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Na Z· Aléská soutûÏ Paragraf 11/55
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - ·kolní kolo soutûÏe
Paragraf 11/55 se konalo 4. bfiez-
na na Z· Aléská. Cílem republi-
kové vûdomostní soutûÏe pro Ïá-
ky 5. aÏ 9. tfiíd je zv˘‰ení znalos-
ti zákona, kter˘ zakazuje prodej
tabákov˘ch v˘robkÛ dûtem do
18 let. 

Pátého roãníku se úãastní 36

‰kol z Ústeckého kraje z Teplicka,

Ústecka, Mostecka, Kadanû, Dûãí-

na a 42 ‰kol z kraje Vysoãina. Nej-

lep‰í druÏstva ze ‰kolních kol po-

stupují do oblastního kola v Duch-

covû. Pofiadatelem krajského kola

se 17. kvûtna stane mûsto Bílina,

vítûz postoupí do finále v Senátu

Parlamentu âeské republiky. 

·kolní kolo v Aléské se odehrá-

lo v reÏii uãitelky Marcely Rafle-

rové. Mezi porotci usedl starosta

mûsta Josef Horáãek, místostarosta

Roman ·ebek a vedoucí odboru

‰kolství MûU Veronika Spurná. Do

oblastního postoupily „modré“ Ïá-

kynû 7. A, jejichÏ pfiesvûdãivou

mluvãí byla Klárka Nestlerová.

Propozice soutûÏe umoÏÀují, aby

‰kola v zájmu dobrého umístûní

vyslala do oblastního kola nové

soutûÏní druÏstvo, jeÏ v‰ak musí

b˘t sestaveno ze ÏákÛ, ktefií soutû-

Ïili ve ‰kolním kole. Proto budou v

Duchcovû reprezentovat Z· Aléská

nûkteré vítûzné „modré“ dívenky,

posílené o své star‰í spoluÏáky.

Kláry Nestlerová a Kozlovská, Michaela Studniãková, Kvûtoslava âav-
darová, Marcela Kahabková.                     Foto: archiv DDM Duchcov

Jan Ámos Komensk˘ by mûl radost. Jeho ‰kola hrou se stává skuteãností.

ManÏelé ·losarãíkovi mají k jiskfiiãkám radosti
v oãích dÛvod.                        Foto: Jan Vran˘

·losarãíkovi dali jeden druhému ‰edesát let Ïivota
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - ·edesát let spoleãného Ïivota si
v sobotu 12. bfiezna pfiipomnûli v obfiadní sí-
ni bílinské radnice manÏelé ·losarãíkovi
z Bíliny. Diamantová svatba je událost tak
ojedinûlá, Ïe se s ní setkáme jednou za deset
ãi patnáct let. Starosta Josef Horáãek to ‰tûs-
tí mûl a coby oddávající úfiedník mohl pro-
mluvit k páru, kter˘ si své ano fiekl 10. bfiez-
na 1945 ve francouzském mûstû Lens. 

Pfiedstavuji si tmavookou, ‰aramantní Vlasti-

milu a zamilovaného Emila, vojáka âeskoslo-

venské armády. A vsadím se, Ïe oni na sebe po-

hlíÏejí stále stejn˘ma oãima. Obdivuhodnû vi-

tální nevûsta a stfiíbrovlas˘ major ve sváteãní

uniformû v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích obnovili

úderem dvanácté hodiny na radnici manÏelsk˘

slib. Zahrát jim k tomu pfii‰ly i dûti ze Základní

umûlecké ‰koly Bílina. ManÏelé ·losarãíkovi

mají syna a dvû dcery, pût vnouãat a pût pra-

vnouãat. „Jsem ráda, Ïe nám mohou popfiát
i na‰i známí, ktefií je‰tû Ïijí. S Emilem jsme se

poznali ve Francii, já jsem se tam narodila,“
svûfiila se mi paní ·losarãíková. „Za tûch ‰ede-
sát let jsem si uÏ v âechách zvykla,“ Ïertovala.

„Brali jsme, jak co Ïivot pfiinesl. Ale ty první ro-
ky byly hor‰í. Pak pfii‰ly dûti, musela jsem se
starat a Ïivot bûÏel dál, uÏ nebyl ãas na st˘ská-
ní,“ svûfiovala se sympatická paní nevûsta. 

Svatební obfiad pokraãoval slavnostním

obûdem a nescházel symbolick˘ pfiípitek obou

svatebãanÛ. „Na svÛj vûk je maminka svûÏí
a zastane je‰tû celou domácnost,“ prozradila

její dcera, která Ïije mimo Bílinu. „A tatínek,
zaplaÈ pánbÛ, Ïe to je tak, jak je. Mamince je
jednaosmdesát a dûda je o osm let star‰í!“
Paní Vlastimila si z obfiadní sínû nesla v náru-

ãí kvûtiny, z nichÏ tu nejvût‰í dostala od mûs-

ta Bíliny. Napadlo mû, komu z té drobotiny,

která se jí pletla pod nohama, se asi po‰tûstí,

aby tak krásnû zestárl po boku jediného part-

nera.



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ2 17. B¤EZNA 2005

ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA

P. KVASNIâKOVÁ, 
16 let, studentka: 

„Nelíbí se mi, Ïe jsou

Láznû Kyselka tak dlou-

ho uzavfiené. Jinak není

nic, co by se mi v Bílinû

vyloÏenû nelíbilo. Îít jin-

de bych asi ani nechtûla.“

N. ·TùPÁNOVÁ,
16 let, studentka:

„Nevím. V Bílinû jsem

od mala a nemyslím si,

Ïe by se mi tu nelíbilo.

Îít jinde bych si snad ani

nedovedla pfiedstavit.“

D. ·ROTOVÁ,
32 let, na matefiské:

„Dovedla bych si pfied-

stavit, Ïít nûkde jinde.

Nedûlalo by mi to velk˘

problém. Bílina ale není

‰patné mûsto. Vadí mi

snad jen v˘tluky v chod-

nících a v silnicích.“

P. MÁ·A,
55 let, fiidiã bagru:

„Zvykl jsem si na Bílinu.

Nechtûl bych proto Ïít

jinde. Vadí mi ale hustota

zdej‰ího provozu. PrÛtah

mûstem je opravdu obtû-

Ïující, pfiecházení vozov-

ky je nadlidsk˘ úkol.“

K. JANDOVÁ,
28 let, inv. dÛchodkynû:
„Vadí mi okolní podniky

a továrny. Nepofiádek na

chodnících a také samé

díry na vozovkách. Îít

jinde bych ale asi nechtû-

la.“

M. PARâI,
40 let, nezamûstnan˘:

„Je mi v Bílinû dobfie.

Bydlím tu hroznû dlouho

a Ïít jinde bych si uÏ asi

nedovedl pfiedstavit. Co

mi vadí, jsou toulající se

psi nebo i takoví, kter˘m

lidi pfii venãení nenasa-

zují náhubek a vodítka.“

Co se vám v Bílinû nelíbí a chtûli byste Ïít nûkde jinde?
V Bílinû se ptal a fotografoval Jan VRAN¯

Cestující vlakem jsou na
nádraÏí lépe chránûni

Budou bílinské
jesle zru‰eny?

Bílina - Dne 2. 3. 2005
projednávala Rada mûsta
sniÏující se docházku dûtí
v jesliãkách. Poãet dûtí
v jeslích postupnû klesá
z necel˘ch 9 dûtí v roce
2003 na 6 dûtí v roce 2004,
pfiiãemÏ od záfií 2004 klesla
prÛmûrná docházka v jes-
lích na 4 dûti dennû. 

Kapacita jesliãek je 15
dûtí, zamûstnáno je zde 5
pracovnic. Pfiesto, Ïe do
prosince 2004 se v jesliã-
kách hradilo pouze stravné,
byl o nû nízk˘ zájem. Z dÛ-
vodu ãásteãného pokrytí
nákladÛ na provoz stanovi-
lo Zastupitelstvo mûsta
s úãinností od 1. 1. 2005 po-
platek za úhradu jeslí 300
Kã na mûsíc, coÏ je ve srov-
nání s okolními mûsty velmi
nízká ãástka. Tato ãástka,
ale zdaleka nepokryje cel-
kové náklady jeslí. 

Aby nemusely b˘t jesliã-
ky zru‰eny, projednávala
Rada mûsta variantu pfii-
ãlenûní jeslí k matefiské
‰kole, pfiiãemÏ by do‰lo
k úspofie nákladÛ na celko-
v˘ provoz. Koneãné slovo
o dal‰ím provozu jeslí bude
mít 7. dubna Zastupitelstvo
mûsta. 

Veronika Spurná,
vedoucí odboru 

‰kolství MûÚ v Bílinû

Rozpoãet odboru ‰kolství a kultury MûÚ v Bílinû

Bílina - Vstupní hala vlakové-
ho nádraÏí  v Bílinû se zvlá‰tû ve
veãerních hodinách netváfií ni-
jak pfiívûtivû. A jít veãer ãi v no-
ci podchodem k vlaku na I. ãi II.
nástupi‰tû, to od ãlovûka vyÏa-
duje pfiinejmen‰ím srdnatého
ducha.

Pravidelní cestující si v‰ak jistû

v‰imli, Ïe se cosi zmûnilo. Více

neÏ mûsíc jsou zde viditelnû na

rÛzn˘ch místech vylepeny tabulky

s nápisem o tom, Ïe objekt je mo-

nitorován kamerou. Od poãátku

roku 2005 je napojena na kamero-

v˘ systém Mûstské policie v Bíli-

nû rovnûÏ pokladna v objektu nád-

raÏí.  

O vût‰í pocit bezpeãí nejenom

pokladní, ale i cestujících se za-

slouÏil pfiednosta zdej‰í stanice

âD, kter˘ si projekt vymyslel a se-

hnal peníze na jeho realizaci. „Mo-

nitorovací zafiízení umístûné na

nádraÏí je v majetku âesk˘ch

drah,“ vysvûtluje fieditel Mûstské

policie v Bílinû Marcel ·piãka.

„Nechal je namontovat pfiednosta

a protoÏe vybral firmu, která pro

nás instalovala i kamerov˘ systém

ve mûstû, bylo moÏné vzájemné

Bílina - V minulém ãísle Bílinského zpravodaje
byl zvefiejnûn rozpoãet odboru ‰kolství a kultury
na leto‰ní rok, k nûmuÏ dodáváme podrobnûj‰í
informace.

Celkov˘ rozpoãet odboru byl pro rok 2005 schvá-

len ve v˘‰i 28 278 tis. Kã, z toho ãiní rozpoãty pfiís-

pûvkov˘ch organizací fiízen˘ch odborem 22 778 tis.

Kã, rozpoãty organizaãních sloÏek 1 707 tis. Kã. Me-

zi sportovní organizace bude rozdûleno 2 348 tis. Kã,

mezi spoleãenské organizace 884 tis. Kã. âástkou 109

tis. Kã pfiispûje mûsto Bílina prostfiednictvím odboru

na Den uãitelÛ, Den sportovcÛ a dal‰í mimofiádné spo-

leãenské události. Dal‰í náklady na prezentaci mûsta

ãiní 571 tis. Kã - vydávání Bílinského zpravodaje, re-

lace v radiu atd.

Veronika Spurná, ved. odb. ‰kolství a kultury

propojení.“ StráÏníci mûstské poli-

cie tak ve spolupráci s âD stfieÏí

i pokladnu na vlakovém nádraÏí

v Bílinû a v objektu budovy i noã-

ní cestující.                          (es)

Chladné a neosobní prostfiedí nádraÏní haly.                Foto: Jan Vran˘
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SLOVO STAROSTY

...aneb co pfiineslo uplynul˘ch ãtrnáct dní?
Jak pfieÏít ples, ve-
ãírek abiturientÛ
ãi tfieba docela
obyãejné zasedání
zastupitelÛ mûsta,
kdyÏ v budovû,
kde se akce koná,

se nebude smût koufiit? Zachovat
Láznû Bílina? Jistû ano! Ale doká-
Ïe je mûsto udrÏet v provozu?
A také o petici na dostavbu dálni-
ce D-8 jsme si povídali se  staros-
tou mûsta Josefem Horáãkem.

Pozoruji, Ïe mezi lidmi, zvlá‰tû

star‰ími, je ãím dál víc nekufiákÛ. Já

osobnû jsem b˘val vá‰niv˘ kufiák, vy-

koufiil jsem i tfii krabiãky dennû! Ale

teì uÏ patnáct˘ rok nekoufiím a jsem

tomu rád. Ov‰em patfiím k nemilitant-

ním odnauãen˘m kufiákÛm a nijak je

neomezuji. Pamatuji se, jak mi kdysi

b˘valo nepfiíjemné, kdyÏ jsem si chtûl

zapálit a nesmûl jsem. Je to v‰echno

záleÏitost tolerance a soudnosti, kde

si zapálit mohu a kde ne. AÏ tohle ku-

fiáci pochopí, bude ménû problémÛ.

Nemohu koufiit v místnosti, kde je

mnoÏství lidí nebo u stolu v dobû

obûda ãi v pfiítomnosti dûtí. Ale na-

pfiíklad v restauracích, kam si lidé

chodí popovídat u piva, uvolnit se

a relaxovat, tak tam bych koufiení ne-

zakazoval. Chce to nûjak˘ kompro-

mis. Ne z niãeho nic, protoÏe jsme se

rozhodli spoleãnost ozdravit, pofiádat

na kufiáky hon.“

■ V minul˘ch dnech se také hodnû
hovofiilo o Lázních Bílina. 

Rozbûhla se podpisová akce, z níÏ

vypl˘vá, Ïe bílin‰tí obãané láznû

chtûjí. A kdo by je nechtûl! Po celou

dobu co jsem na radnici nejenom

v uvolnûné funkci starosty, ale

i pfiedtím jsme jako radní bojovali

o to, aby láznû znovu oÏily. BohuÏel,

je to o penûzích. Nejde jenom o to,

pfiijmout nabízen˘ch sto padesát mi-

lionÛ ze strukturálního fondu EU

SROP. Musíme mít jistotu, Ïe bude-

me schopni takov˘ finanãní závazek

ustát, aniÏ bychom mûsto zadluÏili.

Poãátkem devadesát˘ch let pro-
cházely krizí i vûhlasné Láznû Te-
plice v âechách a to pfiitom mûsto
Teplice uÏ tenkrát nabízelo lázeÀ-
sk˘m hostÛm nesrovnatelnû vût‰í
spoleãenské vyÏití, neÏ by jim mo-
hla poskytnout Bílina dnes.

Právû proto velice obezfietnû vybí-

ráme partnera, kter˘ s námi vstoupí

do jednání o rekonstrukci lázní a zá-

roveÀ bude jejich provozovatelem.

Mûsto si na sebe nemÛÏe vzít tu zod-

povûdnost, Ïe bude láznû provozovat

a souãasnû hledat klientelu. To by se

také mohlo stát, Ïe budeme láznû fia-

du let dotovat nûkolika miliony

z rozpoãtu mûsta. Já osobnû si láznû

moc pfieji. Do na‰eho mûsta patfií

a budoucnost Bíliny je na nich po-

stavená. Chtûl bych, aby byla lázeÀ-

sk˘m mûstem a aby k nám jezdili ci-

zinci za láznûmi a ne za uhlím. Ale

je to bûh na dlouhou traÈ.

■ Dálnice D-8. Rozhoupali se uÏ
Bílin‰tí k v˘raznûj‰í podpofie její
urychlené dostavby?

V pátek 4. bfiezna dopoledne pro-

bíhala podpisová akce ve v‰ech po-

vûfien˘ch mûstech, tedy i v Bílinû na

Mírovém námûstí. Zastupitelé se

k urychlené dostavbû D-8 bez tunelu

Kubaãky pfiiklonili uÏ sv˘m usnese-

ním z 10. února.  V úter˘ 8. bfiezna

pfiedali starostové dotãen˘ch mûst

a obcí petice hejtmanovi Ústeckého

kraje Jifiímu ·ulcovi. V Bílinû pode-

psalo petici 475 obãanÛ a celkem se

pod ní objevilo témûfi 14 tisíc podpi-

sÛ. Ústeãtí kraj‰tí zastupitelé se ve

stfiedu 9. bfiezna postavili za urychle-

né dokonãení dálnice D-8 bez tunelu

Kubaãka. Dálnice povede pfies âes-

ké stfiedohofií tak zvanou povrcho-

vou variantou se dvûma krátk˘mi tu-

nely a jedním mostem. Povrchová

varianta by podle ¤SD mûla stát 7,5

miliardy korun a mohla by b˘t do-

konãena v roce 2008. A já bych rád

touto cestou bílinsk˘m spoluobãa-

nÛm podûkoval za podporu, kterou

sv˘mi podpisy vyjádfiili na‰emu ne-

lehkému snaÏení.

■ Ov‰em ekologové uÏ vyhroÏují
dal‰ími Ïalobami. 

Blokace ekologÛ v˘stavbu dálnice

D-8 sice o nûkolik let zpomalila, ale

nemÛÏe jí zabránit. To bychom se ja-

ko kraj dostali do izolace a to si

i kvÛli zdej‰í velké nezamûstnanosti

nemÛÏeme dovolit. Lidem v dotãe-

n˘ch vesnicích by nezbylo, neÏ se

odstûhovat. Bez dálnice by se v tûch

obcích nedalo bydlet a také by tu ne-

byla práce, protoÏe nikdo ze zahrani-

ãí by tu neinvestoval.   

■ NemÛÏeme nezmínit údajnou
kauzu Z· Teplické pfiedmûstí.

Já tomu fiíkám tak zvaná podpiso-

vá petice, protoÏe kdyÏ se na ni po-

díváte, celé stránky podepisovala je-

diná osoba. Pfiípravou uzavfiení této

‰koly se zab˘valo uÏ minulé zastupi-

telstvo. I kdyÏ ‰kolu na Teplickém

pfiedmûstí zavfieme, máme tolik vol-

né kapacity v dal‰ích tfiech základ-

ních ‰kolách! Nedávno jsem nav‰tí-

vil Z· Aléská a tam je tak pfiíjemné

prostfiedí, Ïe kdybych se jako rodiã

mûl rozhodovat napfiíklad mezi tû-

mito dvûma ‰kolami, neváhal bych

ani minutu a rozhodl bych se pro

Aléskou. To nelze ani srovnávat.

TakÏe mi pfiipadá zbyteãné, abych se

k této kauze jakkoli vracel.

Eva STIEBEROVÁ

Bílinská „zu‰ka“ slaví v národní soutûÏi úspûchy
Bílina - V postupové národní

soutûÏi základních umûleck˘ch
‰kol âeské republiky si bílin‰tí
vedou dobfie. Okresní kolo sou-
tûÏe, obor kytara, které se kona-
lo 1. bfiezna v Duchcovû, obesla-
la ZU· v Bílinû nûkolika nadûj-
n˘mi kytaristy. 

V kategorii Ob se Karolína Pir-

ná ze tfiídy uãitele Tomá‰e Ernsta

umístila na 1. místû a v I. kategorii

Jan ·lajchrt ze tfiídy uãitele Adama

·mejkala rovnûÏ na 1. místû. Oba

postupují do krajského kola, které

se odehraje 18. dubna v ZU· Cha-

bafiovice.

Dále se v kategorii Oc umístila

Lucie VáÀová na 1. místû. Ve II.

kategorii Michal âeãrle na 2. mís-

tû a v VI. kategorii Katefiina RÛÏiã-

ková na 2. místû. V kategorii IIa se

na 1. místû umístilo duo Holata,

Pecháãek a na 2. místû duo ·oral,

RÛÏiãková. ZU· v Bílinû se 2.

bfiezna úspû‰nû zhostila pofiadatel-

ství okresního kola této soutûÏe,

oboru klavír. Její Ïák Petr Marek

(II. kat.) se umístil na 2. místû, Ja-

roslava Aulická (VII. kat.) získala

ãestné uznání. Petr Stûtka (IX.

kat.) se umístil na 2. místû a Marti-

na Kadlecová (X. kat.) získala 3.

místo.                                (kop)

·kola není jen místem, kam se musí
Bílina - Chceme, aby na‰e ‰kola

nebyla jen místem, kam uãitelé
i Ïáci kaÏd˘ den pfiicházejí, protoÏe
musí, ale aby se stala místem, kam
se v‰ichni tû‰í, protoÏe se tam dûjí
vûci zajímavé, skuteãné, pro kaÏdé-
ho z nás v˘znamné. 

Prostfiednictvím v˘stavy „Bílina

psaná fakta i trojrozmûrné objekty
pomáhají v‰em dûtem proniknout
do tajÛ vzniku Zemû a rozvoje civi-
lizace na území dne‰ní Bíliny. Na
konci této v˘pravy za poznáním
historie ãeká na dûti i praktick˘
úkol zamûfien˘ na budoucnost. Dû-
ti se seznámí s moÏností tfiídûní od-
padÛ, coÏ si také mohou ihned
s konkrétními odpadky vyzkou‰et.
Máme radost, Ïe hlavnû ti nejmen-
‰í mûli pfii prvním seznámení s tou-
to v˘stavkou mnoho otázek, ale
i mnoho vûdomostí, coÏ je velk˘m
pfiíslibem do budoucnosti pro na‰e
mûsto i Ïivot lidí v nûm. Proto zve-
me i ostatní Ïáky bílinsk˘ch ‰kol
na seznámení s touto v˘stavkou.
Zvlá‰tní podûkování patfií zamûst-
nancÛm DolÛ Bílina, ktefií poskyt-
li na v˘stavu horniny vyskytující se
v okolí Bíliny a panu R. Trubaão-
vi, pracovníkovi TS Bílina, za
ochotné zapÛjãení kontejneru.

Jitka Machová 

od pravûku po souãasnost“ se Ïáci
Zvlá‰tní ‰koly v Bílinû seznamují
s historií svého mûsta a s moÏností,
jak sv˘mi silami pfiispût k tomu, aby
mûsto Bílina bylo i v budoucnosti
mûstem vzkvétajícím.V˘stava vznikla
v prostorách Zvlá‰tní ‰koly spoleã-
n˘mi silami uãitelÛ a ÏákÛ. Obrázky,

Dûti Zv· Bílina si ve „v˘chovách“ vedou dobfie, viz dál v listu v˘sled-
ky BofieÀské ãarodûjnice. 
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Schválen rozpoãet mûsta

Rada mûsta Bíliny (dne 2. 3. 2005)

Bílina - Na vefiejném zasedání
zastupitelstva mûsta ve ãtvrtek 10.
února  byl schválen rozpoãet na
rok 2005. Pfiíjmy budou ãinit 288
389 000 Kã, v˘daje 328 393 020
Kã, financování 39 994 000 Kã.
Jak jste se jiÏ v minulém ãísle do-
zvûdûli, jsou na investiãní akce a
správu nemovitostí v rozpoãtu na
rok 2005 vyãlenûny finanãní pro-
stfiedky v celkové v˘‰i 77 652 000
Kã. 

Mimo finanãních prostfiedkÛ ur-

ãen˘ch ke krytí bûÏného provozu

bytov˘ch domÛ a dal‰ích budov,

které mûsto provozuje nebo spra-

vuje (napfi. energie ve ‰kolsk˘ch

zafiízeních), je na bûÏnou i mimo-

fiádnou údrÏbu nemovitostí a drob-

né a plánované investiãní akce v

rozpoãtu celkem 57 346 000 Kã. 

V této ãástce jsou zahrnuty fi-

nanãní prostfiedky pfievedené z mi-

nulého období v celkové v˘‰i 34

901 000 Kã na nedokonãené inves-

tiãní akce. Z tûch v˘znamnûj‰ích

bychom vás rádi upozornili napfi.

na rekonstrukci ulice BfieÏánská,

kulturního domu Fontána, hfii‰tû

Tyr‰ova zahrada, lázní Kyselka ne-

bo rekonstrukci domu ãp. 58 na

ÎiÏkovû námûstí, kam se po do-

konãení akce pfiestûhuje odbor so-

ciálních vûcí a zdravotnictví.

Z nov˘ch akcí zahrnut˘ch do

rozpoãtu ãástkou 12 945 000 Kã

bychom chtûli upozornit napfi. na

v˘znamné opravy nûkter˘ch ‰kol-

sk˘ch zafiízení (stfiechy, v˘mûna

oken, vzduchotechnika ‰kolní jí-

delny, tûlocviãna) s náklady 4 415

000 Kã, vybudování v˘tahu v Do-

mû s peãovatelskou sluÏbou, o‰et-

fiení stavby Lesní kavárny od dfie-

vomorky, úpravu ochozÛ bazénu

na Kyselce, opravu stfiech pavilonÛ

nemocnice s poliklinikou, vybudo-

vání skate parku, lávky mezi ulicí

Hasiãská a autobusov˘m nádra-

Ïím, renovaci letního kina.

Ani na komunikace a chodníky

se v rozpoãtu nezapomnûlo, na je-

jich modernizaci se poãítá ãástkou

7 000 000 Kã a na drobné opravy

ãástkou 500 000 Kã.

Blanka Peterová  

Schvaluje
• Poskytnutí finanãního  pfiís-

pûvku Domovu dÛchodcÛ v Byst-

fianech,  ve prospûch b˘val˘ch

obyvatel  Bíliny,  na zkvalitnûní

jejich  Ïivota  v domovû  ve  v˘‰i

5000,- Kã. 

• Poskytnutí finanãního pfiíspûv-

ku SOU textilnímu, Odbornému

uãili‰ti a Uãili‰ti Teplice, na 12.

roãník Celostátní módní pfiehlídky

Odborn˘ch uãili‰È a Praktick˘ch

‰kol ve v˘‰i 3000,- Kã. 

• Poskytnutí finanãního pfiíspûv-

ku Svazu tûlesnû postiÏen˘ch âR,

na konání  20. roãníku sportovního

setkání vozíãkáfiÛ a zdravotnû po-

stiÏen˘ch  dûtí  a mládeÏe  ve  v˘-

‰i 5000,- Kã. 

• Zásady pro pfiidûlení bytu

v Domech se soustfiedûnou peão-

vatelskou sluÏbou. 

• Pfiijetí a poskytnutí sponzor-

ského daru pro Klub dÛchodcÛ II.

ve v˘‰i 5000,- Kã od Mgr. Moniky

Peterkové. 

• Poskytnutí finanãního pfiíspûv-

ku ve v˘‰i 2000,- Kã, na úhradu

nákladÛ kulturní akce, uspofiádané

v KD Fontána pro Ïáky bílinsk˘ch

‰kol.  

• Zapojení mûsta Bílina do pro-

jektu“ Bioodpad - Ïivá hmota pro

nov˘ Ïivot“. 

• Zprávu o ãinnosti mûstské po-

licie za rok 2004.

Povûfiuje
• ¤ízením organizaãní sloÏky

Jesle paní Evu Boroviãkovou,

s platností od 2. bfiezna 2005 na zá-

kladû ukonãení pracovního pomû-

ru vedoucí Jeslí paní Karafiátové

Jitky poãátkem mûsíce února

2005.  

Projednala
• Stanovisko komise pro ‰kol-

ství, kulturu a sport  a zápisy soci-

álnû zdravotní komise a bezpeã-

nostní  komise. 

Bere na vûdomí
• Zprávu tajemníka MÚ Bílina

o ãinnosti v oblasti poskytování in-

formací za r. 2004 podle zákona ã.

106/1999 Sb. o svobodném pfiístu-

pu k informacím, v platném znûní

a informaci o vypsání v˘bûrového

fiízení na mûstského architekta pro

mûsto Bílina.

Kvûch Ladislav,
tajemník MÚ
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Bílina - V nedûli 13. bfiezna
byly v Mûstském divadle v Bí-
linû korunovány tfii MISS AE-
ROBIC 2005 a zároveÀ dvû vi-
cemiss a Miss Sympatie v kaÏ-
dé kategorii. 

Tfiicet soutûÏících z domÛ dû-

tí a mládeÏe v Bílinû, Ústí nad

Labem, Krupce a Mostu pfied-

vedlo na jevi‰ti ve volné discip-

línû vlastní, zhruba ãtyfiminuto-

vou sestavu.  Porota, v níÏ za-

sedly Lenka Müllerová, vedoucí

Láchová, Miss Sympatie Vero-

nika Abrahamová. Zvlá‰tní ce-

nu Miss Beauty si odnesla ·ár-

ka Elischerová. 

Korunky do soutûÏe vûnoval

pan ·ámal, Husitská ba‰ta,

Miss Beauty volila prodejna

stejného názvu. ÎízeÀ dûtí „ha-

sil“ dal‰í sponzor, Bílinská ky-

selka. Krista S˘korová

taneãní skupiny Viva Dubí, Jana

Hejnalová, cviãitelka aerobicu Fit

klub Linda Most, Jaroslava Bílská,

trenérka aerobicu DDM Ústí nad

Labem a Martina Tuháãková,

módní návrháfika z Bíliny, hodnoti-

la pohybovou dovednost a pfiipra-

venost soutûÏících, drÏení tûla,

techniku provedení cvikÛ, v˘raz,

kontakt s divákem, nápaditost, fle-

xibilitu a celkov˘ dojem. 

Kategorie 6 - 9 let: MISS Tereza

âerná, 1. Vicemiss Bára Zdvíhalo-

vá, 2. Vicemiss Eli‰ka Zemanová,

Miss Sympatie Pavla Ryjáãková.

Kategorie 10 - 12 let: Miss Pet-

ra Elischerová, 1. Vicemiss Mí‰a

Ryjáãková, 1. Vicemiss Mí‰a

Koubková, Miss Sympatie Lucie

Adamcová. 

Kategorie 13 - 15 let Miss Mí‰a

Sejnová, 1. Vicemiss ·árka Ná-

pravníková, 2. Vicemiss Lucie

Mezi diváky v sále pfiihlíÏely soutûÏící i kamarádky. 
Foto: Krista S˘korová

Jedna z vicemiss a Miss Sympatií: Mí‰a Koubková a Lucie Adamcová. 
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V‰ichni budeme seniory, fiíká MUDr. Prejzová
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Nezaujatému pozorova-
teli je jasné, Ïe v bílinském mûst-
ském zastupitelstvu se stfietávají
dva názory. Jedni pragmaticky
prosazují postupnou rekonstrukci
obou domÛ s peãovatelskou sluÏ-
bou v Havífiské ulici (69 bytov˘ch
jednotek, na v˘stavbu zdviÏe v jed-
nom z nich je z rozpoãtu mûsta na
rok 2005 vyãlenûna ãástka l,2 mi-
lionu korun) a správnû argumentu-
jí nedostatkem financí na vybudo-
vání a nerentabilní provoz vlastní-
ho domova dÛchodcÛ (musel by
mít minimálnû 80 lÛÏek, aby se je-
ho provoz vyplatil, pfiiãemÏ na do-
taci od státu je tfieba zapomenout,
protoÏe domov dÛchodcÛ v Dubí

nabízí volné kapacity). Druzí, a rov-
nûÏ oprávnûnû, preferují právû tuto
nerentabilní, ale zato etiãtûj‰í cestu.

B˘t vykofienûn 

„Voln˘ch míst v domovech dÛchodcÛ je
moÏná dost, ale mnû to nepfiipadá jako
nejvhodnûj‰í fie‰ení,“ tvrdí zastupitelka

MUDr. Miloslava Prejzová (âSSD).

„Ve zdravotnictví pracuji od sedmde-
sátého roku a vím, o ãem mluvím. Vím,
ãeho je nedostatek, a není to v poãtu
lÛÏek. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu.
NemÛÏeme star˘m lidem vybudovat
nûco kvalitního, kdyÏ jim to nepostaví-
me tam, kde chtûjí b˘t. Kde proÏili vel-
k˘ kus svého Ïivota, kde mají kofieny,
kde Ïijí jejich dûti a vnouãata, kde ma-
jí pfiátele, i kdyÏ jich postupnû ub˘vá.“
Paní doktorka soudí, Ïe má-li star˘ ãlo-

vûk kofieny v Bílinû, tak je v sedmde-

sáti sotva zapustí v Dubí. „A není to jen
o tom, Ïe nemÛÏe chodit,“ zdÛrazÀuje.

„V momentû, kdy ho odsud odstûhují,
tak za ním nikdo nepfiijde! Anebo je-
nom jednou za ãas! Pfii souãasn˘ch
‰patn˘ch spojích a drah˘ch doprav-
ních prostfiedcích, nav‰tíví-li nûkdo ta-
kovou babiãku ãi dûdeãka jednou za
mûsíc, bude to zázrak.“

„Peãovatelák“

MUDr. Prejzová se domnívá, Ïe bí-

linské domy s peãovatelskou sluÏbou

v Havífiské ulici slouÏí pouze k fie‰ení

sociálních otázek. Peãovatelská sluÏba

mÛÏe totiÏ svoji práci vykonávat i pfií-

mo v bytû a Ïádné sluÏby navíc bílin-

ské domy se soustfiedûnou peãovatel-

skou sluÏbou nenabízejí. K tomu jsou

oba v dezolátním stavu a aby mûla re-

konstrukce nûjak˘ smysl, musely by

se zaãít opravovat naráz a rychlej‰ím

tempem. „Dotaci od státu na domov
dÛchodcÛ asi nedostaneme. Ale mÛ-
Ïeme vûdût, co bude za pár let?“ pfie-

m˘‰lí Miloslava Prejzová. „Já bych
se o to alespoÀ pokusila. VÏdyÈ pro-
voz takového kolosu, jako je  v Dubí,
musí b˘t také  nákladn˘. A tam bych
se rozhodnû jako senior ocitnout ne-
chtûla!“ Vzpomíná, jak mûla nedáv-

no moÏnost zhlédnout na Praze 10 je-

den z mal˘ch domÛ sociálních slu-

Ïeb. „Byla to taková vût‰í vila, kam se
ve‰lo 45 lÛÏek. A ve stejn˘ch vilách
v blízk˘ch lokalitách pr˘ funguje po-
dobn˘ch mal˘ch domovÛ dÛchodcÛ
nûkolik.“ A dodává, Ïe v‰ude ve svû-

tû je kultivovanost spoleãnosti mûfie-

na tím, jak se dokáÏe postarat o staré

lidi. 

Stfiípky z BofieÀské ãarodûjnice s pfiekvapením

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Slzy ‰tûstí i zklamání pfiinesla BofieÀ-
ská ãarodûjnice, jejíÏ druhé kolo v Mûstském di-
vadle v Bílinû v pátek 11. bfiezna provûfiilo
v‰echny potencionální slavíky. Porota, které
pfiedsedala nûkdej‰í sólistka Kru‰nohorského
divadla v Teplicích Lea âiháková, hodnotila v˘-
kony 67 soutûÏících, rozdûlen˘ch do ãtyfi kate-
gorií. Populární soutûÏ, která má své stálé favo-
rity, pfiinesla letos velké pfiekvapení.

V kategorii pûveck˘ch sborÛ M· mûly porotky-

nû snadnou úlohu. „Ty dûti byly tak roztomilé, Ïe
ne‰lo neudûlit dvû první místa,“ nechala se sly‰et

Lea âiháková. Sbor Pi‰kvorky M· ·vabinského

vede SoÀa Ko‰útová, sboreãek âtyfilístek M· Síbo-

va vede Jitka Solnafiová. Na nejvy‰‰í pfiíãce v jed-

notlivcích se usadila Lucie Dvofiáková (M· ·va-

binského), 2. místo obsadila Nikola Houdková

(M· ·vabinského) a 3. Nikola Barto‰ková ze stej-

né ‰koly. Kategorii ZU· suverénnû ovládl Most. 

V zákulisí opût bdûla nad hladk˘m prÛbûhem

soutûÏe dobrá du‰e KC Kaskáda Petra ZaÈková.

„Lidové písniãky uÏ dûtem mnoho nefiíkají,“ zhod-

notila leto‰ní roãník. „A je pravda, Ïe v tûch mo-
derních nûkdy pfiecení svoje síly.“

Uãitelka Jana Blínová ze Zvlá‰tní ‰koly v Bílinû

pfiivedla do soutûÏe skvûle pfiipravené dûti. „My
jsme mûli tak ‰ílenou nemocnost,“ povzdechla si

o pfiestávce. „Dala jsem dohromady dûti, které spo-
lu vÛbec nezpívaly. Na‰e dûti jsou zpûvné, melodii
pochytí rychle, ale nejvût‰í problém je, aby se nau-
ãily slova.“ V kategorii prvních aÏ pát˘ch tfiíd ob-

sadil Georg Balzer ze Zvlá‰tní ‰koly Bílina druhé

a jeho spoluÏaãka Kamila Hadrovská tfietí místo.

Vyhrála Jana ·tefanská ze Z· Hrob.

Nejvût‰í vzru‰ení panovalo pfied zaãátkem 3. ka-

tegorie. Favoritkou byla bezesporu Klára Kozlov-

ská, kterou zdobí titul BofieÀské ãarodûjnice uÏ od

loÀska. „Táhnou mû muzikály. Chtûla bych zkusit
nûjaké konkurzy na dûtskou roli, pfiihlásím se, co
nejdfiív to pÛjde,“ prohlásila dvanáctiletá talentova-

ná zpûvaãka. Netu‰ila, Ïe ji ãeká první velké zkla-

mání.

Petra PapeÏová z bohosudovského gymnázia má

dvû cenné devizy, krásnou barvu hlasu a bezchyb-

nou intonaci. Navíc je pfiirozená, bez jak˘chkoli

pûveck˘ch man˘r.  Gymnazistka z Duchova Jana

Agejevová se velmi slu‰nû doprovází na kytaru

a zpívá pfiirozenû. A Libu‰e Tonková ze Z· Za

Chlumem má v hrdle du‰i a zpívá, jakoby d˘chala.

TûÏkou píseÀ Kipling me softby si „vystfiihla“ se

srdcem na dlani v originále, aniÏ zfiejmû tu‰ila, „vo

co go.“ To jsou dÛvody, proã porota ocenila ve stej-

ném pofiadí od tfietího do prvního  místa právû tyto

tfii a ne favorizovanou Klárku, byÈ byl její projev

naprosto suverénní. V kaÏdém umûní platí, ménû je

více. A gesta odkoukaná od velk˘ch hvûzd ubírají

tûm budoucím na autenticitû a opravdovosti. 

Klára Kozlovská s kamarádkou se rozezpívávaly na toaletû, Libu‰e Tonková zvítûzila v silné konkurenci zaslouÏenû.               Foto: Eva Stieberová

P. S. Má-li b˘t BofieÀská ãarodûjnice
soutûÏí, která si klade za cíl esteticky kulti-
vovat dûtsk˘ projev, mûl by b˘t kultivova-
n˘ pfiedev‰ím sám moderátor, alespoÀ co se
slovního projevu t˘ãe. Neuvûfiiteln˘m zpÛ-
sobem prznûné koncovky a pády devalvují
úsilí v‰ech soutûÏících ve zpûvu, natoÏ pak
v recitaci! Gymnázium ãi zdej‰í umûlecká
‰kola by jistû nabídly vhodnûj‰ího kandi-
dáta na tuto prestiÏní roli. BofieÀská ãaro-
dûjnice by si takového jistû zaslouÏila.
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KULTURNÍ SERVIS

KC KASKÁDA
■ Mûstské divadlo
âtvrtek 17. bfiezna od 9.00 a 10.45 ho-

din

Labutí princezna
Docela velké divadlo Litvínov. Pro

‰koly i vefiejnost. Pohádka, na jejíÏ mo-

tivy napsal âajkovskij balet Labutí je-

zero. Vstupné: 50,- Kã

âtvrtek 17. bfiezna od 19.00 hodin

Divadelní pfiedstavení „Nepijte tu
vodu“
V hlavní roli Oldfiich Vízner a Jan Ré-

vai. Vstupné: 130,- 150,- Kã 

Nedûle 20. bfiezna od 14.00 hodin

O princeznû Haniãce
Hudební hraná pohádka o vílách, které

princeznu pfied zl˘m ãarodûjem zachrá-

nily. DIVADLO „M“ z Duchova.

Vstupné: 35,- Kã

Úter˘ 22. bfiezna od 19.00 hodin

Jako naprostí ‰ílenci“ - Bílinské diva-

delní minimum

Stfieda 30. bfiezna 

Trampoty PéÈi HouÀouska
Hraje Divadlo Cirkus

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA
Pátek 18. bfiezna od 20.00

Josefovská zábava - Baráãníci

Nedûle 20. bfiezna od 9.00 hodin

·achov˘ turnaj

KINO HVùZDA
17. bfiezna od 18.00 hodin

18. bfiezna od 17.30 a 20.00 hodin

Alexander Velik˘
Historick˘ velkofilm. Îivot a legenda

odváÏného a neúprosného dobyvatele. 

Historické drama, USA. Pfiístupno od

12 let, ãeské titulky, Vstupné: 70,- Kã 

Pravidelné pfiedstavení pro dûti
Sobota 19. bfiezna od 15.00 hodin!!!

BROUâKOVA RODINA II.
Pásmo kreslen˘ch pohádek - Krtek

o Vánocích, Dvanáct mûsíãkÛ, O brou-

ku kradaãovi, Cvrãek a bombardon...

Vstupné: 20,- Kã, 70 minut

Filmov˘ klub diváka

Sobota 19. bfiezna od 18.00 hodin

POSLEDNÍ SAMURAJ
Tom Cruise v hlavní roli historického

velkofilmu o dob˘vání Japonska.

Historick˘, USA ãeské titulky, 

Vstupné 35,- Kã !!!

22. bfiezna od 18.00 hodin

23. bfiezna od 17.30 a 20.00 hodin

Cesta kolem svûta za 80 dní
DobrodruÏná komedie, USA

MládeÏi pfiístupno, ãesk˘ dabing,

vstupné: 60,- Kã

24. bfiezna od 18.00 hodin

25. bfiezna od 17.30 a 20.00 hodin

Na dotek
Osudy ãtyfi obyvatel Lond˘na se pro-

tnou v nemilosrdné mezilidské hfie plné

Láznû Bílina? Co teì a co potom!
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Zeptáte-li se kohokoli
z bílinsk˘ch, témûfi kaÏd˘ by rád,
aby provoz ve zdej‰ích lázních byl
obnoven. Mûsto vypsalo v˘bûrové
fiízení na zpracování studie, která
prokáÏe, zda je to zámûr reáln˘
a jaká rizika hrozí, rozhodne-li se
vstoupit do tohoto projektu jako
investor. „To je neodpustitelná chy-
ba minulého vedení radnice, Ïe ne-
vyuÏilo moÏnosti láznû od Lobko-
wiczÛ znovu odkoupit. Dnes uÏ je-
jich vzkfií‰ení povaÏuji za témûfi ne-
moÏné,“ tvrdí Jifiina Petková.  

Právo zasvûcenû hovofiit o kauze

Láznû Bílina jí dává tfiicet dva rokÛ,

které v lázních proÏila, z toho po-

sledních sedmnáct let ve funkci

vrchní sestry. „Já jsem byla posled-
ní, která v ‰estadevadesátém roce
v lázních zhasla, zavfiela dvefie
a zamkla,“ vzpomíná s lehkou no-

stalgií. Láznû Bílina spolu s deseti

dal‰ími patfiívaly pod fieditelství

Lázní Teplice v âechách. KdyÏ po-

ãátkem devadesát˘ch let byly v res-

tituci vráceny LobkowiczÛm, za-

mûstnanci zajásali. „¤íkali jsme si,
budeme soukromí, bude to úÏasné!
KnûÏna Lobkowiczová slibovala, Ïe
z na‰ich lázní udûlá Baden - Baden,“
usmívá se paní Jifiina. Po velké re-

konstrukci, kterou pro‰ly v devade-

sát˘ch létech, mûly tehdy láznû co

nabídnout. V hlavní budovû dvou-

lÛÏkové pokoje se samostatn˘m so-

ciálním zafiízením, bylo tfieba pouze

zrekonstruovat provozy: vodoléãbu

a elektroléãbu. BohuÏel, Lobkowic-

zové si jeden ze sv˘ch ãetn˘ch zno-

vunabyt˘ch majetkÛ nechali pouze

zákonem stanoven˘ch pût let, ale uÏ

po tuto dobu láznû v Bílinû stagno-

valy. Jejich dal‰í osud má vefiejnost

pfied oãima.

Fámy a skuteãnost
Situace v lázeÀství poãátkem de-

vadesát˘ch let obecnû nebyla nijak

rÛÏová. „Pfiesto jsme je‰tû pfied re-
konstrukcí mívali ve tfií a ãtyfilÛÏko-
v˘ch pokojích sto ‰edesát stál˘ch pa-
cientÛ a obrovsk˘m dobrodiním jsme
byli pro ambulantní pacienty. Léãili
jsme nejenom bílinské, jezdili k nám
lidé  z ‰irokého okolí.“ Vzpomíná na

osobnost primáfie MUDr. Miloslava

Vaskivského. „To byl jedin˘ balneo-
log za posledních padesát let.  A on
tady zavedl takové léãebné metody,
které teprve dnes pfiicházejí jako no-
vinky!“

KdyÏ se kácí les...
Láznû v Bílinû mívaly zhruba ‰e-

desát zamûstnancÛ, z toho jednadva-

cet zdravotníkÛ. Po rekonstrukci se

stav stál˘ch pacientÛ sníÏil zhruba

na sto ãtyfiicet, av‰ak ambulantnû

jich docházelo stále aÏ tfii sta. Po re-

voluci v roce 1989 se zamûstnanci za

„svého“ primáfie postavili a krátkou

dobu je‰tû pÛsobil ve funkci. Postup-

nû v‰ak musel z primariátu odejít,

a s ním zlatá éra bílinsk˘ch lázní

skonãila.

Tradice, kvalita a dokonal˘
management

Nûkdej‰í vrchní sestra lituje nej-

víc ambulantních pacientÛ. „Polikli-

nika jim nemÛÏe nabídnout ‰irokou
‰kálu léãebn˘ch metod, které jsme
nabízeli my a Teplice jsou pro star‰í
lidi daleko. Sama jsem ambulantnû
dojíÏdûla do Císafisk˘ch lázní a vím,
jaká to je obrovská zátûÏ na organiz-
mus!“ KdyÏ nové vedení lázní v po-

lovinû devadesát˘ch let nezvládlo

svou manaÏerskou roli, láznû klekly

definitivnû. „Tehdej‰í vedení mûsta
je neodkoupilo a dne‰ní má z toho
oprávnûn˘ strach,“ míní nûkdej‰í

vrchní sestra.. „Jenom vybavit poko-
je, nutná rekonstrukce vodoléãby
a elektroléãby a modernizace léãeb-
n˘ch zafiízení, to jsou investice mno-
ha desítek milionÛ korun! A pfiede-
v‰ím,“ zdÛrazÀuje, „soubûÏnû s re-
konstrukcí by ‰ikovn˘ manaÏer mu-
sel zaãít brázdit celou republiku
a Bílinu nabízet, aby lázním zajistil
dostateãnou ústavní klientelu. A zá-
roveÀ s tím by se muselo nûco udûlat
s mûstem, protoÏe on by uÏ musel
jezdit s nabídkou, co Bílina budou-
cím pacientÛm poskytne. Tenisové
kurty, koupali‰tû a BofieÀ...,“  krãí ra-

meny, „to je málo. O ambulantních
pacientech jsem pfiesvûdãena. Staãi-
lo by pár v˘vûsek a stáli by pfied láz-
nûmi frontu! Ale o ústavních uÏ tolik
ne.“

Jifiina Petková si dÛchod uÏívá cestováním a ãetbou.   Foto: Eva Stieberová

V jednom t˘dnu v Bílinû Basiková ve Fontánû a Crossroad Blues v kostele Na Újezdû.  Foto: Vran˘, Klime‰
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náhodn˘ch setkání. V hlavní roli Ju-

lia Roberts. Drama, USA. Pfiístupno

od 15 let, ãeské titulky, vstupné: 60,-

Kã

29. bfiezna od 18.00 hodin

30. bfiezna od 17.30 a 20.00 hodin

Lovci pokladÛ
Pokus o jednu z nejnároãnûj‰ích lou-

peÏí v‰ech dob. Bude 2000 let staré

tajemství nejvût‰ího pokladu v dûji-

nách Ameriky rozlu‰tûno? V hlavní

roli Nicolas Cage. DobrodruÏn˘,

USA. MládeÏi pfiísupno, ãeské titul-

ky, vstupné: 70,- Kã

31. bfiezna od 18.00 hodin

KameÀák 3
Tfietí pokraãování známé komedie

ZdeÀka Tro‰ky s Janou Paulovou

a Václavem Vydrou. Komedie, âR.

Vstupné: 70,- Kã

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

národní kuchynû - Azylové zafiízení

âerven˘ újezd 

GALERIE POD VùÎÍ
V̆ stava olejomaleb „Magické noci,

poãal ãas“ - Velvarsk˘ Petr

KOSTEL NA ÚJEZDù
26. bfiezna sobota od 17.00 hod

Brixiho komorní soubor

Barokní hudba z dûl znám˘ch i ne-

znám˘ch autorÛ. Úvodní slovo: Mgr.

Svatopluk Va‰ut

DÒM DùTÍ A MLÁDEÎE:
22. 3. Velikonoce – papírové dekora-

ce a mramorovaná vajíãka

29. 3. Batikujeme triãka – savová

batika (s sebou tmavé bavlnûné triã-

ko)

P¤IPRAVUJEME NA DUBEN: 

MùSTSKÉ DIVADLO
Pohádka - „Malá mofiská víla“
Divadelní spoleãnost Josefa Dvofiáka

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

Langmajer

Bílinské divadelní minimum

„Jako na naprostí ‰ílenci“

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA
Setkání s... Janou ·vandovou

KINO HVùZDA
KameÀák 3 

GALERIE POD VùÎÍ
V̆ stava dûtsk˘ch v˘robkÛ

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
Z· Chlum - projekt devát˘ch tfiíd 

KOSTEL NA ÚJEZDù
ANDùLÉ. Netradiãní v˘stava v˘-

tvarnice Martiny Tuháãkové. U pfiíle-

Ïitosti jejích 30. narozenin

Vladimír Merta. Hudebník, písniã-

káfi, profesor praÏské UK

KULTURNÍ SERVIS

Pfii‰lo nám do redakce:

Podûkování pfiátelÛm zvífiat
Mám útulek pro psy v obci Libãeves. Je to 15 km od Bíliny v lounském

okrese, ale kdyÏ existoval okres Bílina, patfiila do nûj i Libãeves. Toula-

ví psi od vás a z dal‰ích sedmi obcí teplického okresu se dostanou k nám.

Celkem jich je od roku 1997 - 750 kusÛ. Pí‰i vám hlavnû proto, abych po-

dûkovala pfiíznivcÛm nûmé tváfie z Bíliny. Na sídli‰ti Za Chlumem v âap-

kovû ulici funguje prodejna se zvífiátky a zoo potfiebami paní Ivany Má-

‰ové, kde pro ná‰ útulek jiÏ léta pofiádají sbírky finanãní i vûcné. TéÏ mlá-

deÏ studující gymnázium nemyslí jen na své potfieby a pfiispívá na‰im

chovancÛm na obÏivu. Nemálo bílinsk˘ch obyvatel jiÏ nav‰tívilo na‰e

zafiízení za úãelem odbûru pejska. Potom mnozí z nich telefonují, jak jsou

s nov˘m ãlenem rodiny spokojeni. Zdravím Bílinu i její milé obyvatele. 

Vladislava Klímová, Libãeves 120

Mûstská hromadná doprava nezdraÏí
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - V rozpoãtu mûsta na
rok 2005 je na dopravu a dotaci
mûstské hromadné dopravy
v Bílinû vyãlenûna ãástka 2 770
000 Kã. Cestující MHD budou
i nadále jezdit mûstskou hro-
madnou dopravou za 7,- Kã. Zá-
roveÀ v roce 2005 zÛstanou
v platnosti v‰echny ostatní vy-
moÏenosti, kter˘ch si pfii cesto-
vání mûstskou hromadnou do-
pravou mohou BíliÀané uÏívat
(sníÏené jízdné pro dÛchodce,
dûti, zdravotnû hendikepované
i ãestné drÏitele Jánského zlaté
plakety). 

Zatímco napfiíklad v sousedních

Teplicích se jízdné v MHD zv˘‰ilo

o 1,- Kã a od ledna 2005 platí ces-

tující za jízdenku uÏ 12,- Kã, v Bí-

linû je cesta autobusem MHD rela-

tivnû velmi levnou záleÏitostí. Na

co si v‰ak nûktefií cestující uÏ fiadu

let stûÏují, je ‰patné spojení MHD

v ranních hodinách pfied a krátce

po ‰esté, kdy k vlakÛm na nádraÏí

âD a k autobusÛm pfiichází nejvût-

‰í masa lidí pfiepravujících se do

zamûstnání a do ‰kol. Ráno sice

odjíÏdûjí ze sídli‰È spoje MHD na

VMG I., které projíÏdûjí autobuso-

v˘m a vlakov˘m nádraÏím, ale ty

samozfiejmû nejsou vÛbec pfiizpÛ-

sobeny vlaku a autobusu.

„V Bílinû je pouze gymnázium
a Ïádná jiná stfiední ‰kola, Ïádné
uãili‰tû a naprostá vût‰ina obãanÛ
dojíÏdí do zamûstnání vlakem ãi
autobusem smûrem na Ústí nad
Labem a Most,“ fiíká úfiednice Vla-

dimíra Benáková, která ze sídli‰tû

PraÏské pfiedmûstí II dojíÏdí do za-

mûstnání na Pozemkov˘ úfiad v Te-

plicích. A nejenom studenti a pra-

cující, v ãasn˘ch ranních hodinách

se dopravují také pacienti na od-

borná vy‰etfiení do zdravotnick˘ch

zafiízení v Teplicích a v Ústí nad

Labem. Také oni musí v zimû v lé-

tû ‰lapat ze v‰ech bílinsk˘ch loka-

lit pû‰ky. 

Ráno pû‰ky
„Bílinské ulice jsou nejru‰nûj‰í

ráno od 4.35 hodin do 6.30 hodin.
Ze v‰ech sídli‰È bez v˘jimky, v‰ich-
ni na vlakové i autobusové nádraÏí
bûháme, protoÏe bílinská mûstská
hromadná doprava zaãíná fungo-
vat aÏ v 6.30, tedy v dobû, kdy uÏ
jsme v‰ichni pryã,“ stûÏuje si paní

Benáková. „Znám Ïenu, která den-
nû chodí pû‰ky aÏ z âapkovy ulice
na vlak, kter˘ odjíÏdí v 5.00 hodin.
Znám manÏele, oba dost nemocné,
ktefií jsou ‰Èastni, Ïe dostali práci
v dílnû pro invalidy v nûkdej‰ích
kasárnách. Bydlí na sídli‰ti PraÏ-
ské pfiedmûstí a dennû chodí pû‰ky,
protoÏe musí b˘t v práci v 5.45, ale
první MHD tam pfiijíÏdí z PP II aÏ
po ãtvrt na osm. DomÛ chodí také
pû‰ky, protoÏe by museli ãekat na
spoj víc jak pÛl hodiny. Znám pro-
davaãku, které bûhá ze sídli‰tû PP
I na ‰estou ráno do panelového
sídli‰tû.“

Není nad vlastní
zku‰enost 

Mimochodem, v Teplicích vy-

jíÏdí první autobus ze sídli‰tû Pa-

noráma ve 4.36 a pfiibliÏnû ve stej-

nou dobu i v‰echny dal‰í autobu-

sové a trolejbusové linky z ostat-

ních sídli‰È. 

A sama jsem si na vlastní kÛÏi

vyzkou‰ela jaké to je, ‰lapat veãer

po tmû bílinsk˘mi ulicemi. Popr-

vé, kdyÏ jsem v listopadu dorazila

z Teplic vlakem na 19.00 hodinu

na noãní reportáÏ. A vûfite, Ïe pro-

cházka podél fieky Bíliny po chod-

níãku jen spofie osvûtleném, mû

vstfiíc mûstu nijak pozitivnû nena-

ladila. Podruhé jsem o dva mûsíce

pozdûji spûchala krátce po 21.00

hodinû z Fontány na vlak. (Posled-

ní autobus odsud jede v 21.00 ho-

din). Îe provoz MHD mimo zave-

dené ãasy není rentabilní? 

Asi ne. Ale za této situace se lze

jen tûÏko divit tomu, Ïe napfiíklad

kino zeje prázdnotou. Kdo z nás

má na to, aby jezdil z biografu ta-

xíkem? (I kdyÏ v zájmu spravedl-

nosti nutno dodat, Ïe taxíky jsou

v Bílinû mimofiádnû levné).  

Plesy v reÏii bílinsk˘ch ochotníkÛ patfií k nejvydafienûj‰ím.   Foto: Václav Weber

Îenám popfiáli dûti,
starosta i doyen sboru

Bílina - Pravidelnû a bez ohledu

na spoleãenské zmûny pofiádá MV

KSâM kaÏdoroãnû oslavu MDÎ.

KdyÏ se slaví v Evropském parla-

mentu, proã by se nemohl slavit

i v Bílinû. Letos se více neÏ stovka

úãastníkÛ se‰la v KD Fontána a na

úvod pfii‰ly Ïenám popfiát dûti

z M· ·vabinského. Roztomilé pás-

mo básniãek, písniãek a taneãkÛ

bylo odmûnûno nejen potleskem,

ale i velikonoãními zajíci a u paní

fieditelky Eli‰ky RÛÏiãkové  ne-

chybûla kvûtina.   Za Ïenami pfii‰el

také  starosta  Josef  Horáãek a do-

yen sboru zastupitelÛ Milan Síba. 

Oldfiich Bubeníãek
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Nejmlad‰í pfiípravka ZF· Bílina vítûznû

Krajsk˘ a meziokresní pfiebor

Zápas s druÏstvem Dûãína. O míã v útoku bojuje Petra Kaãírková
(v popfiedí), pfiihlíÏí Radek Hlaváã (vzadu) a Tomá‰ Kouba (zcela vpra-
vo).                                                                     Foto: Petr Mácha

Bílina - V kuÏelnû SK SIAD
Bílina se o víkendu 5. bfiezna
uskuteãnil dal‰í turnaj krajské-
ho pfieboru v kuÏelkách.

SK SIAD Bílina „A“ - Sokol

Údlice 16:0 (2564:2280). V tomto

zápase vytvofiila Bílina nov˘ re-

kord kuÏelny ‰estiãlenn˘ch druÏ-

stev a to náhozem 2564 kuÏelek.

SK SIAD Bílina „A“ - SOKOL

SPO¤ICE 12:4 (2528:2358). Zde

lze vyzdvihnout pûkn˘ osobní v˘-

kon Josefa ·ímy (Bílina) - 462

kuÏelek. Rozhodãí Milan Justa.

Ve 21. kole meziokresního pfie-

boru ãtyfiãlenn˘ch druÏstev hrála

Bílina „C“ doma derby s „B“ muÏ-

stvem, ze kterého o pouh˘ch 11

kuÏelek vy‰lo v˘hodnûji bílinské

„béãko,“ které muselo u poslední-

ho hráãe udrÏet poslední náskok.

Bílina C - Bílina B 4:6

(1594:1605).            J. âerníková 

Rozbûh, odhod koule a pozor na pfie‰lap! Borci SK SIAD Bílina a Sokol
Spofiice.                                                               Foto: Eva Stieberová

Bílina - FK Siad Most byl 6. bfiezna 2005 pofiadatelem dal‰ího

halového turnaje nejmlad‰ích pfiípravek roãníku 1998. Turnaje se

zúãastnilo osm druÏstev. Bílin‰tí po postupu ze skupiny porazili

v semifinále F· Most 4:1 a ve finále po velmi dobrém v˘konu Ju-

nior Teplice 2:1. V leto‰ní halové sezonû to bylo jiÏ páté celkové

vítûzství bílinsk˘ch pfiípravek.                                             (junk)

Ples Fotbalové ‰koly Bílina
Bílina - V pofiadí jiÏ IV. ples Fotbalové ‰koly Bílina probûhl

v sobotu 26. bfiezna v Kulturním domû Fontána. K poslechu
a k tanci hrály stfiídavû hudební skupiny Premiér a Kfiáp. V pro-
gramu ani letos nescházely ukázky spoleãensk˘ch tancÛ a vystou-
pení skupiny „CIK - CAK“ z DDM v Bílinû. O pÛlnoci byla vydá-
vána bohatá tombola a ‰Èastní v˘herci si i letos odná‰eli hodnot-
né v˘hry. I leto‰ní ples Fotbalové ‰koly se vydafiil a dobrá nálada
panovala aÏ do ranních hodin.                                          (junk)

Pfiedposledním kolem pokraão-

vala v sobotu liga mlad‰ích ÏákÛ

v korfbale. Pofiadatelem zápasÛ byl

tentokráte Dûãín. Bílinské druÏstvo

KC Kaskáda ze Základní ‰koly

Aléská v‰ak tentokráte nebodovalo

a nestaãilo na zku‰enûj‰í soupefie.

V¯SLEDKY:
TKC Dûãín - KC Bílina A 8:2
(5:1). Ko‰e: Hlaváã, Charvát

KC Bílina B - KC Bûlá p. Bezdû-
zem A 0:20 (0:13)

TKC Dûãín - KC Bílina B 5:1
(2:0). Ko‰: Ho‰ek

KC Bílina A - Bûlá p. Bezdûzem
A 2:15 (1:6). Ko‰e: Hlaváã, Kaãír-

ková

SESTAVY:
KC Bílina A: D. Mrkviãková,

T. Lacková, K. Myslíková, N. Ko-

riãárová, M. Jásek, J. Charvát, R.

Dlouh˘, R. Hlaváã, S. Skfiivan, T.

Schulze. Trenér: Petr Mácha

KC Bílina B: K. Hauptvogelo-

vá, J. Bullová, M. Regnerová, P.

Kaãírková , J. Jura‰ík, J. Chrastina,

L. Ho‰ek, T. Kouba. Trenér: Petr

Mácha

„I kdyÏ na‰e oba t˘my v kaÏdém

zápase bojovaly, na zku‰enûj‰í

a déle hrající soupefie, ktefií jsou

v soutûÏi jiÏ nûkolik sezon, mlad˘

t˘m nestaãil. Poslední kolo se hra-

je v dubnu v Bûlé pod Bezdûzem

a tam se budeme snaÏit v nûjakém

zápase zabodovat,“ sdûli po pfiíjez-

du z Dûãína trenér Petr Mácha.

„Chtûl bych podûkovat za zaji‰-

tûní dopravy na zápasy do Dûãína.

S na‰imi hráãi cestovali a neváhali

obûtovat nedûli sleãna Studniãko-

vá a pánové Chrastina a Skfiivan.

Patfií jim ná‰ dík.“

Petr Mácha, 
korfbalov˘ klub

Bílin‰tí na zku‰enûj‰í korfbalisty nestaãili


