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Horké téma: prÛtah mûstem

Pohfieb se stal v‰eobecn˘m vyjádfiením úãasti 

Bílinu ovládl smutek

■  Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Více neÏ pÛl hodinu tr-
valy kondolence rodiãÛm a pfií-
buzn˘m sedmnáctileté  Kamily
âentákové, kterou v nedûli 30.
ledna v ãasn˘ch ranních hodi-
nách zavraÏdil její nûkdej‰í pfií-
tel.

Dívenka se po pÛlnoci ze soboty

29. na nedûli 30. ledna vrátila

z plesu bílinského gymnázia. To,

Ïe se o nûkolik minut pozdûji ne-

chala vylákat ven sv˘mi tfiemi ka-

marády, mezi nimiÏ byl i její nû-

kdej‰í pfiítel Jakub Procházka, se

kter˘m se pfied dvûma mûsíci roze-

‰la, se jí stalo osudn˘m. Mrtvou

dívku vrazi zatáhli o kus dál mezi

garáÏe, kde ji v nedûli dopoledne

nalezl náhodn˘ chodec. „SlouÏím

u policie patnáct let, ale nûco po-

dobného jsem nezaÏil a ani jsem

o niãem takovém nesly‰el,“ nechal

se sly‰et jeden z mûstsk˘ch stráÏ-

níkÛ, kter˘ mladého vraha zná od-

maliãka.

Na pohfieb, kter˘ se konal v pon-

dûlí 7. února, pfiijel z Prahy auto-

bus s dívãin˘mi spoluÏáky a profe-

sory ze Stfiední prÛmyslové ‰koly

stavební na Pankráci. (K tomu, aby

si pro svá studia vybrala právû tuto

‰kolu, pfiemluvil dívku tehdy je‰tû

její pfiítel, pozdûji vrah, kter˘ zde

rovnûÏ studuje.) Vyjádfiit soustrast

jejím rodiãÛm a vzpomenout na

svoji spoluÏaãku pfii‰li i dal‰í mla-

dí lidé z Bíliny. Na rakev jí poloÏi-

li kytici bíl˘ch rÛÏí. Zcela zaplnû-

ná síÀ nestaãila pojmout v‰echny

smuteãní hosty. Nûkolik desítek se

jich tísnilo v chodbiãce i za dvefimi

v mrazivém dopoledni. Mûsto Bíli-

na na smuteãním aktu zastoupil

starosta Josef Horáãek, místosta-

rostové Roman ·ebek a Milan Pe-

cháãek i zastupitelé. Smuteãní akt

zaãal pût minut po desáté hodinû

a od pÛl jedenácté do jedenácti

probíhaly kondolence rodiãÛm

a pfiíbuzn˘m obûti. Bílina tak

vzdala hold památce nevinné dív-

ky, k níÏ se osud zachoval neuvûfii-

telnû krutû. Dal‰í Ïivotní cesta je-

jích vrahÛ je v rukou psychologÛ,

psychiatrÛ a soudu.

■  Eva STIEBEROVÁ

Bílina - O prÛtahu mûstem uÏ
bylo uÏ napsáno mnohé a silnice
I/13, která rozdûluje Bílinu na
dvû ãásti, je stále tím nejvût‰ím
problémem, kter˘ v souãasné do-
bû tíÏí starostu Josefa Horáãka. 

„V pondûlí 31. ledna jsem byl na

jednání u hejtmana Ústeckého kra-

je ing. Jifiího ·ulce. V úter˘ 1. úno-

ra jsme stejnou problematiku fie‰ili

na odborné komisi dopravy Kraj-

ského úfiadu v Ústí nad Labem,

která je souãástí hospodáfiské a so-

ciální Rady kraje. Ve ãtvrtek 3.

února jsem se v Mostu zúãastnil

schÛzky s poslancem Vlastimilem

Aubrechtem a námûstkem ministra

dopravy Kocourkem, poslední roz-

pravu na toto téma jsem vedl s ge-

nerálním fieditelem Silnic a dálnic

v Chomutovû, ing. Filipem,“ vy-

poãítává starosta Horáãek neko-

neãná jednání, v‰echna se t˘kají

jediného: co by se mohlo stát, kdy-

by z dÛvodu rekonstrukce byl

v jarních mûsících uzavfien v obou

smûrech most ve Velvûtech a do-

prava byla odklonûna na Most

a Bílinu.

„PÛvodní informace znûla, Ïe

pfies tento most projede roãnû asi

250 tisíc kamionÛ. Na komisi do-

pravy uÏ zaznûlo dokonce 400 tisíc

kamionÛ roãnû! Denní prÛjezdnost

Bílinou po silnici I/13 je dle po-

sledního prosincového mûfiení 

(Pokraãování na str. 2)

ObûÈ hrÛzného zloãinu, sedmnáctiletá Kamila âentáková. Pohfibu se zúãastnilo mnoho mlad˘ch lidí.              Foto: Miroslav Rada
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Stanislav VÁLEK,
25 let, dûlník:

„Ano. Pfii brutální vraÏ-

dû si pachatel zaslouÏí

jen jedno, a to trest smr-

ti. Vûzení totiÏ není to-

lik pfiísné, aby to byl

pro vraha dostateãn˘

trest. Mûla by to b˘t ale

pomalá smrt.“

Anna MIHOKOVÁ,
20 let, prodavaãka: 

„Ano. Já bych za úmy-

slnou vraÏdu dávala

provaz. Nic jiného si to-

tiÏ takov˘ bestiální vrah

ani nezaslouÏí. Ctím

pravidlo smrt za smrt.

Zvlá‰tû, kdyÏ pachatel

neprojeví lítost.“

Rosana BALÁÎOVÁ,
15 let, Ïákynû: 

„Myslím si, Ïe kdyÏ nû-

kdo nûkoho zavraÏdí, tak

si ani nezaslouÏí, aby Ïil.

Ve vûzení se má  moc

dobfie, to není trest pro

bestiální vrahy. Je rozdíl,

kdyÏ nûkdo nûkoho za-

bije nebo zavraÏdí.“

Luká‰ DUNKA,
21 let, nezamûstnan˘:
„Nemyslím si, Ïe smrt

by byla pro vraha dosta-

teãn˘m trestem. Pfiál

bych mu pomalé umírá-

ní, nebo aby trpûl dlou-

há léta ve vûzení. Mûl

by hodnû trpût.“

Stanislav PTÁK,
51 let, mistr:

„Byl bych pro obnovení

trestu smrti za zvlá‰È sa-

distické vraÏdy. Na dru-

hou stranu by ale muse-

ly b˘t jen pfiímé dÛkazy,

aby nedo‰lo k justiãní-

mu omylu a nebyl po-

praven nevinn˘ ãlovûk.“

Miroslav ERBEN,
58 let, soustruÏník:

„Ano, jsem pro obnove-

ní trestu smrti za besti-

ální vraÏdy. Myslím si,

Ïe by ne‰kodilo, kdyby

trest smrti opût platil.

Je to hrÛza, co se dnes

kolem dûje a Ïe lidé za-

bíjejí druhé jen tak.“

Jste pro obnovení trestu smrti za zvlá‰È bestiální vraÏdy?
V Bílinû se ptal a fotografoval Jan VRAN¯

(Dokonãení ze str. 1)
25 tisíc aut dennû a v pfiípadû uza-

vírky  mostu ve Velvûtech by to

znamenalo minimální nárÛst

o 1000 kamionÛ dennû, coÏ je stej-

né, jako kdyby Bílinou projíÏdûlo

navíc 5000 osobních aut.“ 

Za silnicí I/13 na druhé stranû

fieky jsou gymnázium a Z· Lidic-

ká,  nachází se tu autobusové a vla-

kové nádraÏí a pfies ru‰nou silnici

I/13 dennû pfiecházejí stovky lidí.

„UÏ dnes se dostáváme do situace,

kdy je silnice ãas od ãasu zabloko-

vána,“ zlobí se starosta. 

„Ráno a odpoledne tudy jezdí

autobusem dûti do ‰koly na PraÏ-

ské pfiedmûstí. Teì jim staãí vyjet

tfieba ve tfii ãtvrtû na osm. Jakmile

by do‰lo ke zv˘‰ení kamionové

dopravy, musely by vyjíÏdût o ho-

Horké téma: prÛtah mûstem

Petice na podporu Bofiislavské iniciativy v Infocentru

dinu dfiíve, protoÏe fiidiã by se na

tu silnici nedostal. Stejn˘ problém

by zaznamenali i ti, ktefií tudy jez-

dí místní dopravou ráno do práce.

âekal by je úplnû jin˘ denní re-

Ïim.“ 

Takovou situaci starosta vÛbec

nemíní pfiipustit. Dle jeho názoru

v‰echno závisí na rychlém do-

konãení dálnice D8. „Je nutné

zajistit nûjakou  zákonnou nor-

mu, aby do rozhodování o bu-

doucnosti dálnice D8 mohly mlu-

vit jenom urãité skupiny odborní-

kÛ, aby byla stanovena jednotná

provádûcí legislativa, která by

nepodléhala dal‰ím upfiesÀujícím

dodatkÛm.“ 

KoneckoncÛ, ono lze tûÏko

pfiedvídat i co se stane koncem

pfií‰tího roku, kdy by mûl b˘t zpro-

voznûn úsek dálnice D8 mezi Tr-

micemi a hranicemi. V Trmicích

najednou vyústí v‰echny kamiony.

Ale kam s nimi dál...?

Po v‰ech rozsáhl˘ch jednáních na rÛz-
n˘ch politick˘ch stupních bylo koncem 6.
t˘dne rozhodnuto, Ïe most pfies Velvûty ne-
bude uzavfien naráz v obou smûrech a jeho
rekonstrukce bude probíhat po etapách.

„Byl jsem rád, kdyÏ mi hejtman zavolal
svoje stanovisko, Ïe nedá souhlas k tomu, aby
se most uzavfiel a trasa vozidel byla odklonû-
na na Bílinu,“ okomentoval to starosta Horá-

ãek. 

„V tom je jádro v‰ech problémÛ,“ zdÛraz-

Àuje. „Pokud dálnice nebude a obrovsk˘ ná-
rÛst kamionové dopravy nebude po Evropû
propojen dálniãní sítí, budeme jej muset fie‰it
náhradním zpÛsobem v‰elijak˘mi mosty

a prÛtahy a tím si  zpÛsobíme propad komu-
nikací nejenom 1. tfiídy. Proto bychom uÏ  teì
mûli usilovat o to, aby do roku 2006  byl otev-
fien dálniãní úsek mezi Trmicemi a hranicemi
a okamÏitû se zaãalo i se stavebními pracemi
mezi Lovosicemi a ¤ehlovicemi.“ Starosta se

trochu obává okamÏiku, kdy bude most pfies

Velvûty ãásteãnû uzavfien. Teprve tehdy totiÏ

bude moÏno zjistit jeho skuteãn˘ technick˘

stav a mÛÏe se stát, Ïe bude natolik ‰patn˘, Ïe

jej bude nutno uzavfiít úplnû.

Petice na podporu Bofiislavské iniciativy
V tûchto dnech se mohou obãané Bíliny svo-

bodnû rozhodnout, zda dají svÛj hlas snahám

ekologÛ, ktefií prosazují vybudování tunelu

Kubaãka, jenÏ by dostavbu dálnice D8 oddálil

o 4 roky a neúmûrnû prodraÏil, nebo podpofií

petici takzvané Bofiislavské iniciativy, (podle

místa vzniku), za níÏ stojí v‰echna mûsta a ob-

ce leÏící na trase E55, ale i mûsta a obce, která

s trasou pfiímo nesouvisejí, ale jichÏ se kamio-

nová doprava rovnûÏ t˘ká.

Petici, která volá po urychleném dokonãení

dálnice D8, podpofiilo na svém posledním za-

sedání ve ãtvrtek 10. února i zastupitelstvo

mûsta Bíliny a je moÏno ji podepsat v INFO-

CENTRU, v Galerii Pod VûÏí. „Mûla by to b˘t
nejvût‰í podpisová akce v dûjinách âeské re-
publiky, proto bude mít znaãnou váhu,“ zdÛ-

razÀuje starosta.              Eva STIEBEROVÁ

Dennû projede po silnici skrz Bílinu 25 tisíc aut.           Foto: Jan Vran˘
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SLOVO STAROSTYU nádraÏí âSD se váÏily kamiony T˘den Ïila Bílina
smutkem. KdyÏ
opadl poãáteãní
‰ok z hrÛzného ãi-
nu, kter˘m byl
ukonãen Ïivot
mladé dívky,

ozvaly se první hlasy, jeÏ volají
po vzkfií‰ení v˘jimeãného trestu.
CoÏ nezní tak tvrdû, jako kdyÏ se
hovofií o trestu smrti. DÛsledek
je ale tent˘Ï. Îivot za Ïivot. Co
o tom soudíte vy, pane Josefe
Horáãku?

„¤adu let jsme sl˘chali argu-

menty, Ïe trest smrti ne, neboÈ by

mohlo dojít k justiãnímu omylu.

Známe dost takov˘ch pfiíkladÛ ze

zahraniãí a samozfiejmû by k tako-

vému omylu, kter˘ by odsouzené-

ho stál Ïivot, mohlo dojít i u nás. Je

ov‰em pravda, Ïe se mnoÏí bestiál-

ní vraÏdy, z nichÏ jedna se odehrá-

la i v na‰em mûstû. Na fiadû z nich

mají podíl lidé i nûkolikrát trestaní,

ktefií si z v˘konu trestu Ïádné po-

nauãení neodnesli. Já v takov˘ch

pfiípadech , kdy je vina prokázána

a není stín pochybností o tom, kdo

je vrah, jenÏ se mnohdy dopou‰tí

svého ãinu opakovanû, jsem pro

obnovení trestu smrti. ProtoÏe na-

vzdory tvrzení psychologÛ nevû-

fiím, Ïe se ti lidé vracejí z vûzení tak

zvanû napraveni. Krátce poté, co se

v Bílinû odehrála vraÏda, o níÏ ho-

vofiíme, dostal jsem dopis od jaké-

hosi pána z âesk˘ch Budûjovic. Pí-

‰e mi o náv‰tûvû thajského dÛstoj-

níka v jednom z ãesk˘ch náprav-

n˘ch zafiízení. Byl pr˘ dojat, jak

vzornû se o své vûznû staráme, Ïe

se ve vûzení mají jak na rekreaci.

Ona u tûch nejzávaÏnûj‰ích, nejbe-

stiálnûj‰ích trestn˘ch ãinÛ by péãe

o odsouzené mûla jít jen do urãité

hranice. Proto jsem pro trest smrti,

ostatnû, právû proto, Ïe je to trest

v˘jimeãn˘.“ Josef HORÁâEK

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Ve ãtvrtek 3. února
v 10.00 hodin byly kamiony pro-
jíÏdûjící Bílinou po silnici I/13
odklánûny pfiíslu‰níky celní
správy smûrem na parkovi‰tû
pfied nádraÏím âSD. Jednalo se
o zcela pravidelnou akci váÏení
kamionÛ, která je mimo kompe-
tence mûsta. Místo váÏení je vy-
bíráno podle intenzity dopravy.

„Mûfiíme celkové zatíÏení a zatí-

Ïení na nápravu, protoÏe i náprava

mÛÏe b˘t pfietíÏená,“ vysvûtlil cel-

ní stráÏmistr Franti‰ek Erbert. Bû-

hem dvaceti minut byly zváÏeny

dva kamiony plnû naloÏené uhlím,

oba znaãnû pfietíÏené. Dle vyjádfie-

ní starosty Josefa Horáãka, aby

mûsto podpofiilo své argumenty

v úsilí o fie‰ení problematiky spo-

jené s prÛtahem Bílinou na I/13, do

budoucna se mÛÏe zasadit o to, aby

na tomto úseku silnice probíhalo

váÏení kamionÛ ãastûji. 

Na jednání 3. února s Vlastimi-

lem Aubrechtem a námûstkem mi-

nistra dopravy Kocourkem se rov-

nûÏ hovofiilo o moÏnosti zprovoz-

nûní systému RoLy, kter˘ odpraví

100 tisíc kamionÛ roãnû. „Pokud

já vím, saská strana by nebyla pro-

ti a v tûchto dnech probíhají mezi

obûma ministerstvy dopravy jed-

nání. Ve hfie jsou velké peníze, 320

aÏ 500 milionÛ, ale do doby, neÏ

bude dokonãena dálnice D8, by se

ze silniãní sítû ãásteãnû stáhla ka-

mionová doprava, coÏ by byla vel-

ká pomoc,“ soudí starosta. „Proto

se snaÏíme obnovit RoLu alespoÀ

na ãasovû omezenou dobu.“

Zprovoznûním systému RoLy by se Bílinû od kamionÛ ulevilo. 

Pfiijde Bílina o svoji zeleÀ? âtûte v pfií‰tím BZ.            Foto: Jan VRAN¯

Proã se kope na bfiehu Bíliny?
Rekonstrukce vodovodního pfii-

vadûãe Îelenice - Bílina v délce cca
6 tisíc m je souãástí „Rekonstruk-
ce systému zásobování pitnou vo-
dou, v˘stavba kanalizaãních sbû-
raãÛ, rekonstrukce úpravny vody
a ãistíren odpadních vod v Pod-
kru‰nohofií.“ Investorem je Svã.
vodárenská spoleãnost a.s. ¤ad
slouÏí k pfievodu cca 4 mil m3/rok
pitné vody mezi okresy Most a Te-
plice a je souãástí vodárenské sou-
stavy severní âechy, z níÏ je záso-
bováno pitnou vodou 650 tisíc
obyvatel. 

Projekt je spolufinancován z fondÛ

EU a SFÎP âR. „Rekonstrukce spo-

ãívá v nahrazení stávajícího ocelové-

ho potrubí sklolaminátov˘m. Stavba

je rozdûlena do 6 úsekÛ, aby nebyla

naru‰ena dodávka pitné vody do Bíli-

ny a Teplic,“ vysvûtlila Ing. Katefiina

Matunová, manaÏerka projektu. 

V Bílinû byly práce zahájeny v˘-

mûnou tepeln˘ch izolací na úseku ã.

4 v korytû fieky Bílina, v prostoru

mezi BfieÏánskou ulicí a stfiediskem

Lidl. Letos budou práce probíhat na

úseku ã. 3, od areálu Autocampu,

pod silnicí na Kyselku, aÏ ke kfiiÏo-

vatce u prodejny Lidl. Do 31. 3. by

mûl b˘t uveden do pÛvodního stavu

úsek v areálu koupali‰tû. Na zbylé

ãásti, od silnice na Kyselku ke kfii-

Ïovatce u Lidlu, se bude pracovat

do kvûtna. Dokonãení a terénní

úpravy jsou plánovány do fiíjna

2005.

Od 15. 4. do 31. 7. budou práce  po-

kraãovat na úseku ã. 5, od kfiiÏovatky

u Plusu na stranû autobusového nád-

raÏí, podél chodníku aÏ pfied budovu

âSD. Dokonãení vãetnû terénních

úprav je plánováno na fiíjen 2005.

V období od 1.9. do 31. 10. 2005 bu-

de novû poloÏené potrubí propojeno

na stávající fiad. Práce na úseku ã. 6,

(nad fiekou Bílinou v úrovni benzíno-

vé ãerpací stanice, pod Ïelezniãní tra-

tí, s koncem v armaturní ‰achtû ã. 5

v Chudenicích) jsou plánovány od

dubna do záfií 2005.                     (es)

Na 3. schÛzi RM schválila mimo jiné
■ Pfiepoãet nájemného za pronájem
nebytov˘ch prostor mûsta o inflaãní

koeficient 2,8 %, pro rok 2005,

s platností  od 1. 4. 2005.

■ Zámûr Kulturního centra Kaskáda
- vydání „Senior pasÛ“ pro  obãany

s trval˘m bydli‰tûm v Bílinû a spá-

dov˘ch obcích, na kulturní akce po-

fiádané KC  Kaskáda

■ Zámûr instalace doplÀkového
osvûtlení pfiechodu pro chodce na ul.

Bílinská u nádraÏí âD.

■ Dále pak rozhodla vypsat v˘bûro-
vé fiízení  na obsazení místa mûstské-

ho architekta pro mûsto Bílina,  

■ Projednala nabídku Servisní spo-
leãnosti Pivovar Bílina, s.r.o. se závû-

rem, Ïe bude svolána schÛzka za

úãasti zástupce spoleãnosti s vedením

mûsta a pfiedstaviteli volebních stran,

a bude jednáno o podmínkách zámû-

ru revitalizace areálu Pivovaru Bíli-

na. V̆ sledek jednání  bude následnû

pfiedloÏen zastupitelstvu mûsta.

■ Vzala na vûdomí zprávu Ing. Ja-
roslavy Mrázové, fieditelky Gymná-

zia Bílina, o ãinnosti Bílinské pfiíro-

dovûdné spoleãnosti,  informaci sta-

rosty mûsta o dopravní obsluÏnosti

v kraji a provozu kamionové dopra-

vy pfies mûsto Bílina a informaci

místostarosty pro vûci neinvestiãní

pana Romana ·ebka o pracovní ná-

v‰tûvû ruské firmy VEL, která se za-

jímá o Láznû Bílina. 

Ladislav Kvûch, tajemník
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Z DENÍKU POLICIE

Zapomnûtlivost
se nevyplácí

V dopoledních hodinách dne

26. 1. 2005 se v prostoru nádra-

Ïí âSAD obrátila na stráÏníky

MP Bílina pûtaosmdesátiletá

paní, která pr˘ zapomnûla na

zastávce MHD na poliklinice

kabelku s doklady a penûÏen-

kou. Hlídka odjela se Ïenou

zpût na zastávku, kde byla její

kabelka nalezena, av‰ak jiÏ bez

dokladÛ a penûÏenky. StráÏníci

Ïenu pouãili o opatfieních, která

musí vzhledem ke krádeÏi je-

jích dokladÛ uãinit a odvezli ji

domÛ. Pozdûji byly doklady

nalezeny a vráceny majitelce.

O peníze v‰ak po‰kozená patr-

nû nenávratnû pfii‰la.

Notoriãtí 
nepfiizpÛsobivci

Dne 1. 2. 2005 ve veãerních

hodinách bylo na operaãní pra-

covi‰tû MP Bílina oznámeno,

Ïe v prostoru ubytovacích bu-

nûk pro nepfiizpÛsobivé obãany

dochází k fyzické potyãce. Na

místo byla vyslána motohlídka

MP Bílina. StráÏníci zjistili po-

tyãku mezi dvûma muÏi. Hlíd-

ka situaci uklidnila. V̆ trÏníci

byli pouãeni o sv˘ch právech

a povinnostech. JelikoÏ se jed-

nalo o osoby, s nimiÏ mají pra-

covníci bunûk své negativní

zku‰enosti, lze pfiedpokládat,

Ïe jim dal‰í ubytování nebude

v budoucnu poskytováno.

Neúspû‰ní lupiãi
V noãních hodinách dne 2. 2.

2005 bylo obãany telefonicky

oznámeno po‰kozování vstup-

ních dvefií domu neznám˘mi

osobami. Hlídka vyjela do uve-

deného prostoru sídli‰tû Za

Chlumem, kde na místû zjistila

nûkolik osob. Na místo byla

pfiivolána Policie âR, která si

pfiípad pfievzala k dofie‰ení.

RoztrÏit˘ fiidiã
Dne 3. 2. 2005 dopoledne

zjistila hlídka MP Bílina pfii

kontrole Panelového sídli‰tû

nezaji‰tûné motorové vozidlo.

Automobil mûl otevfiené dvefie

a u vozu se nikdo nenacházel.

Na vozidla byla uvedena firma

a telefonní ãíslo do sídla firmy.

Po telefonickém upozornûní se

k vozu dostavil fiidiã a automo-

bil fiádnû zajistil.

Zastupitelé podpofiili fotbalov˘ i hokejov˘ klub

Z vefiejného zasedání zastupitelstva mûsta
ZM SCHVÁLILO

■ Uzavfiení  smlouvy mezi mûstem
Bílina a Hornickou nemocnicí s po-

liklinikou, s.r.o. Bílina, o podmín-

kách provozování Ambulantní po-

hotovostní péãe v Bílinû na r. 2005. 

■ Uzavfiení darovací smlouvy me-
zi Mûstem Bílina a SK SIAD Bíli-

na, jejímÏ pfiedmûtem je darování

projektové dokumentace - „Re-

konstrukce sportovi‰tû Tyr‰ova za-

hrada“.

■ Poskytnutí finanãního daru SK
SIAD Bílina z rezervy sportovních

organizací ve v˘‰i 248 000 Kã,  na

údrÏbu trávníku fotbalové plochy.

■ Zafiazení finanãního pfiíspûvku
HC Draci Bílina ve v˘‰i 500 000

Kã do rozpoãtu mûsta na rok 2005

(jedná se o náklady spojené s úãas-

tí baráÏe o postup do II. ligy).

■ Uzavfiení smlouvy mezi mûstem
Bílina a Dopravním podnikem Ús-

teckého kraje a. s., o zaji‰tûní

mûstské hromadné dopravy osob

pro rok 2005. 

■ Rozpoãet mûsta, jeho zafiízení
a fiízen˘ch organizací na rok 2005,

podrobnûji budou ãtenáfii BZ in-

formováni v pfií‰tím vydání. 

ZM RU·Í
■ Pfiíspûvkovou organizaci Ne-
mocnice s poliklinikou Bílina ke

dni 31. bfiezna 2005. 

BERE NA VùDOMÍ
■ Splnûní usnesení ã. I/267 ze dne
4. listopadu 2004, kter˘m bylo

uloÏeno místostarostovi pro vûci

neinvestiãní p. ·ebkovi a vedoucí

odboru sociálních vûcí a zdravot-

nictví pí Zábojníkové pfiipravit ná-

vrhy na moÏné zfiízení Domova

dÛchodcÛ v Bílinû. 

■ Informaci starosty mûsta  a mís-

tostarostÛ o probíhajících jedná-

ních ve vûci znovuzprovoznûní

Lázní Bílina.

ZM PODPORUJE

■ Petiãní v˘zvu Zastupitelstva Ús-

teckého kraje, aby odmítlo prodlu-

Ïování v˘stavby dálnice D8 v âes-

kém stfiedohofií a podpofiilo stávají-

cí variantu dálnice D8 bez tunelu

Kubaãka. Pfií‰tí vefiejné zasedání
ZM bude 7. 4. 2005.

Prezident klubu HC Draci Zd. Kolman na stfiídaãce.     Foto: V. Weber

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Oãekávaná boufilivá
diskuze kolem finanãní podpory
SK SIAD a HC Draci se nekona-
la. Po klidné a vûcnû vedené roz-
pravû zastupitelé  na svém 2. za-
sedání oba kluby podpofiili. 

Prvním adrenalinov˘m bodem

v programu mûstského zastupitel-

stva bylo schvalování finanãního

daru bílinsk˘m fotbalistÛm ve v˘‰i

248 tisíc korun, coÏ je zbytek re-

zervy z rozpoãtu mûsta na sportov-

ní organizace. 

Do rozpravy se pfiihlásil Oldfiich

Bubeníãek (KSâM), jenÏ zdÛraz-

nil, Ïe není funkcionáfiem klubu.

„Máme v Bílinû fotbalov˘ stadion
s jednou travnatou a jednou ‰kvá-
rovou plochou. Trávník je ex-
trémnû pfietíÏen a kdyÏ se na jafie
odbornû neo‰etfií, není schopen tu
zátûÏ vydrÏet.“ Dodal, Ïe pokud

mûsto SIADu nepfiispûje, pfiijdou

nazmar i peníze, kter˘mi byl pfied

lety rekonstruován cel˘ fotbalov˘

stadion. Îádost fotbalistÛ podpofiil

starosta Josef Horáãek (SNK)

a místostarosta Roman ·ebek

(ODS), kter˘ zdÛraznil, Ïe kvalitní

fotbalová plocha, jeÏ je v majetku

mûsta, byla vybudována za 5 mili-

onÛ 630 tisíc korun. Václav ·lam-

bora (âSSD) se zajímal o dozor

nad odbornou údrÏbou trávníku.

Pavel Ryjáãek (SNK) se dotázal,

zda se SK SIAD snaÏí získat i jiné

pfiíjmy neÏ z rozpoãtu mûsta:

„Chodím po sponzorech, ale je to
bída,“ odpovûdûl Petr Arpá‰, pfied-

seda klubu. Po krátké rozpravû byl

dar 248 tis. Kã SK SIAD schválen. 

Îádost HC Draci o pfiíspûvek

na pÛl milionu korun, kter˘ potfiebu-

jí na posílení muÏstva pfii postupu

z baráÏe do II. ligy, se na zastupitel-

stvu projednávala podruhé. I tento-

krát Oldfiich Bubeníãek úspû‰nû za-

loboval ve prospûch hokejistÛ.

„V Bílinû je velká základna dûtí a je
pro nû motivací, jak hraje A muÏ-
stvo. Dnes je trénuje stonásobn˘ re-
prezentant Franti‰ek Procházka
a s prezidentem klubu Kolmanem
se jim podafiil husarsk˘ kousek
v doplnûní muÏstva pro kvalifikaci
a pfiípadnû pro baráÏ.“ ZdÛraznil,

Ïe pÛl milionu z rozpoãtu mûsta jsou

velké peníze, ale zhruba polovinu si

Draci zajistili sponzorsky a pokud se

bude hrát baráÏ, budou chodit diváci

a bude pfiíjem i ze vstupného. 

„V Bílinû je spousta dal‰ích dûtí,
které si chtûjí jít zabruslit a nemají
moÏnost. Souhlas zastupitelstva
bych podmínila tím, aby alespoÀ tfii
dny v t˘dnu byly dvû hodiny od tfií
do pûti vyhrazeny také ostatním dû-

tem,“ ozvala se v rozpravû ZdeÀka

Hanzlíková (SNK). Zdenûk Svo-

boda (SNK) byl ochoten Ïádost

HC Draci podpofiit, zajímal se v‰ak

o celkovou v˘‰i dotací, které mûsto

investuje do hokeje. „Newton Ma-
nagement nás opakovanû kritizo-
val za ‰ílenû vysoké dotace, které
jdou do hokeje, stejnû jako pfiíjmy
z reklam, které bezprecedentnû
dostává oddíl, nikoli technické
sluÏby, které halu spravují.“ Na-

konec byl pfiíspûvek 500 tisíc Kã

na posílení HC Draci pfii postupu

z baráÏe do II. ligy  schválen.

Dal‰í diskuze se rozpoutala ko-

lem stavebních úprav v peãovatel-

sk˘ch domech financovan˘ch

z rozpoãtu mûsta. Zastupitelé Mi-

loslava Prejzová a Zdenûk Rendl

(âSSD) a Zdenûk Svoboda (SNK)

kritizovali místostarostu ·ebka za

nekoncepãní fie‰ení problematiky

péãe o bílinské dÛchodce.  
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KULTURNÍ SERVIS

MùSTSKÉ DIVADLO
■ pondûlí 21. února od 19.00 h.
Divadlo  Járy  Cimrmana  „Posel
z Liptákova“
Vstupné 180, 200, 220 Kã.

■ stfieda 23. února od 8.30 a 10.00
‰kolní pfiedstavení - Divadlo Evy
Hru‰kové „Aprílová ‰kola“.

■ nedûle 27. února od 10.00 hod.
„Michal na hraní“ - pfiedstavení

pro dûti Michala Nesvadby.

Vstupné 110 Kã.

KINO HVùZDA
■ ãtvrtek 17. února od 18.00 hod.
pátek 18. února od 17.30 a 20.00 h. 

Pád do ticha 
V 80. letech 20. století se dva

mladí horolezci rozhodli zdolat

vrchol Siula Grande v Peru. Do-

kument, VB, Pfiístupn˘ od 12 let.

Vstupné: 60 Kã. 

FILMOV¯ KLUB DIVÁKA
■ sobota 19. února od 18.00 hod.
Pánská jízda
âesk˘ film s Martinem Dejda-

rem, Ondfiejem Vetch˘m, Jose-

fem Abrhámem, Svûtlanou Ná-

lepkovou. Rodinná komedie, âR,

75 min. 

Vstupné 35 Kã.

■ Pravidelné pfiedstavení pro dûti 
sobota 19. února od 15.00 hod.!!! 

Mach a ·ebestová k tabuli 
15 pfiíbûhÛ Macha a ·ebestové.

Vstupné: 20 Kã.

■ úter˘ 22. února od 18.00 hod. 
stfieda 23. února od 17.30 a 20.00 h. 

Polární expres 
Chlapcova víra je odmûnûna

o ·tûdr˘ den, kdy ho v domû pro-

budí parní lokomotiva, která jej

odveze na severní pól na setkání

se Santa Clausem. Rodinn˘,

USA, ãesk˘ dabing, MP. Vstup-

né: 55 Kã.

■ ãtvrtek 24. února od 18.00 hod.
pátek 25. února od 17.30 a 20.00 h. 

Milenci a vrazi 
Hrají: Jifií Langmajer, Ondfiej Vet-

ch˘, Zlata Adamovská.

Drama dle Páralova románu, âR,

MládeÏi pfiístupno. Vstupné: 60

Kã.

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA
■ ãtvrtek 17. února od 19.00 hod.
Setkání s... Kfiehkostí
Klubov˘ pofiad se Zuzanou Nori-

sovou a Radkou Fi‰arovou.

Vstupné 25 Kã.

■ sobota 19. února
Ples DDM
■ nedûle 20. února od 9.00 hod.
·achov˘ turnaj.
■ sobota 26. února
Ples Fotbalové ‰koly.

INZERCE
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Budoucnost Hornické nemocnice s poliklinikou

UÏ patnáct let Ïijí mezi námi

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - UÏ v polovinû prosince loÀského roku
jednali starosta Josef Horáãek a místostarostové
Roman ·ebek a Milan Pecháãek s ministrem fi-
nancí Sobotkou o budoucnosti Hornické nemocni-
ce s poliklinikou, s.r.o. v Bílinû. O jejím bezplat-
ném pfievodu na mûsto mûla vláda rozhodnout do
konce roku 2004. 

„Ministr nás ujistil, Ïe ministerstvo financí celou

záleÏitost schválilo a teì tedy ãekáme na vládní roz-

hodnutí, které bezplatn˘ pfievod potvrdí,“ vysvûtluje

Roman ·ebek. 

„Pak uÏ bychom jenom dolaìovali podmínky pfie-

vodu s Úfiadem pro zastupování státu ve vûcech ma-

jetkov˘ch. Na‰ím poÏadavkem bylo, abychom v pfií-

padû objektu stacionáfie Za Chlumem, kter˘ je v pfie-

vodu zahrnut˘, nedostali Ïádné omezující podmínky,

pro které by mûsto nemohlo tento objekt okamÏitû

prodat. Co se t˘ká budov nemocnice a pfiilehl˘ch po-

zemkÛ, tam poãítáme s omezující, minimálnû dvace-

tiletou blokací, kdy bychom je nemohli uÏít pro jiné

úãely neÏ zdravotnické. CoÏ je samozfiejmû i na‰ím

zájmem.“

Hornickou nemocnici s poliklinikou spravuje spo-

leãnost HNsP s. r. o.  Místostarosta ·ebek pfiiznává, Ïe

udrÏet v souãasn˘ch ekonomick˘ch podmínkách ve

mûstû zdravotnické zafiízení je velmi obtíÏné i co se

t˘ká odborného personálu, neboÈ lékafii  v produktiv-

ním vûku s ambicemi odborného rÛstu a zdravotní

sestry hledají uplatnûní v modernûj‰ích a vût‰ích ne-

mocniãních zafiízení v Ústeckém kraji, pfiípadnû

i v zahraniãí.  „UÏ dávno ale není pravda, Ïe je ne-

mocnice ztrátová,“ zdÛrazÀuje ·ebek. „Po tfii roky je

nemocnice zisková, schopná v rozumn˘ch splátkách

platit mûstu jeho pohledávky. Dokonce i vytváfií zisk,

za kter˘ nakupuje zdravotnické pfiístroje a není tudíÏ

pravda, Ïe by mûsto nemocnici dotovalo. Mûsto fi-

nancuje pouze vût‰í investice do budov, ve které je

HNsP s.r.o pouze v nájmu.  Jediné, co mûsto dotuje

ze svého rozpoãtu ãástkou 1,5 milionu roãnû, je am-

bulantní pohotovostní péãe, která je pro Bílinu urãi-

t˘m nadstandardem a s nemocnicí je zaji‰Èována

smluvnû. 

■  Eva STIEBEROVÁ

âerven˘ Újezd - Pfied patnácti
lety poskytla âeská republika
útoãi‰tû prvním uprchlíkÛm.
V ãervnu 1991 bylo v âerveném
Újezdu otevfieno azylové zafiíze-
ní, jeÏ je od roku 1996 provozo-
váno Správou uprchlick˘ch zafií-
zení Ministerstva vnitra âR. AÏ
do roku 1998 slouÏilo zafiízení
v âerveném Újezdu jako pfiijí-
mací i pobytové stfiedisko, neÏ
bylo otevfieno pfiijímací stfiedis-
ko ve Vy‰ních Lhotách. Od roku
1998 do roku 2002 byla pfiijíma-
cí ãást stfiediska v âerveném
Újezdu urãena pouze pro Ïadate-
le o azyl ze záchytného zafiízení
Policie âR v Bálkové. 

V souãasné dobû slouÏí tato ãást

jako rezervní kapacita pro pfiípad,

Ïe by pfiijímací stfiedisko ve Vy‰-

ních Lhotách nemohlo plnit svou

funkci. Pobytové stfiedisko âerve-

n˘ Újezd úzce spolupracuje

s obecním zastupitelstvem a sta-

rostkou obce Hrobnice, kam zafií-

„KdyÏ se zde azylové zafiízení za-

kládalo, zvlá‰tû místní a lidé z Mu-

kova byli proti. Nikdy tady nic po-

dobného nebylo, mûli k tomu ne-

dÛvûru. Neznali mentalitu uprchlí-

kÛ, dá se fiíct, Ïe nevûdûli, co od

nich mohou ãekat. Báli se jich

a mezi nimi a sebou postavili vel-

kou zeì.“ 

Postupem ãasu si pr˘ na sebe

zvykli a zvlá‰tû poté, co se zmûni-

lo vedení v azylovém zafiízení, je

vztah mezi ním a obcí úplnû jin˘.

I kdyÏ obãas se nûjak˘ problém

objeví. „Ale nechci to zakfiiknout,“

dodává starostka. “Ona i média do-

káÏí své. KdyÏ se pfied nûkolika ro-

ky objevila v azylovém zafiízení

Ïloutenka, prezentovala to média

znaãnû nadsazenû a mezi lidmi tím

nadûlala zbyteãnû zlou krev.“

zení katastrálnû a administrativnû

pfiíslu‰í, a se Z· Lidická v Bílinû,

kterou nav‰tûvují dûti ÏadatelÛ

o azyl. „Zpoãátku byly jisté pro-

blémy,“ vzpomíná BoÏena Zema-

nová, která je starostkou obce

Hrobãice, pod níÏ âerven˘ Újezd

spadá, uÏ druhé volební období.

Iráãan Annas a AlÏífian Sissou, ãlenové kapely Újezd, která koncertovala
v KD Fontána pro dûti bílinsk˘ch ‰kol.                  Foto: Eva Stieberová
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GALERIE POD VùÎÍ
V̆ stava ruãních prací - Domov

dÛchodcÛ Dubí

Otevfieno PO - PÁ 9.00 - 17.00

SO - NE 10.00 - 16.00

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
V̆ stava obrazÛ malífie Jaroslava

Valeãky z Prahy.

MùSTSKÁ KNIHOVNA
■ 24. února ãtvrtek 18.00 hod.
Mirek Kováfiík a Radek Havel:

„Co si myslí andûlíãek“.
Pásmo poezie na téma dítû v ães-

ké poezii.

■ 2. bfiezna stfieda 17.30 hod.
manÏelé ·pillarovi, cestovatelé.

Afrika - jin˘ svût.
Spojeno s promítáním diapoziti-

vÛ a autogramiádou.

KOSTEL NA ÚJEZDU:
■ 20. února nedûle 10.00 - 14.00
h. a 27. února nedûle 10.00 -

17.00 hod.

Dny otevfien˘ch dvefií
V kulise v˘stavy ornátÛ a knûÏ-

sk˘ch rouch.

■ 26. února sobota 17.00 hod.
Hudební soubor Arkadie, kon-
cert.

P¤IPRAVUJEME
NA MùSÍC B¤EZEN:

■ Mûstské divadlo
„Nepijte tu vodu“ americká ko-

medie, Oldfiich Vízner, Jan Ré-

vai, Marián Roden, Lenka La-

viãková, Jana Galinová aj.

■ Kulturní dÛm Fontána
Setkání s... Bárou Basikovou.

■ Kino Hvûzda
Deník Brigitte Jonesové 2.

■ V˘stavní síÀ U Kostela
V˘stava fotografií, v˘robkÛ

a produktÛ národních kuchyní -

Azylové zafiízení âerven˘

Újezd.

Senátor, evangelick˘ faráfi SváÈa
Karásek 11. února  koncertoval
v kostele Na Újezdu.         Foto: ES

Nejvût‰í hvûzda Reprezentaãního plesu mûsta v sobotu 12. února Martin
Po‰ta se BíliÀankám podepisoval i na tûlo. Fotorepo z plesu v pfií‰tím vy-
dání BZ.                                                                      Foto: Jan Vran˘

Projekt Centra environmentální v˘chovy Ïije!
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Pfied necel˘mi dvûma
roky inicioval Ing. Karel Mach
z DolÛ Bílina vznik Bílinské pfií-
rodovûdné spoleãnosti. Vstfiícné-
ho partnera nalezl ve zdej‰ím
gymnáziu, kde v té dobû vznikal
projekt Centra environmentální
v˘chovy. Bílinská pfiírodovûdná
spoleãnost a gymnázium Bílina
se staly hlavními partnery vzni-
ku a provozu tohoto zafiízení
a centrum se stalo sídlem spoleã-
nosti. 

„Na‰e zafiízení je v Ústeckém

kraji ojedinûlé. Koordinaãní cent-

rum environmentální v˘chovy sice

existuje v Litomûfiicích a také

v Mostû, ale to jsou profesionální

pracovi‰tû. V Teplicích funguje ne-

profesionální centrum ·Èovík. Pfii

‰kolách ale  nic podobného není,“

fiíká fieditelka Gymnázia v Bílinû

Ing. Mrázová. Pracovní náplÀ

centra  je v‰estranná, zamûfiená

pfiedev‰ím na vzdûlávání, v˘chovu

ke kladnému vztahu k pfiírodû

a ochranu pfiírody Bílinska a zdej‰í

pfiírodní  pamûtihodnosti, ale mys-

lí i na netradiãní sportovní vyÏití

dûtí - to je právû smysl tajuplného

pojmu environmentální v˘chova.

„Na na‰em gymnáziu jsme spoleã-

nû realizovali projekt  Centra envi-

ronmentální  v˘chovy z prostfiedkÛ

Státního fondu Ïivotního prostfiedí

a na nûkolik dal‰ích spoleãn˘ch

projektÛ jsme získali  krajskou do-

taci,“ vysvûtluje Ing. Mrázová.

V prostorách centra environmen-

tální v˘chovy, které bylo do uÏívá-

ní pfiedáno koncem záfií 2004 dnes

kromû studentÛ a pedagogÛ gym-

názia pÛsobí  zhruba dvacet dospû-

l˘ch ãlenÛ Bílinské pfiírodovûdné

spoleãnosti a pfiibliÏnû stejn˘ poãet

dûtí, rozdûlen˘ch do dvou vûko-

v˘ch kategorií. 

„Nejvût‰ím problémem provozu

centra i fungování pfiírodovûdné

spoleãnosti je získávání finanãních

prostfiedkÛ,“ zdÛrazÀuje fieditelka.

„Zab˘váme se i chovem nûkter˘ch

ohroÏen˘ch ÏivoãichÛ a tomu pfied-

cházelo velice sloÏité povolovací fií-

zení poãínaje Ministerstvem Ïivot-

ního prostfiedí, aÏ po odbor Ïivotní-

ho prostfiedí na Krajském úfiadu.

Ale to je asi v pofiádku, protoÏe ni-

kdo z nás si nepfieje, aby se z tako-

vého chovu stal byznys,“ dodává.  

Jedním z nejzajímavûj‰ích pro-

jektÛ Bílinské pfiírodovûdné spo-

leãnosti v roce 2004, které doku-

mentuje ve své v˘roãní zprávû, je

Transfer obojÏivelníkÛ z ohroÏe-

n˘ch oblastí. „To jsou oblasti, kte-

ré jsou po ukonãení dÛlní ãinnosti

zasypávány, nebo tam probíhá tûÏ-

ba. Tam obojÏivelníky v úzké spo-

lupráci s Doly Bílina vyhledává-

me, sbíráme a pfiená‰íme na jiné -

jiÏ rekultivované  lokality,“ upfies-

Àuje fieditelka. V rámci listopado-

v˘ch  Dní geografick˘ch infor-

maãních systémÛ  zase ãlenové

spoleãnosti ve spolupráci s Doly

Bílina formou exkurzí a pfiedná‰ek

informují o tomto zajímavém

a moderním oboru Ïáky stfiedních

‰kol z bílinského regionu. 

To zdaleka nejsou v‰echny akti-

vity, které vyvíjí Bílinská pfiírodo-

vûdná spoleãnost s vyuÏitím centra

environmentální v˘chovy. Podílí

se na organizaci  pravidelného Fes-

tivalu ptactva, ãi rybáfiské soutûÏe

Zlatá udice, vede  pfiedná‰kov˘

pfiírodovûdn˘ cyklus v centru, bu-

duje v rámci centra pfiírodovûdnou

expozici v historick˘ch sklepe-

ních. 

ZachraÀte Yettiho, karnevalu na ledu se zúãastnily ne-
jenom dûti z krouÏkÛ DDM.            Foto: Václav Weber

Obrazy v˘tvarníka Jaroslava Valeãky jsou v síni
U Kostela do konce mûsíce.      Foto: Václav Weber

Mírové námûstí v Bílinû -
nedûle 27. února - od 8.00 h.

VEP¤OVÉ HODY
NA NÁMùSTÍ
S PRODEJEM

ZABÍJAâKOV¯CH
POCHOUTEK.

Od 15.00 hod.
Masopustní ma‰karní

veselice v KD Fontána -
hraje skupina Prologue.

Vstupné: 20 Kã, dÛchodci
a mládeÏ do 15 let 10 Kã.

Náv‰tûvníci v maskách mají
vstup zdarma !!!
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Tuláãek pfiekonal 20 metrÛ ve vrhu koulí

Korfbaloví mlad‰í Ïáci se pfiedstaví

Prezident Zdenûk Kolman je spokojen˘

Mladí korfbalisté z bílinského korf-
balového klubu KC Kaskáda se v sobo-
tu 19. února pfiedstaví na domácí pÛdû.
Ve tfietím kole ligy mlad‰ích ÏákÛ se ut-
kají se sv˘mi soupefii ze skupiny, a to
s celkem TKC Dûãín a dvûma druÏstvy
z SK Bûlá pod Bezdûzem.

„Je‰tû jsou do konce základní ãásti 3

kola a budeme se snaÏit zaútoãit na druhé

místo v tabulce, které nám zaruãuje po-

stup do nadstavbové ãásti a bojovat mezi

pûti nejlep‰ími celky v republice o celko-

vého vítûze  ligy  mlad‰ích  ÏákÛ,“  fiekl

Petr Mácha, trenér bílinsk˘ch ÏákÛ.

Mlad‰í Ïáci z korfbalového klubu se

pravidelnû pfiipravují v tûlocviãnû Základ-

ní ‰koly Aléská, kde jednou aÏ dvakrát

t˘dnû trénují. Jak dále Petr Mácha sdûlil,

chtûl by poãet tréninkÛ na jafie zv˘‰it.

„Jakmile nám to poãasí dovolí, chtûl bych

zaãít trénovat více a vyzkou‰et si trénink

i venku. Turnaj v Holandsku a Belgii, na

kter˘ v kvûtnu odcestujeme, se hraje pfie-

dev‰ím venku na travnat˘ch hfii‰tích a my

zatím hráli jen v tûlocviãnû,“ fiekl závû-

rem trenér.

Na fotografii trénink mlad˘ch korfbalistÛ.
V útoãné akci Radek Buãina (s míãem)
a Jana Bulová (zády). V obranû Tomá‰
Kouba a Denisa Mrkviãková.

na domácí palubovce

Nûkolik atletÛ AK Bílina zavítalo

ve stfiedu 9. února 2005 na vefiejné

závody do Jablonce nad Nisou. Nej-

úspû‰nûj‰ím ãlenem v˘pravy se be-

zesporu stal dorostenec Vladislav

Tuláãek, kter˘ opût pfiekonal ãesk˘

halov˘ rekord ve vrhu koulí. Poprvé

v ãeské historii se mu podafiilo pûti-

kilogramov˘m náãiním pfiekonat

hranici dvaceti metrÛ o dvacet jeden

centimetr. Osobní rekord v bûhu na

60 m si na 7,98 vylep‰il dorostenec

Radek Johanna. Na 60 m pfiekáÏek

se poprvé pod deset vtefiin (9,93) do-

stala Katefiina Lindová. Klubov˘ re-

kord ve vrhu ãtyfikilogramovou kou-

lí (12,85) pfiekonala Katefiina Îofko-

vá. V trojskoku pfiedvedl nejdel‰í

skok (14,57) Martin S˘kora. 

Na halové Mistrovství âeské re-

publiky dorostu a juniorÛ, které se

uskuteãnilo o víkendu 12. - 13. úno-

ra v praÏské Stromovce, splnili limit

pouze dva dorostenci AK Bílina.

V sobotním závodû se do finále na

60 m probojovala Tereza Králová.

Ve finálovém závodû vylep‰ila svÛj

osobní rekord na 7,95 a obsadila v˘-

borné ãtvrté místo. Vladislav Tulá-

ãek ve vrhu koulí zvítûzil vrhem

dlouh˘m 20,02 cm a získal tak pro

AK Bílina zlatou medaili. 

Tuláãek se zúãastní i halového

Mistrovství âR dospûl˘ch, které

se uskuteãní 19. - 20. února v Pra-

ze.                                            (kÏ)

■ Eva STIEBEROVÁ

Na svém posledním zasedání
pfiiklepli zastupitelé pÛl milionu
HC Draci, jako pfiíspûvek na ba-
ráÏ. To v‰ak není zdaleka jediná
finanãní injekce, které se bílin-
sk˘m hokejistÛm od mûsta do-
stává. Mûli by za to b˘t vstfiíc-
nûj‰í, co se t˘ãe poÏadavkÛ na
bruslení vefiejnosti. 

„Chtûl jsem na to na zastupitel-

stvu reagovat, ale nedostal jsem

slovo,“ vysvûtlil  prezident klubu

Kolman. „Nav˘‰ili jsme ãlenskou

základnu na 277 dûtí. Nejvût‰í ná-

rÛst máme u tûch nejmen‰ích

a jsou to pfiedev‰ím BíliÀáci, coÏ

je pfiedpoklad k tomu, aby ve mûs-

tû vznikly sportovní tfiídy. Pokud

by se trénovalo dopoledne, uvolnil

by se prostor pro bruslení vefiej-

nosti v odpoledních hodinách. UÏ

dnes bychom mohli naplnit první

a druhou nebo ãtvrtou a pátou tfií-

du dûtmi z Bíliny. Mimo to je

bruslení pro vefiejnost kaÏdou ne-

dûli a pravidelnû ve stfiedu od pÛl

ãtvrté do tfii ãtvrtû na pût odpoled-

ne. Spousta prostoru vzniká i o so-

botách, kdy se nehrají zápasy. Je to

zvefiejnûno na internetov˘ch strán-

kách HC Draci i Mûsta Bílina.“

V souãasné dobû dohrává bílin-

ské A-muÏstvo play off ve své

soutûÏi s Litomûfiicemi. Skóre je

zatím nadûjné, na zápasy vedou

Bílin‰tí 2:1, takÏe jim schází jeden

vítûzn˘ zápas. Do baráÏe vstoupí

24. února, kdy se v jiÏních âe-

chách utkají s vítûzem tamního

pfieboru.

Ilustraãní foto z Christ Mast Cup, pfiede dvefimi je velk˘ Velikonoãní tur-
naj.                                                                             Foto: archiv ZK


