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Pfieplnûn˘ velkokapacitní kontejner na BofieÀské ulici.

Nebuìme líní, tfiiìme odpad!
■ LADA LAIBLOVÁ

Bílina - Tento v˘rok zná urãitû

kaÏd˘, kdo v televizi zaregistroval

reklamu na tfiídûní odpadu. S tímto

problémem se setkávají hlavnû ti,

ktefií si v‰ímají svého okolí a ne-

jsou k nûmu lhostejní. âetnost od-

padkÛ nejen kolem popelnic a kon-

tejnerÛ se neustále zvy‰uje a tím se

zvy‰ují i finanãní náklady na jeho

odvoz. Zasedání zastupitelstva

projednávalo návrh Technick˘ch

sluÏeb na zru‰ení kontejnerov˘ch

míst v Bílinû. O problému s velko-

kapacitními kontejnery, tfiídûní od-

padu a fie‰ení celkového problému,

hovofiil Milan Pecháãek, místosta-

rosta pro vûci investiãní.  „Nejvíce

problematick˘ je velkokapacitní

kontejner na konci BofieÀské ulice

u kfiiÏovatky s Jeni‰ovskou ulicí.

Tento kontejner je nejlépe dosaÏi-

teln˘ jak pro podnikatele, tak za-

hrádkáfie. Tato kontejnerová stání

jsou urãena v˘hradnû pro kontej-

nerov˘ odpad jako jsou skfiínû, Ïid-

le, válendy, prostû vûci objemného

charakteru, které se nevejdou do

popelnice nebo klasického kontej-

neru. Proto je to vymezeno termí-

nem „objemn˘ odpad“, ale obãané

si to vysvûtlují jinak a do velkoka-

pacitních kontejnerÛ hází komu-

nální odpad, zeminu nebo suÈ.

A takhle by to vypadat urãitû ne-

mûlo.“

V minulém roce byl zfiízen v b˘-

val˘ch kasárnách sbûrn˘ dvÛr,

kam obãané mûsta Bíliny  mají

moÏnost bezplatnû do urãitého

mnoÏství asi 300 kg ukládat odpad

jakéhokoli charakteru. Objemn˘

odpad, coÏ je uÏ zmiÀovan˘ nepo-

tfiebn˘ nábytek, ale i nebezpeãn˘

odpad jako jsou televize, lednice

nebo praãky. Tento druh odpadu

nepatfií ani do velkokapacitních

kontejnerÛ ani mezi popelnice, kde

se obvykle s tûmito vûcmi ãasto

setkáváme. Mnoho lidí nemá moÏ-

nost odvozu tohoto odpadu na mís-

to k tomu urãenému, a proto si mÛ-

Ïeme v‰imnout, Ïe kaÏdé ráno ob-

jíÏdí nákladní vÛz Technick˘ch

sluÏeb Bílinu a sbírá objemn˘ od-

pad, kter˘ se rÛznû povaluje u po-

pelnic nebo kontejnerÛ. „Tento

„úklid“ se znaãnû prodraÏuje a je

také zahrnut v poplatku za odvoz

odpadu, kter˘ v souãasné dobû ãi-

ní 470 Kã na osobu za rok. V okol-

ních mûstech nás uÏ dotahují, ale

napfiíklad v Dûãínû se platí 500 Kã,

coÏ je vlastnû zákonná hranice.

Dohodli jsme se proto s Technic-

k˘mi sluÏbami, Ïe vyjdeme lidem

vstfiíc a za pau‰ální nebo velmi

slu‰nou cenu nepotfiebné vûci od-

vezou pfiímo do sbûrného dvora.

Obãané si neuvûdomují, Ïe po-

platek za svoz odpadu zahrnuje

i odvoz velkokapacitních kontej-

nerÛ a ten tvofií nemalou ãástku.

Technické sluÏby vynakládají na

svoz velkokapacitních kontejnerÛ

ãástku 1 500 000 Kã za 11 bezplat-

n˘ch kontejnerov˘ch stání, které

jsou rozmístûny na území Bíliny

a pravidelnû vyváÏeny 1x za t˘-

den.“

Námût Technick˘ch sluÏeb

o zru‰ení kontejneru byl zamítnut

s tím, Ïe se zvolí cesta vût‰í propa-

gace a bude se apelovat na obãany,

aby vyhazovali odpad tam, kam

patfií. Do kontrol se zapojí i MûP,

která zv˘‰í kontroly u kontejnero-

v˘ch stání a bude pfiijímat pfiípad-

né stíÏnosti nebo pfiipomínky od

obãanÛ. Pravidelné kontroly bude

provádût i Odbor Ïivotního pro-

stfiedí. Samozfiejmû Ïe osoby, které

i nadále budou vyuÏívat velkoka-

pacitní kontejnery jako popelnici

a odhazovat  vûci, které tam ne-

patfií, zaplatí pokutu.

V souãasné dobû se pfiipravuje

nová vyhlá‰ka o roz‰ífiení míst na

separovan˘ odpad. To znamená, Ïe

pfiibudou dal‰í trojice na sklo, plas-

ty a papír. „JestliÏe budeme tfiídit

odpad alespoÀ v tom smûru, jak˘

je obãanÛm nabízen tzn. sklo, plas-

ty a papír dojde k men‰ímu uklá-

dání odpadu na skládku a teoretic-

ky by mûlo dojít ke sníÏení poplat-

ku za odpad. K této trojici bychom

chtûli pfiidat kontejner na biood-

pad, kter˘ je na PP.I a na V̆ sluní. 

Chtûl bych proto apelovat na ob-

ãany, aby se snaÏili vyuÏívat no-

v˘ch sluÏeb a sami usilovali

o zlep‰ení Ïivotního prostfiedí

v Bílinû. Buì formou tfiídûní odpa-

du nebo odváÏením nepotfiebn˘ch

vûcí do sbûrného dvora,“ dodal

místostarosta Milan Pecháãek.
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Marie T¤ETINOVÁ, 
55 let, prodavaãka:

„ANO. Sly‰ela jsem,

Ïe tu má b˘t Tesco.

Jsem ráda, protoÏe tu

bude i vût‰í v˘bûr zbo-

Ïí a více obchodÛ.

Takhle jsem musela

pro vût‰í nákupy jezdit

do Mostu nebo do Te-

plic.“

Emil WEINHOLD,
58 let, dÛchodce:

„ANO. Jsem rád, Ïe tu

vyroste dal‰í velká

prodejna se ‰irok˘m

v˘bûrem zboÏí. Mys-

lím si, Ïe tu jeden po-

fiádn˘ supermarket uÏ

dlouho scházel. Zatím

jsme museli vyuÏívat

supermarkety v okol-

ních mûstech.“

Milan GUDZA,
55 let, fiidiã:

„ANO. Vítám dal‰í su-

permarket v Bílinû. Po

Plusu a Lidlu tu jsou

uÏ jen veãerky. Mûlo

by tu snad b˘t Tesco,

tak uvidíme. AlespoÀ

uÏ nebudeme muset

jezdit do sousedního

Mostu.“

Karel PRIMUS, 
55 let, dûlník: 

„NE. Myslím si, Ïe na

Bílinu uÏ nyní je tu

dost obchodÛ. Na tak

malé mûsto se velk˘

supermarket nevyplatí,

zvlá‰tû, kdyÏ podobné

prodejny jsou v okol-

ních mûstech.“

Naìa WEIGELOVÁ, 
72 let, dÛchodkynû: 

„ANO. Jsem ráda, Ïe

tu bude dal‰í super-

market.  Tím se zv˘‰í

i konkurence a bude-

me mít i vût‰í v˘bûr

zboÏí a nebudeme mu-

set za nákupy dojíÏdût

do Mostu, Teplic nebo

vzdáleného Ústí.“

Jan âULA,
16 let, student:

„ANO. Dal‰í super-

market jen vítám.

V Bílinû je jen Plus

a Lidl, coÏ je málo. Za

vût‰ími nákupy jsme

museli jezdit do Teplic

a Mostu. Takhle to bu-

deme mít alespoÀ

u nosu.“

Uvítáte dal‰í supermarket v Bílinû?
Ptal se a fotografoval JAN VRAN¯

Hornická nemocnice s poliklinikou
Je tomu právû 10 let, kdy Hor-

nická nemocnice s poliklinikou za-
ãala provozovat Nemocnici s poli-
klinikou jako spol. s r. o. s poloviã-
ním podílem mûsta Bíliny a polo-
viãním podílem pûti zdej‰ích léka-
fiÛ. O zmûnách a v˘voji bílinského
zdravotnického zafiízení hovofiili
lidé, ktefií stojí uÏ 10 let v ãele Hor-
nické nemocnice v Bílinû MUDr.
Josef Chudáãek a ekonomick˘ ná-
mûstek ing. Richard Hazdra. 

V roce 1994 a ãásteãnû 1995 pro-

vozovala toto zdravotnické zafiízení

Hornická poji‰Èovna Most. PÛvodnû

mûsto vlastnilo 50% podíl a 50%

vlastnila Hornická poji‰Èovna. Bû-

hem roku 1995 byla pozastavena

moÏnost poji‰Èoven provozovat

zdravotnická zafiízení. „Hornická

poji‰Èovna vlastnû ode‰la ze spoleã-

nosti ze dne na den a mûsto stálo

pfied otázkou, co bude dál se zdra-

votním zafiízením. Mûstu zÛstal po-

díl 50% a Hornická poji‰Èovna pro-

dala svÛj 50% podíl pûti bílinsk˘m

lékafiÛm.  Tato spoleãnost má stále

toto zdravotnické zafiízení v nájmu,

pronajímatel je  stát. Mûsto vypraco-

valo privatizaãní projekt na odkou-

pení objektu nemocnice za 26 000

000 Kã, ale v souãasné dobû jedná

mûsto Bílina s Ministerstvem finan-

cí o bezúplatném pfievedení nemoc-

nice mûstu,“ vysvûtlil MUDr. Josef

Chudáãek.

Je‰tû v roce 1995 mûla Hornická

nemocnice akutní lÛÏkovou péãi ve

dvou oddûleních, interní oddûlení

a neurologicko-rehabilitaãní. V ná-

sledujících letech se zafiízení pfiemû-

nilo na nemocnici následné péãe.

„Po odchodu Hornické zamûstnane-

cké poji‰Èovny Most jsme pfievzali

samozfiejmû personál a objekt, ale

v‰echny získané peníze  si poji‰Èov-

na vzala s sebou. Proto nám mûsto

Bílina velice pomohlo s pfieklenutím

období, neÏ nám zaãaly b˘t proplá-

ceny faktury za námi vykázanou

zdravotní péãi. V souãasné dobû má-

me 12 odborn˘ch ambulancí, 3 prak-

tické ambulance pro dûti a dospûlé,

rentgen, chemickou laboratofi a jiné.

Spolupracujeme s fiadou lékafiÛ, kte-

fií tu mají své soukromé ambulance

a nejen v nemocnici, ale také ve

mûstû. Zaji‰Èujeme stálou sluÏbu lé-

kafiské pohotovostní péãe a v tom

nám velmi pomáhá mûsto Bílina

a kraj,” doplnil ing. Hazdra.

Bílinské zdravotní zafiízení se ne-

pot˘ká jen s problémy poji‰Èoven

a zpoÏìováním plateb za provedené

úkony, ale znaãná ãást lékafiÛ v tom-

to zafiízení sice uÏ dosáhla dÛchodo-

vého vûku, ale pfiesluhují, na druhé

stranû, mladé lékafie najdete pouze

u nás. 

JCh: Na pfiíjmu nov˘ch lékafiÛ in-

tenzivnû pracujeme, ov‰em jejich

zájem o práci v men‰ím mûstû není

zase tak velk˘. V souãasné dobû má-

me ve v˘chovû jednu praktickou lé-

kafiku, která by k nám po dokonãení

atestace mûla nastoupit. Jsme rádi,

Ïe k nám nastoupil lounsk˘ stomato-

log MUDr. Z. Skála, kter˘, jak dou-

fáme, si bude pfiebírat i pacienty

zemfielého MUDr. E. Radmachera.

Hodnû lidí se ptá, zda-li bude zase

nûkdy v Bílinû záchytná stanice. Ta-

ková záchytná stanice je jiÏ dnes

právnû riziková záleÏitost a nové zá-

kony si kladou vysoké nároky na

zdravotní zafiízení tohoto typu. V mi-

nulosti jsme se snaÏili záchytku udr-

Ïet, ale oz˘valo se ãím dál tím více

hlasÛ, Ïe toto zafiízení není zapotfie-

bí. Ov‰em s problémem se zaãala

pot˘kat policie, která pfii zadrÏení

osoby pod vlivem alkoholu je prak-

ticky bezradná, protoÏe neví, kam

„uklidit“ osobu v takovém stavu.

Nûkteré tûÏ‰í pfiípady se vozí do te-

plické nemocnice, ale tam je pro-

blém, Ïe kdyÏ se osoby pod vlivem

alkoholu trochu proberou dûlají

hluk, kter˘ ru‰í ostatní pacienty.

RH:   Záchytka by mûla b˘t tam,

kde je anesteziologicko resuscitaãní

oddûlení a psychiatrické oddûlení.

Bûhem provozování tohoto zafiízení

v Bílinû se  náklady na jednoho pa-

cienta  vy‰plhaly na 2500 Kã za je-

den pobyt. V souãasné dobû by ãást-

ka byla pomûrnû vy‰‰í. 

Roãnû projde rukama lékafiÛ

v Hornické nemocnici 130 000 pa-

cientÛ. Do Bíliny jezdí odborní léka-

fii z okolních mûst dvakrát t˘dnû.

Nûkter˘m lékafiÛm není lhostejn˘

osud star‰ích pacientÛ a zasazují se

o to, aby star‰í spoluobãané mohli

b˘t v Bílinû a ne ve vzdálenûj‰ích

domovech dÛchodcÛ. Zdravotnická

péãe v Bílinû bude zachována a po-

dle MUDr. Chudáãka: „I kdyÏ máme

problémy s poji‰Èovnami  a bojujeme

s liknavostí ministerstev,  jsou tu stá-

le snahy o zlep‰ení.“             (lal)

INZERCE 

2/60WUSTENROT
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Jednou z nejdÛ-

leÏitûj‰ích vûcí,

kterou bychom

chtûli dotáh-

nout jako mûsto

do konce, je

problém s odpa-

dem. Na zase-

dání zastupitel-

stva padl návrh na úplné zru‰ení

kontejnerového stání. Tento návrh

byl zamítnut s tím, Ïe se mûsto po-

stará o vût‰í propagaci, aby obãané

pfiesnû vûdûli, kam co mají nebo

nemají vyhazovat.

V souãasné dobû pfiipravujeme

informaãní  letáky, kde bude pfies-

nû stanoveno, k ãemu slouÏí vel-

kokapacitní kontejner. Do podvû-

domí obãanÛ by se tak mûlo   do-

stat i to, Ïe v b˘val˘ch kasárnách

mají sídlo Technické sluÏby, které

provozují tzv. sbûrn˘ dvÛr. Infor-

maãní letáky budou dostávat ob-

ãané do schránek nebo pfii platbû

poplatku za komunální odpad.

Zfiejmû nejhor‰í místo, kde stojí

velkokapacitní kontejner, je na

BofieÀské ulici. Bûhem jednoho

dne se tam naveze tolik odpadu, Ïe

Slovo starosty ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

samotn˘ kontejner nestaãí, a tak je

obloÏen igelitov˘mi pytli a jin˘mi

odpadky jen ne tûmi, pro které je

velkokapacitní kontejner urãen.

Z tohoto dÛvodu bude v okolí Bo-

fieÀské ulice namontována kamera,

která bude snímat ve‰ker˘ pohyb

kolem kontejneru. 

Pokud se opût vyskytnou obãa-

né, ktefií se budou opûtovnû zba-

vovat odpadu tímto zpÛsobem,

budou zachyceni kamerou a ná-

slednû pokutováni. V˘‰e pokuty

bude stanovena v informaãním le-

táku.

Myslím si, Ïe kaÏd˘ z nás by

chtûl Ïít v ãistém a upraveném pro-

stfiedí, ale zaslouÏit se o to musíme

v‰ichni.

„Malífii“ z M· ·vabinského...
JiÏ nûkolik let vystavují

svá první v˘tvarná dílka
„malífii“ z matefiské ‰koly
M. ·vabinského v Bílinû
v pfiízemí Mûstského úfia-
du. Bûhem roku dochází
k nûkolika obmûnám.
V matefiské ‰kole pracuje
nûkolik zájmov˘ch krouÏ-
kÛ, jako napfiíklad v˘tvar-
n˘, pûveck˘, dramatick˘,
hra na flétnu a cviãení.
Kdyby mûl nûkdo zájem si
matefiskou ‰kolu prohléd-
nout, je kdykoli vítán.        

Dûti a pracovnice M·

Obãansk˘ prÛkaz jako cestovní doklad
do státÛ Evropské unie - upozornûní

Dne 1. ledna 2006 nab˘vá úãin-

nosti ustanovení § 41a zákona ã.

329/1999 Sb., o cestovních dokla-

dech, ve znûní zákona ã. 559/2004

Sb. (bod 57), kde je uvedeno:

„K opu‰tûní území k cestû do státÛ

Evropské unie lze jako cestovní

doklad pouÏít i obãansk˘ prÛkaz se

strojovû ãiteln˘mi údaji, pokud ne-

má oddûlenu vyznaãenou ãást.“

Z uvedeného vypl˘vá, Ïe od 1.

ledna 2006 jiÏ nelze k cestám pou-

Ïívat obãanské prÛkazy typu iden-

tifikaãní karty bez strojovû ãitel-

n˘ch údajÛ.

Dále je tfieba upozornit na sku-

teãnost, Ïe mohou vzniknout pro-

blémy pfii spoleãném cestování dû-

tí zapsan˘ch v obãanském prÛkazu

rodiãÛ, pokud tyto dûti nebudou

mít vlastní cestovní doklad. Dítû

zapsané v obãanském prÛkazu ro-

diãe neprokáÏe státní obãanství,

neboÈ do obãanského prÛkazu se

zapisují i dûti - cizinci. Na rozdíl

od obãanského prÛkazu se do ce-

stovního pasu rodiãÛ zapisují pou-

ze dûti, které jsou státními obãany

âeské republiky.

Dal‰ím rozdílem je, Ïe do ob-

ãanského prÛkazu rodiãÛ se zapi-

suje místo data narození a pohlaví

- rodné ãíslo dítûte. Rodné ãíslo,

jakoÏto vnitrostátní identifikaãní

údaj, mÛÏe b˘t nesrozumitelné pro

cizí státní orgány. Z uveden˘ch dÛ-

vodÛ nedoporuãujeme cestování

dûtí zapsan˘ch v obãanském prÛ-

kazu rodiãÛ bez vlastního cestov-

ního dokladu. 

Odbor správní a vnitfiních vûcí

BÍLINA MÁ NOVÉHO
ZUBA¤E A FUNGUJÍCÍ
POHOTOVOST

Nedílnou souãástí Hornické ne-

mocnice s poliklinikou v Bílinû je

ambulantní péãe nebo-li pohoto-

vost. Po celé âeské republice se

pohotovosti ru‰í, hlavnû z dÛvodÛ

finanãních. Velké ztráty vznikají

hlavnû tím, Ïe na pohotovost ne-

chodí dostatek lidí coÏ nestaãí po-

kr˘t reÏii ani platy lékafiÛ, ktefií na

pohotovosti slouÏí. O tom, jestli

pohotovost v Bílinû zÛstane zacho-

vána, hovofiil místostarosta Roman

·ebek. „Zastupitelstvo na svém

jednání rozhodlo, Ïe pohotovost

v HNSP zÛstane zachována i v ro-

ce 2006 a to ve stejném rozsahu ja-

ko v leto‰ním roce. To znamená, Ïe

k dispozici bude ambulantní péãe

jak pro dospûlé, tak i pro dûti a to

ve stejném ãasovém rozsahu. Bíli-

na má vãetnû spádov˘ch obcí 20

000 obyvatel, ale pohotovosti jsou

finanãnû udrÏitelné pro 120 000

obyvatel. Pokud chceme tuto sluÏ-

bu pro obãany udrÏet, musíme

uvolÀovat z rozpoãtu mûsta ãástku

1 500 000 Kã jako napfiíklad v le-

to‰ním roce. Pro rok 2006 poãítá-

me zhruba se stejnou ãástkou. Po-

hotovost stojí celkem 2 000 000

Kã. Krajsk˘ úfiad poskytuje ãástku

400 000 Kã, coÏ je 20 Kã za oso-

bu. 100 000 Kã zaplatí HNSP.

24. fiíjna zahajil svou soukro-
mou praxi stomatolog MUDr.
Zdenûk Skála. Ordinuje pfiímo
v HNSP na PraÏském pfiedmûstí.
Jsme rádi, Ïe MUDr. Skála pfiijal
na‰i nabídku a zaloÏil svou praxi
v bílinském zdravotním stfiedis-
ku. Urãitû nechceme usnout na
vavfiínech, ale i nadále budeme
oslovovat stomatology a nabízet
jim pracovní umístûní v Bílinû.“
(lal)

NùKOLIK DÒVODÒ PROâ
B¯T SOUâÁSTÍ
HOSPODÁ¤SKÉ KOMORY

Hospodáfiské komory jako pod-

nikatelské samosprávy zfiízené „ze

zákona“, jsou historicky nedílnou

souãástí podnikatelského prostfiedí

podnikatelÛ a ÏivnostníkÛ a jako

jediné jsou schopny efektivnû hájit

jejich zájmy. Vlivov˘ potenciál

a akceschopnost podnikatelské sa-

mosprávy reprezentované komo-

rou je spoleãenskou v˘sadou, pod-

mínûnou ov‰em formální ãi nefor-

mální povinností úãasti v ní. Váha

samosprávy je pfiímo úmûrná po-

ãtu aktérÛ v komofie.
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Zamûstnanci „zdûdili“ pro háje-

ní sv˘ch zájmÛ majetkové a perso-

nálnû vybavené silné odbory, pod-

nikatelé a Ïivnostníci „zdûdili“ jen

150leté komorové tradice a ideály.

âesk˘ podnikatel a jeho ãeská ko-

mora je ve srovnání s hospodáfisky

vyspûl˘m svûtem slab˘m a faktic-

ky pfiehlíÏen˘m partnerem státní

moci zákonodárné a v˘konné.

Osamocen˘ podnikatel nemÛÏe

prosazovat své zájmy a nemÛÏe se

bránit tomu, aby sv˘mi danûmi fi-

nancoval tvorbu stále nesmyslnûj‰í

a sloÏitûj‰í legislativy s následn˘-

mi kontrolními úkony.

Polská firma JPR SYSTEM na-

bízí firmám, podnikatelÛm nebo

soukrom˘m osobám odluãovaã

tuku pro velkou a malou gastro-

nomii. Odluãovaã slouÏí k zachy-

cení a odlouãení neemulgovan˘ch

tukÛ a olejÛ obsaÏen˘ch v odpad-

ních vodách produkovan˘ch pfie-

dev‰ím z potravináfisk˘ch a res-

tauraãních zafiízení. Dále nabízí

domácí bezobsluÏné ãistírny od-

padních vod s polyetylénu. âistiã-

ku mohou vyuÏít jak majitelé ro-

dinn˘ch domkÛ nebo  chat, tak

rÛzné firmy. V pfiípadû zájmu

a pro konkrétní informace kontak-

tujte zástupce hospodáfiské komo-

ry v Bílinû J. ·ámala, penzion

Ba‰ta, tel. 777 679 415.          (lal)

BUDE SE OPùT JEZDIT DO
·KOL V P¤ÍRODù?

·koly v pfiírodû nebo-li ozdrav-

né pobyty znal pfied 20 lety snad

kaÏd˘. Postupem ãasu se tato akti-

vita zaãala prodraÏovat natolik, Ïe

‰koly v pfiírodû zaãaly pomalu za-

nikat. Vysoká finanãní nákladnost

nedovoluje ‰kolám a hlavnû rodi-

ãÛm proplácet tyto „ozdravné“ po-

byty. V souãasné dobû se ceny za

desetidenní pobyt v rekreaãním

stfiedisku pro dûti pohybují kolem

3000 Kã. Tím, jak sníÏit tuto ceno-

vou relaci a zachovat ‰koly v pfií-

rodû, se zab˘vá Roman ·ebek,

místostarosta pro vûci neinvestiã-

ní. „Zatím je to jen návrh, nejdfiíve

se musíme dohodnout s uãiteli

‰kol, jestli vÛbec mají zájem o ob-

novu ‰kol v pfiírodû. Pfiedstava je

zatím taková, Ïe finanãnû by se

ãásteãnû podílelo mûsto a mohlo

by se vyuÏít i sponzorsk˘ch darÛ

od zdej‰ích velk˘ch firem. Koneã-

ná ãástka pro rodiãe by se tak po-

hybovala kolem 1300 Kã. Stejnû

jako ‰koly v pfiírodû bychom chtû-

li zachovat lyÏafiské v˘cviky.

V loÀském roce se podafiilo zorga-

Zastupitelstvo mûsta na svém
zasedání dne 13. fiíjna 2005 

MIMO JINÉ SCHVÁLILO 
■ Prodej podílÛ na budovách ã. p.
562 - 564 v SHD.

■ Zámûr prodeje ãásti pozemkové

parcely ã. 826 o v˘mûfie cca 25 m2

v k. ú. Bílina, za kupní cenu 150

Kã/m2 s tím, Ïe si Ïadatelé na své

náklady zajistí geometrické oddû-

lení pozemku. 

■ Zámûr prodeje  podílu o veli-
kosti 1/10 na nemovitosti ãp. 154

Pfiedmûstí Újezd,  podílu o veli-

kosti 1/10 pozemkové parcely ã.

204/1 o celkové v˘mûfie 163 m2

a podílu o velikosti 1/10 pozemko-

vé parcely ã. 205 o celkové v˘mû-

fie 102 m2, v‰e v k. ú. Bílina-Újezd.

Za kupní cenu dle znaleckého po-

sudku.

■ Zámûr prodeje  domu ã. p. 545
v ulici Teplická a pozemkové par-

cely ã. 1687 pod stavbou o v˘mûfie

308 m2 v k. ú. Bílina, za kupní ce-

nu dle znaleckého posudku. 

Dále schvaluje zámûr prodeje

pozemkové parcely ã. 1688/1, ãásti

pozemkové parcely ã. 1683/96

a dvougaráÏe s pozemkovou parce-

lou 1688/4 v k. ú. Bílina. Finanãní

odbor  zajistí znaleck˘ posudek

a geometrické oddûlení pozemkÛ. 

■ Podíl mûsta Bíliny na spoluprá-
ci a pomûrné finanãní ãásti na ma-

jetkoprávním vypofiádání pozemkÛ

(místní komunikace), které budou

na základû vyhotoven˘ch geome-

trick˘ch plánÛ pfievedeny na list

vlastnictví mûsta Bíliny.  

■ Vykoupení  pozemkov˘ch  par-
cel ã. 1636/303 a 1636/304 o cel-

kové v˘mûfie 1253 m2 v k. ú. Bíli-

na, za kupní cenu 211 000 Kã, od

Ministerstva vnitra âR, Nad ·to-

lou 936/3, Hole‰ovice, Praha. 

■ Zámûr prodeje  pavilonu ã. 8
v areálu Z· Teplická, stojící na po-

zemkové parcele ã. 1683/102 o v˘-

mûfie  309 m2 v k. ú. Bílina, s vûc-

n˘m bfiemenem uzavfiení Smlouvy

o budoucí nájemní smlouvû, za ce-

nu 700 000 Kã dle znaleckého po-

sudku, cenu obvyklou. 

■ Uzavfiení kupní smlouvy ã.
178/05/14120 mezi mûstem Bílina

a âR, Úfiadem pro zastupování stá-

tu ve vûcech majetkov˘ch, jejímÏ

pfiedmûtem je v˘kup pozemkÛ

v areálu autokemp na Kyselce, za

cenu 250 000 Kã. 

■ Zafiazení v˘stavby sociálního
zafiízení v objektu Domu dûtí

a mládeÏe do plánu investic pro

rok 2005. 

■ Pfiijetí finanãního daru od Seve-
roãesk˘ch dolÛ, a.s. Chomutov na

zhotovení 2 ks orientaãních tabulí

(viz usnesení ZM ã. III/215). 

■ Uzavfiení dodatku ã. 1 smlouvy
o zaji‰tûní mûstské hromadné do-

pravy osob mezi mûstem Bílina

a Dopravním podnikem Ústeckého

kraje, a. s. 

■ Podání Ïádosti o dotaci v rámci
opatfiení 3.2 SROP „Podpora so-

ciální integrace v regionu Ústecké-

ho kraje“, urãeného k financování

akcí pro vytvofiení komunitních

plánÛ na území Ústeckého kraje

a dále 12 % spoluúãast mûsta na

celkové v˘‰i projektu, maximálnû

do ãástky 250 000 Kã a zafinanco-

vání první etapy projektu. 

■ V souladu s revitalizací Radove-
sické v˘sypky podporu projektu

vytvofiení cyklostezek a turistic-

k˘ch cest, propojujících obce

Hrobãice, Svûtec, Kostomlaty pod

Mile‰ovkou a mûsto Bílina.  

■ Pokraãování provozování Am-
bulantní pohotovostní péãe v Bíli-

nû, Hornickou nemocnicí s polikli-

nikou, s. r. o. Bílina, v roce 2006.

Odbor sociálních vûcí a zdravot-

nictví pfiipraví do prosincového za-

sedání zastupitelstva smlouvu

o podmínkách provozování APP.

■ Zámûr prodeje  podílu o veli-
kosti 1/10 na nemovitosti ãp. 154

Pfiedmûstí Újezd,  podílu o veli-

kosti 1/10 pozemkové parcely ã.

204/1 o celkové v˘mûfie 163 m2

a podílu o velikosti 1/10 pozemko-

vé parcely ã. 205 o celkové v˘mû-

fie 102 m2, v‰e v k. ú. Bílina-Újezd.

Za kupní cenu dle znaleckého po-

sudku.

ZároveÀ zamítlo nabídku k od-

koupení podílu na nemovitosti

o velikosti 9/10 od spoluvlastníkÛ

domu ãp. 154 Pfiedmûstí Újezd,

pozemkové parcely ã. 204/1 a po-

zemkové parcely ã. 205 v‰e v k. ú.

Bílina-Újezd. 

NESCHVÁLILO
■ Zmûnu vyhlá‰ky ã. 50, ve smys-
lu zru‰ení bodu 5  v odst. I. pfiílohy

ã. 2  této vyhlá‰ky, kde je uvedeno

stání velkokapacitního kontejneru

v Jeni‰ovské ul. - u garáÏí. 

PROJEDNALO
■ Zápis z finanãního v˘boru ze
dne 5. fiíjna 2005 - v bodech 1 - 8

a povûfiilo finanãní v˘bor provést

kontrolu nedobytn˘ch  pohledá-

vek, pfiedloÏen˘ch finanãním od-

borem.

VZALO NA VùDOMÍ
■ Zámûr realizace projektu „Vyu-
Ïití pozemkÛ v lokalitû autobuso-

vého nádraÏí v Bílinû“.

■ Informaci starosty mûsta a mís-
tostarosty pro vûci neinvestiãní

o bezúplatném pfievodu nemocnice

s poliklinikou na mûsto Bílina. 

■ Splnûní usnesení ã. I/173, kte-
r˘m bylo starostovi mûsta uloÏeno

podat Ïádost na Ministerstvo obra-

ny âR o udûlení v˘jimky, pro

moÏn˘ prodej nemovitostí v areálu

b˘val˘ch kasáren.

Pozvánka na velkou Oldies
show Ivana Mejsnara

Pro milovníky hudby z let 60. aÏ 80. je pfiipravena v pátek 28. fiíj-
na od 21.00 hodin velká Oldies party. Chcete-li si zavzpomínat nebo
se zavlnit v rytmu  nestárnoucích hitÛ od skupiny  Abba, Smokie, Bo-
nieM a dal‰ích zpûvákÛ a skupin té doby, pfiijìte do Kulturního domu
„Fontána“.

Mobiliáfi mûsta Bíliny
KaÏd˘ ãlovûk, kter˘ alespoÀ trochu cestuje a vydá se do míst, která

jsou pro nûj neznámá, vÏdy ocení turistické znaãení. Ve mûstech se toto

znaãení naz˘vá mobiliáfi. Zmapovat v‰echny v˘znamné budovy, sportov-

ní zafiízení, kulturní zafiízení a dal‰í  dÛleÏité objekty není vûc jednodu-

chá, ale velmi potfiebná. Na otázku, kdy se mûsto zaãne zab˘vat zlep‰e-

ním mobiliáfie v Bílinû, odpovídal místostarosta Milan Pecháãek. „Sa-

mozfiejmû v plánu investiãních akcí na pfií‰tí rok máme zahrnuto i roz‰í-

fiení mobiliáfie. Návrh nabyl konkrétní podoby a jediné, co zb˘vá, je, aby

pro‰el schvalovacím fiízením do rozpoãtu mûsta. S akcí by se zaãalo

v pfií‰tím roce, ale protoÏe je to akce pomûrnû rozsáhlá, rozdûlila by se do

nûkolika etap.“                                                                             (lal)
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nizovat lyÏafisk˘ v˘cvik, kterého

se zúãastnila ‰kola na PraÏském

pfiedmûstí a ‰kola Lidická. Kromû

základních ‰kol chceme oslovit

i gymnázium, kde by se hlavnû

jednalo o mlad‰í roãníky. Nechtûl

bych opomenout ani Matefiské

‰kolky. Napfiíklad Matefiská ‰kolka

v Síbovû ulici loni pofiádala pobyt

v pfiírodû s celkem pozitivním

ohlasem.“                            (lal)

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Mûstsk˘ úfiad Bílina, odbor Ïi-

votního prostfiedí stanovil v leto‰-

ním roce,  na základû  návrhu

správce vodního toku Syãivka,

kter˘m je Povodí Ohfie, s. p. Cho-

mutov, aktivní zónu záplavového

území  tohoto  vodního toku.

V praxi  to znamená,  Ïe  vlastníci

staveb v záplavovém  území

a vlastníci  staveb, které mohou

zhor‰it  prÛbûh  povodnû, zpraco-

vávají povodÀové plány vÏdy tak,

jak  jim ukládá  zákon  ã. 254/2001

Sb., o vodách  a o zmûnû  nûkte-

r˘ch  zákonÛ  (vodní zákon),

v platném znûní. VlastníkÛm  po-

zemkÛ  v záplavov˘ch územích

mÛÏe  vodoprávní  úfiad uloÏit po-

vinnost zpracovat povodÀov˘ plán

v pfiípadû, Ïe je to tfieba s ohledem

na zpÛsob jejich uÏívání.

Záplavové území  a aktivní zó-

na záplavového území  vodního to-

ku  Syãivka  bylo stanoveno v fi.

km 0.000 - 4.700 (od ústí do fieky

Bíliny aÏ po zaústûní do Mukov-

ského potoka).

Studie záplavového území  toku

Syãivka,  soutok s Bílinou - soutok

s Mukovsk˘m potokem  fi. km

0.000 - 4.700  je  k dispozici  ve-

fiejnosti  k nahlédnutí  na  odboru

Ïivotního  prostfiedí Mûstského

úfiadu Bílina.        Jana Paterová

STAROSTA DEKOROVAL
VÍTùZE

Bílina - V sobotu patfiil bílinsk˘

zimní stadion II. roãníku neregist-

rovan˘ch muÏstev  O putovní po-

hár starosty mûsta Bíliny. Díky

onemocnûní, smûnám a sluÏebním

povinnostem nakonec z devíti star-

tovala pouze ãtyfii muÏstva. Napfií-

klad mosteãtí policisté museli asi-

stovat u ligového zápasu Most v.

Slávia.  Semifinále stanovilo dvoji-

ce o koneãné umístûní. V utkání

o tfietí místo porazil Profifenster

ADH-AUTO 11:6 a ve finále AGC

Automotive Europe porazil AHL

stars 4:0. Ve vítûzném muÏstvu

hrála fiada hráãÛ DrakÛ, mezi nimi

Pane profesore, my chceme závodit!
Stfiedo‰kolsk˘
sport je na za-
ãátku ‰kolního
roku vÏdy ve
znamení atleti-
ky. Na‰e gym-
názium se tra-

diãnû atletick˘ch závodÛ zúãast-
Àovalo a mûlo i v˘borné v˘sled-
ky. ProtoÏe v‰ak letos spousta
nadan˘ch atletÛ na‰i ‰kolu opus-
tila, s kolegyní jsme se rozhodli,
Ïe nemá cenu studenty do sportu
nutit, a proto okresní kolo závo-
du Corny 2005 radûji vypustíme.

Ale jednoho záfiijového dne se

nám pfii cestû z „atleÈáku“ studenti

2. roãníku Johana a Junek postara-

li o pfiíjemné pfiekvapení: „Pane

profesore, my si chceme zazávo-

dit!“ V duchu jsem z toho mûl ob-

rovskou radost, neboÈ co mÛÏe

dne‰ního kantora-tûlocvikáfie hfiát

u srdce víc, neÏ zájem dûtí o sport,

pfiesto jsem v‰ak opatrnû odpovû-

dûl, Ïe nikoho pfiemlouvat nehod-

lám a Ïe kdyÏ tedy tak moc chtûjí,

aÈ si sami postaví druÏstvo. Myslel

jsem, Ïe tím to pro mne skonãilo.

Druh˘ den ale za mnou opût pfii-

‰li a pfiinesli soupisku s osmi jmé-

ny sv˘ch spoluÏákÛ. Byli na ní

v‰ichni chlapci z jejich tfiídy, kro-

mû zranûn˘ch a osvobozen˘ch

z tûlocviku. Pomyslel jsem si, Ïe to

asi bude pûkná ostuda, ale chtûjí

sami závodit a to je to nejcennûj‰í.

A tak se ‰lo.

Dal‰ím je‰tû pfiíjemnûj‰ím pfie-

kvapením byl pro mû jejich super

v˘sledek: druhé místo z devíti

stfiedních ‰kol v okrese a postup do

krajského kola!

Teì uÏ jsem si fiekl, Ïe se do to-

ho musím vloÏit, aby v kraji neby-

la kardinální ostuda, tam uÏ totiÏ

startují i junior‰tí atletiãtí repre-

zentanti. DruÏstvo jsme doplnili

o dal‰í sportovnû nadané studenty

a trochu potrénovali. Na‰e umístû-

ní vyvolalo nejprve zdû‰ení a v zá-

pûtí obrovské nad‰ení - tfietí místo

ze sedmi nejlep‰ích ‰kol v kraji.

A kdo tvofiil ná‰ bronzov˘

„man‰aft“? Jedin˘ atlet Radek Jo-

hana, fotbalista Junek, fotbaloví

brankáfii Zeidl a Hykl, hokejista

Janeãek, softbalov˘ reprezentant

Tomá‰ Benda a kluci, ktefií jen tro-

chu posilují - Snop, Halenda a Hu-

dák. V okrese je‰tû závodili Do-

hnal, Masopust a Hladík.

Doplníme je‰tû dal‰í v˘sledky

gymnázia v atletice:

27.9.05: Corny, stfiední ‰koly,

okres, dívky - tfietí místo z devíti

‰kol - Trefná, NiÏníková, Dudová,

Zemanová, Lí‰ková, Semencová

a Razáková

4.9.05: Atletick˘ ãtyfiboj, okres,

star‰í Ïákynû - tfietí  místo z deva-

tenácti ‰kol - Svobodová, Vaníko-

vá, Rosezínová, Kode‰ová a Jílko-

vá. Jak je vidût, na bílinském gym-

náziu atletika stále Ïije. V̆ born˘ch

v˘sledkÛ  mÛÏeme dosahovat, spo-

jíme-li  odborné vedení profesorÛ

s vlastní iniciativou  a nad‰ením

studentÛ.

Uspokojení a radost je pak na

obou stranách o to vût‰í.                 

Mgr. Jan Davignon

Studenti v Nûmecku
JiÏ 10 let spolupracuje Gymnázium Bílina s Gymnáziem v Dippol-

diswalde. Studenti spolupracují na rÛzn˘ch projektech, nav‰tûvují se
v rodinách a ve ‰kole, zúãastÀují se koncertÛ, sportovních akcí. Le-
tos jsme pracovali  na projektu:

Poznáváme pfiírodu. Proto odjelo v záfií  15 ãesk˘ch studentÛ s vyuãu-

jící nûmeckého jazyka Mgr. Magdalenou Závodskou do Frauensteinu.

Spoleãnû s 11 nûmeck˘mi studenty a jejich vyuãující Sibylle Frey sbíra-

li léãivé rostliny, ze kter˘ch pfiipravovali po veãefii rÛzné dobroty, s uãi-

telem pfiírodovûdy Norbertem Stielem hledali v lese houby a urãovali nû-

mecky i ãesky, totéÏ i pro názvy stromÛ, rostlin a zvífiat. Uãitelka v˘tvar-

né v˘chovy Iris Neu pracovala se tfietí skupinou, která fotila zajímavé bu-

dovy ve mûsteãku, odlívala figurky z bronzu nebo se zab˘vala dfievory-

tem. Na konci spoleãnû proÏitého t˘dne jsme vytvofiili pro ãeskou i nû-

meckou ‰kolu knihu, která pfiipomíná ve‰kerou na‰i práci. Pfii ní jsme se

s nûmeck˘mi studenty spfiátelili natolik, Ïe se tû‰íme na dal‰í setkání, kte-

ré se uskuteãní tentokrát u nás.                     Ing. Jaroslava Mrázová

Malífiské povídání
Dne 13. fiíjna od 15 hodin se v Galerii Pod VûÏí ko-

nala pfiedná‰ka malífie Franti‰ka Linharta z malífiského

spoleãenství Chomutov. Pozvání na malífiské povídání

pfiijaly dûti z v˘tvarného krouÏku  paní Olgy Hrabá-

kové ze Základní umûlecké ‰koly v Bílinû.

Pfiedná‰ku zahájil pan Linhart krátk˘m Ïivotopisem

následnû  se zamûfiil na hlavní téma. Vysvûtlil dûtem

hlavní malífiské techniky, aÈ uÏ se jedná o techniku

olejomalby, akvarelu, ale i rÛzné v˘tvarné pojmy jako

je perspektiva, horizont, kresba lidského tûla, malba

krajináfiská aj. Cílem tohoto hodinového  povídání by-

lo alespoÀ na chvíli odhalit „malífiská tajemství“.         

(PBzB) Foto: V. Weber
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bratfii Slaãíkové, ktefií byli hlavní

organizátofii turnaje.  Starosta Josef

Horáãek pfiedal ceny i nejlep‰ím

jednotlivcÛm. Brankáfii Radku Ze-

manovi (ADH), obránci Jifiímu

Procházkovi (AHL), útoãníkovi

Kamilu Bláhovi (AGC) a stfielci

Petru Perglovi (Profi).  Veãer násle-

dovala zábava v restauraci na zim-

ním stadionu, která byla hlavním

sponzorem turnaje a program byl

urãen pfiedev‰ím muÏÛm.      (ob) 

NA NATÁâENÍ HUDEBNÍHO CD P¤I·LY
STOVKY BÍLI≈ANÒ

První den natáãení bílinského CD, které pro-
bûhlo v sobotu 15. 10. v Mûstském divadle, se set-
kal s velikou úãastí vefiejnosti. V jeho prÛbûhu se
na akci pfii‰lo podívat na 400 lidí, pfiiãemÏ zhruba
tfii ãtvrtiny z nich se i aktivnû zapojily do zpívání
v nûkterém ze sborÛ. Postupnû se na podiu vystfií-
daly: Komofiinka, Schola Viva, romsk˘, dûtsk˘,
Ïensk˘ a muÏsk˘ sbor. 

Nedûle byla vyhrazena na snímání zvukÛ bílin-

sk˘ch  zvonÛ. Za pomoci místních nad‰encÛ v ãele

s paní Ludmilou VáÏnou se nejprve rozeznûl obrov-

sk˘ zvon kostela. Tento historick˘ skvost se rozhou-

pává nadále postaru lidskou silou, dvûma páry rukou

na obou stranách. Zvony o mnoho let mlad‰í radnice

se jiÏ spou‰tûjí plnû automaticky. Záznam zvonûní

z obou vûÏí bude, tak jako zpûv místních lidí ve sbo-

rech, souãástí vznikající skladby „Mûsto Bílina“ a v˘-

raznû tak napomÛÏe k její „domácí“ autentiãnosti.

Pfiíjemné pfiekvapení nám pfiipravilo na‰e gymná-

zium. Obohatí CD vlastní autorskou skladbou! Hned

pfii první produkci nás „chytila za srdce“ a s chutí ji

k jiÏ prezentovan˘m pfiidáme. Rádi bychom tímto

v‰em, ktefií nejrÛznûj‰í formou “na‰emu bílinskému

cédeãku“ pomáhají moc podûkovali. Pomocnou ruku

jiÏ podalo neuvûfiitelné mnoÏství BíliÀanÛ. KaÏdému

dal‰ímu jsou dvefie otevfiené, Ïádnou roli zde nehraje

politická pfiíslu‰nost nebo barva pleti, jen chuÈ spo-

leãnû se podílet na místním kulturním Ïivotû.

Za organizaãní t˘m HCMB: René ·tûpánek

Mgr. Jan Mary‰ko se zhostil sbormistrovské taktovky
s obdivuhodnou bravurou. Pro ty zpívající, jeÏ se na
tûchto snímcích nena‰li: na obalu CD  bude dost mís-
ta pro v‰echny!

Îensk˘ sbor zazpíval svÛj part ve dvou ztvárnûních.
Bylo vybráno hezãí z hezk˘ch  starostovi mûsta Josefu
Horáãkovi a sbormistrovi Mgr. Janu Mary‰kovi muse-
lo b˘t pfii focení s tolika Ïenami pfiíjemnû...

Zvon na‰eho koste-
la z Mírového ná-
mûstí byl vyroben
roku 1573, váÏí cel-
kem 3400 kg, jeho
srdce 100 kg, je
zvlá‰tní sv˘m vy-
stoupl˘m reliéfem
a nedá se z kostela
bez jeho destrukce
odstranit, neboÈ je
do nûj zastavûn.

Královna v Bílinû
V pondûlí 10. fiíjna patfiilo jevi‰tû koncertního

sálu Kulturního domu Fontána talk show Antoní-
na Moravce Setkání s...  Královnou. Jeho hostem,
jak uÏ název napovídá, byla královna, tedy Miss
âeské republiky 2005 Lucie Králová z Teplic. Hos-
ty pofiadu byli taneãník Zdenûk Bubák a vítûzka
leto‰ní soutûÏe Zlín Talent, tfiináctiletá Andrea
Termerová z Mostu.

Lucie Králová není jen krásná, milá, ale navíc inte-

ligentní a pohotovû odpovídala na v‰eteãné otázky di-

vákÛ i pana Moravce. Prozradila, Ïe s vicemiss Agá-

tou Hanychou uÏ od zaãátku nena‰la spoleãnou fieã.

Naopak s finalistkou Miss âR 2005 Danielou Frant-

zovou jsou kamarádky stále. Zásadnû nesouhlasí s v˘-

rokem, Ïe modelky mají b˘t dvoumetrové a vychrtlé

a ví, jak taková propagace má vliv na tfiináctileté ‰ko-

laãky, které pak zbyteãnû trpí anorexií. „Tímhle smû-

rem bych já svoji dceru v Ïádném pfiípadû vést ne-

chtûla,“ zdÛraznila Lucie Králová. „Dokonce si mys-

lím, Ïe pfii soutûÏích krásy by se míry dívek ani uvá-

dût nemusely. To se mi líbilo u konkurenãní soutûÏe

âeská Miss, kde míry soutûÏících neuvádûly.

Myslím si, Ïe je hloupost posuzovat krásu Ïeny pod-

le toho, jestli má 90, 60, 90 cm. KaÏdá hezká Ïenská by

mûla mít v sobû energii, nûjaké to osobní kouzlo.“

Lucii Králové jako jedné z mála není lhostejn˘ osud

seniorÛ a proto zaloÏila Nadaãní fond, kter˘ je zamûfie-

n˘ na mediální prezentaci radostí a starostí seniorÛ. Je-

ho posláním je shromaÏìovat finanãní prostfiedky a po-

skytovat podporu pfieváÏnû neziskov˘m organizacím.

„Chtûla bych podporovat pfiedev‰ím domácí péãi, pro-

toÏe kaÏd˘ se cítí nejlépe tam, kde je doma. Byla bych

také moc ráda, kdyby se podafiilo obnovit pfiirozenou

odpovûdnost dûtí za rodiãe,“ dodala Lucie.          (lal)

LESNÍ KAVÁRNA O STROMY
NEP¤IJDE

PÛvodní plán na vykácení zales-

nûné plochy kolem lesní kavárny

„Kafáã“ v okruhu 30 metrÛ nebude

nutn˘. Tento zásah navrhovala od-

borná mykologická firma. „Necha-

li jsme si vypracovat odborn˘ po-

sudek, ze kterého je zfiejmé, Ïe ká-

cení v takovém rozsahu je zbyteã-

né. Kolem lesní kavárny se vykácí

pouze 8 javorÛ a men‰í stromky,

které rostou kolem. Tento vykáce-

n˘ pás se bude nadále udrÏovat,

aby nedocházelo k opûtovnému

zastínûní kavárny,“ vysvûtlila Len-

ka Hofiej‰í za OÎP v Bílinû.

„JelikoÏ je lesní kavárna „Ka-

fáã“ státem uznaná památka, poÏá-

dáme pfií‰tí rok Ministerstvo kultu-

ry o dotaãní titul. Pfiedpokládáme,

Ïe by se jednalo o ãástku 300 000

Kã,“ dodal místostarosta pro vûci

investiãní Milan Pecháãek.     (lal)

ZAPOMENUTÉ 
KOUPALI·Tù

Kdysi chlouba Bíliny, dnes

opu‰tûná kamenná nádrÏ zarostlá

kfiovím a zaházená odpadky. Tûsnû

vedle pfiírodního koupali‰tû v ÎiÏ-

kovû údolí pfii bliÏ‰ím zkoumání

najdeme „skoro“ opu‰tûné místo

a to ãasto láká k nûjak˘m nekalos-

tem a ani toto zfiejmû nezÛstalo

u‰etfieno od nájezdÛ rÛzn˘ch parti-

Foto: V. Weber

Lucie pfii podepisování.                      Foto: V. Weber
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ãek. Jak to v budoucnu bude s tou-

to nádrÏí vypadat, vysvûtlil místo-

starosta Milan Pecháãek. „Je to ja-

kási nádrÏ, která nemá ani charak-

ter koupali‰tû a pfii souãasn˘ch hy-

gienick˘ch normách by to jako

koupali‰tû ani slouÏit nemohlo.

V tomto pfiípadû se jedná spí‰e

o to, Ïe by se kamenná nádrÏ mo-

hla upravit do nûjaké konkrétní

podoby. Dalo by se uvaÏovat o na-

pu‰tûní vodou a úpravu okolí.

Pfied deseti lety se to dávalo tro-

chu dohromady, ale bez vût‰ího

úspûchu. MoÏná by stálo za to

pfiedloÏit námût a nûco s tím zaãít

dûlat.“                                (lal)

28. 10. 1918 - VZNIK PRVNÍ
âESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY

Byla naz˘vána Masarykovou.

Vznikla po rozpadu Rakouska -

Uherska. Mûla zvlá‰tní zemûpisné

urãení od A‰e po Ja‰inu, spojovala

západní Evropu s v˘chodní. Byla

budována 20 let jako vrcholnû de-

mokratick˘, spofiádan˘ a hlavnû

fungující stát. Monarchie kapitulo-

vala a stala se v Praze i dal‰ích

mûstech signálem k boufiliv˘m

manifestacím vyhla‰ujícím defini-

tivní rozchod s Habsburky.

28. 10. 1918 veãer vydal Národ-

ní v˘bor v Praze manifestaãní pro-

volání o vzniku samostatného âes-

koslovenska. Národní v˘bor se

prohlásil zákonodárn˘m sborem.

JUDr. Alois Ra‰ín

Den pro krásu
15. fiíjna probûhla v DDM uÏ podruhé akce s ná-

zvem „Den pro krásu“. Îeny tak mûly moÏnost si ten-

to den vyhradit pro sebe a udûlat nûco pro své tûlo

i du‰i. Pozvání pfiijala vizáÏistka Svûtlana âiberová,

která sice pochází z Kralup nad Vltavou, ale cestuje po

celé republice. Paní âiberová je vizáÏistkou nejen pro

ãeské celebrity, ale v souãasnosti se úãastní atraktiv-

ních pofiadÛ jako je „Sama doma“ nebo „Prima jízda“,

kde provádí tzv. pfiemûnu a pomáhá Ïenám vybrat si tu

správnou kosmetiku a poradí s líãením. Svûtlana âi-

berová dostala mnoho ocenûní na rÛzn˘ch soutûÏích,

ale jak sama fiíká: „UÏ mû to moc nebaví, je to takov˘

kolotoã. Radûji se zab˘vám pfiírodní medicínou a vÛ-

bec vlivu pfiírody na ãlovûka, protoÏe to úzce souvisí

s tím, jak vypadáme nebo jak se cítíme.“ A tak Ïeny,

které v sobotu pro‰ly jejíma rukama se mohly dozvû-

dût hodnû zajímav˘ch vûcí a odcházely velmi spoko-

jené. K dispozici byla kadefinice Lenka Jírová, která

pfiedvádûla kadefinickou show na bílinském jarmarku

a její kolegynû Vûra Chlapcová od které bylo moÏno

nechat si udûlat pedikúru. Samozfiejmû nechybûly ma-

sáÏe, které provádûla Jaroslava Ko‰Èálová a kosmetiã-

ka Alena Vrculová.

„V programu byla také zahrnuta power joga a pfied-

ná‰ka o pfiírodní medicínû, které jsme museli zru‰it,

z dÛvodu nízkého zájmu. Asi jsme trochu podcenili

propagaci a pfií‰tí rok se pokusíme udûlat této akci vût-

‰í reklamu. Jinak s úãastí jsme celkem spokojeni, Ïe-

ny odcházely nad‰ené a spokojené,“ dodala fieditelka

DDM K. S˘korová.                                          (lal)

Klokánek a jeho kapsa plná her

âarodûjnick˘ rej pro dûti i dospûlé

Je tu zase podzim, poãasí se pozvolna zhor‰uje
a my nevíme, co vymyslet zajímavého pro na‰e
dûti, aby se nenudily. DDM nabízí spoustu aktivit,
pro men‰í i vût‰í dûti, ale nebojte se nezapomnûli
jsme ani na ty nejmen‰í.

Pro Vás co si rádi hrajete a chcete se nauãit nûco

nového, jsme v suterénu DDM pfiipravili dûtsk˘ klub

„Klokánek“. Je zde herna, tûlocviãna, ‰atniãka a do-

konce i koutek, kde si maminky mohou pro sebe pfii-

pravit nûco malého na zub nebo uvafiit kávu. A kdy

se mÛÏete pfiijít do Klokánku podívat? âekáme kaÏ-

dé pondûlí a stfiedu vÏdy od 10.00 hod. dopoledne a

uvidíte, Ïe se dûti ani maminky nebo tatínkové nudit

nebudou. Spoleãnû si zacviãíme, zazpíváme, pohra-

jeme a pak uÏ se budeme jen tû‰it na dal‰í náv‰tûvu.

V Klokánku nezahálíme ani odpoledne, kdy zde

probíhá v˘uka angliãtiny hravou formou pro ne-

jmen‰í a v tûlocviãnû cviãí malé cviãenky aerobic.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.   Klárka Paleãková,
Dana ·rotová a Marcela Dvofiáková

Hallowen - jako svátek je velmi

star˘, jeho historie sahá aÏ ke Kel-

tÛm. Zaãátkem listopadu se Kel-

tÛm tenãily zásoby a nastávalo ob-

dobí hladu a zimy. Proto lidé první

listopadov˘ den uctívali Boha mrt-

v˘ch - Anwina. 

Lidé vûfiili, Ïe této noci se zjevu-

jí du‰e mrtv˘ch, a tak jim svítili na

cestu lucernami vyroben˘mi z d˘-

ní. Duchové se vraceli domÛ, aby

za pomoci sv˘ch pfiíbuzn˘ch pfie-

kroãili hranici Zemû Mrtv˘ch. Îiví

se pfievlékali do star˘ch cárÛ a po-

malovávali si obliãeje, aby do nich

nevstoupili zlí duchové.

V âeské republice tento svá-
tek pfiíli‰ nezdomácnûl, ale ‰anci
pfievléknout se do masek ãaro-
dûjnic, ãarodûjÛ nebo upírÛ si
málokdo nechá ujít. Pfii této pfií-
leÏitosti pofiádá DDM v pondûlí

31. 10. 2005 lampionov˘ prÛvod,
kde by nemûly chybût lampiony,
flétny, bubínky a rÛzné nástroje,
které dûlají rámus. Samozfiej-
mostí jsou masky hlavnû z ãaro-
dûjného svûta, ale fantazii se me-
ze nekladou. Sraz je v 17.00 hod.
u DDM, poté  se prÛvod  vydá
smûrem na námûstí, kde  bude
pfiipravena diskotéka s Vlastou
Vébrem.  (lal)

KNIÎNÍ NOVINKA
NA MùSÍC ¤ÍJEN 2005

Krásná pro dospûlé
A pak jsme odpluli..., dobro-

druÏn˘ pfiíbûh Johna Ridgwaye,

jeho Ïeny Marie Christiny a dcery

Rebeccy, ktefií spoleãnû vyrazili

na malé jachtû, jen aby uskuteãni-

li svÛj dávn˘ sen - obeplout svût

a proÏít dobrodruÏství. Pfies At-

lantik aÏ do Tichomofií, a odtud

zpût do antarktick˘ch pustin, and-

sk˘ch velehor i do jihoamerické

dÏungle - tam v‰ude nás zavádí

vzru‰ující vyprávûní autora, které

vtipnû a s neodolatelnou upfiím-

ností glosuje manÏelka a dcera.

Vyd. BB art Praha.

Mûstská knihovna

Paní Svûtlana âiberová radí, jaké barvy se hodí k ple-
ti.                                                     Foto: V. Weber

Foto: V. Weber
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MùSTSKÉ DIVADLO
■ Pondûlí 31. fiíjna od 19.00 ho-
din (První muzikál v Bílinském

divadle!)

„Kanceláfi“
ReÏie: J. Laufer a T. Trapl.

Vstupné: 90 Kã, pro drÏitele se-

niorpasÛ: 30 Kã.

■ Úter˘ 15. listopadu  od 19.00
hodin

„BUDE BÁL...“

11. pofiad Martiny Tuháãkové ne-

jen o módû a nejen pro Ïeny. Mo-

deruje „Divadlo v Pytli“ z Hrobu.

Vstupné: 100, 120 Kã.

KULTURNÍ DÒM 
FONTÁNA

■ Pátek 28. fiíjna od 16.00 do
19.00 hodin

Dûtská doscoshow Ivana Mej-
snara z Prahy.
Vstupné: 40 Kã. 

Od 21.00 do 02.00 hodin

Velká Oldies show Ivana Mej-
snara z Prahy.
Diskotéková show star‰ích hitÛ

doplnûná mnoha svûteln˘mi efek-

ty. Vstupné: 50 Kã.

■ Pátek 4. listopadu od 21.00 ho-
din

TWN DOWN bluesová kapela
Most. Vstupné: 40 Kã.

KINO HVùZDA
■ Pátek 28. fiíjna od 18.00 a 20.30
hodin - sobota 29. fiíjna od 18.00

hodin

Pfií‰erná tchynû - komedie, USA.

Vstupné: 60 Kã, 102 minut, pfií-

stupné od 12 let.

■ Sobota 29. fiíjna od 15.00 hodin
Povídání o pejskovi a koãiãce
Pásmo kreslen˘ch pohádek.

Vstupné: 20 Kã, 60 minut.

■ 2.-3. listopadu od 18.00 hodin
Karlík a továrna na ãokoládu
Rodinn˘ film USA v hl. roli Joh-

ny Depp. Vstupné: 60 Kã,    115

min. 

■ 4. listopadu od 18.00 a 20.30
hodin - 5. listopadu od 18.00 ho-

din

Román pro Ïeny
Komedie, pfiístupné od 15 let.

Vstupné: 50 Kã, 100 min. 

■ Sobota 5. listopadu  od 15.00
hod.

RUMBURAK. Vstupné 20 Kã.

V¯STAVNÍ SÍ≈ 
U KOSTELA

■ V˘stava obrazÛ a soch
„V̆ tvarné skupiny spolu“. Verni-

sáÏ 1. listopadu od 17.00 hod. V̆ -

stava potrvá do 25. listopadu.

GALERIE POD VùÎÍ
■ V̆ stava Václava Suchopárka -
portréty a akty

„Obrazy“, V̆ stava potrvá od 2.

listopadu do 25. listopadu.

Oceláfii ze severu
Kulturní dÛm Fontána se tfiásl v základech. Dne 13.

10. 2005 ve veãerních hodinách pro‰el zatûÏkávací

zkou‰kou, to kdyÏ na podium vstoupili Oceláfii ze se-

veru. Sál byl naplnûn, byla zde perfektní atmosféra,

kterou sv˘m umem je‰tû více umocÀoval V. Vébr, kte-

r˘ cel˘ pofiad uvádûl. Sleãny, paní, dámy velmi dobfie

spolupracovaly a nenechaly se zahanbit. Pofiad mûl

spád a pfiítomn˘m zpívali Travesti - BroÀa, Siux, T˘na

- v pûkn˘ch kost˘mech. Zaznûly zde písniãky L. Koz-

derkové, H. Vondráãkové, I. Barto‰ové. Pfiítomné dá-

my se vÏdy pfiidaly a tleskal cel˘ sál. Napûtí stoupalo

pfii prvním vstupu „OceláfiÛ“.

Na podiu se objevili ãtyfii chlapíci a jiÏ se skando-

valo. Nûkteré Ïeny nebyly k udrÏení. Probûhla i první

soutûÏ v oblékání muÏÛ. Po tomto vystoupení pfii‰el

STRIP-Leo a byla to pfiehlídka v‰eho, co má intere-

santní muÏ na sobû. Leo vyzval ke spolupráci jednu

sleãnu, pohled na mládí byl pfiíjemn˘. Pak uÏ se zase

zpívalo i v duetu. V rychlém sledu zde byli Oceláfii

a jejich dal‰í vystoupení se soutûÏí. Mezi Ïeny pfii‰el

dal‰í STRIP- Stelman, ten byl odváÏnûj‰í a mezi Ïe-

nami probûhl  v adamovû rou‰e. Celé vystoupení za-

konãili Travesti sv˘m mixem písní v reÏii manaÏera

Petra Horáka. Pfiítomné dámy se tak dobfie bavily, Ïe

se jim vÛbec nechtûlo domÛ a je‰tû zÛstávaly sedût,

aby si mezi sebou sdûlily své ãerstvé dojmy. Opravdu

se v‰ichni dobfie bavili i já.                  E. RÛÏiãková

Zimní stadion v Bílinû patfiil dûtem
Dûti z M· ·vabinského v Bílinû vyrazily opût na ledo-

vou plochu. Tentokrát se jich se‰lo opravdu hodnû - 22

dûtí. Spoleãnû s paní uãitelkou M. Tarantovou jsme mûly

co dûlat. Byly jsme rády, Ïe se k nám pfiidala jedna ma-

minka, která nám pomáhala dûti svlékat a oblékat. Dûti

byly nad‰ené. Nad ledovou plochou se vzná‰ela „pohád-

ková mlha“ a dûti si zahrály na pohádkové víly, ãarodûj-

nice a kouzelníky. Nûkteré dûti stály na bruslích poprvé,

jiné jiÏ opravdu dobfie bruslí. Mezi dûtmi jsou i kraso-

bruslafiky, které nav‰tûvují pravidelnû „krasobruslafiskou

‰koliãku“. V‰echny dûti byly nakonec rády, Ïe sundaly

brusle-bolely je nohy. Opût tedy budeme pravidelnû s dût-

mi docházet na zimní stadion a vyuÏívat volného prosto-

ru, kter˘ je jen ná‰.                                  E. RÛÏiãková

Îivotní jubileum pana Franti‰ka Hodaãe
4. fiíjna 2005 oslavil pan Franti‰ek Hodaã své 80. naro-

zeniny. Pan Hodaã uÏ 40 let stojí v ãele dechové hudby Bí-

liÀaãka. Pfii jeho náv‰tûvû KC Kaskáda mi zavolal pan An-

tonín Moravec, Ïe pan Hodaã je tak znamenit˘ vypravûã, Ïe

by byla ‰koda nenapsat alespoÀ nûkolik zajímavostí z jeho

Ïivota. A jak se vlastnû odvíjela hudební kariéra ãlovû-
ka, kter˘ znamenitû ovládá nûkolik hudebních nástrojÛ
a skvûle diriguje i ve sv˘ch 80 letech? „V mládí jsem hrá-

val na housle, ale ze zdravotních dÛvodÛ jsem toho musel

zanechat. Jinak hraji na baskfiídlovku, baryton a pozoun.

Nejoblíbenûj‰ím hudebním nástrojem je ov‰em hoboj, pro-

toÏe jsem milovníkem symfonické hudby a tam je hoboj

stûÏejním nástrojem. NeÏ jsem pfii‰el do Bíliny narukoval

jsem k vojenské hudbû praÏské posádky a slouÏil u repre-

zentaãní muziky v Praze. Praxe byla celkem tvrdá, protoÏe

jak nûkdo zahrál nûco ‰patnû, mûl tfieba t˘den zaraÏené vy-

cházky, ale na druhou stranu byli vojáci díky tvrdému reÏi-

mu jedni z nejlep‰ích muzikantÛ. Po absolvování vojenské

sluÏby jsem se do Bíliny vlastnû pfiiÏenil. Z poãátku se mi

do Bíliny moc nechtûlo, protoÏe v Praze byly vyhlídky na

hudební kariéru pfieci jen pfiíznivûj‰í. Ale hudba si mû na-

‰la i tady a stala se takovou mojí „milenkou“.

BíliÀaãku jsem pfievzal v dobû, kdy na ni uÏ skoro ni-

kdo nechodil. Zmûnil jsem repertoár a bûhem dvou mû-

sícÛ jsme mûli aÏ 200 lidí kaÏdou sobotu. V souãasné do-

bû je vedoucím BíliÀaãky pan Tuãek a já dûlám umûlec-

kého vedoucího. Celkem nás je 16 muzikantÛ, scházíme

se kaÏd˘ ãtvrtek a v‰ichni i kdyÏ nûktefií dojíÏdûjí z Mi-

kulova, Litvínova, ¤ehlovic a Loun. Jako zpûvaãku má-

me paní Danu Bednáfiovou, která zpívá s panem Tuãkem

a klidnû mohu fiíci, Ïe to byla nejlépe sehraná pûvecká

dvojce z Teplicka. Samozfiejmû, Ïe kapela by potfiebova-

la trochu omladit, ale kde ty mladé hochy vzít? Dne‰ní

mládeÏ uÏ zajímá jiná muzika a o dechové nástroje uÏ

není takov˘ zájem jako za m˘ch mlad˘ch let.

Nejlep‰í vzpomínky mám asi na dobu, kdy stál Hotel

Bellevue, kde jsme hráli na tancovaãkách nebo pfii jin˘ch

pfiíleÏitostech. V lázních se pofiádaly velké koncerty, kde

jsme hráli skuteãnû nároãné skladby a v té dobû byla Bí-

liÀaãka sloÏená ze sam˘ch vojákÛ nemuseli jsem ani

zkou‰et. Teì uÏ zkou‰et musíme, protoÏe se Ïádnou ‰u-

mafiinou bych nevylez. O to víc mû mrzí, Ïe nûkteré ka-

pely dnes pouÏívají playback a nejsou ani pofiádnû sehra-

né.“                                                  Lada Laiblová

Oceláfii ze severu.                              Foto: V. Weber

Foto: V. Weber

F. Hodaã i v osmdesáti letech aktivnû diriguje.
Foto: V. Weber
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Zájmové krouÏky nejen pro dûti
Keramické krouÏky najdeme

skoro v kaÏdém vût‰ím ãi men‰ím

mûstû. V Bílinû v Z· Aléská  se

pod vedením paní Lenky Krupiã-

kové vûnují modelování z hlíny

nejen dûti, ale i dospûlí. „Dûti jsou

rozdûleny do dvou kurzÛ. V prv-

ním kurzu jsou dûti, které se pra-

covat s hlínou teprve uãí. Pracují

spoleãnû na jedné vûci. Krok za

krokem spoleãnû s vedoucí krouÏ-

ku vytváfiejí objekty z keramické

hlíny. Ve druhém jsou dûti, které

kurzy nav‰tûvují jiÏ déle. Dûtem,

které uÏ nûco umí, zadáme napfií-

klad téma „Vánoce“ a ony uÏ samy

podle fantazie vytvofií svÛj v˘ro-

bek. Podobn˘m zpÛsobem pracu-

jeme i s rodiãi, ktefií si do krouÏku

Ïe se rozhodli v tomto tématu po-

kraãovat. Vznikla tak série pÛvab-

n˘ch skfiítkÛ, ãertíkÛ a ãarodûjnic. 

Dûtí máme 28 a rodiãÛ 14, takÏe

pln˘ stav. Nûkteré víkendy pofiádá-

me men‰í kurzy pro vefiejnost, kde

si mÛÏe kaÏd˘ vyzkou‰et práci

s keramickou hlínou. NejbliÏ‰í se

bude konat 19. 11. 2005.     

Zdafiilé v˘robky nûkolikrát za

rok vystavíme.

V Domû dûtí a mládeÏe uÏ zaãa-

li s v˘robou sluníãek, aby se pfií‰tí

rok v dubnu na oslavu Dne Zemû,

pokusili pfiekonat svûtov˘ rekord.

Doufejme, Ïe bílinské krouÏky

a nejen keramické  spojí své síly

a rekord pfiekonají. 

Ani jedna z akcí by se neobe‰la

bez podpory vedení Z· Aléská,

spolupráce s rodiãi a hlavnû ‰ikov-

n˘ch rukou a bystr˘ch hlav v‰ech

úãastníkÛ kurzÛ.                  (lal)

chodí tak trochu odpoãinout nebo

se odreagovat od v‰edních starostí.

V souãasné dobû jsme dûtem zada-

li téma „ãarodûjnice“ a úkolu se

zhostily opravdu skvûle. Dospû-

l˘m se v˘robky dûtí líbily natolik,

SoÀa Rome‰ová a Gabriela Nestlerová pfii práci s keramikou.

Divadelní pfiedstavení
Kulturní centrum Kaskáda pfiipravilo pro náv‰tûvníky

kulturních pofiadÛ v mûsíci listopadu opût velk˘ v˘bûr ak-

cí. Jako kaÏd˘ mûsíc i v listopadu pfiijede do Bíliny diva-

dlo k veãernímu pfiedstavení. Stoupající poãet náv‰tûvníkÛ

v divadle nás utvrzuje v tom, Ïe se divadelní pfiedstavení

tû‰í velké oblibû. Dokazuje to i ãím dál vût‰í poãet prodá-

van˘ch permanentních vstupenek a seniorpasÛ. Tentokrát

jsme pozvali opût vynikající herce s jemnou konverzaãní

komedií s názvem Druhá kapitola. Pfiedstaví se nám David

Matásek, Valerie Zawadská, David Prachafi a Martina Hu-

deãková. Tentokrát jsme udûlali v˘jimku a do divadla se

nepÛjde tfietí pondûlí v mûsíci, jak je jiÏ zvykem, ale ve

ãtvrtek 24. listopadu v 19 hodin.

Na první pololetí pfií‰tího roku pfiipravujeme celkem pût

divadelních pfiedstavení. Pfiedstaví se nám celá plejáda vy-

nikajících hercÛ jako napfiíklad Jan Potmû‰il, Cimrmanni,

Josef Dvofiák, Ondfiej Vetch˘,Vladimír Dlouh˘ a mnoho ji-

n˘ch. Myslím si, Ïe náv‰tûvníci si opravdu pfiijdou na své.

Na celé „divadelní jaro“ budeme opût zájemcÛm prodávat

permanentní vstupenky s 25% slevou.         Petr Mácha,
Kulturní centrum Kaskáda

Nahniliãko aneb Ponûkud dojat˘ dryják o 13 obrazech
Pofiádnû nabrou‰ená komedie

Jana Krause „Nahniliãko“ je kriti-

kou fiazena na ‰pici souãasn˘ch

ãesk˘ch pÛvodních her. V Praze se

hraje 10 let, ale zájem o tuto hru

neustává, ba právû naopak. Rej bi-

zárních situací se v této komedii

roztoãí ve chvíli, kdy se svérázná

ãeská rodina stane svûdkem a po-

sléze úãastníkem velkého byznysu

s ponûkud nebezpeãn˘m artiklem.

Jan Kraus nám nabízí velmi neo-

tfiel˘ a nesmlouvav˘ pohled na na-

‰i porevoluãní realitu. Provokuje,

v˘stiÏnû vyjmenovává a zejména

královsky baví, jak je jeho zvy-

kem. Bohumil Klepl s Evou Holu-

bovou natáãí v souãasné dobû

v Itálii. Není to pfiíprava na diva-

delní hru „Nahniliãko“, jak by se

mohl nûkdo domnívat, protoÏe jak

sám fiekl, „v této hfie hraju rusk˘ho

mafiáka a je to vlastnû v‰echno

o souãasném kapitalismu. V sou-

ãasné dobû toãíme s Evou Holubo-

vou v Itálii, je to ãesk˘ film, kde

hrajeme manÏelskou dvojici. A na

Novû toãíme seriál Místo v Ïivo-

tû.“

Pan Klepl sdílností zrovna neo-

pl˘val  a byla na nûm vidût únava

z cesty, protoÏe z natáãení  jel ro-

vnou do Bíliny. Vznikly tak obavy,

jestli ho pfii divadelní produkci ne-

pfiemÛÏe únava, ale Bohumil Klepl

je profesionál a rusk˘ho mafiána

sehrál tak, Ïe by i Al’ Capone mo-

hl závidût.            Lada Laiblová

BÍLINA PLNÁ LODÍ  
Start - 11.30 hod. Bílina
Kyselka (u mostu)
Technick˘ úsek (branky)-
nábfieÏí u centrální ‰kolní
jídelny nejatraktivnûj‰í
místo pro diváky.
Cíl - Bílina nádraÏí âD
(pfied mostem) u cíle
obãerstvení, kulturní
program, slavnostní
vyhlá‰ení v˘sledkÛ.

4. roãník

28. fiíjna 2005

B. Klepl - cesta z Itálie byla opravdu vyãerpávající.        Foto: V. Weber
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Mladí bílin‰tí atleti se neztratili ani za hranicemi
Dne 17. záfií 2005 se uskuteãnil v Sasku /SRN/ -

Freitálu 12. roãník Olympiády dûtí a mládeÏe Eurore-

gionu Elbe/Labe. 

Atletická skupina z Bíliny, která na Olympiádû re-

prezentovala okres Teplice ve sloÏení Andrea Butkovi-

ãová (kateg. 94-95), Katefiina âápová, Barbora Jando-

vá, RÛÏena Knapová, Veronika Vörö‰ová (kateg. 92 aÏ

93), Petr Krása, Jaroslav Sat˘nek, Petr Hlavniãka (ka-

teg. 92-93) a Josef  Smejkal (kateg. 94-95) byla do-

plnûna o 3 atlety z Duchcova a 1 atleta z Krupky. 

I kdyÏ atleti museli své soutûÏe absolvovat za de‰-

tivého poãasí a zpoãátku se pot˘kali i s fieãovou ba-

riérou, dokázali podat velmi pûkné v˘kony, které jim

vynesly v celkovém pofiadí 1. místo v kategorii star-

‰ích ÏákÛ, 3. místo v kategorii mlad‰ích ÏákÛ, 4. mís-

to v kategorii star‰ích ÏákyÀ. Kategorii mlad‰ích Ïá-

kyÀ jsme mûli obsazenu pouze jednou závodnicí.   

V‰em atletÛm patfií dík za vzornou reprezentaci,

zvlá‰tû pak medailistÛm - Andree Butkoviãové (1

bronzová medaile), Jaroslavu Sat˘nkovi (2 zlaté, 1

stfiíbrná a 1 bronzová medaile), Petru Krásovi (1 zla-

tá) a Petru Hlavniãkovi (1 zlatá a 1 stfiíbrná medaile).  

Pokud se najde zájemce, kter˘ by se chtûl k tûmto

úspû‰n˘m atletÛm pfiipojit, mÛÏe tak uãinit v pondûlí,

ve stfiedu a v pátek od 15:30 - 17:00 hodin na lehko-

atletickém stadionu  na Kyselce. Do své atletické sku-

piny Vás zve trenér Jifií Nechvátal.     Jitka Machová

Házenkáfiky v Bílinû chtûjí obnovit tradici
Oddíl házené SK Siad Bílina,

stejnû jako v uplynul˘ch letech,

navazuje na úspû‰nou tradici Bí-

linské házené. Je ‰koda, Ïe v sou-

ãasné dobû tu oficiálnû existuje

pouze druÏstvo Ïen. Îeny startují

v Severoãeské lize. Po podzimní

ãásti soutûÏe jsou zatím na prÛbûÏ-

ném druhém místû i pfies velmi

nízk˘ poãet hráãek základního

kádru. Potfiebu doplnûní prvního

druÏstva je nutné fie‰it s dlouhodo-

bou koncepcí, proto se v Bílinû

opût zaãíná pracovat s mládeÏí.

V novû vybudovaném areálu s mo-

derním povrchem, kter˘ vznikl za

pomoci mûsta, se mlad˘m nadûjím

dafií rozvíjet házenkáfiské schop-

nosti. MládeÏnické oddíly zaãaly

vznikat v dubnu leto‰ního roku.

Mladá dûvãata trénují pod vede-

ním trenéra Jifiího Îluvy a jeho asi-

stentky Maru‰ky Kovaãkové. Roz-

voje mládeÏe se v na‰em mûstû

ujali i sponzofii z fiad rodiãÛ Darin

Gorner a Jan Trojovsk˘, vlastníci

Restaurace U Po‰ty. Díky tûmto

sponzorÛm získala mládeÏnická

druÏstva sady dresÛ.  A v souãasné

dobû probíhá nábor roãníkÛ 97-99

pro mlad‰í Ïákynû a roãníkÛ 91-96

pro star‰í Ïákynû.  Tréninky pro

Ïákynû budou v Z· Lidická po a pá

od 15.30 aÏ 17.00. Zájemkynû se

mohou také informovat u trenéra

Jifiího Îluvy na telefonním ãísle:

606 819935.             M. Pavlíãek

Draci zaãínají
s libereck˘mi
vojáky

Bílina -  Za mûsíc konãí

krajské fotbalové soutûÏe a do

pozornosti fanou‰kÛ se dostá-

vají hokejové. Také obmûnû-

né amatérské muÏstvo bílin-

sk˘ch DrakÛ vstoupí do kraj-

ského pfieboru.  Po odstoupe-

ní, ãí spí‰e jiÏ nepfiihlá‰ení Li-

tomûfiic do nové soutûÏe, zÛ-

stala v kraji pouze dvû muÏ-

stva  Bílina a Roudnice. Na

malém území hraje Litvínov

extraligu, Chomutov, KadaÀ

a Ústí nad Labem I. ligu a dal-

‰ích pût muÏstev II. ligu.

A protoÏe je lední hokej drah˘

sport, více muÏstev jiÏ spon-

zory na vy‰‰í soutûÏ neseÏe-

ne. Tfii kluby mají pouze mlá-

deÏnická druÏstva.  A v‰echny

kluby dohromady jsou závislé

na magistrátech a radnicích,

které vût‰inou tvofií nejvût‰í

sponzory.  Vzhledem k tûmto

skuteãnostem se bude hrát

smí‰en˘ krajsk˘ pfiebor Libe-

reckého a Ústeckého kraje.

Od sousedÛ budou hrát muÏ-

stva ze západní ãasti kraje

a ostatní nastoupí v pfieboru

královehradeckém.  Do soutû-

Ïe se pfiihlásilo pût muÏstev,

kdy kaÏdé odehraje 16 zápa-

sÛ. Pro losování mûla toto po-

fiadí: HC Kohouti âeská Lípa,

HC Draci Bílina, HC Roudni-

ce nad Labem, HC Nov˘ Bor,

HC VTJ Je‰tûd Liberec.   

Tak toto platilo je‰tû pfied

14 dny. Nyní zÛstává pût

muÏstev, ale bude se hrát

pouze dvoukolovû a tedy do-

ma nás ãekají jen ãtyfii zápasy

a potom play off.  Nûkterá

muÏstva hrají je‰tû jeden kraj-

sk˘ pfiebor, ale na to Bílina

nemá, aby se pfiihlásila do

dal‰ího pfieboru. Podle sekre-

táfie DrakÛ Josefa Sobotky

odmítla dal‰í muÏstva hrát

ãtyfikolovû. 

Místo Nového Boru hraje

muÏstvo s názvem HC Svárov

âeská Lípa. První utkání hra-

jí Draci venku 6. listopadu

s HC Kohouti âeská Lípa

a 12. listopadu jedou do Li-

berce k utkání s HC VTJ Je‰-

tûd. Doma se pfiedstaví aÏ 19.

listopadu v utkání s HC

Roudnice nad Labem.

(ob) 

TJ Oldfiichov - SK SIAD Bílina  1:1 (1:1)
Oldfiichov - Okresní derby pfii-

neslo pûkn˘ fotbal, fiadu ‰ancí na

obou stranách a kladem byla i slu‰-

ná hra.  Bílina po dvou poráÏkách

bodovala, ale pfiesto remízu pova-

Ïovala za ztrátu. Hlavnû ve dru-

hém poloãase mûla v˘raznou pfie-

vahu.    Ve 23. min. domácí ‰patnû

rozehráli ve stfiedu hfii‰tû  a po ry-

chlé akci nastfielil Novák pravou

tyã.   Pfiesto se první doãkali do-

mácí. Fryã zÛstal ve velkém ãtver-

ci neobsazen a po pfiesné pfiihrávce

nezaváhal.  Bílina na chvíli odpad-

la a Oldfiichov hru vyrovnal.  Brzy

se doãkali branky i hosté. Novák

centroval z levé strany a Moravec

lehce teãoval hlavou do sítû.

V 38. min. stfiílel vedle Beãvafiík,

domácí rychle zaútoãili a Fryã se

ocitnul sám pfied Pohlem, z úhlu

v‰ak pfiehodil brankafie i branku.

Závûr poloãasu pfiinesl nûkolik

dal‰ích ‰ancí. Je‰tû v poslední mi-

nutû nedosáhl u brankové tyãe na

centr Beãvafiík.  Ve druhém polo-

ãase se tlak Bíliny vystupÀoval, ale

stfielba Moravce i Christova byla

nepfiesná a HasalÛv trestn˘ kop do-

mácí brankafi Lilko chytil.  Po zá-

vûreãném hvizdu  povaÏoval bod

za ztrátu bílinsk˘ záloÏník David

Christov: „Cel˘ druh˘ poloãas

jsme je tlaãili a nedafiilo se nám

v koncovce. Ale to je i tréninkem,

Ïe chodí málo lidí, od toho se to

odvíjí.“ V posledních tfiech zápa-

sech vstfielila Bílina jedinou bran-

ku. „Mûli jsme územní pfievahu,

ale útoãníci se neprosadili a ani

k tomu nedostali finální pfiihrávku

od záloÏníkÛ.  Ale zaãíná to skfiípat

v obranû a na to se budeme muset

zamûfiit. Branku jsme dostali zby-

teãnû,“ soudil vedoucí muÏstva Bí-

liny Miroslav Spáãil. Do fieãi ne-

bylo ani asistentovi Milanu Tietze-

mu: „Cel˘ druh˘ poloãas jsme by-

li lep‰í, vytvofiili jsme si ‰ance

a nedáme ani ty vyloÏené. Potom

nemÛÏeme vyhrávat. Ale kluci

chtûli, moc chtûli.“ 

Branky: 29. Fryã - 33. Moravec.

Sestava: Pohl - Beãvafiík, ·ulek,

Hasal, Procházka - VaÀásek, Chri-

stov, Moravec, Novák - Seidl, Tru-

neãek (63. Ma‰ata)                 (ob)
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SK SIAD Bílina - SK Sokol Brozany 0:1 (0:0)
sledkem tlaku bylo jen bfievno

Seidla. Po hodinû hry vypálil No-

vák, ale brozansk˘ Mihulka vytáhl

míã zázraãnû na bfievno.  Po pûti

minutách ‰la Truneãkova hlaviãka

tûsnû vedle. 

V dobû nejvût‰ího tlaku pfiihrál

ve stfiedu hfii‰tû ne‰Èastnû na nohu

soupefie míã Christov a z rychlého

brejku vstfielil Gerlick˘ jedinou

branku utkání.  Bílina vypadla

z tempa a ãistou brankovou pfiíle-

Ïitost si jiÏ nepfiipravila.  V 88.mi-

nutû byl sám pfied Pohlem Kuãera.

Ov‰em bílinsk˘ brankafi stfielu

zne‰kodnil. Nervy pracovaly na pl-

né obrátky na obou stranách, fauly

se mnoÏily a hosté kaÏd˘ vyuÏili

k taktickému zdrÏování.   Po hodi-

nû hry by byli vdûãni za bodík, ale

odvezli si tfii. „Kluci hráli zodpo-

vûdnû. Museli jsme útoãit, doma

nemÛÏeme b˘t zalezlí a to se mu-

selo divákÛm líbit. Bylo to kvalitní

utkání a bylo vidût, Ïe hrají muÏ-

stva ze ‰pice tabulky.   ·koda, Ïe se

nám nepodafiilo dát branku, Broza-

ny mûly ‰tûstí, ale kluky musím za

âesk˘ pohár v bikrosu BMX

Sportovní stfielci sbírali úspûchy v soutûÏích

S pomocí krásného sluneãného

poãasí hostil bílinsk˘ oddíl bik-

rosu BMX úãastníky závûreãné-

ho podniku leto‰ního devítidílné-

ho seriálu - âesk˘ pohár v bikro-

su BMX. Závodu se zúãastnilo

celkem 115 závodníkÛ v‰ech vû-

kov˘ch kategorií /nejmlad‰ímu

jezdci byly pouze ãtyfii roky.

Bílinské barvy hájil na stupni

vítûzÛ jedenáctilet˘ Matûj Cha-

lupn˘ a to krásn˘m tfietím mís-

tem. Ov‰em touto bronzovou

medailí si upevnil do té doby ve-

doucí postavení v prÛbûÏném po-

fiadí, obhájil loÀské vítûzství

a stal se vítûzem leto‰ního roku

v bikrosu BMX v kategorii do 12

let. Jeho oddíloví kolegové, bra-

tfii Minafiíkovi rovnûÏ se ctí re-

prezentovali mûsto Bílinu, kdyÏ

star‰í Michal obsadil celkovû tfie-

tí místo a Tomá‰ místo ãtvrté.

DluÏno dodat, Ïe mezi nejmlad-

‰ími, ‰estilet˘mi závodníky se

neztratila domácí Adélka ·peto-

vá se sv˘m sedm˘m místem

v celkovém hodnocení.

Vydafien˘ závod v bikrosu jen

potvrdil neménû kvalitní krajsk˘

pohár v motokrosu, kter˘ na‰e

organizace uskuteãnila 28. záfií

na vlastní trati ve Svûtci, jako

i zcela urãitû hodnotnou v˘stavu

sv˘ch modeláfisk˘ch prací /lodní

a automodely MONTI/ v prÛbû-

hu bikrosového klání.

Za organizaci AVZO TSâ
âR Bílina, pfiedseda/trenér
BMX Chalupn˘ Zdenûk

v˘kon pochválit,“ ocenil hru do-

mácích prezident klubu Petr Arpá‰.

Ztráty bodÛ litoval i trenér Ladi-

slav Erben: „Zápas se musel líbit.

Mûli jsme tfii ‰ance, dvû bfievna

a jednou Novák z malého vápna

pfiestfielil. Potom jsme jim nabídli

jednu ‰anci a oni ji vyuÏili.  Musí-

me bojovat dál, muÏstvo na to má-

me a vûfiím, Ïe nás tato poráÏka ne-

sloÏí.“  

Branka: 68. Gerlick˘.

Sestava Bíliny: Pohl - Beãva-

fiík, Hasal, ·ulek, Procházka - Va-

Àásek, Christov, Moravec, Novák -

Seidl, Truneãek.                    (ob)

Sportovní stfielci Bílinského sportovnû stfie-

leckého klubu Mûstsk˘ch technick˘ch sluÏeb

sbírají závûrem letní sezony 2005 úspûchy

v dlouhodob˘ch soutûÏích regionálních a Ús-

teckého kraje. 

Minul˘ víkend na stfielnici Mosteckého klubu

v âepirohách zvítûzilo s velkou pfievahou v kraj-

ské lize z pfiedovek, disciplínû perkusní pistole

prvé druÏstvo MTs Bíliny nástfielem 1113 kruhÛ

pfied druh˘m SSK Most - LeÏáky, kter˘ dosáhl

nástfiel 1052 kruhÛ a druÏstvem MTs Bílina II na

postu tfietím s 1041 kruhem.

V druhé disciplínû, v perkusním revolveru,

nebylo vítûzství Bílinsk˘ch jen tak snadné jako

v pistoli a aÏ do posledního v˘stfielu museli bo-

jovot o nejvy‰‰í stupeÀ úpornû s mosteck˘m

SSK. Resultát tohoto duelu vyznûl závûrem pro

Bílinské MTs I. s 1058 a pro Mostecké 1057

kruhÛ. Tfietí post obsadilo druÏstvo SSK âeská

Kamenice nástfielem 999 kruhÛ.

V druhé dlouhodobé regionální soutûÏi,

konané na stfielnici v Teplicích, disciplínû

maloráÏní sportovní pistole 30 + 30 v˘stfielÛ

na mezinárodní terãe pevné a otoãné, zvítûzi-

lo druÏstvo bílinského SSK MTs I., po celo-

roãním napínavém prÛbûhu, kdyÏ  v kaÏdém

kole rozhodovalo jen nûkolik kruhÛ mezi

druÏstvem vítûzn˘m a stfielci z SSK Mezibo-

fií! 

Ve finálovém kole si zachovali lep‰í nervy

Bílin‰tí, kdyÏ v souhrnu nástfielÛ z prÛbûhu

celé soutûÏe nastfiíleli 4817 kruhÛ pfied stfiel-

ci z Mezibofií, ktefií dosáhli kruhÛ 4814. Tfie-

tí post obsadili stfielci z Duchcova a aÏ devá-

tí se umístili stfielci z ústeckého SSK nástfielem

2710 kruhÛ!        Dopisovatel SSK

Bílina -  V utkání o první místo

v tabulce  byla Bílina hodnû blízko

tfiem bodÛm. „V nejvût‰ím tlaku

jsme zapomnûli na zadní vrátka

a dostali jsme gól z rychlého brej-

ku, kdyÏ jsme ‰patnû rozehráli.

·koda, Ïe jsme nepromûnili ‰ance.

SnaÏili jsme se, chtûli jsme vy-

hrát,“ nebylo do fieãi kapitánovi

Petru Procházkovi. Pfiitom od za-

ãátku si Bílina vytvofiila pfievahu

i fiadu dobr˘ch stfieleck˘ch pfiíleÏi-

tostí. Hra se oÏivila pfiíchodem No-

váka, kter˘ ve Vrbici chybûl. V̆ -

1. místo Vojtûch Chalupn˘ (Bílina), 2. Vojtûch Trsek (Praha Bohnice), 3. Lucie
Daduláková (Mariánské Láznû), 4. Tomá‰ Minafiík (Bílina).        Foto: V. Weber
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SK SIAD Bílina - TJ Chlumec  3:2 (0:2)

Bílina - Po rychlém zaãátku se

dostali do ‰ance první domácí

a Moravec nastfielil z úhlu tyã. Do-

mácí mûli neplodnou pfievahu,

a tak nebezpeãnou stfielu vyslali

hosté z trestného kopu. V 37. min.

stfiídající Kadlec nacentroval aÏ od

rohového praporku a Semensk˘

hlavou pohodlnû otevfiel skóre.

NeÏ se domácí vzpamatovali, na

hranici ‰estnáctky se lehce uvolnil

Malinovsk˘ a bylo to 0:2. V nasta-

vení Semensk˘ je‰tû nastfielil tyã

Pohlovy branky.  Do druhého po-

loãas nastoupila jiná Bílina. Nej-

dfiíve dvakrát vystfielil Hasal a po-

tom po centru Nováka hlaviãkoval

pfiesnû Truneãek. Deset minut po

první brance nahrál ideálnû pfied

branku Merglovi Moravec, ten ne-

dal, vzápûtí vyrazil Bílkovsk˘

i stfielu Beãvafiíka  a aÏ Moravec

dostal míã do sítû. Závûr utkání byl

pfiehlídkou kanonády Bíliny, nej-

ãastûji stfiílel Novák, ale stav se ne-

mûnil. Rozhodãí Bláha nastavil

ãtyfii minuty a pfii posledním útoku

domácích odpískal trestn˘ kop

z dvaceti metrÛ. Po dlouhém doha-

dování dal pokyn ke hfie. BûÏela

96. min., kdyÏ Hasal zeì prostfielil.

„Byl to tûÏk˘ zápas. JiÏ jsme byli

smífieni s plichtou, ale díky za ten

gól,“ hledal slova ‰Èastn˘ stfielec

Michal Hasal.  U kabiny záfiil tre-

nér Ladislav Erben: „První poloãas

byl hrozn˘. O pfiestávce jsem jim

domluvil  a nechal je v kabinû sa-

motné, aby si to sami vyfiíkali. Je

vidût, Ïe umûjí bojovat.“  Úsmûvy

ne‰etfiil ani prezident klubu Petr

Arpá‰: „Remíza by byla asi spra-

vedlivá. Chybí nám útok, budeme

to muset fie‰it. Obrana docela pfies

dvû branky hrála slu‰nû, ale záloze

to také ne‰lo. Jinak jsem rád, Ïe se

k nám pfiiklonilo ‰tûstí a udrÏeli

jsme kontakt s ãelem tabulky.”

Branky: 57. Truneãek, 67. Mora-

vec, 90.+6. Hasal - 37. Semensk˘,

41. Malinovsk˘. Sestava Bíliny:
Pohl - Beãvafiík, ·ulek, Hasal, VaÀá-

sek - Mergl, Christov, Moravec, No-

vák - Truneãek, Seidl.             (ob)

INZERÁT2/60

SVÁ¤EâSKÁ ·KOLA

Díky obranû Bílina vyhrála.                                           Foto: V. Weber


