovat, Ïe mohou-li se

lidé spojit a obûtovat pro spoleãn˘

cíl nûco ze sv˘ch moÏností, dokáÏí

v˘sledkem své práce pfiekonat

i projekty vznikající v nûkolikaná-

sobnû vût‰ích mûstech, kde jsou

pokusy uspofiádat cokoliv spojené-

ho s váÏnou hudbou ãasto spojeny

s mizivou úãastí vefiejnosti, nehle-

dû na volné vstupenky ãi jejich

symbolickou cenu. V Bílinû se po-

fiádala dvû taková pfiedstavení za

sebou v rámci jediného dne. Poten-

cionální obavy organizátorÛ z rizi-

ka dvou poloprázdn˘ch divadel

následnû vystfiídal ‰ok v podobû

Ïádostí o takové mnoÏství vstupe-

nek, jeÏ by stûÏí pojala kapacita

ãtyfi hledi‰È! Nutné neuspokojení

poloviny zájemcÛ o vstupenky na

Belinensis se tak stalo neãekanû

nejbolestivûj‰í prací na leto‰ním

jiÏ III. roãníku této kulturní akce.

Obdobnû neoãekávanû pozitivní

byl i v˘voj v oblasti finanãních

moÏností pfii realizaci CD a úrovnû

koncertÛ. S pfiib˘vajícími sponzo-

ry se otevírala stále vût‰í dispozice

posouvat se z kategorie „domácího

videa“ ke kvalitnímu technickému

zabezpeãení s podporou od kvalit-

ních profesionálÛ. Zku‰enosti, kte-

ré si z tohoto spojení mûla fiada bí-

linsk˘ch zúãastnûn˘ch pfiíleÏitost

odnést, mohou zúroãit pfii sv˘ch

dal‰ích kulturních aktivitách v bu-

doucnosti. 

(Pokraãování na str. 2)

Pfii sestavování organizaãního t˘mu byla stûÏejní úãast Pavlíny Seniã, oper-
ní pûvkynû jejíÏ rodina pochází z bílinska a díky tomuto má vfiel˘ vztah
k Bílinû. Tato umûlkynû dala ve prospûch „Belinensis“ nejen svÛj nádher-
n˘ soprán, ale i fiadu kontaktÛ a zku‰eností ze své profesionální kariéry
operní pûvkynû. Díky jejímu pfiátelství s loty‰skou klavíristkou Irinou
Kondratûnko, jsme zde jiÏ tfiikrát mohli na vlastní oãi spatfiit i takovouto
umûleckou osobnost evropského formátu. Pavlína Seniã zazpívala na
úvod slavnostního veãera premiérovû ústfiední skladbu „Mûsto Bílina“ za
doprovodu bílinského muÏského, Ïenského a dûtského sboru. ·aty v bar-
vách Bíliny jsou dílem vyhlá‰ené místní módní návrháfiky Martiny Tu-
háãkové. Zajímavostí je, Ïe v ústfiední skladbû zaznûly rovnûÏ autentické
zvuky zvonu bílinského kostela svatého Petra a Pavla a radniãních zvo-
nÛ.                                                                                  Foto: J. Vávra

Starosta Josef Horáãek zvedá do v˘‰e právû pokfitûné CD „Mûsto Bíli-
na“. Kfiest provedl fieditel DolÛ Bílina ing. Antonín Vincenc.

Organizaãní t˘m projektu „Hudební CD mûsta Bíliny“, zleva: Zdenûk Ren-
dl ml. a René ·tûpánek, autofii projektu a ústfiední skladby, Josef Horáãek,
starosta mûsta Bíliny, jeÏ pfievzal nad projektem zá‰titu, operní pûvkynû Pav-
lína Seniã,  ing. Antonín Vincenc, fieditel DolÛ Bílina, a. s. a ãestn˘ ãlen or-
ganizaãního t˘mu, Mgr. Zdenûk Svoboda, Ph.D., manaÏer projektu a Jifií
Kopa, fieditel Základní umûlecké ‰koly v Bílinû.          Foto: M. ·tûpánková
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Antonín ÎALUD, 
57 let, traktorista: 
„Pfii nákupech u-

pfiednostÀujeme eko-

logicky ‰etrné v˘rob-

ky. Dbáme na to, aby

to splÀovalo urãité pa-

rametry. O firmû, která

poblíÏ Bíliny vyrábí

ekologické v˘roky

jsem sly‰el, ale co je to

za spoleãnost a co vy-

rábí, to netu‰ím.“

Martin POKORN ,̄ 
29 let, zámeãník:
„SnaÏíme se naku-

povat zboÏí, které je

ekologické. Pokud na

nûj ale také  natrefíme.

O firmû, která by se

zab˘vala ekologick˘m

zboÏím v Bílinû, nic

netu‰ím.“

M. BERNARDOVÁ,
54 let, ‰atnáfika:
„To víte, Ïe hledím

pfii nákupu, jestli zboÏí

je k ekologii ‰etrné.

Ale, Ïe by tu mûla b˘t

spoleãnost, která se

zab˘vá v˘robou eko-

logicky ‰etrn˘ch pro-

stfiedkÛ na praní, ne-

vím.“

Václav CVERNA, 
20 let, student: 

„Ne. Pfii nakupování

rozhoduje cena zboÏí.

Na etiketu se podívám

málokdy. Ani pofiádnû

nevím, jaké zboÏí je

ekologicky ‰etrné k

pfiírodû. Îe by poblíÏ

byla firma vyrábûjící

podobné zboÏí, ne-

mám ani potuchy.“

Jan TOPITZER,
23 let, nezamûstnan˘:

„Pfiítelkynû pfii v˘-

bûru zboÏí dbá na to,

aby byl v˘robek eko-

logick˘. Já se pfiiznám,

Ïe nakupuji podle to-

ho, co se mi líbí a ne-

hledím na to. Ani ne-

vím, Ïe by v Bílinû by-

la nûjaká firma vyrá-

bûjící ekologicky ‰etr-

né zboÏí.“

Petr LACHMAN,
26 let, strojafi:

„Doma na to dbají.

Vím, Ïe pouÏíváme

napfiíklad ekologick˘

prostfiedek na praní.

Do obchodÛ pfiíli‰ ne-

chodím, takÏe ani ne-

vím, jaké ekologické

v˘robky jsou vlastnû

na trhu..“

Dáváte pfiednost ekologicky ‰etrn˘m v˘robkÛm a víte, Ïe poblíÏ Bíliny je firma, která je vyrábí?
Ptal se a fotografoval Jan VRAN¯

Termíny poskytování pfiíspûvkÛ sportovním
a spoleãensk˘m organizacím v roce 2006

Podmínky a Ïádosti o pfiíspûvek

jsou uvedené na www.bilina.cz

v ãásti Sport a kultura, popfi. vám

je sdûlí pracovnice odboru ‰kolství

a kultury Mûstského úfiadu Bílina,

pí Linhartová (tel. 417 810 933).

Îádosti se odevzdávají vã. povin-

n˘ch pfiíloh na odbor ‰kolství

a kultury, popfi. na podatelnu Mûst-

ského úfiadu Bílina dle stanove-

n˘ch termínÛ.

Sportovní organizace - Pfiís-

pûvky za reprezentaci mûsta  v ro-

ce 2005. Îádosti je nutné odevzdat

do 10. 1. 2006 (formuláfi „Îádost

o finanãní pfiíspûvek sportovní or-

ganizace za reprezentaci mûsta“).

Pfiíspûvky na ãinnost organizace

v roce 2006 (tzn. podle poãtu ãle-

nÛ) je nutné odevzdat do 10. 2.

2006 (formuláfi „Îádost o finanãní

pfiíspûvek sportovní organizace na

ãinnost“).

Spoleãenské (nesportovní) or-
ganizace - Îádosti o pfiíspûvek na

rok 2006 se odevzdávají do 31. 12.

2005. 

(Formuláfi „Îádost o finanãní

pfiíspûvek z Programu podpory

kultury“).

Veronika Spurná,
vedoucí odboru ‰kolství a kultury

âistoskvoucí prádlo versus ‰pinavá Bílina?
Ekologické centrum Most pro Kru‰-
nohofií, BudovatelÛ 2830, 434 37
Most, tel.: 476 703 992
http://www.ecmost.cz 
Vedoucí Centra - ing. SoÀa Hyky‰o-
vá, 602 389 354
e-mail:ecmost<\@>vuhu.cz

PfiestoÏe se kvalita povrchov˘ch

i podzemních vod postupnû zlep‰uje,

fieka Bílina patfií stále mezi nejzneãi‰-

tûnûj‰í vodní toky v âR. Pfiíãnou je

podle hydrologÛ její mal˘ prÛtok

a koncentrace chemické v˘roby na je-

jích bfiezích. PfiestoÏe na tomto toku se

mírnû sníÏil obsah rtuti <\<>http://bez-

jedu.arnika.org/latin2.asp/chemicka-

latka.shtml?x=214885>, stále je v ní

velké mnoÏství chlorovan˘ch látek,

boru a mûdi. V sedimentech je vysoké

mnoÏství hexachlorbenzenu. Dal‰ím

problémem vodních tokÛ a nádrÏí je

eutrofizace (pfiíli‰ vysok˘ obsah Ïivin,

pfiedev‰ím slouãenin dusíku a fosforu),

která zpÛsobuje zv˘‰enou produkci fias

a sinic, které ubírají kyslík ostatním or-

ganismÛm.

Na zneãi‰Èování vod se nepodílejí

jen prÛmyslové podniky a zemûdûlci,

ale kaÏd˘ z nás. PouÏíváním prá‰kÛ

obsahujících fosfáty pfiispíváme k rÛs-

tu zelen˘ch fias a tím k zneãi‰tûní vod-

ních tokÛ. Prací prá‰ky vybíráme

z rÛzn˘ch dÛvodÛ: podle ceny, v˘hod-

nosti balení, reklamy, kvality. U kvali-

ty by nás mûlo zajímat nejen to, zda

v˘sledkem praní bude ãistoskvoucí

prádlo, ale také jestli je ‰etrn˘ k Ïivot-

nímu prostfiedí. BûÏn˘ prací prostfiedek

totiÏ obsahuje aÏ 14 rÛzn˘ch látek, kte-

ré se po vyprání prádla dostávají do

odpadní vody a do Ïivotního prostfiedí.

Ekologické centrum Most radí
jak prát ekologicky:

Vybírejte bezfosfátové prací prá‰ky

a nejlépe prá‰ky se znaãkou “Ekolo-

gicky ‰etrn˘ v˘robek”

Správnû dávkujte. âím tvrd‰í voda,

tím vy‰‰í dávka. (V Bílinû je voda

mûkká, informace o tvrdosti vody

v dal‰ích obcích získáte na Zeleném

telefonu.)

Pro ruãní praní pouÏívejte m˘dlové

prací prostfiedky nebo tekuté prostfied-

ky, ty neobsahují fosfor.

Silnûji za‰pinûné prádlo pfiedem na-

moãte, skvrny odstraÀte dle osvûdãe-

n˘ch receptÛ.

Prádlo nepfiedpírejte. U‰etfiíte tak

vodu, energii i prací prá‰ek. 

Plnû vyuÏívejte kapacitu praãky.

Pfii nákupu nové praãky se zajímej-

te o její energetickou úspornost (ener-

getick˘ ‰títek).

NepouÏívejte univerzální prací

prá‰ky, vybírejte prá‰ky na bílé a ba-

revné prádlo.

Na vysoké teploty perte jen v˘ji-

meãnû (miminka, nemocní). 

NepouÏívejte zbyteãné aviváÏní

prostfiedky. Pfiíjemnû mûkké prádlo

získáme rovnûÏ su‰ením venku. 

AÏ budete ne‰Èastnû hledût na zele-

nou vodu, ve které jste se chtûli vy-

koupat, zkuste se zamyslet, zda vodní

kvût “nekrmíte” také vy. Ekologické

centrum Most vám poradí jaké prací

prostfiedky vybírat, aby va‰e praní by-

lo ohleduplné vÛãi Ïivotnímu prostfie-

dí. Volejte Zelen˘ telefon: 800 195

342.

(Dokonãení ze str. 1)
Díky moÏnosti dotváfiet hu-

dební aranÏmá vybran˘ch skla-

deb pro bílinské CD ve ‰piãkovû

vybaveném studiu a za pomoci

prvotfiídního mistra zvuku se po-

dafiilo spojit dohromady 12 skla-

deb odli‰ného stylu v pomûrnû

kompaktní celek. Pravdou je, Ïe

není mnoho hudebních nosiãÛ,

kde vedle sebe zazní klasika -

pop - komorní sbor - dûtská píseÀ

- recitace básnû - romská hudba -

muzikál.  Pozitivní reakce publi-

ka z obou koncertÛ naznaãovala,

Ïe toto setkání rÛzn˘ch stylÛ

hudby na‰lo své pfiíznivce. Fa-

nou‰kÛm dal‰ích z mnoha hu-

debních ÏánrÛ, pfiejeme mnoho

zdaru pfii realizaci jim blízk˘ch

projektÛ, neboÈ kaÏd˘ dal‰í poãin

v kultufie je obohacením na‰eho

spoleãného vefiejného Ïivota.

Na závûr je‰tû jednou dûkuje-

me v‰em, kdo pomohli tomuto

projektu na svût. Nûkter˘m

z nich se dostalo podûkování na

tûchto stránkách v minul˘ch ãís-

lech, vût‰ina své jméno v ãasopi-

se nenajde. DÛleÏitûj‰í je ale to

dobré, co si z tohoto poãinu od-

ná‰íme v sobû. To pfietrvá déle,

neÏ aktuálnost jakéhokoliv ãaso-

pisu.  Pfiejeme v‰em co nejpfií-

jemnûj‰í poslech CD a ãasté se-

tkávání se pfii kulturních akcích

v na‰em mûstû Bílina.        

Organizaãní t˘m HCMB

BELINENSIS III. -
K¤EST HUDEBNÍHO CD
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Na Teplickém

p fi e d m û s t í

vzniklo Romské

obãanské forum.

Je to vedle âlo-

vûka v tísni jiÏ

druhá organiza-

ce, která je za-

mûfiena na pod-

poru sociálnû slab‰ím lidem, ale ne-

jen jim. Mûsto Bílina pomohlo této

organizaci sehnat vhodné prostory

a pokud se toto sdruÏení ukáÏe jako

úãelové, budeme je podporovat

i v budoucnosti. Pevnû doufám, Ïe

se panu ·tefanu Tomá‰ovi povede

v‰e, co si pfiedsevzal a celá záleÏi-

tost povede k celkovému uklidnûní

v lokalitû Teplické pfiedmûstí.

Jednou z vûcí, kterou se nám

podafiilo dotáhnout do ‰Èastného

konce, je bezúplatn˘ pfievod ne-

mocnice s poliklinikou. Na Fondu

národního majetku jsem podepsal

Slovo starosty ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

smlouvu o pfievodu nemocnice,

stacionáfie a vily na Teplickém

pfiedmûstí. Podmínkou bezúplat-

ného pfievodu bylo zachování

zdravotnického zafiízení ve stej-

ném rozsahu, jako je v souãasné

dobû. Mûsto ani neuvaÏovalo

o nûãem jiném. V budoucnu bu-

dou probíhat jednání ohlednû vily

na Teplickém pfiedmûstí, které by

mohla b˘t udûlena v˘jimka a mo-

hla by se stát soukrom˘m objek-

tem. Na‰ím prvofiad˘m úkolem je

ale, zaji‰Èovat chod a provozu-

schopnost dnes jiÏ na‰í nemocnice

s poliklinikou.

■ AUTOBUSOVÉ NÁDRAÎÍ
USTOUPÍ OBCHODNÍMU
DOMU

JiÏ del‰í dobu se spekuluje

o tom, jestli do Bíliny pfiibude dal-

‰í obchodní stfiedisko a mûsto se

tak trochu rozdûlilo na dva tábory.

Jedna strana by uvítala vybudová-

ní dal‰ího obchodního fietûzce

a druhá je buì proti nebo jsou pro

vybudování obchodu, ale na jiném

místû. Jak to s nov˘m obchodním

stfiediskem vlastnû bude, prozradil

místostarosta Milan Pecháãek.

„Do rady mûsta pfii‰ly dva námûty

na vyuÏití pozemkÛ u autobusové-

ho nádraÏí. Dvû firmy mají zájem

o zpracování studie na obchodní

stfiedisko. Dnes uÏ víme, Ïe by to

mûlo b˘t pravdûpodobnû Tesco.

Zástupci této firmy  nám jiÏ pfied-

loÏili návrhy na dopravní fie‰ení,

umístûní parkovi‰tû, celkové vyu-

Ïití plochy autobusového nádraÏí

a vybudování nové budovy pro au-

tobusovou dopravu. VyuÏití tohoto

pozemku by bylo velice úãelné,

protoÏe autobusová doprava byla

pomûrnû omezena a v souãasné

dobû nepotfiebuje tolik prostoru.

Dal‰í kolo jednání bude probíhat

na ZM  8. 12. 2005. Zcela urãitû se

budeme ale  ubírat cestou realizace

obchodního centra.“

■ TRESTNÁ âINNOST SE
V AZYLOVÉM DOMù ROZ-
MÁHÁ

Severoãeské doly v Bílinû se uÏ

del‰í dobu pot˘kají s „mal˘mi“

zlodûji, ktefií vykrádají zaparkova-

ná auta jejich zamûstnancÛ. Na zá-

kladû stíÏností zamûstnancÛ a ‰et-

fiením bezpeãnostní agentury pfii-

stoupilo mûsto k radikálnûj‰ím

opatfiením. „·etfiením se opravdu

zjistilo, Ïe vykrádání aut, krádeÏe

ve skladech a dal‰í delikty, mají na

svûdomí pfieváÏnû dûti z Azylové-

ho domu. Osobnû jsem nav‰tívil

Azylov˘ dÛm spoleãnû s fieditelem

MûP M. ·piãkou a zástupci nadace

âlovûk v tísni. Nadace  pfiislíbila

sehnat finance na kamerov˘

systém, kter˘ by alespoÀ ãásteãnû

vyfie‰il tuto situaci. Romsk˘ porad-

ce ·tefan Tomá‰ bude jednat s ná-

jemníky Azylového domu a pouãí

je o následcích vypl˘vajících z jed-

nání jejich dûtí. Pfii opakovan˘ch

stíÏnostech a pfiípadnû dal‰ích de-

liktech, budou nájemníci z Azylo-

vého domu vystûhováni bez náhra-

dy jiného ubytování. V souãasné

dobû pfiipravujeme program, kter˘

by formou studia a zájmov˘ch

RADA MùSTA BÍLINY
uloÏila:
Vedoucímu stavebního úfiadu

a finanãního odboru provést kon-

trolu plnûní podmínek smlouvy

o pronájmu pozemkÛ v lokalitû

SHD. V pfiípadû nedodrÏení, pro-

vést pfiípadné kroky k v˘povûdi

smlouvy. 

Schválila:
Termíny svatebních obfiadÛ (vy-

jma mûsíce kvûtna), vãetnû jmen

oddávajících a místa konání sva-

tebních obfiadÛ  a vítání obãánkÛ

v roce 2006. 

Termíny konání schÛzí Rady

mûsta Bíliny v roce 2006:

leden  11 25   ãervenec 19   

únor 8 22   srpen 2 16 30 

bfiezen 8 22   záfií 13 27  

duben 5 19   fiíjen 11 25  

kvûten 3 17 31 listopad 29   

ãerven 14 28 prosinec 13   

Îádost paní D. ·tûpánkové

o souhlas s podnájmem nebyto-

v˘ch prostor - dámské kadefinictví

na Mírovém námûstí ã. 46, pro sl.

M. Augustoviãovou,  za stejn˘m

úãelem. 

Zvefiejnûní pronájmu sklepní

místnosti (koãárkárny) v Sídli‰ti

u Nového nádraÏí ã. 676/1, o v˘-

mûfie 12,58 m2, za úãelem sklado-

vacích prostor nábytku s tím, Ïe ve

smlouvû bude zakotveno, Ïe pfii

pfiípadné zmûnû uÏívání musí Ïada-

tel doloÏit nov˘ souhlas nájemníkÛ.  

Pronájem ãásti pozemkov˘ch

parcel ã. 2314 a 2315 o celkové v˘-

mûfie 557 m2 v k. ú. Bílina,  za úãe-

lem zfiízení zahrady, na dobu neur-

ãitou.  Nájemce je paní J. Králová.

Nájemné bude stanoveno dle smûr-

nice ã. 34 MûÚ Bílina.  

Pronájem ãásti  pozemkové par-

cely ã. 1636 /95 o v˘mûfie 48 m2

v k. ú. Bílina, jako manipulaãní

plochu na dobu neurãitou. Nájem-

ce je pan A. KruÏík, Nájemné bude

stanoveno dle smûrnice.  

Pronájem ãásti pozemkové par-

cely ã. 1674/6 o v˘mûfie cca 380 m2

v k. ú. Bílina, za úãelem zfiízení za-

hrady, na dobu neurãitou. Nájemce

je paní P. Strnadová. Nájemné bude

stanoveno dle smûrnice.  

Pronájem ãásti pozemkové par-

cely ã. 1117/1 o v˘mûfie cca 110 m2

v k. ú. Bílina, za úãelem zfiízení

dvorního traktu, na dobu neurãitou.

Nájemce je pan M. BadÏo. Nájem-

né bude stanoveno dle smûrnice.  

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na

poskytování pÛjãek z Fondu rozvo-

je bydlení pro rok 2006, dle uvede-

n˘ch podmínek. Povûfiuje Finanãní

odbor MûÚ a Stavební úfiad ke

zpracování návrhu jeho vyhodno-

cení a pfiedloÏení zastupitelstvu

mûsta ke schválení.

Nemûla námitek:
K podání Ïádosti o úhradu nákla-

dÛ spojen˘ch se zpracováním pro-

jektové dokumentace pro realizaci

díla, na odstranûní ekologick˘ch

‰kod, obcí Svûtec.

Neschválila:
Uzavfiení smlouvy s firmou

TROSIL, s. r. o. na provádûní od-

tahu vozidel na území mûsta. 

Projednala a pfiedkládá ZM
na vûdomí:

Nabídku manÏelÛ J. a L. Tfie‰Àá-

kov˘ch na vyuÏití pozemkÛ auto-

busového nádraÏí (AN). 

Îádost firmy Amadeus o prodej

mûstsk˘ch pozemkÛ p. ã. 2270/1,

p. ã. 2270/2, p. ã.  2270/3 v k. ú. Bí-

lina, za úãelem vybudování  ob-

chodního centra s pfiilehl˘m parko-

vi‰tûm a nov˘m AN.

Projednala a doporuãuje ZM
ke   schválení:

Zámûr realizace projektu „Vyu-

Ïití pozemkÛ v lokalitû AN v Bíli-

nû“  pro komerãní úãely, s moÏnos-

tí pfiípadného prodeje pozemkÛ.

Pfiijetí nabídky od DolÛ Komo-

fiany na bezúplatn˘ pfievod bytové-

ho fondu formou darovací smlou-

vy.

Jedná se o bytové domy ã. p. 751

(58 bytov˘ch jednotek) a ã. p. 752

- 756 (112 bytov˘ch jednotek) Za

Chlumem.

Zv˘‰ení ceny za uÏívání obyt-

n˘ch bunûk v Radovesické ulici na

80 Kã/osoba/den, s platností od

1. ledna  2006.

Návrh a pravidla rozpoãtového

provizoria mûsta, jeho zafiízení a fií-

zen˘ch organizací na rok 2006 ve

v˘‰i:

Pfiíjmy:  278 030 000 Kã

V̆ daje: 268 450 000 Kã

Financování: 9 580 000 Kã

Uzavfiení smlouvy mezi mûstem

Bílina a DP Ústeckého kraje, a. s.

o zaji‰tûní mûstské hromadné do-

pravy osob v roce 2006, s doplnû-

ním pfiepravy drÏitelÛ Jánského

zlaté plakety zdarma. 

Projednala a doporuãuje ZM
k zamítnutí:

Nav˘‰ení ceny jízdného MHD

o 1 Kã,  na celkov˘ch 8 Kã.

Projednala a doporuãuje ZM
k vydání:

Vydání  obecnû závazné vyhlá‰-

ky  ã. 8  - o systému nakládání s ko-

munálním a stavebním odpadem na

území mûsta Bíliny a zároveÀ ru‰í

vyhlá‰ku ã. 50 o nakládání s komu-

nálním odpadem na území mûsta

Bíliny v úplném znûní.

Vzala na vûdomí:
Informaci stavebního úfiadu t˘-

kající se objektu  hotelu ·tûpánsk˘

dvÛr, ·kolní ul. ã. p. 2 v Bílinû.

Zápisy ze zasedání bezpeãnostní

komise ze dne 9. 11., komise pro

‰kolství  kulturu  a sport  ze  dne

24. 10. a sociálnû zdravotní komise

ze dne 16. 11. 2005.

Ladislav Kvûch, 
tajemník MûÚ Bílina

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

na své 23. schÛzi konané dne 30. listopadu 2005 mimo jiné
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krouÏkÛ alespoÀ ãásteãnû fie‰il vol-

n˘ ãas tûchto dûtí,“ dodal starosta

Josef Horáãek.                      (lal)

■ HOTEL „DAGMAR“
V sousedství centrální jídelny

stojí zchátralá budova známá pod

jménem „Hotel Dagmar“. Kdysi

to mûl b˘t reprezentativní hotel

pro turisty, dnes útoãi‰tû lidí bez

domova nebo osob uÏívající psy-

chotropní látky. „Obãané se prá-

vem ptají, jestli mûsto bude s tou-

to budovou nûco dûlat. Tato budo-

va je zatím v drÏení banky a celá

záleÏitost je postoupena soudu.

Dokud nebudou vypofiádány ma-

jetkoprávní vztahy, nemÛÏeme

s tímto objektem jak˘mkoliv zpÛ-

sobem nakládat. Nûkolikrát jsme

Ïádali soud o vyjádfiení k tomuto

problému a upozorÀovali na

vzniklou situaci, Ïe budova je de-

vastována. Objekt je stále pod

zv˘‰enou kontrolou MûP, ale i tak

uÏ máme signály, Ïe si tam pfie-

váÏnû bezdomovci rozdûlávají

oheÀ. Z notáfiství jsme Ïádnou

konkrétní odpovûì nedostali ani

Ïádn˘ ãasov˘ horizont, kdy bude

celá záleÏitost vyfiízena,“ dodal

Milan Pecháãek.

■ BOÎÍ MUKA SE DOâKA-
LA

Stojí hned vedle vchodu do

kostela sv. Petra a Pavla. Nená-

padná BoÏí muka sem byla pfiesu-

nuta v roce 1973 z Jeni‰ova Újez-

da a jak se zjistilo, jsou zapsána

v Ústfiedním seznamu kulturních

památek âeské republiky pod re-

gistraãním ãíslem 2536/3. Na hla-

vici jsou vidût zbytky vytesané

ornamentální v˘zdoby a také leto-

poãet 1680. To je jiÏ slu‰né da-

tum, abychom této památce vûno-

vali patfiiãnou pozornost. Pro nû-

které bylo pfiekvapením, Ïe zrov-

na já se stále zasazuji o její zá-

chranu. Pozorn˘ obãan jiÏ dávno

zjistil, Ïe hlavice  se rozpadá a jen

rychl˘ zásah ji mÛÏe zachránit.

A bylo by ‰koda, pokud by to by-

lo jinak, kdyÏ se datuje rokem

1680. A tak jsem s radostí pfiijal

zprávu, Ïe  Nadace Obãanského

fóra si na Bílinu vzpomnûla

a v rámci programu Opomíjené

památky 2005 schválila  finanãní

grant.  Nyní jiÏ nic nebrání mûstu

v tom, aby v‰ichni milovníci histo-

rie dostali pûkn˘ vánoãní dárek

v podobû zahájení opravy kulturní

památky.       

Oldfiich BUBENÍâEK

Z va‰ich dopisÛ...
■ VáÏená redakce Bílinského
zpravodaje.

V 23. ãísle Va‰eho ãtrnáctideníku

ze dne 10. 11. 2005 jsem se doãetla

o snahách pana ·ebka a âeské lá-

zeÀské a zdravotní spoleãnosti o v˘-

stavbû Domu s peãovatelskou sluÏ-

bou v Bílinû a Ïe se hledá lokalita

pro tuto stavbu.

MoÏná, Ïe by stálo za zamy‰lení,

podívat se po jiÏ stojících objektech

v na‰em mûstû. Snaha o kvalitní pé-

ãi o seniory je jistû chvályhodná. Za-

ráÏí mû jen, Ïe se jiÏ dávno nikdo ne-

zab˘val pfiestavením b˘val˘ch lá-

zeÀsk˘ch budov k tomuto úãelu.

Kdo jin˘ neÏ âeská lázeÀská a zdra-

votnická spoleãnost by mûl mít o ty-

to budovy zájem a tuto snahu mûsta

podporovat. A tak nádhern˘ park

v okolí by jistû pfiilákal i mnohé

z dûtí a vnouãat tûchto seniorÛ do

na‰eho mûsta.

Pokud jde o zmiÀované pozemky

v blízkosti sídli‰È, nehodily by se víc

k v˘stavbû nov˘ch rodinn˘ch domÛ?

Pokud jde o tzv. Domovinky, není

v na‰em okolí fiada b˘val˘ch jeslí ãi

‰kolek s bezbariérov˘m pfiístupem?

Nevím, kolik penûz je k tomu v‰e-

mu zapotfiebí, ale jsou-li peníze na

novou v˘stavbu, lze je snad vyuÏít

i na pfiestavby.

Asi je to velká troufalost mluvit

(psát) o vûcech, o kter˘ch mnoho ne-

vím. Jako ãlovûku Ïijícímu v Bílinû

jiÏ fiadu let, je mi líto lázeÀského

parku i b˘val˘ch lázní. A ãekání na

dal‰í zaruãenou spoleãnost ochotnou

obnovit provoz lázní se mi taky pfií-

li‰ nelíbí.                     S pozdravem 

va‰e ãtenáfika Zdena Beránková

Z mé strany se  jednalo o informa-
ci obãanÛm, Ïe taková nabídka od
v˘‰e zmínûné spoleãnosti pfii‰la

a doposud nebyla projednána ani
v Radû mûsta.

Názor paní Beránkové je logick˘
a je mi jasné, Ïe tak uvaÏuje fiada
obãanÛ. Samozfiejmû, Ïe objektÛ ne-
bo lokalit pro pfiestavbu nebo v˘-
stavbu Domu s peãovatelskou sluÏ-
bou se nabízí nûkolik. V úvahu urãi-
tû pfiicházejí b˘valé budovy M· ne-
bo Z·, ale návrh bude projednávat
Rada mûsta a na základû vyjádfiení
Rady se mÛÏeme rozhodnout, která
z variant bude efektivnûj‰í. V pfií‰tím
roce zaãne první etapa rekonstrukce
Domu s peãovatelskou sluÏbou
v Havífiské ulici. Pfiestavba bude ve-
dena v mûfiítku dne‰ního standardu
tzn. bezbariérové pfiístupy, v˘tahy,
rehabilitaãní tûlocviãny, dostavby jí-
delen, spoleãensk˘ch místností
a úpravy parku. Celá rekonstrukce
je navrÏena tak, aby se co nejménû
dotkla nájemníkÛ, v praxi to zname-
ná, Ïe bude rozdûlena do nûkolik
etap.

O opûtovné otevfiení lázní se mûs-
to snaÏí jiÏ 8 let. Pfiíslu‰né kroky  jiÏ

byly uãinûny, ale vzhledem k vysoké
finanãní nároãnosti se to zatím neda-
fií dotáhnout do konce, je to bûh na
dlouhou traÈ. Nadále drÏíme statut
„LázeÀské mûsto“ a i léãebné indi-
kace jsou nepfietrÏitû uvádûny v pfie-
hledu lázeÀské léãby âR v materiá-
lech Ministerstva zdravotnictví. Ob-
novením bílinsk˘ch lázní se zab˘vá
tzv. LázeÀská komise zfiízená zastu-
pitelstvem mûsta.

Místostarosta Roman ·ebek

■ Plavecká ‰kola Medúza
...pofiádá odpolední kurzy plavání

pro zaãáteãníky i pokroãilé. Kurzy

vedou zku‰ení uãitelé plavání, ktefií

vedou i základní plaveck˘ v˘cvik pro

Ïáky Z·. Hlavním cílem v˘uky je do-

konalé seznámení s vodou a nácvik 1-

2 plaveck˘ch zpÛsobÛ. K dispozici

jsou plavecké pomÛcky pro snadnou

orientaci ve vodû a klouzaãka.

Kurzy budou probíhat dlouhodobû

do konce ‰kolního roku. Pro dûti od 4

do 10 let kaÏdou stfiedu od 17 do 18

hod. sraz v 16.45 ve vestibulu haly.

Vstupné 20 Kã, vyuã. hodina 30 Kã,

permanentka - 10 vstupÛ za 150 Kã.

V. ·ediv˘

V. ·ediv˘, 3,5let˘ Michálek Erben s talentovan˘m plavcem Mareãkem Ba-
Ïantem.                                                                       Foto: M. Erben

Mikulá‰ v M· ·vabinského

âert s Mikulá‰em nadûlovali v M·.                               Foto: V.  Weber

Ve ãtvrtek 1. 12. 2005 bylo v na-

‰í matefiské ‰kole divadlo Rozma-

r˘nek z Mostu. Hráli dûtem pohád-

ku O ãertech. Dûti s herci spolu-

pracovaly, byla zde krásná pfiedvá-

noãní nálada. Dûti si ani nev‰imly,

Ïe mezi nû pfii‰el ãert. V tu chvíli

se zastavilo kde které srdíãko ma-

lého diváka. V‰echny dûti byly

hodné, nikdo nezlobil.

Kost˘my hercÛ byly tak oprav-

dové, Ïe by se báli i dospûlí. Dûti

nemohly strachem ani promluvit,

ale na‰li se i hrdinové. Celou ‰kol-

kou znûly písniãky, básniãky, aby

si zaslouÏily nûjakou tu dobrotu.

Se slibem, Ïe uÏ budou hodnûj‰í

a poslouchat rodiãe se Mikulá‰

a ãert s dûtmi rozlouãil a fiekl, Ïe se

je‰tû pfiíleÏitostnû staví, zda jsou

dûti hodné.            E. RÛÏiãková



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ 58. PROSINCE 2005

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

■ PARKOVÁNÍ NA TEPLIC-
KÉM P¤EDMùSTÍ A V PANE-
LOVÉM SÍDLI·TI

Automobilová doprava se neu-

stále rozrÛstá a tím pfiidûlává vrás-

ky nejenom ekologÛm, ale také

mûstÛm, které musí fie‰it otázku

parkovacích míst. V na‰em mûstû

je situace stejná a proto si Mú v Bí-

linû nechal zpracovat studii, kam

by se dala zakomponovat parkova-

cí místa v Panelovém sídli‰ti a na

Teplickém pfiedmûstí. „Do studie

byla zahrnuta v‰echna volná místa,

která by mohla b˘t vyuÏita jako

parkovací plocha. V nûkter˘ch pfií-

padech je to sice na úkor zelenû,

ale následnû  mÛÏeme uvaÏovat

o vysázení nov˘ch stromÛ. S reali-

zací bychom chtûli zaãít pfií‰tí rok

na Teplickém pfiedmûstí u hlavní

silnice a vytvofiit podélné stání pro

automobily. Na v˘stavbu nov˘ch

parkovi‰È jsme vyhradili 1 milion

Kã. Tato ãástka by mûla b˘t  na v˘-

stavbu parkovi‰È  od kfiiÏovatky

Studentská aÏ na konec sídli‰tû do-

staãující. V‰e probíhá za úãasti ob-

ãanÛ,“ vysvûtlil místostarosta Mi-

lan Pecháãek.        (lal)

■ SOUTùÎ O NEJKRÁSNùJ·Í
SRDÍâKO

V sobotu se v DDM konala

„soutûÏ“ o nejhezãí perníkové sr-

díãko pro maminku. „SoutûÏ

v uvozovkách, protoÏe vítûzové

jsou v‰ichni, kdo se zúãastní.

Hlavním cílem je pfiedev‰ím dárek

pro maminky od dûtí, o to cennûj-

‰í, Ïe ho vytvofií samy. Srdíãka vy-

rábíme tradiãnû pfied vánoci a letos

jsme se se‰li uÏ posedmé,“ dodala

J. Jeriová.                                     (lal)

■ V BÍLINù ZAâNE SLOUÎIT
MOTORISTÒM NOVÁ âER-
PACÍ STANICE JET

¤idiãi zde najdou kvalitní a lev-

né pohonné hmoty. Spoleãnost Co-

nocoPhillips Czech republic, pro-

vozující síÈ ãerpacích stanic JET,

chystá na pátek 9. prosince pfiekva-

pení pro obyvatele Bíliny i v‰ech-

Aerobik v DDM pfiivezl domÛ vítûzství
Nová sezona zaãala a my jsme

se o letním soustfiedûní poctivû
pfiipravovali. Skupina CIK -
CAK funguje pátou sezonu
a skupina CAVIKY tfietí sezonu.
Postupem ãasu vidím, jak z ma-
l˘ch holãiãek rostou velké sleãny
a moc si toho váÏím, Ïe i já mohu
b˘t souãástí jejich Ïivota. Mám
je opravdu moc ráda a i kdyÏ mû
nûkdy nazlobí, na druhou stranu
mi to tisíckrát vynahradí. Aero-
bikovou sezonu zaãínáme s no-
vou sestavou a nov˘m oblekem.
Pofiízení profesionálního obleku
na aerobik není opravdu levná
záleÏitost. Jeden oblek stojí cca
2500 Kã. Proto bych chtûla jme-
novitû podûkovat tûm, ktefií nám
pomáhají k vítûzství.

Chalupná Jana • STAMD Arpád

• Petr VáÀa • Mgr. Anna Spáãilová

- lékárna Salvia • Dalibor Duda -

Metal Czech, s .r. o. • Václav Ro-

ze‰ij • Hana Baìurová - Îárová

zinkovna Bílina, a. s. • Fa. HA-

Labem pod názvem Aerobic north

show. SoutûÏily zde t˘my z Ústí

nad Labem, Litvínova, Prahy,

Kladna, Mnichova Hradi‰tû atd.

Skupina CAVIKY soutûÏila v kate-

gorii B, kde se utkala ze ‰esti t˘my

a vyhrála 1. místo. Skupina CIK -

CAK soutûÏí v kategorii C, kde

bylo osm t˘mÛ a vyhrála také 1.

místo. Holky byly skvûlé a udûlaly

mi velkou radost.

Od záfií pracujeme s nov˘mi dût-

mi v kategorii A, to jsou pfied‰kol-

ní dûti. Zúãastnily se s námi jejich

úplnû prvních závodÛ a ukázaly

nám, Ïe se nebojí a Ïe je aerobik

baví. V této kategorii byla pouze

dvû druÏstva, protoÏe s tak mal˘mi

dûtmi je práce velice nároãná, ale

my se toho nebojíme. Cipískové

získali pohár za 2. místo a v‰em se

moc líbili.

V leto‰ním roce nás ãeká je‰tû

jedna soutûÏ v prosinci, ale hlavní

sezona zaãíná od ledna do kvûtna,

tak nám drÏte palce.

Dûkujeme Vûra Ryjáãková,
odd. tûlov˘chovy

KIM,  s. r. o. • Fa. ELEKTRAM,

spol. s r. o. • Jifií Takáã - TOPAV •

Gabriela Adamcová • Josef Hanz-

lík • Mechanika Teplice.

V‰em opravdu velice dûkuji

a velmi ráda pfiivítám v‰echny dal-

‰í sponzory, ktefií by chtûli sponzo-

rovat tak skvûlé a ‰ikovné dûti.

Tuto nedûli probûhly první zá-

vody t˘mÛ v aerobiku v Ústí nad

Skupina Cik-cak.                                         Foto: Gabriela Adamcová

Skupina Caviky.                                                    Foto: Pavel JabÛrek

Za dûtmi pfiijel JeÏí‰ek
V pátek 25. 11. 2005 v odpoled-

ních hodinách na zahradû DDM
probíhala akce - Pfiijede k nám Je-
Ïí‰ek. Ráno nám krásnû nasnûÏilo,
a tak zahrada v DDM byla vánoã-
nû bílá a promrzlá. Celé odpoled-
nû probíhaly pfiípravy na JeÏí‰ka.
Stavûní stánkÛ, podia a zdobení
stromeãku, aby v‰e bylo pfiiprave-
no pro dûti, které pfiijdou sdûlit
svá pfiání JeÏí‰kovi. Zahrada a ná‰
domeãek se zaãal zaplÀovat dûtmi
i dospûl˘mi a v‰ichni ãekali na pfií-
jezd JeÏí‰ka. âekání bylo vyplnû-
no diskotékou pod taktovkou V.
Vébra.

Dûti mohly zdobit vánoãní  per-

níãky nebo vyrobit vánoãní zvone-

ãek. V dal‰ím stánku si dospûláci

i dûti mohli koupit mal˘ dárek pro

své blízké nebo nûco dobrého na

zub. Zima uÏ nám ukázala, Ïe klepe

na dvefie, mrzlo, ale náladu nám to

nezkazilo. V tûlocviãnû DDM probí-

halo promítání pohádek, kde se dûti

mohly zahfiát. Pátá hodina se blíÏila

a v‰ichni se tû‰ili na JeÏí‰ka. Ten za-

tím projíÏdûl celou Bílinou a ukázal

tak dûtem, Ïe se Vánoce opravdu blí-

Ïí. Jakmile dûti usly‰ely rolniãky,

bûÏely uvítat JeÏí‰ka a Ledovou krá-

lovnu. Ti se museli prodrat davem

a kdyÏ se jim to povedlo, vystoupili

na podium, ze kterého pozdravili dû-

ti. JeÏí‰ek slíbil, Ïe se jejich pfiání

pokusí vyplnit.

Bylo opravdu moc pûkné vidût

spoustu dûtí a pozorovat je, jak se tû-

‰í na to, aÏ pfiijdou k JeÏí‰kovi a sdû-

lí mu svá pfiání. V‰echna pfiání byla

snad vyfiãena a nakonec celé akce

nás ãekal bonbónek v podobû ohÀo-

stroje. Pomalu zaãínal veãer, mrzlo,

ale nám bylo dobfie. JeÏí‰ek odjel

a doufáme, Ïe 24. prosince budou

dûti spokojené a ‰Èastné.

Vûra Ryjáãková,  odd. tûlov˘chovyFoto: V. Weber

I ti nejmen‰í chtûjí vyrobit srdíãko
pro maminku. J. Jeriová s nej-
mlad‰í úãastnicí.    Foto: V. Weber
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ny motoristy projíÏdûjící mûstem.

Je jím novû vybudovaná ãerpací

stanice na kfiiÏovatce hlavního ta-

hu Teplice - Most a komunikace

smûfiující do centra.

JET: Táhneme ceny k zemi

Na fiidiãe tak v této lokalitû ãeká

od zmínûného data nepfietrÏit˘ ãty-

fiiadvacetihodinov˘ servis sluÏeb,

mezi nimiÏ nechybí moderní shop

na plo‰e 50 ãtvereãních metrÛ na-

bízející kvalitní obãerstvení a ãer-

stvé potraviny v kaÏdou denní

i noãní dobu pro celou rodinu.

K tomu pak nabídka v‰ech druhÛ

pohonn˘ch hmot nejvy‰‰í kvality

za pfiíznivé ceny a motoristické do-

plÀky. Pro mûsto je dobrou zprá-

vou mimo jiné vytvofiení sedmi aÏ

osmi nov˘ch pracovních míst.

„Zatímco se konkurenãní spo-

leãnosti snaÏí zákazníky nalákat na

rÛzné bonusy vázané na mnoÏství

odebraného paliva, my jsme zvoli-

li cestu trvale nízk˘ch cen. Jin˘mi

slovy: U JET nakoupí v˘hodnû

kaÏd˘. Majitel deseti kamionÛ stej-

nû jako vlastník zahradní motoro-

vé sekaãky,“ uvedl manaÏer pro

marketing a komunikaci spoleã-

nosti ConocoPhilips Filip Balcá-

rek.

■ MùSTO P¤EVZALO SPRÁ-
VU NAD HNSP

Mûsto Bílina se v posledním ro-

ce intenzivnû snaÏilo o bezúplatn˘

pfievod HNSP do své správy.

Smlouva je jiÏ podepsaná a HNSP

patfií mûstu. „ProtoÏe jde o celkem

znaãn˘ majetek, bylo svoláno za-

sedání zastupitelstva. To po krátké

diskusi potvrdilo v‰emi hlasy, Ïe

mûsto Bílina pfiijímá HNSP bezú-

platn˘ pfievod za stanoven˘ch pod-

mínek. Souãástí pfievodu je vila na

Teplickém pfiedmûstí, kde v sou-

ãasné dobû sídlí  dûtská ordinace,

která bude zachována. Do pfievodu

je  zahrnut stacionáfi Za Chlumem,

kter˘ je mimo provoz. U stacioná-

fie budeme Ïádat o v˘jimku ve

smlouvû, aby mohla b˘t tato budo-

va pronajata pro úãelné vyuÏití.

Jednali jsme o moÏnosti vyuÏití

stacionáfie pro Domov dÛchodcÛ

nebo Domu s peãovatelskou sluÏ-

bou, ale ãástka na opravy byla cel-

BELINENSIS III. - K¤EST HUDEBNÍHO CD

Autofii projektu „Hudební CD Mûsta Bíliny“, Zdenûk
Rendl ml. a René ·tûpánek, se rozhodli vûnovat ãest-
nou desku místnímu váÏenému hudebníkovi p. Fran-
ti‰ku Hodaãovi, jako projev úcty za jeho celoÏivotní
pfiínos bílinské kultufie.                       Foto: J. Vávra

Pfiíjemné pfiekvapení pfiipravilo organizátorÛm projektu
na‰e gymnázium. Obohatilo CD vlastní autorskou sklad-
bou „Cena za ‰tûstí“ s jímavou melodií a textem napl-
nûn˘m lidskostí, o ‰tûstí a pfiátelství. To z interpretÛ vy-
zafiovalo i v nahrávacím studiu a z nahrávky písnû na
CD je to „cítit“. Autory zmiÀované skladby jsou Zuzana
Potoãková a profesor bílinského gymnázia Jifií Nov˘,
kter˘ se rovnûÏ podílel na interpretaci skladby spolu
s Jaroslavou Tomanovou, Veronikou Hennlichovou, ·tû-
pánkou Pele‰kovou a souborem tvofien˘m studenty gym-
názia. Na fotografii jsou v popfiedí Iva Tomancová a Ji-
fií Nov˘, za nimi dal‰í ãlenové souboru místního gymná-
zia. Na koncertû se pfiedstavili se skladbami „Padá
sníh“ a „Cena za ‰tûstí“, kterou zahráli v jiném aranÏ-
má neÏ na CD. V obou interpretacích chytal jejich v˘kon
za srdce.                                                Foto: J. Vávra

Díky podpofie velkého poãtu pfiispûvatelÛ bylo moÏno vy-
produkovat koncert vãetnû fiady  v Bílinû zatím nevída-
n˘ch svûteln˘ch a zvukov˘ch efektÛ. Souãástí nûkolika
skladeb byla i profesionálnû ztvárnûná videoprojekce, s
jejíÏ instalací, stejnû jako s mnoha jin˘mi vûcmi ochotnû
pomáhali pracovníci kulturního centra Kaskáda. Auto-
rem videoklipÛ byl Luká‰ Bal˘.               Foto: J. Vávra

Velmi dÛleÏit˘m a zároveÀ pfiíjemn˘m aspektem projektu
Belinensis je podpora bílinsk˘ch talentÛ. Radost nám
v tomto smûru dûlá a velk˘m pfiíslibem do budoucna je
Klára Kozlovská. SvÛj nesporn˘ talent, kter˘ jiÏ úspû‰nû
prokázala vítûzstvím v nûkolika pûveck˘ch soutûÏích, dá-
le rozvíjí u pfiedních hudebních pedagogÛ v Praze. Na je-
vi‰ti Mûstského divadla zúroãila svou letitou práci na
svém umûleckém rÛstu, vãetnû pfiirozeného pohybu a pfie-
svûdãivého projevu.                                 Foto: J. Vávra

Dûtsk˘ pûveck˘ sbor ZU·, kter˘ dlouhodobû vede pa-
ní uãitelka Alena HyÈhová, Komorní pûveck˘ sbor Ko-
mofiinka a Baletní soubor ZU·, nacviãující pod vede-
ním paní uãitelky Petry Bûláãové  v˘raznû pomohly
k romantickému vyznûní skladby „Sebastian mezi lid-
mi“, kterou zazpívala v sólovém partu vedoucí Komo-
fiinky Veronika Duchoslavová. Zvlá‰tní obdiv si za-
slouÏí zejména baletky, za to, jak se dokázaly vypofiá-
dat s technikou zásadnû omezen˘m prostorem na je-
vi‰ti. Oba tyto soubory, jeÏ letos odvedly pfiedev‰ím
dobrou práci pro sólisty, dostanou v pfií‰tím roãníku
Belinensis v˘raznûj‰í prostor.               Foto: J. Vávra

Poslední sekundy pfied kfitem CD. âestn˘ ãlen organi-
zaãního t˘mu HCMB a fieditel DolÛ Bílina, ing. Anto-
nín Vincenc, kter˘ rovnûÏ osobnû podpofiil vznik bílin-
ského CD v˘znamnou finanãní ãástkou, právû zaãal
uvolÀovat ‰punt ‰ampusu, starosta mûsta Josef Horá-
ãek jiÏ drÏí pfiipravené CD. S detaily kfitu seznamuje
diváky Mgr. Zdenûk Svoboda, Ph.D., kter˘ si za v˘bor-
n˘ v˘kon ve své moderátorské premiéfie vyslouÏil velké
uznání divákÛ.                                    Foto: J. Vávra
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kem vysoká a lokalita, kde stacio-

náfi stojí je pomûrnû frekventova-

ná,“ sdûlil místostarosta Milan Pe-

cháãek                                 (lal)

■ RYBNÍKY V „BEZOVCE“
âEKÁ OPRAVA

V Bezovce u druhého rybníku je

poru‰ena spodní hráz a proto mûs-

to pfiistoupilo za pomoci dotaãního

titulu k opravû. „Rybník nelze na-

plnit na poÏadovanou v˘‰ku, pro-

toÏe hráz prosakuje. Je to stejn˘

problém jako pfied tfiemi lety u prv-

ní hráze. V souãasné dobû máme

projekãní fie‰ení, jak postupovat

pfii opravách, s tím je spojeno fie‰e-

ní s pfiívodem Lukovského potoka,

kde je také znaãnû poru‰ená kana-

lizace. PoÏádali jsme Krajsk˘ úfiad

o dotaci na tyto opravy, jelikoÏ  se

pohybují na hranici 500 000 Kã,“

vysvûtlil místostarosta Milan Pe-

cháãek.                                (lal)

■ INFORMACE  O ODPADO-
VÉM HOSPODÁ¤STVÍ V NA-
·EM MùSTù

Jaká je souãasná situace?
Nelze uvádût Ïádné optimistické

hodnocení stavu. Okolí mûsta

a ãasto i mûsto samotné je zamofie-

no ãern˘mi skládkami. Na území

mûsta se nachází nûkolik kritic-

k˘ch lokalit, kde se tyto nepovole-

né skládky opakovanû objevují

a pfiestoÏe tato místa kontrolují

hlídky MûP, nedafií se je uhlídat.

Pokud se ãerná skládka objeví na

pozemku ve vlastnictví Mûsta Bíli-

ny a nezjistí se, kdo tuto skládku

zaloÏil, náklady na odstranûní ne-

sou Mûstské technické sluÏby

a Mûsto Bílina a v koneãném dÛ-

sledku se tyto náklady objeví zahr-

nuté ve v˘poãtu místního poplatku

za provoz systému nakládání s ko-

munálním a stavebním odpadem

na území mûsta Bíliny ãili velmi

zjednodu‰enû fieãeno v poplatku za

odpady. Dal‰ím ne‰varem je nepo-

fiádek kolem klasick˘ch i velkoka-

pacitních kontejnerÛ, kdy kaÏdé

ráno objíÏdí nákladní vÛz MTS Bí-

linu a sbírá odpad, kter˘ se volnû

povaluje kolem tûchto sbûrn˘ch

nádob. Tento „úklid“ se znaãnû

prodraÏuje a je také zahrnut v po-

platku za odvoz odpadu.

„Kam s ním?“
Obyvatelé na‰eho mûsta mají

nûkolik moÏností, kam mohou od-

kládat odpad. Jak jiÏ bylo napfi.

v Bílinském zpravodaji uvefiejnû-

no, kromû klasick˘ch sbûrn˘ch ná-

dob o obsahu 110 l, sbûrn˘ch ná-

Starosta mûsta Josef  Horáãek podûkoval organizáto-
rÛm projektu HCMB za odvedenou práci ve prospûch
Bíliny a podûkování vyjádfiil i v‰em, kdo se k projek-
tu pfiipojili se svou pomocí. Sám byl prvním v˘znam-
n˘m pfiispûvatelem mimo organizaãní t˘m a svou zá-
‰titu nad projektem jednoznaãnû nepojal formálnû,
ale vûnoval jeho podpofie mnoho hodin ze svého vol-
ného ãasu.   

Interpretku romské skladby „Besame mucho“, Stefany
Ruso, známou i daleko za hranicemi na‰í zemû, dopro-
vodil poãetn˘ romsk˘ sbor pod vedením v˘borného ky-
taristy a pfiedsedy Parlamentu RomÛ Mostecka, pana
Emanuela Kováãe a jako host Raven. Tento v‰estran-
n˘ hudebník ovládá pfies ãásteãn˘ zrakov˘ handicap
desítky hudebních nástrojÛ a byl to on, kdo na‰im na-
d‰encÛm otevfiel ve svém studiu bránu do profesionál-
ního svûta hudby.

Mgr. Jan Mary‰ko oslnil bílinskou vefiejnost v roli
sbormistra. Jeho nesmírn˘ pfiínos se projevil zejména
v prÛbûhu obou vefiejn˘ch natáãecích dnÛ, kdy dokázal
bravurnû obstát tváfií v tváfi poãetn˘m sborÛm ãítají-
cím nûkolikasetnásobnou pfiesilu. V souvislosti s natá-
ãením patfií veliké podûkování rovnûÏ v‰em fieditelkám
bílinsk˘ch ‰kol za vstfiícnost k projektu a nemen‰í dík
patfií rovnûÏ v‰em uãitelÛm, ktefií se podíleli na nácvi-
ku dûtsk˘ch skladeb i vyfiizování mnoha nejrÛznûj‰ích
organizaãních záleÏitostí.  

Pfiednesem dvou písní obohatil slavnostní veãer pû-
veck˘ soubor Schola Viva. Ten se pfii vzniku bílinské-
ho CD stal jednou z jeho hlavních opor. Ne‰lo jen o
interpretaci vlastních skladeb, ale téÏ o v‰estrannou
pomoc jeho ãlenÛ ménû zku‰en˘m „kolegÛm“, pfii na-
táãení sborÛ i nácviku skladeb s dûtmi na ‰kolách.

Jedním z vrcholÛ veãera byl pfiednes pûvecky velmi
nároãné, anglicky zpívané skladby Andrewa Lloyda
Webbera „Fantom  opery“. Îenského sólového partu
se zhostila Pavlína Seniã a v rámci muÏského partu se
na CD i na koncertu pfiedstavil pan Josef ·tágr, kter˘
je vefiejnosti znám˘ jako pfiedstavitel mnoha prestiÏ-
ních muzikálov˘ch rolí, mezi nûÏ patfií napfiíklad Jidá‰
v muzikálu Jesus Christ Superstar, Perón v Evitû ãi ak-
tuálnû inspektor Javer v muzikálu Bídníci a role inÏe-
n˘ra v Miss Saigon. Oba umûlce na CD doprovodil
také Ïensk˘ a muÏsk˘ sbor.                 Foto: V. Weber

Veronika Duchoslavová, která se na slavnostním veãe-
ru Belinensis zhostila spolu se Z. Svobodou funkce
moderátorky veãera i zpûvaãky nûkolika písní, podala
je‰tû vût‰í v˘kon, neÏ bylo vefiejnosti známo. Poslední
dny pfied koncertem totiÏ spala jen pár hodin a neoce-
nitelnû pomáhala s organizaãními náleÏitostmi.   

Fota: J. Vávra
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dob na separovan˘ komunální od-

pad (papír, plasty, sklo a v nûkte-

r˘ch lokalitách i bioodpad), odpad-

kov˘ch ko‰Û na vefiejn˘ch pro-

stranstvích a velkokapacitních kon-

tejnerÛ o obsahu 5m3 (na objemn˘

komunální odpad - napfi. nábytek),

vznikla otevfiením sbûrného dvora

v areálu MTSB v loÀském roce

dal‰í moÏnost, kam lze odkládat

ostatní i nebezpeãn˘ odpad. Sbûrn˘

dvÛr je urãen pro fyzické osoby

i osoby právnické a fyzické opráv-

nûné k podnikání. Obãané mûsta

Bíliny mají moÏnost zde bezplatnû

ukládat odpad jakéhokoliv charak-

teru do hmotnosti cca 300 kg na

osobu. MTS Bílina navíc nabízejí

obãanÛm od r. 2006 sluÏbu na tele-

fon (417821580), tj. odvoz objem-

ného odpadu do 300 kg na zavolá-

ní za poplatek od 20 do 200 Kã

(podle poãtu kusÛ ãi objemu). Zde

pfiichází v úvahu napfi. nepotfiebn˘

nábytek, televize, lednice, praãka,

odpad vznikl˘ pfii rekonstrukci by-

tu ãi domu, atd. Podnikatelé mohou

uzavfiít s MTSB písemnou smlouvu

a poté vyuÏívat systém nakládání

s odpady, kter˘ je zde nastaven

obecnû závaznou vyhlá‰kou, dále

mohou ukládat odpady na v˘‰e

zmínûn˘ sbûrn˘ dvÛr (za poplatek

dle ceníku) nebo odpad ukládat na-

pfi. na skládce Chotovenka - Pís-

kovna ãi vyuÏívat jiná zafiízení ur-

ãená k odstraÀování odpadÛ v sou-

ladu se zákonem ã. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch

dal‰ích zákonÛ, v platném znûní.

Jaké mohou b˘t dÛsledky.
ZpÛsob nakládání s odpady bu-

de se zv˘‰enou intenzitou kontro-

lovat jak Odbor Ïivotního prostfie-

dí MûÚ Bílina, tak MûP Bílina.

V pfiípadû zji‰tûného poru‰ení plat-

né obecnû závazné vyhlá‰ky

o systému nakládání s odpady fy-

zickou osobou se pfiistoupí k sank-

cím dle zákona ã. 200/1990 Sb.,

o pfiestupcích v platném znûní, kdy

lze uloÏit pokutu do v˘‰e 50 000

Kã a § 69 zákona ã. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch

dal‰ích zákonÛ, v platném znûní,

kdy lze za odloÏení autogramu

uloÏit pokutu aÏ do v˘‰e 20 000

Kã. V pfiípadû poru‰ení zmínûného

zákona o odpadech právnickou

osobou nebo fyzickou osobou

oprávnûnou k podnikání, bude

správní orgán postupovat dle § 66

tohoto zákona, kde se stanovují

pokuty za ustanovení zákona o od-

padech, které mohou dosáhnout

v˘‰e aÏ 1 000 000 Kã.

Gaia Mesiah pafiily v Bílinû
Skupina, jejíÏ název znamená v pfiekladu Spasitel

planety vystoupila uplynulou sobotu v bílinské Fontá-

nû. Dnes ãtyfiãlenná skupina vydala jiÏ své druhé CD

a jejich souãasné úspûchy nejsou ani zdaleka zapfiíãi-

nûny exotikou dívãí skupiny. Drsnost a syrovost proje-

vu na jevi‰ti není vÛbec pfiedstíraná. První vûta zpû-

vaãky Marky Rybin po pfiíjezdu do Bíliny: „Prosím tû,

máte Absint?“, naznaãila, kudy se bude dne‰ní veãer

ubírat. Holky prostû koncertování baví, tû‰í se na ad-

renalin a rozhodnû jsou exhibicionistky. Prostû mají

v‰echny pfiedpoklady vytvofiit v sále skvûlou atmosfé-

ru a jejich koncerty stojí za to vidût „naÏivo“. Kapela

vznikla v roce 2001, kdy se se‰ly kytaristka Santa Mo-

rella a bubenice Misha Cortéz a zjistily, Ïe se jim líbí

stejná muzika. Pozdûji se k této dvojici pfiidala zpû-

vaãka Marka Rybin a pr˘ vdechla kapele Ïivot. Ne-

vím, rozhodnû v‰ak je Marka na koncertech dominant-

ní osobností a její projev je naprosto pfiesvûdãiv˘ a je‰-

tû násobí vysoké nasazení hráãek na hudební nástroje.

Tuto osu hlavních tfií protagonistek nedávno doplnil

Beauty Mike (Michal Krásn˘), baskytarista, kter˘ vy-

stfiídal Adama Stivína, resp. Joshe Stewarta. 

Skupina nejradûji koncertuje bez pfiedkapely a toto

pfiání pofiadatelé respektovali. Je velice tûÏké nabudit

diváky jiÏ od první písnû, ale Gaia Mesiah to dokáza-

la úplnû pfiirozenû.  V podání Marky Rybin se stává

zpûv sportovní disciplínou, neboÈ pro její neustál˘ po-

hyb ji po vût‰inu koncertu nebylo moÏno ani vyfoto-

grafovat. Santa Morella si s ní v nasazení nijak neza-

dala a Misha Cortéz byla nepfiehlédnutelná i ve druhé

fiadû a za bicími. Jedin˘ Beauty Mike, hrající v ponoÏ-

kách, si vytvofiil své vlastní minipódium z osu‰ky

a tento prostor po celou dobu koncertu neopustil. Po-

ãetné a skvûlé publikum bylo odmûnûno nejen nûkoli-

ka pfiídavky, ale po koncertû i autogramiádou na baru,

kde ãlenky skupiny „zapafiily“ se sv˘mi skalními pfiíz-

nivci.                                            Antonín Moravec

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Gaia Mesiah.                                    Foto: V. Weber

Foto: A. Moravec

DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ - 2006
Pondûlí 16. ledna 2006  od 19.00

hodin

Divadelní spolek „Ka‰par“
RÒÎE PRO ALGERNON
Hrají: Jan Potmû‰il, Eva Elsnero-

vá/Markéta Coufalová, Tomá‰

Karger/Petr Lnûniãka, Jakub ·pa-

lek. Nejúspû‰nûj‰í inscenace spol-

ku „Ka‰par“, která umí rozesmát

i dojmout. Pfiíbûh dementního mu-

Ïe, kter˘ chce b˘t chytr˘. Vstupné:

170,  150,  120,  80 Kã.

Pondûlí 27. února 2006  od 19.00

hodin

Divadlo Járy Cimrmana
AKRIKA
Aneb âe‰i mezi lidoÏravci
Hrají: Ladislav Smoljak/Zdenûk

Svûrák, Petr Brukner/MiloÀ âe-

pelka, Bofiivoj Penc. Nejnovûj‰í

pfiedstavení ãlenÛ Divadla Járy

Cimrmana v reÏii Ladislava Smol-

jaka. Vstupné: 250,  220, 200, 150,

100 Kã.

Pondûlí 20. bfiezna  od 19.00 hodin

Divadelní spoleãnost Josefa Dvo-
fiáka
âOCHTAN VYPRAVUJE
Hrají: Josef Dvofiák, Karel Gult,

Stanislava Topinková, Vlasta Ja-

novcová. Hra na motivy povídky

Voskovce + Wericha „Divotvorn˘

hrnec“ Upravil Josef Dvofiák.

Vstupné: 200, 160, 130,  100 Kã.

Nedûle 23. dubna 2006  od 19.00

hodin

VELKÁ ZEBRA aneb JakÏe se
to jmenujete?
Hrají: Ondfiej Vetch˘, Katefiina

Hrachovcová, Jitka JeÏková, Nela

Boudová/Dana âerná, Martina

Hudeãková/Dagmar âárová. 

Pfiíbûh Christiana, kter˘ dvakrát

uzavfiel pojistku ve prospûch své

Ïeny a pfiedstíral, Ïe se utopil na

rybách, se chystá tento trik provést

potfietí. Na fotografii ho v‰ak po-

zná kamarád z dûtství. A tak musí

Christian zaãít improvizovat a po-

staví se tváfií v tváfi sv˘m „vdo-

vám“. Vstupné: 220,  200, 180,

130,  100 Kã.

Pondûlí 22. kvûtna  od 19.00 hodin

Divadlo Kalich
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Hrají: Vladimír Dlouh˘, Michal

Dlouh˘, Vasil Fridrich, Eva Lein-

weberová. Pfiíbûh dvou regulér-

ních cvokÛ, kde ani jeden nemá

Ïádné nadpfiirozené schopnosti.

Pfiíbûh se odehrává v norském

Oslu. Jejich úmysly se v jejich ru-

kou promûÀují v ohÀostroj ne-

smyslÛ. Vstupné: 220,  200, 180,

130, 100 Kã.

Permanentní vstupenky:
Celková cena na 5 pfiedstavení ( 2.-

10. fiada pfiízemí) leden - kvûten

2006:  1060 Kã.

Cena permanentky:   795 Kã (prÛ-

mûrná cena vstupenky na jedno

pfiedstavení je 159 Kã).
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KULTURNÍ SERVIS

PROSINEC 2005
Mûstské divadlo

■ Pátek 9. prosince od 19.00 h
Ephraim Kishon - „ODDACÍ
LIST“ - Bílinské divadelní mi-

nimum - reÏisér S.Va‰ut

Vstupné: 39 Kã.

Pondûlí 12. prosince od 19.00

hodin

„Poslední léto Satan Bernhardt“

Marta Vanãurová a Vlastimil

Harapes.

Vstupné: 160, 140, 100, 80 Kã.

Nedûle 18. prosince od 14.00

hodin

Stfiíbrné tajemství

Vstupné 40 Kã, dûti do 3 let

zdarma.

Úter˘ 20. prosince od 17.00 ho-

din

„Vánoce jako v pohádce“

Vystoupení ÏákÛ taneãního a

hudebního souboru ZU· z Bíli-

ny.

KULTURNÍ DÒM               
FONTÁNA

Sobota 17. prosince od 19.00

hod.

„GROCKOV¯ KONCERT“

Grock + âistírna, Kamarila,

Anestesia.

Vstupné: 50 Kã.

Pondûlí 19. prosince od 18.30

hodin

Setkání se Zku‰eností

Pravideln˘ klubov˘ pofiad ten-

tokrát se zpûvákem Petrem

MUKEM

Vstupné 40 Kã.

Stfieda 21. prosince od 16.00

hod.

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

vûkov˘ch skupin. Úãinkují her-

ci a zpûváci z klubu Amfora- P.

Salava, J. âensk˘, P. âernocká,

M. Nesvatba, D. Mattioli, J.

Pracn˘.

Vstupné: dûti 60 Kã, dospûlí 80

Kã.

Kino Hvûzda
Pátek 9. prosince od 18.00 a

20.30 hodin

Sobota 10. prosince od 18.00

hodin

40 let panic

USA, komedie

Vstupné: 55 Kã, 116 min. Pfií-

stupno od 15 let.

KniÏní novinky prosinec 2005  - pár tipÛ k vánoãní pohodû
KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ

V‰ude je stfied svûta, poetické

vyprávûní Vratislava Brabence do-

provázejí vtipné ilustrace Matûje

Formana. Tato kníÏka je nejen

o cestování, ale také o na‰ich

snech, mnohdy nesplnûn˘ch,

o pfiátelství, porozumûní a také

o pamûti, stromech a o vodû.

V kaÏdém z nás je ukryt˘ vypra-

vûã, ale málokdo dokáÏe své vzpo-

mínky na dûtství a záÏitky z cest

a setkávání s lidmi pfiedat tak pou-

tavû, jako se to podafiilo autorovi

této kníÏky nevelké rozsahem, ale

o to vût‰í sv˘m poselstvím. Vydá-

vá nakl. Meander s podporou Mi-

nisterstva kultury âeské republiky.

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Co vyprávûla Dlouhá chvíle,

netradiãní pohádkové pfiíbûhy Vio-

ly Fischerové urãitû pfiispûjí k vá-

noãní pohodû a vycházejí rovnûÏ

v nakl. Meander s podporou minis-

terstva kultury. Kniha krásná nejen

obsahem, ale také po v˘tvarné

stránce rozvíjí v dûtech fantazii,

smysl pro krásu a spravedlnost.

Takov˘ch kvalitních kníÏek pro

dûti není na kniÏním trhu mnoho,

proto je tfieba v záplavû komerã-

ních titulÛ na nû upozornit. KníÏka

vychází v edici Modr˘ slon, která

je uÏ fiadu let zárukou vysoké kniÏ-

ní úrovnû.

UPOZORNùNÍ PRO
âTENÁ¤E KNIHOVNY

V období vánoãních svátkÛ bu-

de provoz knihovny omezen mini-

málnû. V centrální knihovnû na

Mírovém námûstí bude zavfieno

pouze v pátek 23. a 30. prosince

a v sobotu 24. a 31. prosince.

V ostatních dnech o vánoãních

prázdninách bude provoz zaji‰tûn.

Na poboãkách Za Chlumem

a v Panelovém sídli‰ti bude zavfie-

no pouze v úter˘ 27. prosince. Od

nového roku bude zkrácena pÛj-

ãovní doba v centrální knihovnû

v pátek do pÛvodních 13 hodin.

ProdlouÏená pÛjãovní doba se ne-

setkala s oãekávan˘m ohlasem

a pÛjãovní doba do 14 hodin byla

vyuÏívána ãtenáfii minimálnû. So-

botní provoz bude i nadále zaji‰Èo-

ván jako dosud, takÏe dojíÏdûjící

mají moÏnost knihovnu nav‰tívit

o víkendu. V‰em na‰im ãtenáfiÛm

pfiejeme pevné zdraví a hodnû

krásn˘ch záÏitkÛ nad  zapÛjãen˘mi

knihami.

Za cel˘ kolektiv knihovny pfieje

M. ·ímová.

Kouzelné ruce na‰ich ÏákÛ
V záfií se ve v˘stavní síni U kostela uskuteãnila

v˘stava pod názvem „Kouzelné ruce na‰ich ÏákÛ“,
kterou uspofiádala základní ‰kola Lidická v Bílinû.  

V̆ stava byla urãena ÏákÛm speciálních tfiíd a byla

pojata jako soutûÏ zruãnosti v pracovním vyuãování

mezi ‰kolami: Z· Lidická, Z· Krupka Masarykova,

Speciální ‰koly Duchcov a Z· speciální Trmice.

V‰em bylo líto, Ïe své v˘robky nezaslaly také pfiihlá-

‰ené ‰koly: Speciální ‰kola Bílina Kmochova, Z· Te-

plice Buzulucká a Speciální ‰kola Teplice U âervené-

ho kostela, které se kaÏdoroãnû jiÏ sedm let úspû‰nû

úãastní vûdomostní soutûÏe „âarujeme s vûdomost-

mi“.

PÛvabnou expozici tvofiily v˘sledky práce mla-

d˘ch tvÛrcÛ. Náv‰tûvníci mohli spatfiit obrovské

exotické brouky, barevné v˘‰ivky zvífiat a kvûtÛ, ke-

ramické koãky a barevné ovoce, dfievûné hraãky, tex-

tilní husy a pytlíãky, malbu na sklo, obrázky na dfie-

vû, závûsné mobily, textilní  brouãky a beru‰ky

a mnohé dal‰í. 

V̆ stavû dominovala spoleãná expozice v‰ech zú-

ãastnûn˘ch ‰kol pod názvem Mofie. Nejvíce hlasÛ od

náv‰tûvníkÛ a tudíÏ i první místo v soutûÏi získalo in-

dické slÛnû v Ïivotní velikosti ÏákÛ Z· speciální Tr-

mice. Na druhém místû se umístila Z· Lidická, Bílina

s vy‰ívan˘m obrázkem psa a tfietí se umístily Speciál-

ní ‰koly Duchcov s dfievûn˘mi hraãkami. SoutûÏ byla

doplnûna o v˘tvarná dílka ÏákÛ Z· Lidická.   

Chtûli bychom tímto podûkovat v‰em ‰kolám, kte-

ré nám zaslaly své v˘robky a tû‰íme se na dal‰í vzá-

jemnou spolupráci se v‰emi ‰kolami.

Organizátofii soutûÏe

Stra‰ideln˘ podzim
na Z· Lidická

V podzimních mûsících probûhl na Z· Lidická v˘-

tvarn˘ projekt KOUZELN¯ PODZIM. Malí v˘tvarní-

ci mûli za úkol ztvárnit libovolnou technikou nadpfii-

rozené bytosti. A tak se malovalo na ãtvrtky, látku, kÛ-

Ïi, vznikaly práce textilní, keramické, prostorové, ma-

lé i velké a i samy dûti se na chvíli promûnily ve stra-

‰idla. Na chodbách se zabydleli ãarodûjnice, vodníci,

stra‰áci, víly, obfií pavouci ãi netop˘fii. Ale nikdo se

nebojí, protoÏe dûti mají ze sv˘ch vystaven˘ch prací

velkou radost.Organizátofii projektu.
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P¤EDSTAVUJEME

Fight Club Bílina - Boxing and kick boxing aerobic
Zakladatelem a manaÏerem

Fight clubu v Bílinû je Milan
Vr‰eck˘. Tento club se neobjevil
25. listopadu mezi sportovními
nominovan˘mi kluby v Bílin-
ském pofiadu „Sportovec roku“,
ale urãitû stojí za to ho pfiedsta-
vit.

Milan Vr‰eck˘ zaãal v Shotokan

karate od 10 let a vûnoval se mu aÏ

do 17 let a stal se vítûzem nûkolika

krajsk˘ch a národních pohárÛ.Vy-

hrál i turnaj bez rozdílu vah do 21

let. Za sebou má 5 utkání v thai bo-

xu v‰echny vítûzné, 27 utkání

v kick boxu a byl mistrem âR v r.

1996 a 97 ve full kontaktu. Za se-

bou má 34 utkání v amatérském

boxu a byl stfiíbrn˘ na mezinárod-

ním turnaji Velké ceny mûsta Kr-

nova. Mezi profesionály má zatím

za sebou 29 utkání. Jako první

âech bojoval o titul mistra svûta

asociace W.A.A. a interkontinen-

tálního mistra Polska.

■ Proã jste zaãal právû s karate?
Nûkdy v deseti letech jsem jako

kaÏd˘ kluk chtûl rozvíjet svoji

osobnost mezi vrstevníky. Zkou‰el

jsem hrát fotbal, basketbal a jiné

míãové hry, ale nebylo to ono.

Chtûl jsem více projevit svoji dra-

vost. Do kin pfiicházely filmy s bo-

jovou tématikou a tak jsem vyhle-

dal rozvíjející se klub karate. Tré-

novat jsem zaãal na gymnáziu

v Duchovû, kde se trénovala sebe-

obrana s prvky karate pod vedením

p. Jana Zmatla. Zde jsem trénoval

asi 3 roky ale nebylo to, co jsem

hledal a chtûl, chtûl jsem soutûÏit.

V na‰em mûstû se otevfiel nov˘

klub Shotokan karate s nov˘m tre-

nérem Romanem Masopustem,

pod jeho vedením jsem zjistil, Ïe

karate je i o nûãem jiném, neÏ jsem

doposud poznal. Po nûkolika le-

tech jsem z tohoto klubu ode‰el

z dÛvodu pfietrvávajících neshod

ve vedení tréninku a moÏná i do-

znívající pubertou. Opût jsem chtûl

jsem se ke karate uÏ nevrátil. Na-

stoupil jsem do nového klubu, kde

se trénoval Thajsk˘ box pod vede-

ním Martina Îvachty. V té dobû

jsem také nav‰tûvoval Box klub

Duchcov, kter˘ vedl Jan Teleki.

Pod tímto klubem jsem odboxoval

27 utkání a za nejvût‰í úspûch po-

vaÏuji druhé místo na prestiÏním

mezinárodním turnaji Velké ceny

mûsta Krnova.

■ Co  Vám dal a vzal profi box?
V roce 2000 jsem dostal nabíd-

ku na zápas v profesionálním bo-

xu. Neváhal jsem a opût zaãal po

men‰í pauze trénovat. Na zápasy

jsem se pfiipravoval stfiídavû v Box

klubu Duchcov a v malé provizor-

ní tûlocviãnû vytvofiené z b˘valé

prádelny domu, kde jsem bydlel.

Na první utkání jsem odjel do bel-

gického Tienu. Nemûl jsem sebe-

men‰í tu‰ení, jak to v profi fungu-

je a dnes jsem si jist, Ïe to nevûdûl

ani pan Teleki. Tréninky nebyly

vedené pro profesionály. Panu Te-

lekimu ‰lo jen o peníze, a tak mís-

to, aby nám sehnal kvalitního a od-

povídajícího soupefie, tak nás pro-

dával a posílal na poráÏky. Profi

box mi vzal iluze, ale dal velkou

zku‰enost a otevfiel oãi. V‰ichni ti

dobfií i ‰patní trenéfii, ktefií mû kdy

trénovali, mû vlastnû posílili a ne-

lituji toho. Dnes mám svÛj klub

a snaÏím se vyhnout právû tûm

praktikám, kter˘m se mi dostáva-

lo.

■ V souãasné dobû jste trenérem
boxu a cviãitelem kick boxu ae-
robiku pro Ïeny, jak jdou dohro-
mady tyto odli‰né ãinnosti?

Odli‰né urãitû jsou a samozfiej-

mû,  box je mi bliÏ‰í. Ov‰em kick

box aerobik pro Ïeny byla pro mû

v˘zva a já to beru jako takovou

formu tréninku. Toto cviãení vy-

hledává stále více Ïen, zfiejmû pro-

to, Ïe v tomto cviãení je skloubena

muÏská tvrdost s ãistû Ïensk˘m ae-

robikem provázen˘ hudbou.

■ Jak si vedou adepti v boxu?
V boxerské lize se  pohybujeme

na  prvních pûti místech. A cenné

vítûzství máme i ze zahraniãních

galaveãerÛ.  

Nejv˘raznûj‰í svûfienci  jsou

Václav Fischer, kterého pfiipravuji

na nejvy‰‰í boxerskou soutûÏ u nás

a to na extra ligu. David Knézel  je

má nejlep‰í supertûÏká váha, která

z 5 utkání je‰tû nepoznala hofikost

poráÏky a svoje utkání vyhrává

pfied limitem. M. Grunza je ne-

jmen‰í a nejmlad‰í ãlen Fight clu-

bu Bílina. Za sebou má jiÏ 6 utká-

ní a také je‰tû neprohrál. Luká‰

Novosad soutûÏí ve váze do 75 kg,

za sebou má 3 utkání, v‰echny ví-

tûzné. A Václav Panchartek, které-

ho v nejbliÏ‰í dobû ãeká profi de-

but. Rád bych se také zmínil o Ji-

fiím Francovi, kter˘ se velkou mû-

rou podílí na vedení na‰eho Fight

clubu Bílina.  V na‰em klubu ne-

dûláme Ïádné rozdíly a proto rádi

uvítáme kaÏdého, kdo projeví zá-

jem o tento kontaktní sport. Rádi

bychom ukázali, Ïe box není jen

nesmyslné plácání do pytle nebo

soupefie. Tréninkem mlad˘ch lidí

bychom chtûli pfiispût k sníÏení

kriminální ãinnosti ve mûstû. Ale

mÛÏe to b˘t i cesta, která udûlá

z dítûte chlapa. 

nûco jiného, chtûl jsem více kon-

taktu a tak jsem v roce 1995 pfie-

stoupil do teplického klubu Shoto-

kan karate pod vedením Pavla

Kasla, kde preferovali více kon-

taktní karate. V tomto klubu jsem

si udûlal zkou‰ky na 3. hnûd˘ pás

v Shotokan karate a vyhrál je‰tû

nûkolik turnajÛ. 

■ Kdy jste se poprvé setkal
s kick boxem?

Poprvé jsem si kick box vy-

zkou‰el na vojnû. Bylo to opût nû-

co nového. KdyÏ jsem konãil vo-

jenskou sluÏbu, mûl jsem za sebou

jiÏ 24 utkání v kick boxu a titul

amatérského mistra âR. Po vojnû

Den sportovcÛ
V sobotu 25. listopadu se Kul-

turní dÛm zaplnil sportovci
z rÛzn˘ch klubÛ, jednot nebo
asociací z Bíliny. Mûsto Bílina
vyhla‰ovalo uÏ podvanácté nej-
lep‰í sportovce roku. Úvodního
slova se ujal místostarosta Ro-
man ·ebek, kter˘ podûkoval
v‰em sportovním klubÛm za je-
jich dosavadní v˘sledky a popfiál
v‰em nominovan˘m sportovcÛm
hodnû úspûchÛ v jejich dal‰ích
sportovních aktivitách.

Pofiadem provázel Radek Jirgl,

moderátor z rádia Agara, zazpívala

Andrea Termerová, která se stala le-

to‰ní vítûzkou soutûÏe Zlín talent.

Taneãní umûní pfiedvedla breaková

skupina NG2, která se stala 2

x mistrem âR a taneãní skupina

CASSIO z Litvínova. Ocenûní

láfisk˘ klub - P. Kozák. Asociace

více úãelov˘ch ZO techn. sportÛ

a ãinností âeské republiky - oddíl

lodních modeláfiÛ a automotoklub

âeské republiky - oddíl bikrosu

BMX Bílina - D. Ottenschlager, M.

Chalupn˘. Asociace víceúãelov˘ch

ZO TS a ãinnosti âR ZO Bílina -

sportovní stfielba - M. Sehnoutka,

M. Sehnoutková. SK SIAD Bílina

volejbal - T. BlaÏek, fotbal - J. No-

vák, Z. Morávek, házená - J. Ada-

mi, M. Kovaãková, stolní tenis - D.

Gorner. HC Draci Bílina - T. Ver-

ner, D. Aulick˘. ·kolní sportovní

klub gymnázium - R. Johana. Atle-

tick˘ klub Bílina - V. Tuláãek, A.

Petr. âesk˘ rybáfisk˘ svaz - D. Krá-

lová, A. Vr‰ata. Sportovnû stfielec-

k˘ klub TS Bílina - M. Zábransk˘,

P. Hybler. Fotbalová ‰kola - J. Bar-

tl, P. VáÀa. Velosport t˘m - M.

Tou‰ka. ·achov˘ oddíl Kc Kaská-

da - P. Valenta.                      (lal)

sportovci pfiebírali své ceny z rukou

místostarosty Romana ·ebka, mís-

tostarosty Milana Pecháãka a ta-

jemníka Mú Ladislava Kvûcha.

Jednotlivé kluby vybraly a po-

sléze nominovaly své nejlep‰í ãle-

ny. Za TJ Sokol Bílina - A. Hart-

manová, S. Junková. Shotokan ka-

rate Masopust Bílina - B. Vaiglová,

L. Levicová. SK Favorit Bílina -

oddíl cyklistiky - R. Kadlec. Spor-

tovní klub rybolovné techniky - M.

Bafitipán, L. ·ecka. Letecko mode-

Místostarosta R. ·ebek blahopfieje D. Ottenschlagerovi.   Foto: V. Weber
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Vánoãní strom na Mírovém námûstí uÏ svítí
Slavnostní rozsvícení probûhlo

26. listopadu za  hojné úãasti obãa-

nÛ i vystupujících. O hudební pro-

gram se postaraly dûti ze Z· a M·

z Bíliny. Zazpíval pûveck˘ sbor

ZU· Bílina-Komofiinka a pûveck˘

sbor SCHOLA VIVA BILINEN-

SIS. Zpívaly se pfiedev‰ím koledy

a v‰ude tak byla cítit blíÏící se vá-

noãní atmosféra, kterou doplnil

rozsvícen˘ vánoãní strom. Nechy-

bûly ani rÛzné soutûÏe, jako napfií-

klad soutûÏ o „nejkrásnûj‰ího an-

dûla“. Námûstí se zaplnilo prodej-

ními stánky, kde se dalo koupit vá-

noãní cukroví nebo adventní vûn-

ce. Vánoãní zdravici pronesl mís-

tostarosta Roman ·ebek, kter˘ po-

pfiál v‰em hezkou zábavu a spoko-

jené proÏití adventního ãasu.

Kolektiv Kc Kaskáda dûkuje

v‰em ‰kolám a ‰kolkám, Ïe se na

slavnostním rozsvícení vánoãního

stromu podílely a doplnily ho

sv˘m vystoupením.

Omlouváme se za chybu ve

zpravodaji, kde bylo udáno ‰patné

datum rozsvícení vánoãního stro-

mu na Mírovém námûstí. Bdûl˘m

ãtenáfiÛm dûkujeme za upozornûní

a jsme rádi, Ïe BZ ãtete tak pozor-

nû.                                     (lal) Vítûzové soutûÏe o nejhezãího andûla.                             Foto: V. Weber

Vítûzové soutûÏe o nejhezãího andûla.                             Foto: V. Weber

VÁNOCE P¤I·LY DO V¯STAVNÍ SÍNù U KOSTELA
se podílela M· ·vabinského, která

si pfiipravila doprovodn˘ program

v podání na‰ich nejmen‰ích. 

Na vernisáÏ se dostavil i Václav

Suchopárek, chomutovsk˘ malífi,

kter˘ se vûnuje hlavnû portrétÛm

a krajinomalbû. „Jsem rád, Ïe

jsem byl do Bíliny pozván nejen

proto, Ïe jsem zde získal nadané

Ïáky, ale také, Ïe jsem mûl moÏ-

nost si prohlédnout Va‰e mûsto.

Na‰el jsem zde spoustu inspirace

nejen v okolí, ale i pfiímo ve mûs-

tû. Chomutov znám velmi dobfie

a není snad zajímavého místa,

které bych tam nenamaloval.

Kdyby mûl nûkdo zájem o mé

kurzy malování, mÛÏe se infor-

movat na Mírovém  námûstí v in-

focentru. Zatím probíhají v Cho-

mutovû, ale pokud by byl zájem

tady v Bílinû nûco takového usku-

teãnit, budu jedinû rád,“  kurzy

probíhají jak pro dûti, tak dospûlé,

dodal na závûr Václav Suchopá-

rek.

V̆ stavní síÀ byla zaplnûná dût-

mi, rodiãi, ale i náhodn˘mi ná-

v‰tûvníky. Nálada byla velice

uvolnûná, vÏdyÈ s dûtmi to ani ji-

nak nejde. 

V̆ stava potrvá do 24. prosince

2005. Otevfieno stfieda - pátek od

11.00 do 16.00 hod., v sobotu

a v nedûli od 12.00 do 16.00

hodin.                                    (lal)

5. listopadu 2005 se konala ve

V̆ stavní síni u Kostela v˘stava

ruãních prací dûtí ze ‰kol a ‰kolek

z Bíliny. Tématem byly samozfiej-

mû vánoãní svátky a tradice s nimi

spojené.  Na programu vernisáÏe

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

HC Draci Bílina - HC Svárov âeská Lípa  7:5 (4:0, 2:3, 1:2)
Bílina - Domácí dostali hned na zaãátku moÏnost pfiesilovky

pût na tfii, ale moÏnost nevyuÏili. AÏ pfii dal‰ím vylouãení hos-

tÛ vystfielil Paluska a odraÏen˘ kotouã vrátil do branky Kousek.

Nejlep‰í hráã na hfii‰ti Viedeman po samostatné akci zv˘‰il

a v závûru tfietiny ho napodobil Kousek.  Hosté se snaÏili, ale

Draci byli hokejovû o tfiídu lep‰í. KdyÏ hned v úvodu druhé tfie-

tiny vyuÏil pfiesilovku Viedeman, vypadalo to s hosty ‰patnû.

Ov‰em ti bojovali dál a domácí zaãali spalovat jednu ‰anci za

druhou. AÏ perfektní kombinace Kousek-Srbek-Viedman pfii-

nesla ‰estou branku. Hosté vymûnili v polovinû utkání branka-

fie a ten se pfiekonával, gól jiÏ nedostal. Svárov  bojoval i v po-

slední tfietinû a stáhl v˘sledek na rozdíl jediné branky. Minutu

pfied koncem byl vylouãen Viedeman, hosté odvolali brankáfie

a do prázdné branky dovezl kotouã Raichl.  „Z jasného zápasu

jsme udûlali zbyteãné drama. Ve druhé tfietinû jsme vlastním

vyluãováním dali soupefii ‰anci, aby to stáhnul. Ale vítûzství

bylo zaslouÏené,“ byl spokojen˘ trenér Jifií Hájek. 

Branky: 15., 21., 31. Viedeman, 6., 18. Kousek, 13. R. Fait,

60. Raichl - 22., 57. Zeman, 26., 36. Hol˘, 48. Zíval.

Vylouãení: 9 - 9, pfiesilovky: 2 - 3, oslabení: 1 - 0.

Sestava: Daniel Slaãík - Paluska, Jan Fait, Lexa, Procházka,

Pleva - Viedeman, Kousek, LouÏensk˘ - Roman Fait, Srbek,

Vávra - Raichl.                                                               (ob) Draci na stfiídaãce v utkání s HC Svárov âeská Lípa - Bubeníãek.
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Nûkolik ãísel po úspû‰ném podzimu

Barco, drÏíme palce
NejtûÏ‰í zápas své krátké ho-

kejové kariéry  svádí tfiiadvace-

tilet˘ obránce HC Draci Bílina

Petr Urban. KdyÏ zaãal chodit

na letní pfiípravu, nikoho nena-

padlo, Ïe koncem roku bude mít

úplnû jiné starosti. „Dnes jsme

hráli i za Barcu, kter˘ nám v

obranû chybí.  Je po operaci plic

a pro nás v‰echny v kabinû to

byla rána. Nevynechal Ïádn˘

trénink, nekoufiil, nepil alko-

hol,“ fiekl nám po utkání DrakÛ

s HC Svárov âeská Lípa bran-

kafi Daniel Slaãík.  Pfiesto si zá-

kefiná nemoc vybrala v mladém

vûku i jeho.  Vítûzství v tomto

tûÏkém zápase pfiejí Petru Urba-

novi, kterému se jinak nefiekne

neÏ Barca, spoluhráãi i vedení

HC Draci Bílina. (ob) 

Mladí korfbalisté KC
Kaskáda Bílina
v Náchodû bodovali

T˘m mlad‰ích ÏákÛ KC Kas-

káda zajíÏdûl ke sv˘m zápasÛm

do v˘chodních âech do Nácho-

da. Tam na nû v místní sportov-

ní hale ãekali celkem 3 soupefii

ze skupiny. Bílin‰tí se hned

v prvním zápase „vytáhli“ a po-

razili domácí t˘m tûsnû o ko‰.

Ve druhém utkání drÏeli Bílin‰tí

krok s rivalem z Bûlé aÏ do po-

slední minuty. Soupefii se poda-

fiilo dát ko‰ v poslední minutû.

Poslední zápas jiÏ byl jedno-

znaãnou záleÏitostí moravského

t˘mu.

V˘sledky: KC Bílina - DDM

Náchod  2:1 (1:0), Ko‰e: Hla-

váã, Charvát, KC Bílina - SK

Bûlá p. Bezdûzem  6:7 (3:3),

Ko‰e: Skfiivan 2, Schulze 2,

Hlaváã, Charvát, KC Moravská

Tfiebová - KC Bílina  8:0 (3:0).

Sestava: Nikola Koryãárová,

Denisa Mrkviãková, Krist˘na

Hauptvogelová, Standa Skfiivan,

Radek Hlaváã, Jakub Charvát,

Tomá‰ Schulze,Tomá‰ Kouba,

Radek Dlouh˘, Jakub Jura‰ík.

Trenér Tomá‰ Novák.

Podûkování: Chtûl bych po-

dûkovat panu Charvátovi a panu

Skfiivanovi za odvoz sv˘m au-

tem na zápasy do Náchoda. Vû-

novali na‰í cestû celou nedûli,

za coÏ jim patfií dík.                 

Petr Mácha

Bílin‰tí kuÏelkáfii
DIVIZE

Pfiedposlední zápas podzimního

kola divizní soutûÏe sehrálo bílin-

ské áãko doma s KK Slovan Jir-

kov.

Bylo to velmi vyrovnané utkání,

o ãemÏ svûdãí to, Ïe v koneãném

v˘sledku prohráli domácí o pou-

hou jednu kuÏelku.

SKK Bílina A - 2 393
KK Jirkov   B - 2 394
Pfiesto v koneãném souãtu zvítû-

zil KK Jirkov 6:2.

Handicapem pro domácí je osla-

bení o vedoucího druÏstva Milana

Justu, kterému zranûní nohy nedo-

voluje v posledních zápasech kola

nastoupit do hry.

Z fotbalové ‰koly: Star‰í pfiípravka 

Bílina - Rychl˘ pfiíchod zimy

dal zapomenout na bílinsk˘ fotba-

lov˘ podzim. Pfiesto nûkolik ãísel

na pfiipomenutí. S pfiedehran˘m

jarním kolem sehráli bílin‰tí v 1. A

tfiídû 14 zápasÛ. 11 zápasÛ vyhráli,

v Oldfiichovû remizovali a ve Vrbi-

ci a doma s Brozany prohráli. Po

podzimu patfií SK SIAD Bílina 2.

místo. Nejlep‰ím stfielcem byl Tru-

neãek se 7 brankami, 4 dal Chri-

stov a po tfiech Beãvafiík, Moravec,

Pohl.  Dvû branky vstfielili Novák

a Hasal a po jedné Ma‰ata a Pro-

cházka.  Jedna branka mile‰ovské-

ho P. Pazdery byla vlastní.  Kom-

pletnû v‰echny úplné zápasy s

1260 minutami odehráli Pohl,

Christov, Beãvafiík a VaÀásek.  ·u-

lek odehrál 1248 a Moravec 1217

minut. Pro trest nehrál jeden zápas

Hasal a má  odehran˘ch 1170 mi-

nut.    Více jak  1100 minut ode-

hráli Truneãek 1147, Novák 1123 a

Luká‰ Seidl 1114. 900 minut ode-

hrál  Procházka.  Z mlad˘ch stfiída-

jících hráãÛ má  odehráno Spáãil

380, Ma‰ata 192, Mergl 180, Tiet-

ze 90, Zelenka 28, Bari 27, Bartl

24 a Josef Seidl 2 minuty.  Hlav-

ním trenérem muÏstva je Ladislav

Erben a asistentem Milan Tietze.

Vedoucím muÏstva ing. Miroslav

Spáãil a masérem Viktor Jakubík.

Prezidentem bílinsk˘ch fotbalistÛ

je Petr Arpá‰.   (ob)

DOROST
Za druÏstvo C pravidelnû startu-

jí dorostenci V. Wolfram a J. Jufií-

ãek. PfiestoÏe v soutûÏi hrají první

sezonu, jejich forma rostla zápas

od zápasu. Obûma lze pogratulovat

k v˘konu v poslední hfie doma pro-

ti Sokolu Duchcov. Kdy J. Jufiíãek

shodil 346 a V. Wolfram dokonce

389 kuÏelek. Do dal‰ích bojÛ jim

pfiejeme mnoho síly a vytrvalosti.

Jana âerníková, za SKK Bílina

Skvûl˘m v˘sledkem v posledním mistrovském

utkání ukonãili podzimní ãást své soutûÏe malí fot-

balisté star‰í pfiípravky (rok narození 1995). Po ur-

putném boji se jim podafiilo zvítûzit na hfii‰ti do té

doby vedoucího t˘mu celé soutûÏe, v Bl‰anech.

Domácí fotbalisté mûli v prvním poloãase více

ze hry. Bílinská obrana v‰ak pracovala spolehlivû,

stejnû jako v pfiedchozích utkáních. Jeden z útokÛ

se ale pfiece jen zachytit nepodafiilo a brankáfi Ko-

vaãka se jen staãil podívat, jak míã konãí za jeho

zády.  Poloãas skonãil 1:0. Po v˘mûnû stran se hra

na obou stranách vyrovnala a bílin‰tí fotbalisté za-

ãali vystrkovat své rÛÏky. V‰ichni hráãi si zaãali pl-

nit své úkoly a na hfii‰ti nejednou bylo jen jedno

druÏstvo. Kolektivním v˘konem se hostÛm podafii-

lo v˘sledek otoãit. Dvûma góly z brejkov˘ch situa-

cí obrátili v˘sledek ve svÛj prospûch. Domácím se

uÏ ani závûreãn˘m tlakem nepodafiilo srovnat. Ra-

dost to byla veliká. Hráãi si po utkání uÏívali za-

slouÏen˘ch ovací. 

Tímto utkáním jen fotbalisté star‰í pfiípravky po-

tvrdili v˘borné v˘sledky, které je provázely v prÛ-

bûhu celého podzimu. PrÛbûÏné umístûní na pátém

místû po podzimní ãásti soutûÏe je skvûl˘m úspû-

chem. Pod vedením trenéra Martina Köhlera jsou

ãleny t˘mu tito hráãi. Branku s pfiehledem hájí Ja-

roslav Kovaãka, v poli nastupují tito hráãi: Pavel

Fígr, Jakub âermák, Olga Vrajová, Denis Podan˘,

Rostislav ¤efiicha, Daniel Grozík, Milan Hájovsk˘,

Luká‰ Katreniã a Dominik ¤íha.  Petr Procházka

Zleva stojící: L. Katreniã, P. Fígr, M. Hájovsk˘, D.
Gro‰ík, O. Vrajová, dole: D. ¤íha, J. âermák, D. Po-
dan˘, leÏící: J. Kovaãka.


