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Mûsto o svoji zeleÀ nepfiijde!
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Zaãátkem roku 2004
pfii‰la Bílina o alej topolÛ zdobí-
cích bfieh fieky od nádraÏí smû-
rem k centru mûsta. „Byla to ne-
‰Èastná alej nemocn˘ch stromÛ,
které byly navíc naprosto ne-
vhodné i z hlediska produkce py-
lov˘ch alergenÛ,“ vysvûtlila Len-
ka Hofiej‰í z odboru Ïivotního
prostfiedí Mûstského úfiadu v Bí-
linû. „Topoly patfií mezi krátko-
vûké dfieviny a jako dfievo jsou
velice kfiehké. Byly vysázeny bez
rozmyslu, jenom aby tam rychle
nûco rostlo. Postupnû je zaãneme
nahrazovat vhodnûj‰ími dfievi-
nami.“ V souãasné dobû probíhá
na území mûsta rekonstrukce
vodovodu Îelenice Bílina. Sta-
vební práce související s rekon-
strukcí vodovodu zasahují do
bfiehov˘ch porostÛ podél fieky
Bíliny. Rekonstrukce vodovodu
je  vefiejn˘m zájmem a akce je
sledovaná a dotovaná Evrop-
skou unií. Na stavbu vydal v ro-

ce 2001 stavební povolení tehdej-
‰í Okresní úfiad Teplice. 

„V souladu s podmínkou staveb-

ního povolení podal investor stavby

Severoãeská vodárenská spoleã-

nost, a. s. Ïádost o vydání závazné-

ho stanoviska k zásahu do bfieho-

v˘ch porostÛ. Orgán ochrany pfiíro-

dy podmínil vydání tohoto stanovis-

ka zpracováním projektu rekon-

strukce bfiehov˘ch porostÛ a s tím

souvisejícího navrÏeného a ãásteãnû

funkãního regionálního biokoridoru

a jejich následnou v˘sadbou,“ zdÛ-

razÀuje Lenka Hofiej‰í. Náklady na

zpracování projektové dokumenta-

ce i v˘sadbu ponese investor stavby.  

„Po sloÏit˘ch jednáních se Se-

veroãesk˘mi vodovody a kanaliza-

cemi jsme s rekonstrukcí souhlasi-

li s podmínkou, Ïe bfiehové poros-

ty budou obnoveny v pÛvodní po-

dobû. Pfii realizaci tohoto velmi

obtíÏného projektu se musí pfiihlí-

Ïet k územnímu systému ekologic-

ké stability, jehoÏ souãástí jsou

takzvané biokoridory, které jsou

v urãité ãásti funkãní. V praxi to

znamená, Ïe v tûch místech dochá-

zí k migraci ÏivoãichÛ do takzva-

n˘ch biocenter, coÏ je záleÏitost,

kterou orgán ochrany pfiírody rov-

nûÏ sleduje,“ vysvûtluje Hofiej‰í.

Jakmile bude rekonstrukce vo-

dovodu ukonãena, pfiijde na fiadu

rekonstrukce aleje podél fieky u au-

tobusového nádraÏí. „UÏ máme

vypracovan˘ projekt a nemocné

stromy nahradí nádherná alej pla-

tanÛ. Náhradní v˘sadbu budou

provádût Severoãeské doly Bílina.

Byla jim urãena mûstem jako ná-

hrada za kácení v jin˘ch lokalitách

z dÛvodu tûÏby uhlí. Na v˘sadbû

dfievin v tomto prostoru se podílí

i Úpravna uhlí Ledvice.“

Jenom rozervané pafiezy zbyly po aleji nemocn˘ch stromÛ. O ochranû ze-
lenû v Bílinû pí‰eme i uvnitfi listu v cause „ofie‰ák“.      Foto: Jan Vran˘

Blahopfiejeme
Paní AlÏbûta Fialová, pfiedsedkynû Klubu dÛ-
chodcÛ PraÏské pfiedmûstí, oslavila v posled-
ních únorov˘ch dnech v˘znamné Ïivotní jubile-
um. U pfiíleÏitosti sedmdesát˘ch narozenin jí
na Mûstském úfiadu v Bílinû poblahopfiáli sta-
rosta Josef Horáãek s místostarostou Roma-
nem ·ebkem a tajemníkem Ladislavem Kvû-
chem.  Bûhem dvouhodinového pfiátelského

setkání se fieã stoãila i na problematiku obãanÛ Bíliny dÛchodové-
ho vûku a projekty, které pro nû mûsto pfiipravuje, a jeÏ by jim
usnadnily a zpfiíjemnily stáfií. K sedmdesát˘m narozeninám pfieje
paní AlÏbûtû Fialové zdraví, neutuchající  Ïivotní optimismus a vi-
talitu i redakce Bílinského zpravodaje.

Historicky první masopustní zabijaãka
v nedûli 27. února se povedla
Pa‰ík naposledy zakviãel ve 4 hodiny a úderem osmé se zabijaãkové po-
choutky zaãaly prodávat na Mírovém námûstí. V jedenáct uÏ nebylo ani
jelito. ReportáÏ Honzy Vraného ãtûte na str. 9.
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Václav JERMAN,
55 let, technik: 

„MDÎ neslavíme

a nikdy jsme ho ani ne-

dodrÏovali. Uznáváme

jen Den matek. Rád Ïenû

kupuji kvûtiny jak sám

uznám za vhodné a ne,

aÏ kdyÏ je to napsané nû-

kde v kalendáfii.“

Josef KOTLÁR, 
56 let, dÛchodce: 
„Ano. Mezinárodní

den Ïen slavíme. Jak by

také ne! To musí b˘t

a v‰em Ïenám pfiinesu

domÛ vÏdy nûjakou

kvûtinu. âasto podaruji

koho potkám, tfieba

i úplnû cizí Ïeny.“

Rostislav DLOUH ,̄ 
37 let, policista:

„Ne. MDÎ doma ne-

slavíme. DodrÏujeme

ale pravidelnû Den ma-

tek. Myslím si, Ïe Me-

zinárodní den Ïen je

zbyteãn˘ svátek a navíc

je to komunistick˘ pfie-

Ïitek.“

Jifií NÁHLOVSK ,̄ 
17 let, student:

„Doma    MDÎ     stá-

le    slavíme.    Kvûtiny

8. bfiezna kupuji mamce,

babiãce a pokud zrovna

mám pfiítelkyni, tak i jí.

Myslím si, Ïe Meziná-

rodní den Ïen by se mûl

dodrÏovat i nadále.“

Alena âEDÍKOVÁ,
39 let, prodavaãka:
„Ne. Mezinárodní

den se u nás nedrÏí a ni-

kdy ani nedrÏel. V ten

den má babiãka naroze-

niny,   takÏe   máme   na

8. bfiezna vlastnû co

oslavovat.“

Ludmila
VANùRKOVÁ, 
40 let, vedoucí:

„MDÎ neslavíme

a ani jsme ho moc nedr-

Ïeli, ale Den matek ano.

Kvûtin si ale pfiíli‰ neu-

Ïiji. Moc jich totiÏ od

nikoho ani nedostá-

vám.“

Slavíte 8. bfiezna Mezinárodní den Ïen?
V Bílinû se ptal a fotografoval Jan VRAN¯

Patricia Phoba se ve sv˘ch dvaceti stala ãeskou státní obãankou
■  Eva STIEBEROVÁ

Bílina -  Bylo  páteãní   ráno
25. února a dvacetiletá Patricia
Phoba se dostavila na matriku
Mûstského úfiadu v Bílinû, aby
z rukou tajemníka Ladislava
Kvûcha pfievzala listinu o udûle-
ní státního obãanství âeské re-
publiky.

Je to sedm let, co Patricia s bra-

trem Huguem pfiijeli do na‰í zemû

za sv˘m otcem, kter˘ sem pfied

patnácti roky uprchl z Konga.

O dva roky star‰í Hugue pfiijal na-

‰e obãanství uÏ koncem minulého

roku, Patricia si na sloÏení slav-

nostního slibu musela je‰tû tfii mû-

síce poãkat. A bylo pfiinejmen‰ím

inspirativní pozorovat, jak se z to- Své ãeské státní obãanství pfiijala Patricia s úsmûvem.   Foto: E. Stieberová

ho okamÏiku nepokrytû radovala.

Oba sourozenci bydlí v Bílinû. Hu-

gue studuje na Stfiední prÛmyslové

‰kole v Ústí nad Labem, Patricia

nav‰tûvuje Stfiední zdravotnickou

‰kolu v Plzni a uvaÏuje o vysoké

‰kole. 

„Obãas se nám st˘ská po slu-

níãku, ale jinak jsme si zvykli

rychle,“ prohlásila. Jenom s na-

‰imi muÏi je to pr˘ hor‰í. „Ne, Ïe

by mi vadili, ale jsme odli‰ní,

nedûlalo by to dobrotu,“ pfiiznala

s úsmûvem. Její bratr dodal, Ïe

ãeské dívky jsou tolerantní

a zvûdavûj‰í neÏ dûvãata v Kon-

gu, ale konÏské Ïeny jsou lep‰í.

„U nás je nevûra dÛvodem k roz-

vodu. Vy jste zvyklí stfiídat part-

nery a klidnû spolu Ïijí manÏelé

a kaÏd˘ z nich má milence. Do-

konce se stává, Ïe má Ïena dítû

s jin˘m muÏem, svému manÏelo-

vi to nefiekne a Ïije s ním dál,“

kriticky hodnotil  na‰e mravy.

Na vinû je pr˘ i nedostatek víry.

Patricia je kfiesÈanka a zatímco

v Kongu Ïijí lidé v souladu s ví-

rou, v âechách se na ni mnoho

nedbá.

Bílin‰tí seniofii mohou vyuÏít slevy
Bílina - Rada mûsta Bíliny schválila na svém zasedání dne 2. úno-

ra 2005 jednomyslnû návrh Kulturního centra Kaskáda na zavedení
tzv. „seniorpasÛ“. 

DrÏitelem seniorpasu se mÛÏe stát kaÏd˘ obãan s trval˘m bydli‰tûm v

Bílinû a spádov˘ch obcích po dovr‰ení 60ti let vûku. Svému majiteli pak

umoÏní vyuÏívat slevu 75 % na pofiady realizované KC Kaskáda, u nichÏ

je vstupné minimálnû 80,- Kã. Kupfiíkladu vstupenka na divadelní pfied-

stavení v hodnotû 200,- Kã tak vyjde majitele seniorpasu na pouh˘ch 50,-

Kã. Seniorpasy budou vydávány v mûstském infocentru na Mírovém ná-

mûstí od 1. bfiezna. Zájemci staãí pfiinést obãansk˘ prÛkaz a prÛkazovou

fotografii. Seniorpas mu bude poté vyhotoven za poplatek 20,- Kã. (am)
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SLOVO STAROSTY

Jednou z investic
roku 2005,  která
bude hrazena
z rozpoãtu mûsta,
je v˘stavba zdviÏe
v domû s peãova-
telskou sluÏbou

v Havífiské ulici v Bílinû. Na vefiej-
ném jednání zastupitelstva mûsta
10. února se pfiedev‰ím z fiad po-
slancÛ za âSSD ozvaly hlasy, kte-
ré volaly po ucelené koncepci, jeÏ
by se do budoucna zab˘vala péãí
o bílinské seniory. Co vy na to, pa-
ne Josefe Horáãku?

Stárnoucí populace, to je specifi-

kum nejenom âeské republiky. Je to

celosvûtov˘ problém, kter˘ zároveÀ

dokazuje, Ïe lidé jsou  zdravûj‰í,

spokojenûj‰í a doÏívají se vy‰‰ího

vûku. Souãasnû v‰ak tento fakt

vzbuzuje otázku, co dál? My se

o své star‰í spoluobãany musíme

umût postarat nejenom po stránce

bydlení, ale musíme jim nabídnout

i vhodné aktivity, které by smyslupl-

nû naplnily jejich voln˘ ãas. AÈ to

jsou domy s peãovatelskou sluÏbou

nebo domovy dÛchodcÛ, obû tyto in-

stituce jsou stejnû dÛleÏité. Je logic-

ké, Ïe jsou-li v b˘valém okrese Te-

plice volné kapacity v domovech dÛ-

chodcÛ v Dubí a Bystfianech, tûÏko

získá mûsto Bílina finanãní dotaci na

stavbu vlastního zafiízení tohoto ty-

pu. V kaÏdém pfiípadû i my v‰ak mu-

síme mít nûjakou koncepci, která bu-

de vycházet z demografického v˘vo-

je bûhem zhruba deseti let. MÛÏe se

totiÏ stát a je to reálné, Ïe v blízké

budoucnosti nebudou kapacitnû sta-

ãit ani domovy dÛchodcÛ v Dubí,

v Bystfianech ãi v Teplicích.

ZdviÏ a co dál?
Z rozpoãtu mûsta jsme uvolnili fi-

nanãní prostfiedky na vybudování

zdviÏe v peãovatelském domû, coÏ

je samozfiejmû jen krÛãek, kter˘ by

mûl usnadnit Ïivot jeho obyvatelÛm.

V dohledné dobû bude mûstu patfiit

stacionáfi a stejnû tak Hornická ne-

mocnice s poliklinikou. Tam musí-

me zaãít hledat moÏná fie‰ení, neboÈ

to jsou objekty, ve kter˘ch by senio-

fii mohli mít pohromadû zdravotní

péãi i stravování. Ono se ale dobfie

fiíká, pfiipravte nûkdo nûco, vymysle-

te koncepci. V‰ichni zastupitelé by

mûli sbírat informace a poznatky,

z nichÏ by ta koncepce mohla vychá-

zet. Zastupitelstvo je od toho, aby

tvofiilo, aby pfiicházelo s nûjak˘mi

názory, které mohou b˘t pro ostatní

inspirativní. A ãím víc je takov˘ch

názorÛ, tím spí‰ mÛÏe nûco dobrého

...tentokrát o seniorech
vzniknout. Nelze jenom kritizovat

a fiíkat, mûlo by se udûlat, ale jak to

udûláme dál, to má vût‰í váhu!

Co s nimi?
Ve stfiedu 16. února jsme projeli

mûsto, abychom znovu prohlédli

v‰echny na‰e objekty. A spravujeme

jich hodnû: stacionáfi, bude nám pat-

fiit vila na Teplickém pfiedmûstí, má-

me ‰kolku u nového nádraÏí, pavilo-

ny v b˘valé ‰kole Teplické pfiedmûs-

tí, budeme mít moÏnost v˘stavby

v areálu Hornické nemocnice s poli-

klinikou. Chce to rozhodnout se, vy-

t˘ãit si smûr a po té cestû jít. A ne

kaÏd˘ch ãtrnáct dní ten smûr mûnit.

V‰echny nápady by se mûly soustfie-

dit najednou a pak si fiíct, tohle by

na‰e mûsto potfiebovalo. V̆ hled na

deset let pfiedstavuje dvacet, tfiicet

milionÛ korun, které budeme muset

nûjak˘m zpÛsobem získat.

Klub seniorÛ
Líbil by se mi Klub seniorÛ v pro-

storách b˘valé knihovny na PraÏ-

ském pfiedmûstí se sálem, ãítárnou

a tfieba i televizní místností.Tam by

seniofii mohli chodit odpoãívat a kaÏ-

d˘ by mûl dostatek prostoru pro své

vlastní zájmy. Nûkdo mÛÏe opono-

vat, Ïe jsme poboãku knihovny za-

vfieli kvÛli provozním nákladÛm

a teì udûláme nákladovou poloÏku

Klub seniorÛ. Ale nejde jenom

o úspory. Musíme se umût postarat

o to, co Ïivot ve mûstû pfiiná‰í. Dává-

me peníze do sportu, nauãme se dá-

vat peníze i do seniorÛ. 

POVINNÁ V¯MùNA OBâANSK¯CH PRÒKAZÒ
Na základû nafiízení vlády ã.

612/2004 Sb., ze dne 16.listopadu
2004 upozorÀujeme obãany na
povinnost v˘mûny obãansk˘ch
prÛkazÛ bez strojovû ãitelné zó-
ny.

Termíny povinné  v˘mûny ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ:
•rObãanské prÛkazy vydané do

31.12.1994 v˘mûna do 31.12.2005

•rObãanské prÛkazy vydané do

31.12.1996 v˘mûna do 31.12.2006

•rObãanské prÛkazy vydané do

31.12.1998 v˘mûna do 31.12.2007

•rObãanské prÛkazy vydané do

31.12.2003 v˘mûna do 31.12.2008

Îádost o vydání obãanského

prÛkazu pfiedloÏí obãan nejpozdûji

do 30.listopadu  pfiíslu‰ného roku.

Doklady potfiebné pro v˘mûnu

obãanského prÛkazu:

•rdosavadní obãansk˘ prÛkaz / 1

fotografie o rozmûrech 35 x 45

mm

•rvyplnûnou a podepsanou Ïádost

Poplatek za vydání nového ob-

ãanského prÛkazu za prÛkaz po-

‰kozen˘, zniãen˘, ztracen˘, odci-

zen˘ nebo prÛkaz obsahující neo-

právnûnû provedené zápisy, anebo

vydání obãanského prÛkazu na Ïá-

dost obãana z dÛvodu zápisu nepo-

vinnû zapisovan˘ch údajÛ, popfií-

padû z jiného osobního dÛvodu ob-

ãana je  100,- Kã.

Îádáme obãany, aby v˘mûnu

obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû

ãitelné zóny provedli v dan˘ch ter-

mínech. 

Od ledna 2005 platí také nov˘

zákon ã. 634/2004 Sb., o správních

poplatcích.

Za vydání  cestovního pasu se

strojovû ãitelnou zónou zaplatí  Ïa-

datel správní poplatek ve v˘‰i

200,- Kã, obãan mlad‰í 15 let za-

platí správní poplatek 50,- Kã.

Za vydání cestovního pasu bez

strojovû ãitelné zóny je stanoven

jednotn˘ správní poplatek ve v˘‰i

600,- Kã.

Dal‰í informace mÛÏete získat

od  MûÚ ã.kanceláfie 106 nebo na

tel.ãísle: 41781O857, 417810858

Odbor správní 
a vnitfiních vûcí

Jana Pokorná oãekává 8. bfiezna velk˘ zájem o kvûtiny. Stejnû jako
na MDÎ se prodávají i na Valent˘na nebo v den, kdy mají svátek
Jany.                                                                            Foto Jan Vran˘

Mezinárodní den Ïen versus Svátek matek?
Bílina - Pfied rokem 1989 to b˘-

val pro prodejce kvûtin jeden z
nejv˘nosnûj‰ích svátkÛ. V˘kladní
skfiínû 8. bfiezna nabízely sice jen
narcisky, hyacinty a obãas snad i

karafiáty, ale ruku na srdce milé
dámy, aãkoli nejsem zastáncem
star˘ch ãasÛ, která z nás tu kytiã-
ku ráda nepfiijala, byÈ byl uÏ teh-
dy Mezinárodní den Ïen vnímán

jako svátek mírnû fieãeno proble-
matick˘. 

Po revoluci jsme na MDÎ ‰ma-

hem zapomnûli. „Zaãal se slavit

Svátek matek a po nûkolik let jsme

na MDÎ neprodali témûfi nic. Ale tak

tfii roky zpátky se situace zaãala

prudce mûnit a dnes jsou co do pro-

dejnosti kvûtin oba svátky témûfi vy-

rovnané,“ vzpomíná Zdenûk Rendl.

Îeny mlad‰í vûkové kategorie se na-

víc mohou z kvûtiny darované z lás-

ky tû‰it i na Valent˘na, coÏ je sice

svátek importovan˘ z anglosaské ci-

ziny, mezi mlad˘mi v‰ak rychle zdo-

mácnûl. „Zatímco na Valent˘na jdou

nejvíc na odbyt rÛÏe a nûkdy i v ce-

l˘ch kyticích, na MDÎ k nám chodí

vût‰inou star‰í muÏi a kupují karafi-

áty,“ fiíká dal‰í bílinská kvûtináfika,

paní Pokorná. Star‰í pánové pr˘ sla-

ví MDÎ uÏ z tradice a bez ohledu na

‰irok˘ v˘bûr nejrÛznûj‰ích exotic-

k˘ch kvûtin, dávají pfiednost tûm,

které ve váze déle vydrÏí.         (es)
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Poãet dûtí, které se dostavily k zápisu
do 1. tfiíd pro ‰kolní rok 2005/2006

Bílina - Zápisy do prvních tfiíd v novém ‰kolním roce 2005/2006
jsou defitinivnû ukonãeny. Rodiãe budoucích prvÀáãkÛ byli na strán-
kách tisku informováni o tom, Ïe v pfií‰tím ‰kolním roce uÏ nebude
otevfiena Z· Teplické pfiedmûstí.

MoÏná proto se k zápisu na Z· Lidická dostavil vysok˘ poãet dûtí z ji-

ného ‰kolského obvodu a tato ‰kola nemohla v‰echny dûti pfiijmout (cca

10 prvÀáãkÛ). V tûchto dnech obdrÏí rodiãe dûtí rozhodnutí o nepfiijetí.

Vzhledem k tomu, Ïe Z· Za Chlumem i Z· Aléská mají dostatek voln˘ch

kapacit, mohou si rodiãe vybrat nûkterou z tûchto ‰kol. 

Z· Lidická / 41 z toho pfiedpokládan˘ poãet odkladÛ 3; Z· Aléská / 74

/ 11; Z· Za Chlumem / 86 / 7.                            Veronika Spurná, (es)

Bílin‰tí se k petici na dostavbu D-8 staví vlaÏnû
■ Eva STIEBEROVÁ

Více neÏ tfii t˘dny je v INFO-
CENTRU v Galerii Pod VûÏí
k mání petice na podporu urych-
leného dokonãení dálnice D8.
(Petiãní v˘bor, v jehoÏ ãele je
primátor statutárního mûsta Te-
plice Jaroslav Kubera, ji sepsal
na protest proti poÏadavku eko-
logick˘ch organizací, které
v âeském stfiedohofií prosazují
tunel Kubaãka, jenÏ by v˘stavbu
dálnice prodraÏil o 3,5 miliardy
korun a její dokonãení prodlou-
Ïil aÏ o pût let). Pfiesto, Ïe dálni-
ce D8 by v˘znamn˘m zpÛsobem
ulevila mûstu, které je suÏováno
prÛtahem po silnici I/13, samot-
ní BíliÀané, zdá se, o svÛj osud
zatím velk˘ zájem neprojevili.

Jak jinak si vysvûtlit fakt, Ïe do

dne‰ního dne stvrdila petici sv˘mi

podpisy necelá stovka obyvatel Bí-

liny. „Tu petici povaÏuji za dost dÛ-

leÏitou, protoÏe dostavba D8 je pro

tento region nezbytnû nutná,“ tvrdí

starosta Josef Horáãek. „Pokud se

nám v nejkrat‰í moÏné dobû nepo-

dafií dálnici dostavût, nepfiilákáme

do regionu zahraniãní investory,

silnice budou zahlcené provozem

a nebezpeãí na silnicích stále po-

roste. To v‰echno se na‰eho mûsta

bezprostfiednû t˘ká, protoÏe auta,

která nepojedou po dálnici, proje-

dou skrz Bílinu po I/13. Já vím, Ïe

v souãasné dobû bûÏí petice i proti

v˘stavbû zdymadla a lidé uÏ mají

v‰ech tûch podpisov˘ch akcí dost.

Ale D8 je pro ná‰ dal‰í Ïivot stra‰-

nû dÛleÏitá,“ zdÛrazÀuje. „Apeluji

na na‰e obãany, aby ji podepsali. Je

to nejvût‰í podpisová akce v dûji-

nách âeské republiky a urãitû bude

mít svoji váhu.“ 

Petici podepisují obãané v‰ech

mûst a obcí leÏících na trase E55.

V‰echny podpisové archy jsou sou-

stfieìovány v Severoãeském sdru-

Ïení obcí, které je za v‰echny zú-

ãastnûné pfiedkládá k projednání

krajskému zastupitelstvu. „JestliÏe

obyvatelé projeví svÛj zájem o do-

stavbu D8, kraj‰tí zastupitelé bu-

dou muset z této vÛle vycházet,“

dodává starosta Horáãek. Petici za-

tím podepsaly kompletnû celé ob-

ce, kter˘mi projíÏdûjí kamiony po

E55.

2 x 50

david drab

078/tp

Z DENÍKU POLICIE

■ Rozebíral auto, pfii‰la na
nûj policie

Dne 8. 2. 2005 bylo na ope-

raãním pracovi‰ti MP Bílina

pfiijato oznámení, Ïe na vefiej-

ném prostranství v prostoru te-

plického pfiedmûstí kdosi roze-

bírá automobil a zneãi‰Èuje pfii-

tom okolí. Hlídka, jeÏ se dosta-

vila na místo, zjistila, Ïe dva

muÏi demontují motorové vo-

zidlo, které mûli v úmyslu po

rozebrání odvézt do ‰rotu.

StráÏníci muÏÛm sdûlili, Ïe se

sv˘m jednáním dopou‰tûjí pfie-

stupku, za kter˘ jim mÛÏe b˘t

správním orgánem uloÏena

sankce aÏ do v˘‰e 30 tisíc ko-

run. Dal‰í rozebírání vozidla

jim bylo zakázáno a muÏi byli

vyzváni k neprodlenému ukli-

zení místa. Pfii jednání bylo

zji‰tûno, Ïe jeden z dvojice

je osoba hledaná Policií âR,

která si jej následnû na místû

pfievzala.

■ Poveden˘ uklízeã
KdyÏ dne 15. 2. 2005 hlídka

stráÏníkÛ MP Bílina kontrolo-

vala Litomûfiickou ulici, byla

jedním z obãanÛ upozornûna na

to, Ïe v pfiilehlé Chlumské ulici

dochází patrnû k zakládání ãer-

né skládky. StráÏníci zjistili, Ïe

na uvedeném místû jak˘si muÏ

místo toho, aby svÛj domovní

odpad ukládal do kontejnerÛ,

shromaÏìuje ho na svém po-

zemku a poté vyhazuje lopatou

pfies plot na vefiejné prostran-

ství. Dotyãn˘ obãan byl hlíd-

kou MP vyzván k okamÏitému

odstranûní odpadu. MuÏ v‰ak

i pfies upozornûní, Ïe mu hrozí

sankce aÏ do v˘‰e 50 tisíc ko-

run, odmítl odpad uklidit.

StráÏníci pofiídili z místa ãinu

fotodokumentaci, sepsali ozná-

mení o pfiestupku a zaslali jej

k fie‰ení pfiíslu‰nému správní-

mu orgánu.

■ Vykutálen˘ fiidiã - nefiidiã
Krátce po pÛlnoci 18. 2.

2005 bylo hlídkou stráÏníkÛ

MP Bílina pfii kontrole zasta-

veno vozidlo, jehoÏ fiidiã ne-

vlastnil fiidiãsk˘ prÛkaz. Navíc

bylo zji‰tûno, Ïe na vozidlo

není sjednáno zákonné poji‰-

tûní a registraãní  znaãky

umístûné na vozidle patfií na

zcela jin˘ automobil! O zji‰tû-

n˘ch pfiestupcích bylo vypra-

cováno oznámení a odesláno

k fie‰ení na odbor dopravy

MûÚ Bílina.

Studenti bílinského gymnázia se v zimním období vûnují tanci (pfiipravili dva maturitní plesy), divadlu,
z nûhoÏ by mûl radost i Shakespeare, a hudbû. Zatím je jim do ejchuchu, ale nebude to dlouho trvat a s na-
pûtím usednou do ‰kolních ‰kamen, aby se podrobili písemné maturitní zkou‰ce. DrÏíme jim palce. 

Foto: Václav Weber

Gymnázium mûlo svoji akademii
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Sbûrn˘ dvÛr místo velkokapacitních kontejnerÛ
Bílina - VyuÏívejte více moÏ-

nosti bezplatného odvozu nepo-
tfiebného harampádí do Sbûrné-
ho dvoru v objektu nûkdej‰ích
bílinsk˘ch kasáren. Za svoz od-
padu do Sbûrn˘ch dvorÛ se ve
vût‰inû mûst platí, bílin‰tí obãané
v‰ak mohou jeho sluÏeb vyuÏít
za velmi v˘hodn˘ch cenov˘ch
podmínek. 

Proto mûsto nadále nebude

v tak velké mífie jako dosud po-

skytovat obãanÛm velkokapacitní

kontejnery. „Svoz nepotfiebn˘ch

souãástí domácností, star˘ch a vy-

fiazen˘ch kusÛ nábytku a bytového

zafiízení, odpad, kter˘ vzniká pfii

rekonstrukci bytu ãi domu, zkrát-

ka v‰e, co nepojme obyãejná po-

pelnice, mohou odváÏet do na‰eho

Sbûrného dvoru,“ zdÛrazÀuje sta-

rosta Josef Horáãek. Dodává v‰ak,

Ïe pro svoz nebezpeãného odpadu

samozfiejmû platí urãité regule

a minimální taxa, ãímÏ chce mûs-

to zabránit tomu, aby jeden jedin˘

obãan nezahltil Sbûrn˘ dvÛr napfií-

klad hofilav˘m a nebezpeãn˘m

eternitem, kter˘ mu zbyl po opra-

vû stfiechy rodinného domku.

Eva STIEBEROVÁ
Foto: Jan Vran˘

AKTUÁLNÍ V¯TAH Z CENÍKU MùSTSK¯CH
TECHNICK¯CH SLUÎEB BÍLINA PRO ROK 2005

KOMUNÁLNÍ ODPADY
Papír a  papírová lepenka   1,- Kã/kg

Sklo        2,- Kã/kg

Odûvy     2,- Kã/kg

Textilní materiály        2,- Kã/kg

Rozpou‰tûdla      15,- Kã/lt

Kyseliny      40,-  Kã/lt

Zásady         40,-  Kã/lt

Záfiivky a jin˘ odpad obsahující 

rtuÈ    kr. 9,- dl.=17,- Hg = 36,-  Kã/ks

Vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

(chladniãky, mrazáky)     700,-  Kã/ks

Jedl˘ olej a tuk     2,-  Kã/kg

Olej a tuk neuveden˘ pod ãíslem   2,-  Kã/kg

Barvy, tiskafiské barvy, lepidla a pryskyfiice 

obsahující nebezpeãné látky   9,-  Kã/kg

Jiná nepouÏitelná léãiva      23,-  Kã/kg

Baterie a akumulátory       5,- Kã/kg

Vyfiazené elektrické a elektronické zafiízení 

obs. nebezp. látky  (televizory)   150,- Kã/ks

Vyfiazené elektrické a elektronické zafiízení  2,- Kã/kg

Dfievo    1,- Kã/kg

Plasty        2,- Kã/kg

Kovy s pfiímûsemi i bez pfiímûsí  0,- Kã/kg

Dal‰í frakce jinak blíÏe neurãené      4,- Kã/kg

Odpady ze zahrad a parkÛ (vãetnû hfibitovního odpadu)
Biologicky rozloÏiteln˘ odpad     1,- Kã/kg

Zemina a kameny        300,- Kã/t

Jin˘ biologicky nerozloÏiteln˘ odpad     600,- Kã/t

Ostatní komunální odpady
Smûsn˘ komunální odpad   700,- Kã/t

Odpad z trÏi‰È        700,- Kã/t

Objemn˘ odpad     700,- Kã/t

Komunální odpady jinak blíÏe neurãené 

nebezpeãn˘ 5000,- Kã/t  700,- Kã/t

STAVEBNÍ A DEMOLIâNÍ ODPADY
(VâETNù VYTùÎENÉ ZEMINY
Z KONTAMINOVAN¯CH MÍST) 
Beton    400,- Kã/t

Cihly   400,- Kã/t

Ta‰ky a keramické v˘robky  400,- Kã/t

Smûsi nebo oddûlené frakce betonu, cihel, ta‰ek 

a keramick˘ch v˘robkÛ    400,- Kã/t

Dfievo           1,- Kã/kg

Sklo 2,- Kã/kg

Plasty           2,- Kã/kg

Asfaltové smûsi obsahující dehet        5,- Kã/kg

Zemina a kamení  kontaminovaná 5000,- Kã/t  300,- Kã/kg

VytûÏená hlu‰ina kontaminovaná 5000,- Kã/t  300,- Kã/kg

Izolaãní materiály          700,- Kã/t

Stavební materiály obsahující azbest    5000,- Kã/t

Stavební materiály na bázi sádry   300,- Kã/t 

Smûsné stavební a demoliãní odpady      500,- Kã/t

ODPADY V KATALOGU JINAK NEURâENÉ -
ODPADY Z  ÚDRÎBY VOZIDEL
Vyfiazená vozidla (autovraky) z rÛzn˘ch druhÛ dopravy 

(vãetnû stavebních strojÛ) a odpady z demontáÏe tûchto vozidel 

a z jejich údrÏby

Pneumatiky: os. = 10,-Kã/ks; 

ln. = 80,- Kã/ks; nákl. = 170,- Kã/ks; 

trakt. = 330,-Jã/ks; du‰e = 10,- Kã/ks

Olejové filtry        15,- Kã/kg

Brzdové destiãky obsahující asbest          5,- Kã/kg

Brzdové destiãky 2,- Kã/kg 

Brzdové kapaliny  15,- Kã/kg

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpeãné látky  5,- Kã/kg

Nemrznoucí kapaliny  5,- Kã/kg

Jiné hydraulické oleje     2,- Kã/kg

Odpadní motorové, pfievodové a mazací oleje 
Chlorované minerální motorové, pfievodové 

a mazací oleje    2,- Kã/kg

Nechlorované minerální motorové, pfievodové 

a mazací oleje     2,- Kã/kg

Syntetické motorové, pfievodové a mazací oleje   2,- Kã/kg

Snadno biologicky rozloÏitelné motorové, 

pfievodové a mazací oleje       2,- Kã/kg

Jiné motorové, pfievodové a mazací oleje   2,- Kã/kg

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Obyvatelé Bíliny dovádûli na parketu Fontány

■ JAN VRAN¯

Bílina - Ve znamení tance

a dobré zábavy se nesl Reprezen-

taãní ples mûsta Bíliny, kter˘

v Kulturním domû Fontána uspo-

fiádalo v sobotu 19. února Kulturní

centrum Kaskáda.

Jak prohlásil krátce pfied vy-

puknutím plesu starosta mûsta

Josef Horáãek, jde o prestiÏní

spoleãenskou akci urãenou oby-

vatelÛm Bíliny. Proto také radni-

ce ve spolupráci s KC Kaskáda

pfiipravila bohat˘ program. Ne-

chybûla barmanská show, taneã-

ní klub Styl Dance Teplice pfied-

vedl taneãní kreace a vyvrchole-

ním veãera se stal sálov˘ ohÀo-

stroj a vystoupení praÏské skupi-

ny The Robots, která se speciali-

zuje na tak zvané Elektric boo-

gie.

Poté jiÏ podium patfiilo Severo-

ãeskému Big Bandu Bonit z Ústí

nad Labem, jehoÏ sólisté dokázali

tanãící publikum pfiivést do varu.

Zvlá‰tû dívky a Ïeny doslova ‰íle-

ly, kdyÏ k nim zpûvák Pavel Hou-

fek seskoãil a zpíval a tanãil pfiímo

z parketu.

Stejné ovace mûlo i vystoupení

charismatického Martina Po‰ty,

jenÏ po svém vystoupení za‰el do

zdej‰ího baru, kde se mnoh˘m

BíliÀankám podepisoval a nûkte-

r˘m dokonce i pfiímo na tûlo.

„Martin Po‰ta je boÏsk˘. Má nád-

hernou figuru a je‰tû lep‰í hlas. Je

to opravdu sympaÈák,“ ne‰etfiila

chválou na zpûváka Milena Vost-

rá.  Pfiesnû o pÛlnoci do‰lo na oh-

Àostroj. Vedle ohnivé podívané,

která provázela o hodinu dfiíve

i barmanskou show, se  posléze

snesly na parkety drobounké

pestrobarevné konfety a doslova

jej pokryly. Ples provázel mode-

rátor chomutovského radia Agara

Radek Jirgl. Poslední náv‰tûvníci

odcházeli v dobré náladû aÏ poté,

co se s nimi Bonit definitivnû

rozlouãil, to ale bylo aÏ po druhé

hodinû ranní.

Nejvût‰í hvûzdou veãera byl zpûvák Martin Po‰ta.          Foto: Jan Vran˘

Pfiedtanãení profesionálÛ ze Styl Dance Teplice se tû‰í velké oblibû. 
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Causa stromu potíÏisty

Dfievo ofie‰áku ãerného lahodí oku truhláfiÛ.               Foto: Karel Mach 

Bílin‰tí „termiti“ se o pokácené dfievo rychle postarali.    Foto: K. Mach

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - V˘znamn˘ svûdek ãasÛ, kdy mûst-
sk˘ parãík za Husitskou ba‰tou sahal od b˘-
val˘ch hradeb aÏ k fiece Bílinû a je‰tû nebyl
rozdûlen ‰irokou státní silnicí v centru mûs-
ta, padl rukou dfievorubce. Tento strom, ofie-
‰ák ãern˘, minimálnû 85 let star˘, vydrÏel
bez pov‰imnutí vegetovat na bfiehu zregulo-
vaného  koryta  fieky  Bíliny  aÏ   do   pátku
4. února 2005. 

Tak zaãíná ãlánek, kter˘ do na‰í redakce do-

ruãil Ing. Karel Mach, Ph.D., pfiedseda Bílinské

pfiírodovûdné spoleãnosti.

A pokraãuje: 
Málokdo zavítal do místa, kde rostl, takÏe si

nemohl v‰imnout v létû velk˘ch hru‰kovit˘ch

plodÛ a na zemi mnoÏství pevn˘ch skofiápek,

podobn˘ch vla‰skému ofiechu. Strom pochází

z v˘chodní ãásti severní Ameriky a jeho dfievo

je na svûtov˘ch trzích vysoce cenûno pro krás-

nou tmavou kresbu. Ve své domovinû dosahuje

v˘‰ky aÏ 50 m. V Bílinû a ‰irokém okolí byl

svého druhu jedin˘. Bílinská pfiírodovûdná spo-

leãnost jej zafiadila na seznam stromÛ, které

v Bílinû zasluhují zvlá‰È pfiísnou ochranu.

Okolnosti pokácení         
V pátek 4. února dopoledne zjistil zástupce

Bílinské pfiírodovûdné spoleãnosti, Ïe mezi sil-

nicí ã. 13 a fiekou Bílinou naproti supermarketu

Lidl se hromadnû kácejí dfieviny a k pokácení je

oznaãen i ofie‰ák. TéhoÏ dne kolem poledne vy-

jádfiila odboru Ïivotního prostfiedí nesouhlas

s tímto konáním místopfiedsedkynû spoleãnosti.

Bylo jí sdûleno, Ïe je známo, Ïe jde o ofie‰ák

ãern˘, ale nedá se s tím nic dûlat, protoÏe na do-

tãené plo‰e se opravuje havarijní stav vodovo-

du hrazen˘ z penûz Evropské unie a projektant

jiné fie‰ení nepfiipustil. Ofie‰ák nakonec padl

v pozdních odpoledních hodinách dlouho po

pracovní dobû, coÏ dalo celé vûci podivnû uspû-

chan˘ ráz.  

Bezmocné Ïivotní prostfiedí
U ãlenÛ pfiírodovûdné spoleãnosti to vyvola-

lo obavy, zda v pfiípadû této nespornû nutné

a uÏiteãné stavby probûhlo ze strany v‰ech zú-

ãastnûn˘ch stran  v‰e  také v duchu  vÛle chrá-

nit zeleÀ ve mûstû nebo zda stavební firmy a in-

vestor dostali od úfiadÛ zelenou i tam, kde to ne-

bylo nevyhnutnû nutné. Bílinská pfiírodovûdná

spoleãnost dala na vûdomí, Ïe bude místo stav-

by dále monitorovat a zesílí své úsilí za prosa-

zení vût‰ího vlivu obãanÛ na rozhodování

o úpravách mûstské zelenû.

Na základû shora uvedeného
ãlánku svolal starosta mûsta Jo-
sef Horáãek 24. února 2005
schÛzku, jíÏ se kromû Ing. Karla
Macha zúãastnila Lenka Hofiej‰í
z odboru Ïivotního prostfiedí
Mûstského úfiadu v Bílinû, Ing.
Martin Opacki jako zástupce in-
vestora - Severoãeské vodáren-
ské spoleãnosti a zástupci gene-
rálního zhotovitele. 

„Neumím vám vysvûtlit údajnû
neobvyklé okolnosti pokácení,“
uvedla Lenka Hofiej‰í a dodala, Ïe

je to záleÏitost generálního zhoto-

vitele, kter˘ si najímá stavební fir-

my. „Kácení jsem povolovala na
základû stavebního rozhodnutí nû-
kdej‰ího Okresního úfiadu v Tepli-
cích, odboru Ïivotního prostfiedí.
Pfiedcházela mu ve‰kerá vyjádfiení
dotãen˘ch úãastníkÛ fiízení vãetnû
nezávislé ekologické organizace,
která tehdy nemûla Ïádné pfiipo-
mínky. âili o stavbû bylo uÏ dávno

rozhodnuto. Navíc se bez debaty
jedná o vefiejn˘ zájem. Samozfiejmû
jsem o té dfievinû vûdûla a bylo mi
jí líto.“ Souãástí povolení k zásahu

do v˘znamného krajinného prvku

je i rozhodnutí, jímÏ byla stavební

firmû uloÏena jeho rekonstrukce,

rekonstrukce biokoridoru, ochrana

dfievin na staveni‰ti a náhradní v˘-

sadba, jejíÏ projekt bude odboru

Ïivotního prostfiedí pfiedloÏen ke

schválení. 

KdyÏ dva dûlají totéÏ...
Ing. Karel Mach vyjádfiil své po-

divení nad tím, Ïe zatímco v sedm-

desát˘ch létech, kdy se pfiivadûã

vody budoval, dokázal investor

vzácn˘ strom obejít, dnes pfii re-

konstrukci uÏ to moÏné není.  

„Také jsem pfiedpokládal, Ïe k ja-
kékoli stavbû, která vede mûstem, se
vyjadfiuje odbor Ïivotního prostfiedí
a stavební úfiad na mûstû. Pokud
tvrdíte, Ïe tomu tak není a Ïe se k to-

Ofie‰ák musel ustoupit vefiejnému zájmu

mu vyjadfioval jen jak˘si okresní or-
gán  jako vá‰ nadfiízen˘...,“ pokrãil

rameny. „Ale stejnû nevûfiím, Ïe by
se nûkdo z mûsta k tomu nemusel vy-
jadfiovat,“ trval pfiedseda Bílinské

pfiírodovûdné spoleãnosti na svém.

Lenka Hofiej‰í vysvûtlila, Ïe jedním

z úãastníkÛ fiízení je i mûsto Bílina,

které se k povolení stavby vyjádfiilo

v roce 2001 kladnû.

S rourou padesátkou neuhne‰
Nová trasa vodovodního pfiiva-

dûãe vede tûsnû podél pÛvodního

potrubí. „Kdybychom ‰li pfiímo
v trase stávajícího vodovodu, Bíli-
na i pÛlka Teplic by byly pÛl roku
bez pfiipojení na vodovod. Musíme
zachovat stávající rouru, vedle to-
ho poloÏit novou a teprve po osma-
ãtyfiicetihodinové odstávce, bûhem
níÏ se staãí naplnit vodojemy v Bí-
linû, mÛÏeme roury pfiepojit, aniÏ
by do‰lo k v˘luce zásobování pit-
nou vodou,“ uvedl na obranu in-

vestora Ing. Martin Opacki. Zá-

stupci generálního zhotovitele se

hájili tím, Ïe s vysokotlak˘m po-

trubím o prÛmûru 50 cm nelze

kliãkovat. KaÏd˘ zlom na tomto

typu potrubí je místem potencio-

nální poruchy, která hrozí pfierÛst

v havárii. Ve hfie jsou navíc dal‰í

inÏen˘rské sítû a ochranné pásmo

vodovodu. „V pfiípadû pûtistovko-
vého potrubí je to 1 metr od líce
trubky na kaÏdou stranu. Odlesnû-
n˘ pás je ale podstatnû ‰ir‰í
a s ochrann˘m pásmem nemá co
dûlat,“ nedal se Ing. Mach. „Je to
otázka manipulaãní plochy pro
stavbu. Ani pfiedloÏená dokumen-
tace nehovofií jednoznaãnû pro
nutnost strom porazit.“

Vyrovnaná pro a proti
„Chápeme va‰e argumenty,“

(Pokraãování na str. 9)
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(Dokonãení ze str. 8)
shrnul Karel Mach v‰echna pro a proti. „Na
druhou stranu, Bílinská pfiírodovûdná spoleã-
nost má ve svém statutu ochranu pfiírody a my
se tím skuteãnû zab˘váme. Nechceme b˘t spol-
kem ekologick˘ch extrémistÛ, ale jestliÏe se ta-
kov˘ problém objeví, musíme s tím nûco dûlat.
Stavbu budeme dále sledovat. Jsem tím osobnû
zavázán témûfi ãtyfiiceti ãlenÛm na‰í spoleãnos-
ti i vefiejnosti.“ Dodal, Ïe obãany Bíliny takové

vûci zajímají a odbor Ïivotního prostfiedí musí

s jejich reakcemi poãítat. „Ale vÏdyÈ my jsme tu
také od toho, abychom pfiírodu chránili,“ roz-

hofiãila se Lenka Hofiej‰í. „Víte vy, co dûlá
ochrana pfiírody a krajiny za obec s roz‰ífienou
pÛsobností v souãasné dobû? Na co mûsto vy-
dalo bûhem tfií let peníze a jaké máme projekty?
JenomÏe my to nikde neprezentujeme, protoÏe
je to na‰e práce!“  „V tom bych vidûl chybu, ta-
kové vûci je potfieba prezentovat v tisku a do-
pfiedu. Vefiejné vyhlá‰ky na nástûnce ãte málo-
kdo,“ odvûtil K. Mach.   

Resumé:
Zhruba hodinu trvala diskuze, která ve v˘-

sledku nemûla vítûze ani poraÏené. Stane-li se

napfií‰tû mûsto Bílina úãastníkem jakéhokoli

projektu, kter˘ bude postihovat i ochranu pfiíro-

dy a jenÏ by mohl vyústit v podobn˘ konflikt,

bude jako úãastník fiízení obeslána k vyjádfiení

i Bílinská pfiírodovûdná spoleãnost. Do bu-

doucna budou odbor Ïivotního prostfiedí a Bí-

linská pfiírodovûdná spoleãnost konzultovat své

projekty související s ochranou Ïivotního pro-

stfiedí v zájmu jejich maximální celistvosti

a vzájemné kontroly.

P.S. âtenáfii budou o aktivitách obou pravi-
delnû informováni na stránkách Bílinského
zpravodaje.

Ofie‰ák musel ustoupit vefiejnému zájmu

Vepfiové hody i pfies chladné poãasí vytáhly BíliÀany z postele
■ Jan VRAN¯

Bílina - S velk˘m zájmem Bíli-
ÀanÛ se setkaly I. vepfiové hody
na Mírovém námûstí, které v re-
Ïii KC Kaskáda uspofiádala
v nedûli 27. února pûtice fiezníkÛ
z Taverny Kozoroh KadaÀ. 

I pfies mrazivé poãasí postávala

brzy ráno na námûstí první skupin-

ka nedoãkavcÛ, aby se úderem

osmé nahrnula ke stánkÛm, kde se

vafiil ovar, „prdelaãka“ a nabízely

se jitrnice, klobásy, jelita, tlaãenky

a dal‰í pochoutky. „Bourat jsme

zaãali uÏ kolem páté. Je velká zi-

ma, ale tak to u zabijaãek má b˘t,“

konstatoval hlavní fiezník Tibor

PeÈko zvan˘ Borek. Na vepfiové

hody v Bílinû padla trojice stat-

n˘ch ãuníkÛ. A Ïe mûli kamarádÛ!

Od osmé hodiny se u pultÛ vy-

stfiídalo nûkolik stovek labuÏníkÛ.

„âekání ve frontû v tom mrazu je

stra‰né. A ceny? HrÛza! Pûtadvacet

korun za jednu  jitrniãku nebo jeli-

to je myslím docela dost,“ zlobila

se dÛchodkynû Anna Stárková.

„Chtûl jsem dûtem ukázat zabijaã-

ku se v‰ím v‰udy, ale uÏ v osm by-

la prasátka zapíchnutá a v‰e pfii-

chystané,“ povzdychl si Pavel Îit-

n˘. Dodal v‰ak, Ïe  i pfies ten mráz

si náramnû pochutnali.
Ponocn˘ Vladimír Hefimánek v doprovodu drába Pavla Sixty kaÏdou ho-
dinu troubil na roh a zval na odpolední masopustní veselici ve Fontánû.   

Devítilet˘ Roman Seidl se s chutí zakousl do jitrnice, prdelaãku zase oku-
sil Jaromír Skála se synem Petrem.                               Foto: Jan Vran˘Takhle skonãili svÛj Ïivot tfii ãuníci, rozbourali je pfiímo na námûstí.

Tibor PeÈko alias „Borek“ se mûl co ohánût. Zájem BíliÀanÛ o zabijaã-
kové pochoutky byl tak velk˘, Ïe v 11 hodin nebyla pomalu ani jitrniãka. 
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Rozpoãet mûsta, jeho zafiízení
a fiízen˘ch organizací na rok 2005

KULTURNÍ SERVIS

MùSTSKÉ DIVADLO
• âtvrtek 10. bfiezna od 19.00 hod.

Bílinské divadelní minimum:

„Za scénou a bez roucha“
• Pátek 11. bfiezna od 9.00 hod.

„BofieÀská ãarodûjnice 2005“
Pûvecká soutûÏ sólistÛ a pûvec-

k˘ch sborÛ

• Nedûle 13. bfiezna od 8.00 do

15.00 hod.

„Miss Aerobic“ - DDM
• âtvrtek 17. bfiezna od 9.00

a 10.45 hod.

Labutí princezna
Docela velké divadlo Litvínov.

Pfiedstavení pro ‰koly i vefiejnost. 

Na motivy této pohádky sloÏil

Petr Ilji âajkovskij balet Labutí

jezero. Vstupné: 50 Kã.

• âtvrtek 17. bfiezna od 19.00

hod. „Nepijte tu vodu“

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA
• Pátek 4. bfiezna od 20.00 hod

Divadelní ples
• Sobota 5. bfiezna od 20.00 hod.

Ples II. gymnazia
• âtvrtek 10. bfiezna od 19.00

hod. Setkání s ... Minulostí - 
Pravideln˘ klubov˘ pofiad, tento-

krát s Bárou Basikovou

Vstupné 25 Kã.

• Sobota 12. bfiezna od 20.00 hod

Koncert skupiny Wohnout
Vstupné 90 Kã v pfiedprodeji,

120 Kã na místû.

KINO HVùZDA
• 1. bfiezna od 18.00 hod.

2. bfiezna od 17.30 a 20.00 hod.

Deník Bridget Jonesové II. 
Co vlastnû následovalo po happy-

endu? Romantická komedie,

USA. Pfiístupno od 12 let, ãeské

titulky. Vstupné: 60 Kã

• 3. bfiezna od 18.00 hod.

4. bfiezna od 17.30 a 20.00 hod.

Vetfielec vs. Predátor
Vûdecká v˘prava pfii odhalení sta-

robylé pyramidy, pohfibené pod le-

dov˘m povrchem Antarktidy. Sci-

fi thriller, USA. Pfiístupno od 12

let, ãeské titulky. Vstupné: 55 Kã.

PRAVIDELNÉ 
P¤EDSTAVENÍ PRO DùTI

• Sobota 5. bfiezna od 15.00 ho-

din!!!

Kamenná tetka
Pohádky pro nejmen‰í: KáÈa

a ·kubánek, Cvrãek a stroj, Krtek

fotografem. Vstupné: 20 Kã, 

• 8. bfiezna od 18.00 hod

9. bfiezna od 17.30 a 20.00 hod

Purpurové fieky 2: Andûlé apo-
kalypsy
Komisafi Niemans se snaÏí vyfie‰it

mystické vraÏdy za zdmi klá‰tera.

ZU· v Bílinû poctûna organizací okresní soutûÏe klavíristÛ
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - VÏdy jednou v roce se
Ïáci a studenti ze v‰ech základ-
ních umûleck˘ch ‰kol v âeské re-
publice utkají v prestiÏní soutûÏ-
ní pfiehlídce hráãÛ na jednotlivé
hudební nástroje. Finálovému
kolu pfiedcházejí okresní soutû-
Ïe, z nichÏ organizací toho leto‰-
ního ve hfie na klavír byla popr-
vé ve své historii povûfiena Zá-
kladní umûlecká ‰kola v Bílinû.

V souãasné dobû je bílinská

„zu‰ka“ nejsilnûj‰í v kramflecích

ve hfie na kytaru, neboÈ okresního

kola 1. bfiezna v Duchovû se zú-

ãastnilo sedm mal˘ch kytaristÛ ze

tfiídy uãitele Tomá‰e Ernsta.

„U klavírÛ pro‰li sítem ãtyfii Ïáci,

ktefií nás reprezentovali kaÏd˘ ve

své   vûkové   kategorii   ve   stfie-

du 2. bfiezna,“ fiíká fieditel ‰koly Ji-

fií Kopa. 

BohuÏel, jako pro vût‰inu zá-

kladních umûleck˘ch ‰kol, i pro

bílinskou je témûfi nedostupná hra

na smyãcové hudební nástroje,

coÏ jsou housle, viola, violoncello

a kontrabas. Dobfie si vedou snad

jen v Teplicích, kde sama fieditel-

ka Nûmcová, pofiadatelka kraj-

sk˘ch kol a celostátní soutûÏe, je

houslistkou. „Housle jsou vût‰í

zbraÀ neÏ klavír nebo flétna,“

smûje se Jifií Kopa. „Hlavnû je to

technicky nároãn˘ nástroj, zalo-

Ïen˘ na sluchu. Dûcko ‰mrdlá na

housliãky tfii roky a pofiád se zdá,

Ïe nedûlá Ïádné pokroky. Je to

tûÏk˘ nástroj a ÏákÛ na nûj ub˘vá.“ 

Zpracovala B. Peterová, VFO
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Vy‰etfiování komplikuje stále se

zvût‰ující poãet vraÏd. 

Krimi thriller, Francie. Do 15

let nepfiístupné, titulky, Vstup-

né: 60 Kã

• 10. bfiezna od 18.00 hod

11. bfiezna od 17.30 a 20.00 h.

Santa je úchyl
Dva trestanci objíÏdûjí velká

nákupní centra pfievleãeni za

Santa Clause. Komedie, USA,

do 15 let nepfiístupné, titulky,

Vstupné: 60 Kã

• 15. bfiezna od 18.00 hod

16. bfiezna od 17.30 a 20.00 h.

Okrsek 49
Vzru‰ující pfiíbûh z prostfiedí

poÏární jednotky. V hlavní roli

J. Travolta. USA, do 12 let ne-

vhodné, titulky, Vstupné: 60 Kã 

• 17. bfiezna od 18.00 hod

18. bfiezna od 17.30 a 20.00 h.

Alexander Velik˘
Historick˘ velkofilm mapuje Ïi-

vot i legendu jedné z nejv˘raz-

nûj‰ích postav svûtové historie,

USA, pfiístupno od 12 let, ãeské

titulky, Vstupné: 70 Kã 

Vstupné: 70 Kã

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
V̆ stava fotografií, ukázka v˘-

robkÛ národní kuchynû - Azylo-

vé zafiízení âerven˘ újezd 

GALERIE POD VùÎÍ
V̆ stava olejomaleb „Magické

noci, poãal ãas“ - Velvarsk˘ Petr

KOSTEL NA ÚJEZDU:
• Pátek, 4. bfiezna od 17.00 hod

Bílina na star˘ch pohledni-
cích ze sbírky Jana Îejdla, ku-

rátor Mgr. Svatopluk Va‰ut

• Pátek, 11. bfiezna od 19.00 h.

Martin Herbst + Cross Road
Blues „chicagské blues“ v po-

dání populární teplické kapely.

Úvodní slovo: Eva Stieberová

P¤IPRAVUJEME NA DUBEN: 
Mûstské divadlo
• Pohádka - „Malá mofiská víla“

- Divadelní spoleãnost Josefa

Dvofiáka

Pfiedstavení pro dospûlé
• „A do pyÏam“. V hlavní roli

Jifií Langmajer

Bílinské divadelní minimum
„Jako naprostí ‰ílenci“

Kino Hvûzda
• KameÀák 3, Perly a svinû,

âtyfilístek - pásmo kr. pohádek

Galerie pod VûÏí
• V̆ stava dûtsk˘ch v˘robkÛ

V˘stavní síÀ U kostela
• Z· Chlum - projekt devát˘ch

tfiíd. 

Fontánou znûl nejen muzikál

Excelentní recitátor Miroslav Kováfiík b˘vá v knihovnû ãast˘m hostem. Ve
ãtvrtek 24. února zavítal do Bíliny v doprovodu Radka Bláhy. Na snímku
s fieditelkou knihovny, Marcelou ·ímovou.                Foto: Václav Weber

Novinky v Mûstské knihovnû Bílina 

KULTURNÍ SERVIS

KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ
• SkfiíÀka s mot˘lem, román an-

glické spisovatelky Santy Montefi-

orové je pfiíbûhem mladé Ïeny,kte-

rá proÏila prvních sedm let v Chile

a po rozchodu rodiãÛ se ocitá

v anglickém Cornwallu. AÏ teprve

v dospûlosti, kdyÏ se ocitne v úz-

k˘ch, pochopí prav˘ smysl otcova

dárku na rozlouãenou.Vydává na-

kl.Ikar Praha.

• Svûdek, kriminální román ‰véd-

ské novináfiky a spisovatelky Lizy

Marklundové nás zavede  do

stockholmského pfiístavu, kde do-

jde k dvojnásobné vraÏdû. Pfiípa-

dem se zab˘vá mladá novináfika,

která pfied lety v sebeobranû zabila

pfiítele. Shodou okolností se setká-

vá s jedinou svûdkyní vraÏdy v pfií-

stavu a kromû vyfie‰ení sloÏitého

pfiípadu musí také fie‰it svÛj vztah

k Ïenatému muÏi. Vydává nakl.

Alpress Fr˘dek-Místek v edici

Klokan.

NAUâNÁ PRO DOSPùLÉ
• âeské prÛ‰vihy aneb Prohry,

krize, skandály a aféry ãesk˘ch dû-

jin let 1848-1989. Kniha obsahuje

padesát jedna pfiíbûhÛ, o které se

podûlilo ‰est autorÛ. Nejde ani

o tragédie a katastrofy, ale spí‰e

o trapné neúspûchy, které sniÏova-

ly lesk národních snah a stavûly

ãeskou spoleãnost do politování-

hodného svûtla. Vydává nakl.Bar-

rister a Principal Brno.

• Neznámá území ãeského mo-
derního umûní: Pod lupou gende-

ru, první práce, která mapuje do-

sud pfiehlíÏené problémy spjaté

s problematikou genderového v˘-

kladu dûjin umûní u nás. Kniha

Martiny Pachmanové zkoumá

v ãasovém rámci let 1895-1939

nejen zpÛsoby v˘tvarného zobra-

zení Ïenskosti a muÏskosti, ale i to

jakou roli v ãeském moderním

umûní hrály Ïeny-umûlkynû. Vy-

dává nakl.Argo Praha.

• Den bude dlouh˘, antologie tex-

tÛ ãesk˘ch písniãkáfiÛ pfiiná‰í v˘-

bûr textÛ uplynul˘ch ãtyfiiceti let.

Kromû typick˘ch folkafiÛ jako je

Nohavica, Plíhal,Tfie‰Àák, Kryl  aj.

zde najdeme také Jana Buriana,Zu-

zanu Michnovou, Petra Kalandru

a fiadu dal‰ích. Vydává nakl. Pase-

ka Praha-Litomy‰l.

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Tatínek se vyplatí, veselé vy-

právûní Franti‰ka Nepila. Text je

urãen k pfiedãítání i k nácviku ãte-

ní. NepilÛv humor podtrhují ilus-

trace Marie Tiché. Vydává nakl.

KniÏní Klub Praha.

Radka a Zuzka, pÛvabné a komunikativní  „Star.“    Foto: Václav Weber

Bílina - Ve ãtvrtek 17. února
rozsvítily kulturní dÛm Fontána
dvû muzikálové hvûzdy. Radka
Fi‰arová, pfiezdívaná „ãeská
Edith Piaf,“ nezpívala v Bílinû
poprvé. Je‰tû pfied zaãátkem vy-
stoupení ji s kytiãkou pfii‰el po-
zdravit Svatopluk Va‰ut, na je-
hoÏ syna Dana ve sv˘ch rozhovo-
rech Radka ãasto vzpomíná. Zu-
zanu Norisovou znají nejenom
teenagefii, které okouzlila v mu-
zikálu Rebelové. 

V souãasné dobû ji kaÏdé pon-

dûlí mÛÏeme vidût na obrazovce

âT1 v seriálu StráÏce du‰í po boku

Luká‰e Vaculíka. „My jsme jak

brácha se ségrou,“ prohlásila na

otázku Antonína Moravce, jak se jí

s renomovan˘m hercem pracova-

lo. „Zaãínali jsme toãit ãtvrt˘m dí-

lem a podle scénáfie jsme se uÏ mû-

li znát. Ale my se pfied sebou hroz-

nû stydûli. Tak jen doufám, Ïe to

diváci nepoznali,“ smála se hereã-

ka. „A první díl jsme toãili v dobû,

kdy uÏ jsme se dobfie znali a ten

ostych jsme naopak museli vyslo-

venû pfiedstírat. Seriál se toãil tfii

roky a hodnû jsme toho za tu dobu

spolu najezdili, odehrává se to

v nejrÛznûj‰ích lokalitách. Luká‰e

mám hroznû ráda a myslím si, Ïe

i on mû. Ale samozfiejmû, jenom

jako kamaráda. Je to úÏasn˘ ãlo-

vûk, kter˘ má vÏdycky dobrou ná-

ladu. A pro v‰echny, ktefií byli na

place, byl takové sluníãko.“

Dal‰í z velk˘ch hvûzd, s nimiÏ

Antonín Moravec kdysi hrával

v muzikálech, je Bára Basiková.

Bílinské publikum se na ni mÛÏe

tû‰it v pofiadu Setkání s... Minulos-

tí ve ãtvrtek 10. bfiezna.           (es)
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Druholigov˘ sen se rychle rozplynul
HC Slavoj âesk˘ Krumlov - HC
Draci Bílina  9:7 (4:4, 1:2, 4:1)

Branky Draci: Goga, Lhotka,

Kousek, Viedeman, Fanta, Krátk˘,

Král

První kvalifikaãní utkání mûli

Draci dobfie rozehrané. Sice hned

v úvodu prohrávali, ale druhou tfie-

tinu domácí pfiehráli a je‰tû v 53.

minutû vedli 7:5. Závûr zápasu

v‰ak nezvládli a poslední branku

dostali pfii vlastní pfiesilovce.

Z avizovan˘ch  hvûzdn˘ch posil se

pfiedstavil jen kadaÀsk˘ ·telcich,

ale stínem utkání bylo zranûní

Lhotky. 

Sestava Draci: Hudec - Zeman,

Kolman, Goga, ·telcich, Lexa,

Pleva, Urban - Viedeman, Fanta,

Kousek - Maìa, Král, Krátk˘ -

Lhotka, LouÏensk˘, Pern˘

HC Draci Bílina - HC Slavoj
âesk˘ Krumlov 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)

Branky Draci: Král 2, Mikolá-

‰ek, Urban

V odvetû museli Draci vyhrát

o tfii branky a dvû by jim umoÏnily

prodlouÏení. V první tfietinû hosty

tlaãili, ale v˘sledkem byla jen jed-

na branka. Ve druhé tfietinû hosté

po hrubce obrany v oslabení vy-

rovnali a Draci zaãali faulovat a

pfii oslabení vypadli z tempa.

Krumlov dokázal vytûÏit maxi-

mum z nabízen˘ch ‰ancí. Úvodem

poslední tfietiny Bílina rychle vy-

rovnala a zaãínalo se znovu.  Hrá-

ãi sice dfieli, ale bez stfielby se tûÏ-

ko vyhrává. Vítûznou branku

vstfielili ãtyfii vtefiiny pfied koncem.

V̆ kon ocenil i trenér Franti‰ek

Procházka, protoÏe Draci odehráli

zápasy bez posil, ale druholigová

baráÏ se bez posil hrát nedá. 

Sestava Draci: Hudec - Zeman,

Kolman, Goga, lexa, Pleva, Urban

- Viedeman, Fanta, kousek - Maìa,

Král, Krátk˘ - Pern˘, Mikolá‰ek,

LouÏensk˘.                             (ob)
¤íkají si Draci, ale prali se jako lvi. Na postup do II. ligy to v‰ak nesta-
ãilo. Bez posil se druholigová baráÏ hrát nedá.       Foto: Zdenûk Traxler  

Atleti se na
Mistrovství âeské
republiky neztratili

Leto‰ní Mistrostvství âeské

republiky v halové atletice se

uskuteãnilo v praÏské hale

Otakara Jandery o víkendu ve

dnech 19. - 20. února. Limity

splnili tfii zástupci reprezentují-

cí AK Bílina. V sobotním troj-

skokanském závodu dûlily

Martina S˘koru od tfietího mís-

ta pouhé ãtyfii centimetry. V̆ -

konem 14,98 pfiekonal své le-

to‰ní halové maximum, ale na

tfiináctou medaili z Mistrovství

âR si bude muset je‰tû poãkat.

SoutûÏ koulafiÛ probíhala v ne-

dûli. Teprve ‰estnáctilet˘ Vla-

dislav Tuláãek se mezi dospû-

l˘mi rozhodnû neztratil. Kouli

o hmotnosti 7,25 kg dokázal

vrhnout do vzdálenosti 16,19

m, vylep‰il si svÛj osobní re-

kord a obsadil skvûlé páté mís-

to. Katefiina Îofková skonãila

v nabitém závodû koulafiek

s v˘konem 12,23 m na jede-

náctém místû.                   (kÏ)

KORFBALOVÍ MLAD·Í ÎÁCI
se pfiedstaví na domácí palubovce

Sokol v Bílinû slaví 110 let – Sto deset let od zaloÏení TJ Sokol Bílina si na své
valné hromadû ve ãtvrtek    24. února pfiipomnûli bílin‰tí bratfii a sestry sokolové.
O jejich nejbliÏ‰ích aktivitách budeme informovat v pfií‰tím BZ.

Mladí korfbalisté z bílinského
korfbalového klubu KC Kaská-
da se v sobotu 19. února pfiedsta-
vili na domácí pÛdû. Ve tfietím
kole ligy mlad‰ích ÏákÛ se utkali
se sv˘mi soupefii za skupiny, s
celkem TKC Dûãín a dvûma
druÏstvy z SK Bûlá pod Bezdû-
zem.

„Je‰tû jsou do konce základní

ãásti 3 kola a budeme se snaÏit za-

útoãit na druhé místo v tabulce,

které nám zaruãuje postup do nad-

stavbové ãásti a bojovat mezi pûti

nejlep‰ími celky v republice o cel-

kového vítûze ligy mlad‰ích ÏákÛ,“

plánuje Petr Mácha, trenér bílin-

sk˘ch ÏákÛ.

Mlad‰í Ïáci z korfbalového

klubu se pravidelnû pfiipravují v

tûlocviãnû Základní ‰koly Aléská,

kde jednou aÏ dvakrát t˘dnû tré-

nují. Jak dále Petr Mácha sdûlil,

chtûl by poãet tréninkÛ na jafie

zv˘‰it. “Jakmile nám to poãasí

dovolí, chtûl bych vyzkou‰et i

trénink  venku. Turnaj v Holand-

sku a Belgii, na kter˘ v kvûtnu

odcestujeme se hraje pfiedev‰ím

venku na travnat˘ch hfii‰tích a my

zatím hráli jen v tûlocviãnû.“ 

(pm)

Na fotografii mladí korfbalisté pfii tréninku. V útoãné akci Radek Buãina
(s míãem) a Jana Bulová (zády). V obrannû Tomá‰ Kouba a Denisa Mrk-
viãková.                                                                   Foto: Petr Mácha


