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Kauza Láznû Bílina pokraãuje

Zastupitelé souãasnû schválili

uzavfiení dohody o pfiidûlení dota-

ce pouze v pfiípadû, Ïe jiÏ bude po-

depsána smlouva se strategick˘m

partnerem vãetnû pfiípadn˘ch

sankcí pfii jeho odstoupení. 

Hlasování pfiedcházela diskuze,

jíÏ odstartoval Ing. Karel Matu‰ka,

pfiedseda lázeÀské komise, kter˘

vysvûtlil v‰echna rizika i v˘hody

související s podáním této Ïádosti.

Jak opakovanû zdÛraznil: „Na zá-
kladû podkladÛ, které NeXA zpra-
covala, musí mûsto zaãít intenzivnû
hledat silného strategického part-
nera, jenÏ do projektu vloÏí své pe-

níze. V dobû, kdy se bude dotace
podepisovat, musí jiÏ mûsto Bílina
tohoto strategického partnera
mít.“ Dodal, Ïe pouze v takovém

pfiípadû mûsto nic neriskuje. „Po-
dání Ïádosti je jedna vûc, druhá
vûc je ãerpání prostfiedkÛ. Pfied ná-
mi je asi pûti mûsícÛ k rozhodnutí.
Znamená to, Ïe jestliÏe mûsto Bíli-
na teì podá Ïádost, nevznikají mu
z toho Ïádné právní závazky
a omezení. Závazky vznikají aÏ teh-
dy, kdyÏ se v rámci rozhodnutí po-
depí‰e urãitá smlouva, která má
svá  pravidla,“ prohlásil Ing. Jan-

huba, zástupce praÏské spoleãnosti

NeXA, která je zhotovitelem stu-

die proveditelnosti a podnikatel-

ského zámûru. „Je tfieba mít krytou
první etapu projektu ve v˘‰i 44 mi-
lionÛ korun. Projekt je  ekonomicky
samonosn˘ a NeXA hledá jen nej-
lep‰í cesty, jak toho dosáhnout bez
jakéhokoli rizika pro mûsto.“ Roz-

hodnutí, zda byl projekt schválen

a dostal pfiíslu‰nou dotaci, lze oãe-

kávat v fiíjnu 2005. Cílem spoleã-

nosti NeXA je zkrácení doby pod-

nikatelského zámûru a intenzivnûj-

‰í vyjednávání se strategick˘m

partnerem tak, aby v okamÏiku

rozhodnutí uÏ o nûm bylo jasno.

„Pak je na mûstû, zda dotaci pfii-
jme a zÛstanou na nûm nûjaká rizi-
ka nebo ne. Na druhé stranû, pfiije-
tí strukturálních penûz umoÏní lep-
‰í vyjednávací pozici se strategic-
k˘m investorem,“ tvrdí Ing. Janhu-

ba. 

SvÛj projekt NeXA rozdûlila na

rekonstrukci stávajících lázní a do-

stavbu bazénu a ubytovacích zafií-

zení. Zastupitelka Mgr. ZdeÀka

Hanzlíková upozornila na zásadní

omezující podmínku pfii pfiijetí do-

tací ze strukturálních fondÛ, jíÏ je

udrÏitelnost projektu po dobu pûti

let, kdy není moÏno se stávajícím

majetkem provádût jakékoli zmû-

ny. Po tuto dobu je tfieba udrÏet

pfiípadnû rozvíjet vytvofiená pra-

covní místa. „Drtivá vût‰ina pra-
covních míst, ke kter˘m se zavazu-
jeme, bude realizována aÏ po kom-
pletním dokonãení celého objek-
tu,“ odpovûdûl jí Ing. Janhuba. Za-

stupitelé mûsta vyslechli i zasvûce-

nou informaci Martiny Aubrechto-

vé, která jednání pfiihlíÏela v fia-

dách vefiejnosti. „Myslím, Ïe je dÛ-
leÏité, aby Bílina tuto Ïádost poda-
la, i kdyÏ v tomto kole zfiejmû neu-
spûje. V této chvíli je ve fondu pou-
h˘ch 100 milionÛ korun, ale je
dvacet ÏadatelÛ, ktefií z nejrÛznûj-
‰ích pfiíãin zbyli uÏ z první v˘zvy.
Nicménû na rok 2007 aÏ 2013 oãe-
káváme z Bruselu dal‰í finanãní
prostfiedky a bude opût moÏno
pfiedkládat Ïádosti.“ Bílina se pak

proti ostatním pfiedkladatelÛm

ocitne ve v˘hodû, neboÈ postoupí

z pfiedchozího kola. Tuto pfiipo-

mínku potvrdil sv˘m vystoupením

i poslanec Vlastimil Aubrecht. 

Po více neÏ pÛlhodinové debatû

zastupitelé mûsta tento návrh usne-

sení schválili.

Eva STIEBEROVÁ

Jedno ze sv˘ch nejdÛleÏitûj‰ích rozhodnutí uãinili zastupitelé
mûsta na svém 5. vefiejném zasedání. Schválili podání Ïádosti do
strukturálních fondÛ Evropské unie na ãerpání dotací, které mûs-
to pouÏije na rekonstrukci objektu lázní na Kyselce. Îádost musí
b˘t podána v termínu do 30. 6. 2005. Mûsto Bílina zajistí finanã-
ní prostfiedky ve v˘‰i 44 milionÛ korun potfiebné pro realizaci
první ãásti rekonstrukce. 

Jaroslav Sekyra pfievzal pamûtní medaili 
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Ponûkud netradiãnû
a ve slavnostním duchu se nesl
úvod 5. vefiejného jednání zastu-
pitelÛ mûsta. Bílinsk˘ obãan Ja-
roslav Sekyra pfievzal z rukou
starosty Josefa Horáãka ãestnou
pamûtní medaili za dlouholeté
zásluhy o rozvoj mûsta. 

Elegantní sedmdesátník, které-

mu pfiátelé pfiezdívají Lesní muÏ,

je autorem rarity, jíÏ se nemÛÏe po-

chlubit Ïádné mûsto v regionu. Je-

ho dfievûné figurky zdobí Pohád-

kov˘ les a Cestu dûjin a pamûtníci

vzpomenou i na Cestu stra‰idel

a malífiÛ. „Zaãínal jsem  uÏ v dese-
ti letech, vyfiezával jsem loutky
a s kamarády hrál pro dûti divadlo.
Potom jsem pÛsobil v Hostomi-
cích, kde jsem dûlal dûtské Eldorá-
do, to byl rok 1959! Postavil jsem
tam malou hvûzdárniãku, protoÏe
já jsem také stavûl hvûzdáfiské da-
lekohledy. Byl tam také drak, do
kterého se ve‰la celá tfiída,“ vyprá-

vûl pan Sekyra pfiedtím, neÏ mu za

zvukÛ slavnostních fanfár starosta

pfiedal podûkování za celoÏivotní

práci v podobû medaile, kytice

a dortu. „Rád bych, aby se tady se-
‰lo víc lidí, ktefií by byli ochotni
pfiiloÏit ruku k dílu za toto mûsto.

Já jsem se v Ïivotû drÏel hesla, mi-
luj, rozdávej a sluÏ. Co se ti vrátí,
o to se nestarej uÏ,“ zar˘moval Ja-

roslav Sekyra. Závûrem mu „KoÈa-

ta“ z M· ÎiÏkovo údolí zahrála tfii

Seifertovy ver‰ované pohádky.

Oslavenec se svou Ïivotní partnerkou.                      Foto: Václav Weber
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Tomá‰ KOVA¤ÍK, 
21 let, student: 

„Studuji, a proto si ne-

mohu z finanãních dÛ-

vodÛ dovolit cestovat

po svûtû. Proto si v létû

uÏívám zatím jen po

âeské republice. Je to

ale také pfiíjemná dovo-

lená. Pokud bych jel do

ciziny, volil bych asi

Chorvatsko nebo Itá-

lii.“

Pavel PALEâEK, 
53 let, 

majitel Auto‰koly:
„KaÏdoroãnû s rodinou

vyráÏíme do Chorvat-

ska. Je to ideální dovo-

lená a cenovû pfiijatelná.

âlovûk si mÛÏe pár dnÛ

uÏívat u mofie. UÏ to

máme vyzkou‰ené

a jezdíme tam bez ce-

stovní kanceláfie, coÏ je

i mnohem levnûj‰í.“

RÒÎENA
Mù·ËÁKOVÁ,

27 let, na matefiské: 
„Na zahraniãní dovole-

nou pfiíli‰ penûz nemá-

me. UÏ i proto, Ïe má-

me malé dítû. Pravidel-

nû proto jezdíme v létû

na svou chalupu, kde

mÛÏeme i krásnû rela-

xovat.“ 

Rudolf MIRGA,
55 let, dÛchodce:

„Nemám peníze na roz-

hazování, abych si mohl

uÏívat nûkde v zahrani-

ãí. Nejradûji proto jez-

dím po na‰í republice,

kde je také moc krásnû.

Mofie mi nechybí. Má-

me tu zase jiná kouzel-

ná místa, kde jinde ne-

mají.“

LIBU·E
MARTÍNKOVÁ, 

27 let, na matefiské: 
„Pokud mám dost pe-

nûz, ráda jezdím do za-

hraniãí, napfiíklad do

¤ecka. Jinak volím tu-

zemskou dovolenou.

Nejradûji mám ·uma-

vu, i tam se dá krásnû

proÏít dovolená.“

Martin 
·MRHA, 

31 let, ãí‰ník: 
„KdyÏ jsou peníze, tak

jedu ven, pokud nejsou,

jsem doma nebo jedu na

dovolenou po âechách.

Hodnû totiÏ záleÏí na fi-

nanãních moÏnostech.

Ideální dovolená se dá

ale proÏít kdekoliv.“

Dovoluje vám finanãní situace vyjet si na letní zahraniãní dovolenou?
Na bílinském Mírovém námûstí se ptal a fotografoval Jan VRAN¯

Rada mûsta Bílina na své 11. schÛzi
konané dne 8. ãervna 2005 mimo jiné
■ uloÏila:

- Vedoucímu ONI pfiipravit ná-

vrh dílãího fie‰ení odvodnûní ko-

munikace pfied domem Ing. Kr-

hounka v ul. Tyr‰ova.

- Tajemníkovi MûÚ zadat vyhledá-

ní vhodného dotaãního titulu na

celkovou rekonstrukci komunika-

ce ul. Tyr‰ova. 

- Vedoucímu ONI zpracovat pfie-

hled prací, které byly provedeny

v Hotelu U Lva,  a které nutné

práce na tomto objektu mûsto ãe-

kají.

■ schválila:
Prodej vyfiazen˘ch knih ze zru-

‰ené knihovny na PraÏském pfied-

mûstí, s platností od 10. ãervna

2005. V̆ tûÏek bude odveden na

úãet mûstského úfiadu  a bude pou-

Ïit na nákup nov˘ch knih. 

■ jmenovala:
V souladu s ustanovením § 102

odst.2 písm. b) zákona ã. 128/2000

Sb., o obcích, v platném znûní,

a v souladu s ustanovením § 166

odst. 2 zákona ã. 561/2004 Sb.,

o pfied‰kolním, základním, vy‰‰ím

odborném a jiném vzdûlávání Bc.

ZdeÀku Heinrichovou, fieditelkou

pfiíspûvkové organizace Matefiská

‰kola Bílina, Síbova 332 s úãin-

ností od 1. 8. 2005.

■ vzala na vûdomí:
Zápis z jednání komise pro ‰kol-

ství, kulturu a sport ze dne 16. 5.

2005 a zprávu vedoucího stavební-

ho úfiadu o projednání návrhu 2.

zmûny územního plánu sídelního

útvaru mûsta Bílina, ve smyslu §

23 stavebního zákona

■ odvolává:
Paní Janu Plevovou z funkce ta-

jemnice komise pro ‰kolství, kul-

Pfii‰lo nám do redakce:
Podûkování oddûlení LDN-B v bílinské Hor-

nické nemocnici s poliklinikou Bílina. 
Na‰e souãasnost je bohatá na kritiku, byÈ

ãasto oprávnûnou, jejímÏ terãem se stávají i ti,
ktefií donedávna byli povaÏováni za nedotknu-
telné. I kdyÏ mnozí s nimi máme ‰patné zku-
‰enosti, jsem optimista a doufám, Ïe naprostá
vût‰ina lékafiÛ si stejnû jako kdysi zaslouÏí na-
‰i úctu a váÏnost. Proto rádi zvefiejÀujeme ná-
sledující podûkování:

Dovoluji si touto cestou vyjádfiit své podûkování

v‰em pracovníkÛm lÛÏkového oddûlení LDN-

B Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o. v Bí-

linû, ktefií vûnovali péãi a o‰etfiení mojí mamince,

paní Vûfie Vágnerové z Loun. V dobû jejího pobytu,

tj. od 13. 12. 2004 do 14. 4. 2005, se v˘raznû zlep-

‰il maminãin zdravotní stav. Dnes je schopná opût

samostatného pohybu (samozfiejmû za pomoci fran-

couzsk˘ch holí). Chodí sama na zahradu a za mého

doprovodu i na krátkou procházku mimo areál do-

mova. Její zdravotní i du‰evní stav pfii nástupu na

va‰e oddûlení z lounské nemocnice v prosinci mi-

nulého roku nedával Ïádnou nadûji na tak v˘razné

zlep‰ení.

Je‰tû jednou vám v‰em dûkuji. Vûfiím, Ïe tento

maminãin zdravotní stav bude mít trvalej‰í cha-

rakter a pfieji minimálnû stejnou úspû‰nost v lé-

ãení i ostatním pacientÛm.

Ing. Vûra Janderová

BfieÏánská ulice pfied druhou polovinou rekonstrukce

turu a sport (z dÛvodÛ ukonãení

PP), s platností od 1. kvûtna 2005

a zároveÀ jmenuje paní Pavlínu

Linhartovou do této funkce s plat-

ností od 2. kvûtna 2005. 

■ povûfiuje:
Místostarostu  pro vûci neinves-

tiãní p. Pecháãka jednat s p. Kadle-

cem, majitelem pozemku u silnice

I/13.                   Ladislav Kvûch, 
tajemník MûÚ Bílina

Zastupitelé mûsta na svém

vefiejném zasedání 16. ãervna

schválili vykoupení pozemkÛ paní

Gre‰íkové v katastru ul. BfieÏán-

ská.

Bude vydáno stavební povolení

a zhruba v polovinû ãervence zaã-

ne rekonstrukce druhé poloviny

ulice. 

„V návaznosti na to, jakmile bu-
dou obû strany BfieÏánské ulice do-
konãeny, máme pfiíslib od Správy

a údrÏby silnic, Ïe tam poloÏí nov˘
asfaltov˘ povrch,“ zdÛrazÀuje Mi-

lan Pecháãek. Pokud se nestane

nic nepfiedvídatelného, bude Bfie-

Ïánská ulice do podzimu komplex-

nû zrekonstruována.                (es)
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

■ Letní rybáfiské soustfiedûní
Místní organizace âeského ry-

báfiského svazu v Bílinû pofiádá

pro mladé rybáfie letní rybáfiské

soustfiedûní ve Vlastûjovicích na

Sázavû, v termínu od 6. do 21. srp-

na 2005. Cena poukazu 1650,- Kã.

Hlavní vedoucí: Miroslav ZaÈko.

Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace o sou-

stfiedûní získáte v Rybáfiském do-

movû v Bílinû nebo na telefonu

604905631. Pro drÏitele Severo-

ãeské povolenky zaji‰tûna hosto-

vací povolenka na místû.

■ Obãané protestují proti zfiíze-
ní restaurace v ulici Eli‰ky Krás-
nohorské

Na vefiejném zasedání zastupi-

telÛ mûsta dne 16. ãervna se pro-

jednávala stíÏnost obãanÛ ulic

Eli‰ky Krásnohorské, V˘chodní

a Studentské. Pfiedmûtem sporu je

zámûr majitele rekonstruovaného

rodinného domku v ulici Eli‰ky

Krásnohorské, zfiídit v nûm res-

tauraci. „Na minulém vefiejném
zasedání starosta Josef Horáãek
stûÏovatelÛm vysvûtlil, Ïe není
v moci mûsta tento zámûr zmafiit,
neboÈ to legislativa neumoÏÀuje
a není to v rozporu s územním
plánem. Mûsto v tomto konkrét-
ním pfiípadû není úãastníkem fiíze-
ní a tudíÏ nemá právní oporu do
nûj jakkoli vstupovat,“ tvrdí mís-

tostarosta Milan Pecháãek. Nelze

zakázat podnikatelskou ãinnost,

konkrétnû zfiízení soukromé res-

taurace v objektu, kter˘ je v sou-

kromém vlastnictví. Nicménû ob-

ãané znovu sepsali stíÏnost. Ná-

vrh na usnesení zastupitelÛ mûsta

znûl, Ïe panu Jifiímu Mare‰ovi,

kter˘ bydlí v ulici Eli‰ky Krásno-

horské a stíÏnost za obãany se-

psal, musí starosta Josef Horáãek

podat písemnû vysvûtlení v plném

rozsahu. CoÏ se stalo je‰tû pfied

vefiejn˘m zasedání zastupitelÛ

mûsta, ktefií vzali stíÏnost obãanÛ

na vûdomí.

■ Tyr‰ova ulice v oãekávání re-
konstrukce

Vedoucí odboru investic Mûst-

ského úfiadu Bílina zpracoval pro-

jekt na celkovou rekonstrukci Tyr-

‰ovy ulice, která by sestávala z vy-

frézování vozovky a poloÏení nové

vrstvy asfaltu vãetnû vyfie‰ení stíÏ-

nosti pana Krhounka, jehoÏ byt je

pfii pfiívalov˘ch de‰tích opakovanû

vyplavován. „Tato záleÏitost byla
radou mûsta dvakrát projednává-
na. PÛvodnû bylo fie‰eno pouze díl-

Zastupitelstvo mûsta Bíliny na svém 5. vefiejném
zasedání konaném dne 16. ãervna 2005 mimo jiné:
■ udûlilo: 

„Pamûtní medaili zastupitelstva

mûsta“ p. Jaroslavu Sekyrovi.

■ uloÏilo:
Tajemníkovi mûstského úfiadu

zpracovat návrh odmûny pro ãleny

komisí a v˘borÛ, vyjma zamûstnan-

cÛ mûstského úfiadu, ktefií nejsou

ãleny zastupitelstva. 

■ revokovalo:
Usnesení   ZM  ã. I /59  ze  dne

29. ãervna 2000, odst. I/ab) ve

smyslu: v pfiípadû prodeje se ze se-

znamu domÛ vyjmut˘ch z prodeje

vyjímá dÛm SHD, ã.p.562-564 (18

bytÛ), a zafiazuje se do seznamu do-

mÛ urãen˘ch k prodeji.

■ schválilo:
1) Podání Ïádosti do strukturál-

ních fondÛ EU o moÏné ãerpání ne-

vratn˘ch dotací na rekonstrukci lázní

v termínu do 30. ãervna 2005. V sou-

vislosti s podáním Ïádosti zastupitel-

stvo mûsta schvaluje vydání potvrze-

ní, Ïe mûsto Bílina zajistí finanãní

prostfiedky ve v˘‰i 44 000 000 Kã,

potfiebné pro realizaci první ãásti re-

konstrukce.

2)  ZM schvaluje uzavfiení doho-

dy o pfiidûlení dotace pouze v pfiípa-

dû, Ïe jiÏ bude podepsána smlouva

se strategick˘m partnerem, vãetnû

pfiípadn˘ch sankcí pfii jeho odstou-

pení.

3)  ZM schvaluje v˘chozí pod-

mínky pro jednání s investorem:

a)  mûsto vkládá budovy a po-

zemky,

b)  mûsto vkládá pfiipravené pro-

jekty,

c)  mûsto vloÏí pfiípadné schvále-

né dotace,

d)  mûsto je pfiipraveno pro fie‰ení

finanãních tokÛ, pomoci ve v˘ji-

meãn˘ch pfiípadech, formou krátko-

dobé pÛjãky (z provozních prostfied-

kÛ mûsta),

e)  ostatní finanãní prostfiedky za-

jistí strategick˘ partner.

4) ZM povûfiuje zaji‰tûním zpra-

cování a podání Ïádosti do struktu-

rálních fondÛ EU spoleãnost NeXA,

s. r. o. Praha. 

Zámûr prodeje  pavilonu ã. 2

v areálu Z· Teplická, stojící na

p.p.ã. 1683/99 a pozemkové parcely

pod stavbou ã. 1683/99 o v˘mûfie

349 m2 v k. ú. Bílina, za cenu dle

znaleckého posudku - 1,6 mil. Kã.

Zámûr prodeje  pavilonu ã. 3 v are-

álu Z· Teplická stojící na p. p. ã.

1683/100 a pozemkové parcely pod

stavbou ã. 1683/100 o v˘mûfie  345

m2 v k. ú. Bílina, za cenu dle znalec-

kého posudku - 1,6 mil. Kã. 

Zámûr prodeje  pavilonu ã. 4

v areálu Z· Teplická stojící na p. p. ã.

1683/101 a pozemkové parcely pod

stavbou ã. 1683/101 o v˘mûfie  353

m2 v k. ú. Bílina, za cenu dle znalec-

kého posudku 1,8 mil. Kã. 

Zámûr  prodeje objektu sportovní

hala (âerná hala) ve Studentské  uli-

ci a pozemkové parcely ã. 1194/58,

o v˘mûfie 863 m2 v k. ú. Bílina, za

cenu 5 000 000,- Kã s tím, Ïe kupu-

jící uhradí pfii podpisu kupní smlou-

vy 1 000 000,- Kã a zb˘vající ãást

bude rozdûlena do roãních splátek

po  500 000,- Kã.

V pfiípadû, Ïe budoucí majitel ob-

jektu sportovní hala (âerná hala)

bude objekt nadále provozovat jako

sportovní zafiízení, bude s ním se-

psána samostatná smlouva o posky-

tování dotace ve v˘‰i splátky kupní

ceny 500 tis. Kã, po dobu 8 let. 

Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2004

s v˘hradami, na které poukazuje

Zpráva o v˘sledku pfiezkoumání

hospodafiení mûsta za rok 2004

a uloÏila tajemníkovi MûÚ zajistit

nápravná opatfiení.

Nav˘‰ení rozpoãtu  Z· Lidická ve

v˘‰i 193 590,- Kã, na dofinancování

dotaãních  projektÛ. 

Nav˘‰ení rozpoãtu o ãástku  650

tisíc Kã,  na provedení oprav v ob-

jektu Hotelu U Lva. 

Pfiijetí pfiíspûvku na v˘kon státní

správy pro obce s roz‰ífienou pÛsob-

ností ve v˘‰i 596 000 Kã.  

Zásady pro odmûÀování neuvol-

nûn˘ch ãlenÛ Zastupitelstva mûsta

Bíliny, s platností od 1. ãervence

2005. 

âinnost RM v samostatné pÛsob-

nosti za období od 6. dubna do 25.

kvûtna 2005.

Zámûr uskuteãnûní setkání part-

nersk˘ch mûst v roce 2006 v Bílinû

a povûfiuje starostu mûsta zahájením

pfiíprav. 

■ vydalo:
Obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta

ã. 1/2005, o stanovení podmínek,

pro pofiádání, prÛbûh a ukonãení ve-

fiejnosti pfiístupn˘ch taneãních zá-

bav, diskoték a jin˘ch kulturních

podnikÛ, k zaji‰tûní vefiejného po-

fiádku.

■ neschválilo:
Zámûr prodeje  pavilonu ã. 5

v areálu Z· Teplická stojící na ãásti

p. p. ã. 1683/98 a ãást pozemkové

parcely pod stavbou ã. 1683/98

o v˘mûfie  cca 340 m2 v k. ú. Bílina. 

Zafiazení akce „Oprava komuni-

kace a odvodnûní v ulici Tyr‰ova“

do plánu investic roku 2005.   

■ zamítlo:
Zámûr prodeje objektu ã.p. 711,

pozemkové  parcely ã. 1727/68

o v˘mûfie 475 m2 a pozemkové par-

cely ã. 1727/38 o v˘mûfie 2237 m2

v k. ú. Bílina, za nabízenou kupní

cenu 1 100 000,-Kã. 

Objekt  bude nadále nabízen

k prodeji za kupní cenu  2 mil. Kã.

■ povûfiilo:
Finanãní v˘bor provedením  kon-

troly hospodafiení pfiíspûvkov˘ch or-

ganizací mûsta za rok 2004.  

Místostarostu pro vûci investiãní

realizováním akce - Rekonstrukce

stfiechy kostela Zvûstování panny

Marie, ve spolupráci s vlastníkem

stavby.

■ vzalo na vûdomí:
Prohlá‰ení paní Jany Vondrové

(KSâM) ãlenkou Zastupitelstva

mûsta Bíliny dnem 24. kvûtna 2005,

s náleÏitostmi sloÏení slibu dne 16.

ãervna 2005.  

Dopis ãlena zastupitelstva mûsta

pana Václava Kellera (KSâM), t˘-

kající se vefiejného pofiádku ve mûs-

tû. Poznatky pana Pellera projedná

starosta mûsta s pfiíslu‰n˘mi vedou-

cími odborÛ a fiediteli organizací. 

Odpovûì starosty mûsta panu Ji-

fiímu Mare‰ovi na stíÏnost obãanÛ

z lokality - ul. E. Krásnohorské, V̆ -

chodní a Studentské, na zfiízení sou-

kromé restaurace v objektu ã. p.

444/1, ul. E. Krásnohorské  v sou-

kromém vlastnictví. 

Informaci o hospodafiení mûsta,

jeho zafiízení a fiízen˘ch organizací

za I. ãtvrtletí roku 2005. 

Informaci starosty a místostarosty

mûsta o prÛbûhu jednání s Úfiadem

pro zastupování státu ve vûcech ma-

jetkov˘ch v Praze ohlednû bezúplat-

ného pfievodu polikliniky na mûsto. 

Zápis z jednání kontrolního v˘bo-

ru ze dne 25. kvûtna 2005 a z 8.

ãervna 2005.

Informaci starosty mûsta o slu-

Ïební cestû do Bilgoraje ve dnech

10. - 13. ãervna 2005, kde se usku-

teãnilo setkání partnersk˘ch druÏeb-

ních mûst. 

■ projednalo:
Zápis z jednání finanãního v˘bo-

ru v bodech 1 - 11, ze dne 8. ãervna

2005. 

■ nezaujalo stanovisko:
K návrhu obecnû závazné vyhlá‰-

ky mûsta ã. 3/2005 o sazbû danû

z nemovitosti. 

S úpln˘m znûním usnesení se lze

seznámit na úfiední desce MûÚ Bílina

nebo v sekretariátu starosty mûsta.

ZároveÀ si Vás, váÏení obãané,

dovoluji pozvat na dal‰í plánované

vefiejné zasedání ZM, které se bude

konat dne 1. 9. 2005 od 15.00 hod.

Kvûch Ladislav, 
tajemník MûÚ Bílina
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ãí odvodnûní komunikace, ale
usnesení rady znûlo vyfie‰it proble-
matiku zmínûné ulice komplexnû.
Pfiedpokládané finanãní prostfied-
ky nutné na komplexní rekonstruk-
ci Tyr‰ovy ulice se pohybují ve v˘-
‰i zhruba 1,400 mil. Kã. Vzhledem
k v˘‰i ãástky bylo radou navrÏeno,
aby tato akce byla zafiazena do
rozpoãtu investic na pfií‰tí rok
a mûsto zároveÀ usilovalo o dota-
ci,“ vysvûtluje místostarosta Pe-

cháãek. V pozadí celé záleÏitosti

v‰ak stále zÛstává nevyfie‰ená stíÏ-

nost Ing. Krhounka.

■ Trávníky a zelené plochy ve
mûstû budou udrÏovány prÛbûÏ-
nû

Rada mûsta schválila Mûstsk˘m

technick˘m sluÏbám Bílina zapo-

jení rezervního fondu na posílení

mzdového rozpoãtu na údrÏbu ve-

Jasná zpráva o bílinské Základní umûlecké ‰kole
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - O úrovni v˘uky pfiede-
v‰ím v taneãních oborech a nû-
kter˘ch oborech hudebních se ve
ãtvrtek 9. ãervna pfiesvûdãili di-
váci zcela zaplnûného mûstského
divadla. Smysl netradiãní v˘-
zdoby ‰álÛ i horizontu jevi‰tû,
jeÏ bylo plné pavoukÛ vyvede-
n˘ch vodovkami a pastelkami
v nadÏivotních velikostech, vy-
svûtlila pfiítomnost kouzelníka
Gandala v osobû uãitele Adama
·mejkala. Zavedl nás do kouzel-
nické ‰koly v Bradaviãkách
a spolu se svou kolegyní a pro
ten veãer vílou Lampiónou alias
Veronikou Duchoslavovou kouz-
lili léto a s ním tolik oãekávané
letní prázdniny. 
■ „A ke kaÏdému kouzelníkovi a ke
kaÏdé hÛlce patfií samozfiejmû co?“

otázala se víla jasn˘m hlasem.

„Co?“ ponoukala k odpovûdi divá-

ky ve z‰efielém sálu. „Kouzelná
hÛlka!“ vykfiikl kluk sedící vedle

mû. „V̆ bornû!“ pochválil ho Gan-

dal. A víla Lampióna poprvé máv-

la svojí hÛlkou, vyãarovala soubor

maÏoretek uãitelky Renaty DráÏ-

ìanské a odstartovala devadesát

minut naplnûn˘ch pÛvabnû bez-

prostfiedními taneãními a hudební-

mi vystoupeními. (V prÛbûhu ve-

ãera si také sama zazpívala se sou-

borem Komofiinka, jehoÏ je sbor-

mistryní, a kter˘ v loÀském ‰kol-

ním roce vystoupil na vefiejnosti

pûtadvacetkrát!) Skupina maÏore-

tek byla v taneãním oboru zfiízena

pfiedev‰ím pro reprezentaci mûsta

a nutno zdÛraznit, Ïe svého úkolu

se dívenky pokaÏdé zhostí s úspû-

chem. (Jen by nûkteré z nich ne-

mûly zapomenout pfied vystoupe-

ním vyplivnout Ïv˘kaãku).

■ O v‰eobecn˘ rozruch a smích se
hned zkraje postarala mrÀata z tak

zvané hudební pfiípravky. Donutit

takov˘ pytlík blech k pozornosti,

to je vskutku úctyhodn˘ v˘kon!

Ale uÏ v tak útlém vûku je moÏno

rozpoznat du‰i umûlce soustfiedû-

ného jen na svÛj v˘kon. A také je

zfiejmé, jak rozdílní my kluci a hol-

ky jsme. A tak zatímco dva kluãíci

vpravo na jevi‰ti zfietelnû artikulo-

vali a jen obãas pátravû projeli zra-

kem první fiady, kde tu‰ili mámu

s tátou, pánové na protûj‰í stranû

se okamÏitû ocitli zcela v zaujetí

mikrofonem. Nejprve se o nûj jali

pfietahovat, a ten, kter˘ vyhrál, si

do nûj tu a tam foukl, jak to vidûl

u dospûl˘ch. Co to je, nûjaké zpí-

vání, proti tak zajímavé vûciãce!

To holãiãky se nenechaly vyvést

z míry niãím. Paní uãitelka fiekla,

pofiádnû otevírat pusu, tak ji oteví-

raly. Nevrtût se, pamatovat si text

a nepokfiikovat do hledi‰tû! A tak

to také bylo. Inu, takové jsme my,

Ïeny! Zodpovûdné a spolehlivé!   

■ V nûkolika pÛsobiv˘ch samo-
statn˘ch choreografiích a’la tem-

peramentní flamengo ãi kouzelnic-

ká ‰kola Harryho Potera pfiedstavi-

la své mlad‰í i star‰í Ïákynû (a do-

konce i jednoho docela maliãkého

a ‰ikovného taneãníka) uãitelka

Petra Bûláãová a pan uãitel Tomá‰

Ernst si ve „své“ Ïákovské kapele

zahrál na kytaru a zazpíval. (Z hu-

debních oborÛ se pfiedstavilo kvar-

teto zobcov˘ch fléten uãitele Mgr.

Josefa âerného a pûveck˘ sbor

Mgr. Aleny HyÈhové).

■ „Jasná zpráva,“ Ïe základní umû-
lecká ‰kola se v˘znamnû zasluhuje

o kulturní Ïivot ve mûstû a talento-

van˘m dûtem umoÏÀuje rozvíjet je-

jich nadání. Sv˘m umûleck˘m pÛ-

sobením stále více proniká i do po-

vûdomí okolních obcí Mûrunice,

Duchcov, Osek, Hrob i Teplice.

Tam v‰ude totiÏ Ïáci „zu‰ky“ a její

uãitelé Bílinu vzornû reprezentují. Víte, co nás na tancování baví neménû? Líãení!      Foto: Eva Stieberová

MaÏoretky uãitelky Renaty DráÏìanské.                 Foto: Eva Stieberová

A pÛvabné pavouãice uãitelky Petry Bûláãové.       Foto: Eva Stieberová

Vzpomínáme
Témûfi tfii
desítky let
pfiicházely
k paní uãi-
telce Dar-
je Netrou-
falové Ïá-
ci, které

oslovila láska k hudbû a pfiá-
li si proniknout do tajÛ hry
na kytaru. Pfiedávala jim
své zku‰enosti, vûdomosti,
rozvíjela jejich cit pro vní-
mání krásy. Po letech práce
v duchcovské hudební ‰kole
pfii‰la v roce 1992 do bílin-
ské Základní umûlecké ‰ko-
ly, kde pÛsobila jako interní
uãitelka a pfiechodnû téÏ ja-
ko zástupkynû fieditele.

Je mi líto, Ïe v‰e pí‰u v ãa-
se minulém. BohuÏel. TûÏká
nemoc ji odvedla od práce,
kterou mûla ráda a od ÏákÛ,
na nûÏ nepfiestávala myslet
ani pfii svém trápení a boles-
tech. Její Ïivotní cesta byla
ukonãena 8. ãervna ve vûku
47 let. 

Opustila nás kolegynû,
kamarádka, pfiítelkynû.
Ode‰el ãlovûk, kter˘ umûl
naslouchat starostem dru-
h˘ch a dokázal chápat i po-
máhat. 

Vzpomínáme, dûkujeme. 
Jménem zamûstnancÛ

ZU· v Bílinû 
Jifií Kopa, fieditel ‰koly
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fiejné zelenû ve v˘‰i 200 tisíc Kã.

Leto‰ní rok je mimofiádn˘ aÈ uÏ

z hlediska de‰Èov˘ch sráÏek, ãi té-

mûfi tropick˘mi teplotami, jeÏ nás

suÏovaly v závûru mûsíce. Tráva

rostla témûfi pfied oãima a oz˘valy

se stíÏnosti obãanÛ, Ïe není dosta-

teãnû rychle kosena, coÏ nelibû ne-

sou zvlá‰tû alergici. „Pracovníci
technick˘ch sluÏeb pracují stejn˘m
tempem jako v jin˘ch létech a není
v jejich silách reagovat na bujnou
vegetaci rychleji,“ zdÛrazÀuje Mi-

lan Pecháãek. „Díky posílenému
rozpoãtu budou moci technické
sluÏby pfiijmout ãtyfii pracovníky
do konce vegetaãního období, tak-
Ïe cyklus údrÏby vefiejné zelenû se
podstatnû zrychlí a neposekané
travnaté plochy, které jsou od za-
ãátku sezóny ãili od dubna ãásteã-
nû na sídli‰tích PP1 a PP2, v brz-
ké dobû zmizí.“

■ Objekt matefiské ‰koly v ÎiÏ-
kovû údolí upraven pro potfiebu
jeslí

Rada mûsta odsouhlasila rozpo-

ãtovou zmûnu na provedení sta-

vebních úprav pro potfiebu jeslí

v objektu stávající Matefiské ‰koly

v ÎiÏkovû údolí. V pfiízemí ‰kolky

budou od záfií jesle a stavební

úpravy by mûly b˘t hotovy do 10.

srpna. Kapacita matefiské ‰koly tím

bude sníÏena, ale rodiãe mohou

pfiihlásit dûti do ‰kolek v Síbovû

a Aléské ulici, které dosud nejsou

naplnûny.

■ Odbor sociálních vûcí se
v prÛbûhu ãervna pfiestûhoval

Do konce mûsíce bude pfiestûho-

ván odbor sociálních vûcí ze stáva-

jících prostor v Mûstském úfiadu

v Bílinû do prvního poschodí novû

zrekonstruovaného objektu ã. 58

na ÎiÏkovû námûstí, kter˘ BíliÀané

znají jako DÛm sluÏeb. „Zb˘vá
provést úpravu vstupní chodby.
Pfiedmûtem rekonstrukce bylo i zfií-
zení zdviÏe pro bezbariérov˘ pfií-
stup. Klienti sociálního odboru bu-
dou jednat v dÛstojnûj‰ím prostfie-
dí, neboÈ stávající prostory v mûst-
ském úfiadu byly stísnûné,“ fiíká

Milan Pecháãek. ZároveÀ dojde

k pfiesunu kanceláfií i v rámci úfia-

du a ãásteãnému stûhování odboru

nemovitostí a investic ze Seiferto-

vy ulice do budovy mûstského úfia-

du. Prostory v objektu v Seifertovû

ulici, které se stûhováním uvolní,

bude mûstsk˘ úfiad pronajímat.  

P¤IPRAVILA
EVA STIEBEROVÁ

ST¤ÍPKY
Z RADNICE

■ DùTI ZE Z· ALÉSKÁ A LIDICKÁ P¤IJALO
VEDENÍ RADNICE

Bílina - Dûti vítûzného druÏstva oblastního kola vû-

domostní soutûÏe § 11/55 ze Z· Aléská a jejich sou-

pefie a kamarády ze Z· Lidická pfiijal ve ãtvrtek 16.

ãervna starosta Mûstského úfiadu Bílina Josef Horá-

ãek. Nejenom Ïáky obou ‰kol starosta pochválil, po-

dûkoval jim za skvûlou reprezentaci mûsta a pfiedal

jim mal˘ dárek. Také obû uãitelky, Mgr. Marcela Raff-

lerová  (Aléská) a Mgr. Marie Sechovcová (Lidická),

které dûti k soutûÏi vzornû pfiipravily, od nûj dostaly

krásnou kytiãku. A závûrem pfiíjemného a neformální-

ho setkání popfiál starosta jak dûtem, tak jejich uãitel-

kám krásné prázdniny. (es)          Foto: Václav Weber

■ LÉTO NA „TYR·ÁKU“ VE ZNAMENÍ  
VOLEJBALOVÉ LIGY

Bílina - Poãínaje 1. kvûtnem se rok co rok roztáãí

kolo Bílinské volejbalové ligy. Tfietího záfií se na vo-

lejbalov˘ch kurtech v Tyr‰ovû zahradû odehraje po-

slední z celkem 98 zápasÛ. „Prvního kvûtna se jich

odehraje 18, osmého kvûtna také a tfietího záfií závû-

reãn˘ch 18. Zbytek, vÏdy ‰est zápasÛ se odehraje kaÏ-

dou stfiedu od ãervna do záfií,“ vysvûtlují manÏelé Ji-

ráskovi, ktefií jsou du‰í bílinsk˘ch volejbalistÛ. 

„Systém je jednoduch˘,“ fiíká paní Jirásková. „Hra-
je se na tfii ligy a vÏdycky ten, kdo je poslední ve dru-
hé, postoupí do první  a kdo je poslední ve tfietí lize
postoupí do druhé. A takhle pofiád dokoleãka, takÏe si
v‰ichni zahrají. A ty manãafty, které Bílinskou ligu
hrají, chodí trénovat cel˘ rok,“ zdÛrazÀuje. Dvanáct

druÏstev a v kaÏdém zhruba patnáct hráãÛ, ãtyfii z Te-

plic, tfii z Duchova a zbytek BíliÀané, ktefií se zapro-

dali volejbalu, to je parta, která ve‰ker˘ voln˘ ãas trá-

ví na „Tyr‰áku.“ Poslední zápasy pfied prázdninami

byly na hracím rozpisu ve stfiedu 22. ãervna. Teì uÏ se

tu aÏ do záfií bude jenom trénovat. Vítûzné druÏstvo

loÀského roãníku DUOS vede Stanislav Nûmãík a je-

ho svûfienci jsou letos opût nejvût‰ími favority!

Eva STIEBEROVÁ Foto: Václav Weber

■ ÚSPù·N¯ BÍLINSK¯ HRNEâEK

Marek Bafitipán postoupil
na mistrovství svûta!

Fr˘dek Místek - Marek Bafitipán, reprezentant âR v rybo-

lovné technice, v leto‰ním ãeském poháru jiÏ pfied jeho pod-

zimní ãástí celkovû zvítûzil, a tím se nominoval do juniorské

reprezentace âR, která bude bojovat o svûtové zlato ve ·véd-

sku. V posledním soutûÏním podniku (Slezsk˘ pohár) skonãil

na 2. místû. Marek Bafitipán je historicky prvním závodníkem

v rybolovné technice, kter˘ v rámci Ústeckého kraje postoupil

na tuto svûtovou soutûÏ. Mistrovství svûta probûhne 7. - 10. 7.

2005 v Malmö.            Redakce BZ Markovi blahopfieje! (biv)

Klub lodních modeláfiÛ v Bílinû uspofiádal dne 24.

dubna uÏ 17. roãník Bílinského hrneãku. Jedná se

o Ïákovskou soutûÏ modelÛ lodí F4: radiem fiízené

modely lodí a EX500 - volná tfiída. SoutûÏilo se na

rybnících v Bezovce a poãasí nám pfiálo, Ïádná loì ani

dítû se neutopily. Zúãastnilo se 44 závodníkÛ. ¤editel

soutûÏe: Josef Pa‰ek, hlavní pofiadatel: Vladimír Pro-

cházka, rozhodãí: Petr Nekrada.

Vítûzové EX500 minima (do 6 let) EX500 Ïáci
EX500 seniofii

1. Zahrádková Eli‰ka, Bílina 1. Hlavniãka Tomá‰,

Bílina 1. Tuãek Tomá‰, Bílina

2. Valentová Nikola, Bílina 2. Müller Jan, Bílina 2.

Wünst Pavel, Bílina

3. Wünschová Aniãka, Bílina 3. Mlejnková Andrea,

Most 3. Nekarda Petr, Bílina

F4 - Ïáci  
1. Weiss Václav, Duchcov

2. Nekrada PéÈa, Bílina

3. Otta Joser - Duchcov

Dûkuji ãlenÛm Klubu lodních modeláfiÛ v Bílinû,

pofiadatelÛm i rozhodãím, ktefií se podíleli na organi-

zaci této soutûÏe, jeÏ by se neobe‰la bez pfiispûní

sponzorÛ DolÛ Bílina, a. s., Mûstskému úfiadu Bílina,

Sbûrn˘m surovinám, Ivo KoÏeluhovi, firmû MA trai-

ding s. r. o., p. Mejckovi a SdruÏení technick˘ch spor-

tÛ a ãinností Bílina.            Vladimír PROCHÁZKA

Hlavní pofiadatelé zleva: Podle‰ák, Procházka, Ne-
krada, Pa‰ek.                              Foto:Václav Weber
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Povinné znaãení lihu - kolkování lihovin KULTURNÍ SERVIS

PROGRAM LETNÍCH
KULTURNÍCH AKCÍ  

KC KASKÁDA

LÉTO 2005 
■ 25. ãervna -

od 17.00 - 22.00 hodin 

Country veãer u ohnû 
hraje: country kapela NIC

MOC z Chomutova.

Náv‰tûvníci si budou moci po-

slechnout a zazpívat country

pfiímo u ohnû. Spojeno s opéká-

ním bufitÛ. Vstupné 20 Kã.

■ 16. ãervence - od 16.00 hod. 
Blues fest 
Vystoupí: Tone Down (Most),

Rene Trossman band (USA),

Petra Börnerová & hand’s free

blues (Praha), ZVA 12-25 band

(Slovensko). Vstupné 50 Kã.

■ 23. ãervence - 
od 15.00 hodin 

Koncert pro kamerunské
kozy 
Rockov˘ festival Na Kyselce

vystoupí skupiny: Schodi‰tû,

10 oãí, UDG, LETY MIMO,

Grock, Oveãky a ostatní, Ko-

hout pla‰í smrt. Vstupné -

v pfiedprodeji 100 Kã, na místû

120 Kã.

■ 6. srpna -  od 20.00 hodin 
Koncert kapely „Visací
zámek“
pfiedkapela „·anov 1“

vstupné - v pfiedprodeji 80 Kã,

na místû 100 Kã.

■ 20. srpna - od 15.00 hodin 
Taneãní show 
Tfiíhodinové vystoupení taneã-

ních profesionálÛ. Dance 2XS

z Prahy, Cassio Litvínov, elec-

tricboogie, break dance aj.

Vstupné 30 Kã. V pfiípadû ne-

pfiíznivého poãasí se pfiedstave-

ní pfiesouvá do Mûstského diva-

dla v Bílinû.

■ 26. srpna - od 17.00 hodin
Michal k snídani
Michal Nesvadba z Kouzelné

‰kolky vyrábí dárky pro dûti.

Program pln˘ legrace, soutûÏí

a písniãek. Vstupné: 50 Kã,  do-

provod 80 Kã.

■ 27. srpna - od 18.00 hodin 
Revival fest Na Kyselce
Vystoupí skupiny: AC/DC, Red

hot chilli pepers. Pûtihodinové

vystoupení revivalov˘ch sku-

pin. Vstupné: v pfiedprodeji 70

Kã, na místû 90 Kã.

Bílina - Mûstsk˘ úfiad Bílina byl poÏádán Celním úfiadem
v Mostû o zvefiejnûní upozornûní na povinnost stanovenou záko-
nem ã. 676/2004 Sb., o povinném znaãení lihu („kolkování“ liho-
vin), jeÏ nab˘vá úãinnosti dne 1. ãervence 2005. Celní správa âes-
ké republiky se snaÏí vyjít vstfiíc obchodní a podnikatelské vefiej-
nosti upozornûním na základní povinnosti spojené s v˘konem to-
hoto zákona a jeho provádûcí vyhlá‰ky, a tím pfiedejít sankcím
ukládan˘m pfii nesplnûní tûchto povinností.

Upozornûní Celní správy âR

pro obchodníky a prodejce lihovin

o povinné inventarizaci zásob. 

Právnické a fyzické osoby, které

vyrábûjí, dováÏejí, skladují a pro-

dávají lihoviny ve spotfiebitelském

balení o obsahu 0,2 l a vût‰ím

(s obsahem alkoholu 15% vol.

a vy‰‰ím), mají povinnost provést

ve sv˘ch provozovnách (v˘robní

podniky, velkoobchody, maloob-

chody, ale i místa, kde jsou lihovi-

ny rozlévány ke konzumaci - res-

taurace, pohostinství, bufety

apod.) ke dni 1. ãervence 2005 in-

ventarizaci jejich zásob.

V̆ sledky této inventury - inven-

turní soupis - mají povinnost ná-

slednû pfiedat svému místnû pfií-

slu‰nému celnímu úfiadu a to nej-

pozdûji do 31. ãervence 2005. 

Celní úfiad potvrdí pfievzetí in-

venturního seznamu na jeho kopii,

kterou je osoba - podnikatel povin-

na uschovat pro pfiípadnou kontro-

lu.

Podrobnûj‰í informace o inven-

tarizaci a její formû, resp. struktufie

písemné inventurní sestavy, mo-

hou povinné subjekty získat pro-

stfiednictvím speciálního odkazu

na internetu Celní správy âR

(www.cs.mfcr.cz), pfiípadnû na

místnû pfiíslu‰ném celním úfiadu.

UpozorÀujeme dále, Ïe inventa-

rizované zásoby neznaãen˘ch

(„nekolkovan˘ch“) lihovin lze do-

prodávat pouze do konce leto‰ního

roku. Osoba, která prodává nezna-

ãené lihoviny z vlastní inventariza-

ce, mÛÏe prodávat také neznaãené

lihoviny z inventury provedené ji-

nou osobou. Pokud bude osoba

prodávat líh z inventarizovan˘ch

zásob jiné osoby, od které je na-

koupila, prokazuje tuto skuteãnost

dokladem o prodeji, kde je uveden

údaj, Ïe prodávané lihoviny jsou

z inventarizovan˘ch zásob prodá-

vajícího.

Lihoviny vyrobené nebo dove-

zené na území âeské republiky po

1. 7. 2005, jiÏ musejí b˘t oznaãeny

kontrolní páskou („kolkem“)

umístûnou pfies uzávûr lahve. 

Kontaktní osoby:
Celní úfiad Most, poboãka Tepli-

ce: Jaroslav Kuãera, tel.: 417 571

117 kl. 217, 

ãení lihu (tj. k 1. 7. 2005) inventa-

rizaci zásob lihovin podle bûÏn˘ch

zvyklostí a zásad zákona o úãet-

nictví a pfiedat v písemné podobû

v˘sledky této inventarizace celní-

mu úfiadu nejpozdûji do 31. ãer-

vence 2005.

2. Povinnost inventarizace se

vztahuje na v˘robce a dovozce li-

hovin, osoby, které lihoviny skla-

dují a osoby, které lihoviny nabízí

k prodeji a prodávají, vãetnû osob,

které lihoviny rozlévají pro koneã-

nou spotfiebu (dále jen „inventari-

zující osoba“).

3. Inventurní seznam v listinné

podobû zpracují inventarizující

osoby ve dvou vyhotoveních v do-

poruãeném ãlenûní.

Druh  - znaãka lihoviny:

V̆ robce:

Obsah lihu v % vol.:

Objem balení:

Poãet balení:

inventarizující osoba prokazovat

provedení povinné inventarizace

zásob lihovin kontrolním orgánÛm

uveden˘ch v § 16 zákona ã.

676/2004 Sb., o povinném znaãení

lihu. 

6. Od 1. 7. 2005 lze prodávat

pouze líh znaãen˘ kontrolní pás-

kou. Osoby uvedené v odstavci 1

mohou doprodávat líh neznaãen˘

kontrolní páskou z inventarizova-

n˘ch zásob do 31. prosince 2005

nebo z inventury provedené jinou

osobou. Pokud budou osoby uve-

dené v odstavci 1 prodávat líh z in-

ventarizovan˘ch zásob jiné osoby,

od které je nakoupily, prokazují tu-

to skuteãnost dokladem o prodeji,

kde je uveden údaj, Ïe prodávan˘

líh je z inventarizovan˘ch zásob

prodávajícího.

Eva Brodská,
vedoucí ObÎÚ

Ilustraãní foto: Jan Vran˘ 

Pfiípadnû identifikace dodavate-

le:

Datum vyhotovení inventurního

seznamu:

Razítko:

Podpis odpovûdné osoby:

4. V̆ sledky inventarizace pfie-

dají inventarizující osoby, bez

ohledu na místní pfiíslu‰nost podle

sídla nebo bydli‰tû, místnû pfiíslu‰-

nému celnímu úfiadu podle místa,

kde se inventarizované lihoviny

skuteãnû nacházejí.

5. Obû vyhotovení celní úfiad za-

eviduje pod jedním ãíslem jedna-

cím, pfiekontroluje a druhé vyhoto-

vení potvrdí podpisem a otiskem

sluÏebního razítka a vrátí inventa-

rizující osobû. Potvrzen˘m stejno-

pisem inventurního v˘kazu bude

e-mail: spd2062@cs.mfcr.cz 

Celní úfiad Most: Pavel Bohá-

ãek, tel.: 476 708 900 kl. 227,

e-mail: spd2065@cs.mfcr.cz 

Doporuãená struktura inventur-

ního soupisu lihu - lihovin

1. Osoby, které prodávají a skla-

dují lihoviny na daÀovém území

âeské republiky, jsou povinny pro-

vést ke dni nabytí úãinnosti zákona

ã. 676/2004 Sb., o povinném zna-
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KdyÏ si chlapi hrají

KuÏelkáfii znovu v akci na Memoriálu Emila Altmanna

SK SIAD Bílina - SK Plaston ·luknov  2:0 (0:0)

Îáci HC DrakÛ
v Anglii uspûli

Ve dnech 28. 5. - 30. 5. se zú-
ãastnili Ïáci z pát˘ch a ‰est˘ch
tfiíd HC Draci Bílina, meziná-
rodního hokejového turnaje
v anglickém mûstû Swindon,
kam jeli obhajovat loÀské druhé
místo. Nejeli tam za zábavou, ale
reprezentovat jak mûsto Bílina,
tak i âeskou republiku.  Na tur-
naji startovalo celkem 12 t˘mÛ,
z toho bylo 6 muÏstev z Anglie
a po jednom z Walesu, Skotska,
Francie, Dánska, Belgie a zá-
stupce âR - HC Draci Bílina.

Turnaj byl rozlosován do 2 sku-

pin. Ve skupinû se HC Draci  po-

stupnû utkali s hráãi z Cardiff (Wa-

les) 1:1, Gladsaxe (Dánsko) 8:1,

Elgin (Skotsko) 5:0, Oxfordu 3:1

a Swindon Jaguars 2:1 (Anglie).

Po napínav˘ch bojích tuto sku-

pinu vyhráli (zásluhou stfielcÛ Pro-

cházky M. a J. , Oplta, Krãmafiíka,

Sládka, Sur˘ho, ¤ezníãka, Rudol-

fa, Hrnãífie, Dolanského, Lence‰e,

Balína a Jurãa) a ve ãtvrtfinále se

utkali s francouzsk˘m muÏstvem

Anglet, které porazili 3:1 (branky:

Rudolf, ¤ezníãek, Krãmafiík).

V boji o finále se na‰i hráãi utkali

s pozdûj‰ím vítûzem turnaje muÏ-

stvem z Telfordu (Anglie), které-

mu podlehli neãekanû vysoko 0:6.

Proti nejlépe útoãícímu a bránící-

mu muÏstvu turnaje na‰i hráãi ne-

na‰li úãinnou protihru.

V boji o tfietí místo na hráãe HC

Draci ãekal loÀsk˘ obhájce turnaje

anglick˘ Sheffield, kterému chtûli

oplatit loÀskou finálovou poráÏku.

Na‰i hráãi i pfies neúspûch v semi-

finále byli dobfie naÏhaveni a i za

podpory publika zvítûzili po dra-

matickém boji 1:0 brankou Pro-

cházky M. a v˘bornû chytajícími

brankáfii (Mal˘ David a Axfdal To-

ny). Ve finále se utkala anglická

muÏstva Telford a Guildford (3:1).

PfiestoÏe se na‰im ÏákÛm nepo-

dafiilo obhájit loÀské druhé místo,

byli pfiítomn˘mi trenéry na turnaji

oznaãovány za muÏstvo, ve kterém

nevynikají individuality, ale kolek-

tivní pojetí hry. CoÏ u ostatních

muÏstev tak nebylo. Od pofiadatelÛ

obdrÏeli pozvání i na pfií‰tí roãník.

Pozvání bylo pfiijato, ale je zde

otázka finanãní. Proto velk˘ dík za

finanãní podporu patfií jak  rodi-

ãÛm ÏákÛ, ktefií se turnaje zúãast-

nili, tak i MûÚ Bílina, Bílinské ky-

selce, p. ·ámalovi (Ba‰ta) a Che-

mopetrolu Litvínov. 

Podûkování patfií i trenérovi

muÏstva p. Balínovi R. a ved. muÏ-

stva p. M. Malému, ktefií se za-

slouÏili o vynikající propagaci bí-

linského hokeje v zahraniãí. (QL)

Bílina - Dne 5. 6. se v Bílinû

uskuteãnil dal‰í závod RC-RALLY

Championship 2005 - závod RC

modelÛ aut fiízen˘ch rádiem.

RC Rally Show Bílina byla situ-

ována do biokrosového areálu. To-

hoto závodu se zúãastnilo 22 jezd-

cÛ z âech. Z domácího wRC TEA-

MU Bílina se na start postavili Pe-

tr Rusinsk˘, Michal KoÏeluh, Lu-

dûk KoÏeluh a Milan Kraus. Závod

byl zajímav˘ a napínav˘ aÏ do sa-

motného konce, kde závodníci pod

tlakem dûlali spostu chyb a pofiadí

se ãasto mûnilo. Nejklidnûj‰í byl

domácí Petr Rusinsk˘, kter˘ od sa-

mého zaãátku nasadil se sv˘m vo-

zem CITROEN XSARA WRC

tempo a zvítûzil. Velk˘ souboj o 2.

a 3. místo pfiedvádûl  domácí Mi-

chal KoÏeluh s vozem CITROEN

XSARA WRC a Jan Petr z TRIO

TEAMU Kolín s vozem ·koda

FABIA WRC. Poslední RZ roz-

hodla a Michal KoÏeluh se posu-

nul na 2. místo. Jan Petr z TRIO

TEAMU Kolín skonãil tfietí.

Sportovní kuÏelkáfisk˘ klub
Bílina uspofiádal ve dnech 20. 5.
aÏ 3. 6. 2005 3. roãník turnaje
„Memoriál Emila Altmanna.“
Pro organizátory to byl hotov˘
maratón! Turnaje se zúãastnilo
36 ãtyfiãlenn˘ch druÏstev, která
ãítala 144 hráãÛ a hráãek. Mezi
startujícími bylo i nûkolik repre-
zentantÛ, napfiíklad Petr Hrub˘
(D-Z Praha) nebo Michal Buãko
z Jirkova, bronzov˘ z MS junio-
rÛ. Turnaj probûhl hladce, bez
technick˘ch a organizaãních po-
tíÏí. Je na místû podûkovat ãle-
nÛm domácího oddílu, ktefií se
podíleli na zaji‰tûní jednotliv˘ch
zápasÛ, jmenovitû Milanu Justo-
vi a Miroslavu Tomi‰ovi, ktefií
turnaji vûnovali ve‰ker˘ voln˘
ãas!

Pofiadí druÏstev 
1. Hrub˘ Petr - D-Z Praha

463 kuÏelky; 2. Podhola Rudolf -

SKK Bílina   455; 3. Buãko Michal

- Slovan Jirkov  451; 4. Lojda Pat-

rik - KK Louny 451; 5. Justa Milan

- SKK Bílina 445

Jednotlivci muÏi
1. SKS Bílina „A“ 1726 kuÏelek

2. KK Louny 1724 kuÏelek

3. SL. Jirkov 1718 kuÏelek

4. HV. Trnovany 1688 kuÏelek

5. VTÎ Chomutov 1686 kuÏelek

Jednotlivci - ÎENY
1.. âerníková Pavlína - 

1.. SKK Bílina 451 kuÏelka

2. Davidová Ivana - 

1..Glav. Teplice 423 kuÏelky

3. Sailerová Anna -

1..D-Z Praha 400 kuÏelek

4. Minafiíková Svatava - 

1..Jiskra Hole‰ov 399 kuÏelek

5. Bfiezinová Ivana - 

1..Sokol Duchcov 396 kuÏelek

SKK Bílina dûkuje sponzorÛm,

ktefií nám finanãní ãi materiální

formou pomohli zajistit ceny pro

vítûze a poskytli nám reklamní

pfiedmûty. 

Na Memoriálu Emila Altmanna

se spolupodílel Mûstsk˘ úfiad Bíli-

na, Speciální stavby Most, Elekt-

rárna Ledvice, Lucerna s. r. o.,

Elektro Karásek, Elektroservis

Tejãek, Mototechna Bartonûk Tep-

lice, Doly Bílina, Domácí potfieby

Dûdek a SIAD BraÀany.

Jana âerníková

Bílina - Vítûzstvím se rozlouãila Bílina s leto‰ním
roãníkem 1. B tfiídy. A protoÏe jiÏ v sobotu dopo-
ledne se vítûzstvím nad Hrobem definitivnû za-
chránilo v okresním pfieboru i béãko, bylo po zá-
pase ve Sportklubu veselo. ·luknov potvrdil, Ïe
patfiil k nejlep‰ím muÏstvÛm jara. 

V prvním poloãase byl lep‰ím muÏstvem, ale nedo-

kázal promûnit ‰ance. Bílina byla lep‰í ve druhém po-

loãase, kdy také rozhodla utkání. V sestavû domácích

chybûli pro zranûní nebo tresty Hasal, Kovaãka, Sei-

dl, Truneãek  a Heindrich. A tak opût dostala ‰anci fia-

da dorostencÛ. JiÏ ve 3. min. se ‰luknovsk˘ Novák do-

stal aÏ pfied Pohla, ale ten stfielu vyrazil. Ve 13. min.

mûl tutovku BlaÏek, ale z 10 metrÛ sám pfied Pohlem

netrefil branku. Bílina se ke stfielbû nedostávala, ale

za to stfiíleli hosté. AÏ ke konci poloãasu   vyslal po

rohu první pfiímou stfielu Mergl. „Máme více ze hry,
ale nestfiílíme. Jinak to je pûkn˘ zápas,“ netajil o pfie-

stávce spokojenost prezident Bíliny Petr Arpá‰.  Dru-

há polovina utkání pfiipravila jin˘ obraz. Hned v úvo-

du z osmi deseti metrÛ vypálil Oãipka, ale Pohl bra-

vurnû vyrazil a z protiútoku skóroval Christov.  Potom

bílinsk˘ Novák neprostfielil z úhlu hostujícího Jandu

a pfii‰la 55. min. Christov trefil hlavou bfievno  a od-

raÏen˘ míã poslal do sítû.   Hosty podrÏel Janda, kdyÏ

chytil stfiely Nováka i Ma‰aty.  

Vedle stfiíleli Procházka, ·ulek i Christov. V závûru

se hra zbyteãnû pfiitvrdila a minutu pfied koncem byl

po druhé Ïluté vylouãen Spáãil. Devatenáctilet˘ roz-

hodãí Richter v‰ak utkání fiídil s pfiehledem. „Vyhráli
jsme zaslouÏenû a byl to kvalitní fotbal,“ struãnû hod-

notil druh˘ trenér Milan Tietze. „Toto byl nejkvalit-
nûj‰í soupefi, jak˘ v Bílinû na jafie hrál,“ dodal vedou-

cí muÏstva Miroslav Spáãil. 

Branky: 47. a 55. Christov.

Sestava Bílina: Pohl - Zelenka, ·ulek, Christov,

Beãvafiík - Procházka, Novák, Spáãil, Mergl - Mora-

vec, Talacko (61. Ma‰ata).                                (ob)

Zleva: M. KoÏeluh, P. Rusinsk˘, J. Petr.                   Foto: Václav Weber
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KARNEVAL

465/TP

SK SIAD Bílina - FK Obalex Jílové 0:6 (0:4)

Bílina Cup 2005 fotbalov˘ch nadûjí
Bílina - Po‰esté se v Bílinû sejdou fotbalové nadûje na turnaji, kter˘ ve

dnech 24. aÏ 26. 6. pofiádá místní Fotbalová ‰kola. „Letos budou soupe-
fiit nejmlad‰í pfiípravky roãníkÛ 1997 a 98,“ fiíká fieditel turnaje a pfiedse-

da Fotbalové ‰koly Petr Junek. V nejmlad‰í kategorii se pfiedstaví ná-

stupci Poborského, Kuky, Poláka ãi âecha. V pátek a v sobotu bude de-

set muÏstev bojovat na fotbalovém i atletickém stadionu v kategorii U-7

(98). Systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m se utkají Sparta Praha, Slávia Praha,

Slovan Liberec, Chmel Bl‰any, SK âeské Budûjovice, Junior Teplice,

MFK Pardubice. SIAD Most, Ravel Ústí nad Labem a F· SIAD Bílina.

V pátek se zaãíná v devût hodin. V nedûli zaãíná od 10.00 hod. turnaj ka-

tegorie U-8 (97). Pfiihlá‰eni jsou AFK Chrudim, Junior Teplice, SIAD

Most, Chmel Bl‰any, FK Litomûfiice, F· Most, FK Ne‰tûmice a F· SIAD

Bílina. „Turnaj naváÏe na oslavy 85 let bílinské kopané a kdo vidûl hrát
tyto malé kluky, ví, Ïe o budoucnost máme postaráno. Zveme pfiíznivce
fotbalu, aby se pfii‰li podívat.“ zve Petr Arpá‰.                                 (ob)

Bílina - Záchranû béãka v nejvy‰-

‰í soutûÏi okresu obûtovali bílin‰tí

sestavu áãka. Béãko vyhrálo v Ko-

stomlatech 2:0 a zbytek sestavy utr-

pûl debakl doma s Jílov˘m. Ale nedá

se jen vymlouvat na neúplnou sesta-

vu ani fiadu dorostencÛ. Bílina ode-

hrála zápas pouze z povinnosti, na-

prosto bez zájmu a pokazila si jarní

v˘born˘ dojem z boje o záchranu.

I kdyÏ v˘kon pfied t˘dnem v Oldfii-

chovû jiÏ signalizoval, Ïe jarní forma

skonãila. Pfiesto se ukázalo, co dnes

pro muÏstvo znamená brankafi Pohl

a v obranû Hasal. A ti v sestavû  chy-

bûli.  Hned v úvodu musel zasahovat

dorostenec Zeidl v domácí brance

a potom Novák stfiílel nad.  Dále  jiÏ

hráli hosté. Nejprve Hork˘ a potom

po chybû v rozehrávce Kulhánek,

dostali hosty do snadného vedení.

AÏ v 18. min. pfiedvedla první slu‰-

nou akci Bílina, ale mladík Koláfi

stfiílel vedle. V 25. min. nahrál Chri-

stov, kter˘ nastoupil se zranûn˘m

kolenem,  pfiímo na nohu Justovi

a ten mífiil sám na Zeidla a nezavá-

hal.  V 27. min. nacentroval Huãek

a opût Just hlavou skóroval.  Potom

je‰tû vyrazil stfielu zblízka Huãekovi

Zeidl. Bílina mûla ‰anci v 41. min.

Moravec pfiihrál pfied branku, ale

Bari míã netrefil. Po pfiestávce Bíli-

na pfiidala, ale do brankové ‰ance se

vÛbec nedostala. Naopak Huãek na-

centroval a Just si nabûhl a v klidu

pfiidal dal‰í branku. Potom stfiílel

vedle domácí Pavlíãek a Bedrníãko-

vi zlikvidoval ‰anci Myslík. ·estou

branku vstfielil odevzdan˘m domá-

cím opût Just. Utkání fiídil s pfiehle-

dem mlad˘ rozhodãí Sabol. „SnaÏili
jsme se posílit béãko a takhle to do-
padlo. Zku‰ení hráãi se vÛbec neza-
pojili do hry a utkání vypustili, zkla-
mali. Jedin˘ bûhal Moravec. V˘hra
hostÛ je naprosto zaslouÏená,“ ne-

hledal v˘mluvy druh˘ trenér Milan

Tietze. Branky: 25., 27., 64., 84.

Just, 7. Hork˘, 12. Kulhánek. Bíli-
na: Zeidl (46. Myslík) - Zelenka,

·ulek, Christov (32. Pavlíãek), Beã-

vafiík - Procházka, Spáãil, Moravec,

Novák - Bari, Koláfi (ob)

Îáci HC Draci v Anglii uspûli (ilustraãní foto k textu na str. 7).


