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Redakãní rada
Bílinského
zpravodaje pfieje
v‰em maminkám
k jejich svátku, kter˘
slavily první
kvûtnovou nedûli.
Hodnû zdraví vám
i va‰im dûtem.

A uÏili jsme si prima den!
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Nedûle 1. 5. 2005 byl
den jako vymalovan˘. Sluneãní
paprsky se nemilosrdnû opíraly
do dlaÏebních kostek Mírového
námûstí, kde uÏ od ãasn˘ch ran-
ních hodin panoval neb˘val˘
ruch. Na první májov˘ den totiÏ
pfiipadl tradiãní jarní jarmark.

Na námûstí a do pfiilehl˘ch ulic

se pfiestûhovalo celé mûsto i zvû-

davci z blízkého okolí. UÏ poãína-

je ãtvrteãním veãerem se tu usadili

svût‰tí s kolotoãi a houpaãkami.

K nebi se proti starobylé radnici

drze vztyãila obfií centrifuga, pfii-

pravena dokonale po‰imrat bránice

milovníkÛm adrenalinov˘ch rado-

vánek. V nedûli za svítání se láka-

vé atrakce rozrostly o stánky s ob-

ãerstvením a pouÈov˘mi cetkami

a v rohu u âerného konû vyrostlo

pódium s laviãkami. V‰ichni res-

tauratéfii vyndali ven stoleãky se

sluneãníky a kdo se na to boÏí

hemÏení chtûl podívat z v˘‰ky,

nav‰tívil radniãní vûÏ, z jejíÏ ocho-

zÛ se sk˘tá nádhern˘ v˘hled na ná-

mûstí v kulisách unikátní pfiírodní

památky Bofienû.

„Babãi“ nejsou Ïádné báby!
Ke koloritu ãesk˘ch prvních

májÛ patfií ráno probuzené zvukem

dechovky. BíliÀaãka mûla správn˘

(Pokraãování na str. 4)

Skupina historického ‰ermu Rekruti stylovû zvala na svá vystoupení.

Dechovky si BíliÀané uÏili dosytosti.                                Foto: J. Vran˘

TaÈkové “odloÏili” své ratolesti u kolotoãe a dopfiáli si jedno chlazené.
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Zdena ·ÍPKOVÁ, 
51 let, dûlnice: 

„Pokud budou slav-

nosti v takovém duchu

jako byly ty leto‰ní,

budu spokojena. Mys-

lím si, Ïe se vyvedly

a od kaÏdého tu bylo

nûco. V‰ichni si asi

pfii‰li na své.“

Jana ·ANDOVÁ, 
23 let, matefiská:

„Myslím si, Ïe letos

bylo na námûstí

o mnoho ménû místa.

Asi bych volila ménû

zbyteãn˘ch atrakcí,

nebo ménû stánkÛ

s textilem.“

R. KRI·TALOVÁ,
30 let, matefiská:

„Mûstské slavnosti by-

ly celkem fajn. Atrakcí

pro dûti bylo hodnû

i stánkÛ s obãerstve-

ním. Jen si myslím, Ïe

to v‰echno bylo aÏ

moc pfiedraÏené.“

David ÎÁâEK,
25 let, fiidiã:

„Pfií‰tí slavnosti by

mohly b˘t více v tra-

diãním pouÈovém du-

chu. Uvítal bych více

stánkÛ napfiíklad s v˘-

robky historick˘ch fie-

mesel a ménû vietnam-

ského sortimentu.“

B. KAISEROVÁ,
61 let, dÛchodkynû:

„Pokud budou slav-

nosti jako letos, budu

ráda. Poãasí se poved-

lo a myslím si, Ïe kaÏ-

d˘ si pfii‰el na své. Jen

nûkteré ceny za dûtské

atrakce nemusely b˘t

tak vysoké.“

S. SURANIYOVÁ,
38 let, nezamûstnaná:
„Pro ãtyfiãlennou rodi-

nu byly leto‰ní slav-

nosti dost drahé. Pfií‰tû

by tu ale mohly b˘t li-

dovûj‰í ceny.  Myslím

si, Ïe se ale jinak jar-

mark vyvedl.“

Co by se podle vás mûlo objevit na pfií‰tích mûstsk˘ch slavnostech?
V Bílinû se ptal a fotografoval Jan VRAN¯

Rada mûsta Bíliny na své 8. schÛzi konané 27. dubna 2005 mimo jiné:
schválila

■ Uzavfiení nájemní smlouvy s fir-
mou KACHITSYN - NN, s.r.o. na

pronájem nebytov˘ch prostor, b˘-

valé rychlé obãerstvení na Litomû-

fiické ul.ã. 1, za úãelem vyuÏití

prostor na v˘robnu baget a lahÛ-

dek, s úãinností od 1. 6. 2005, na

dobu neurãitou. 

■ Úãast starosty mûsta na setkání
starostÛ a primátorÛ z evropsk˘ch

mûst, které mají partnerské styky

s Francií, v PafiíÏi dne 9. kvûtna

2005.

■ Zámûr  garantovat Z· Lidická
30 % spoluúãast v projektech Fyzi-

ka zajímavû pro Ïáky se specific-

k˘mi poruchami uãení, VyuÏití ICT

pfii v˘uce dûtí na II. stupni a I. stup-

ni, se zamûfiením na SPU, celková

v˘‰e spoluúãasti ãiní 193 590 Kã.

■ Finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 5000
Kã V̆ chovnému ústavu a Dûtské-

mu domovu se ‰kolou - Kostomla-

ty pod Mile‰ovkou, na celostátní

sportovní akci. Finanãní pfiíspûvek

ve v˘‰i 20 000 Kã pro EQUI BofieÀ

- Svinãice na krmení pro konû. 

rozhodla
■ Vypovûdût firmû STAVÚS, s.r.o.
nájemní smlouvu z pronájmu neby-

tov˘ch prostor na ÎiÏkovû námûstí

ã. 58, o v˘mûfie 13,88 m2, I. NP,

z dÛvodu uvolnûní tûchto prostor

za úãelem zfiízení kanceláfie rom-

ského poradce odboru sociálních

vûcí a zdravotnictví MûÚ Bílina.

souhlasí
■ S umístûním stavby pfiípojek in-
Ïen˘rsk˘ch sítí na ãásti pozemko-

vé parcely ã. 269/191 a na ãásti po-

zemkové parcely ã. 269/267 v ka-

tastrálním území Bílina, spoleã-

ností BM Komplex, s.r.o. se síd-

lem Bílina, Síbova 330.

stanovila
■ Podmínky a formuláfi pro podá-
vání Ïádostí o mimofiádn˘ finanãní

pfiíspûvek s úãinností od 1. kvûtna

2005.

vzala na vûdomí
■ Informaci vedoucího organizaã-
ní sloÏky Azylov˘ dÛm, o obsazení

obytn˘ch bunûk v ul. Radovesická. 

■ Splnûní usnesení, kter˘m bylo
uloÏeno odboru nemovitostí a in-

vestic zadat projekãní kanceláfii fie-

‰ení dopravní situace a parkování

v SuNN.

■ Plnûní usnesení rady, kter˘m
bylo uloÏeno finanãnímu odboru

zajistit cenov˘ odhad objektu (pa-

vilonu ã. 8) v areálu Z· Teplické

Pfiedmûstí a pfiipravit jeho prodej. 

■ Zápis z jednání komise pro ‰kol-
ství, kulturu a sport ze dne 21. 3.

2005 a zápis ze  zasedání bezpeã-

nostní komise dne 6. 4. 2005. 

■ Informaci vedoucí O·aK

o uvolnûní pavilonÛ odlouãeného

pracovi‰tû Z· Teplická a pronají-

mání tûlocviãny na Z· Teplické.

■ Pozvání starosty mûsta Bilgora-

je pana Janusze Roslana, u pfiíleÏi-

tosti 10. v˘roãí spolupráce mezi

mûsty Bílina - Bilgoraj na dny od

10. 6.–13. 6. 2005. 

Ladislav Kvûch, 
tajemník MûÚ Bílina

Informace pro rodiãe dûtí zapsan˘ch v jeslích

Dûti, které jsou v souãasné dobû zafiazené
v jeslích, pfiechází do M· ÎiÏkovo údolí

Upozornûní sportovním a spoleãensk˘m organizacím:
Do 20. 7. 2005 je moÏné podávat Ïádosti o dotace z programu Fond

mal˘ch projektÛ Interreg III na projekty typu People - to - people na rok

2006. BliÏ‰í informace na www.arrel.cz.  Podmínkou Ïádostí je zaji‰tû-

ní partnera na nûmecké stranû v rámci oblasti Euroregionu Elbe/Labe.

Vzhledem k tomu, Ïe mûsto Bílina uzavfielo smlouvu o spolupráci s nû-

meck˘m mûstem Dippoldiswalde, pomÛÏeme vám kontaktovat nûmec-

kého partnera.  V pfiípadû zájmu se mÛÏete obrátit na Mûstsk˘ úfiad Bí-

lina, odbor ‰kolství a kultury, pí Spurná, tel. 417 810 930.

Veronika Spurná, ved. odb. ‰kolství a kultury

Mûstsk˘ úfiad Bílina - stavební úfiad informuje
Od 1. 5. 2005 byl pro mûsto Bí-

lina vybrán architekt  mûsta Ing.

arch. Abrahám.

KaÏd˘ obãan mûsta  Bíliny,  bu-

de-li potfiebovat poradit s jakoukoli

stavbou nebo s rÛzn˘mi stavebními

úpravami sv˘ch nemovitostí (hlav-

nû v památkové zónû mûsta Bíliny),

mÛÏe se obrátit na vedoucího sta-

vebního úfiadu p. Karla Pfiibyla, kte-

r˘ zajistí schÛzku na stavebním úfia-

dû s Ing. arch. Abrahámem.    

Dále sdûlujeme,  Ïe z dÛvodu vel-

kého nárÛstu v˘mûny stávajících

dfievûn˘ch oken za okna plastová je

nutno pfii této v˘mûnû dodrÏovat

stejné rozmûry a ãlenûní oken pÛ-

vodních, v památkové zónû je nutn˘

souhlas Státního památkového ústa-

vu v Ústí nad Labem. 

ZároveÀ upozorÀujeme, pokud

stavebníci provádí zasklení lodÏio-

v˘ch stûn, je nutno pfiedloÏit po-

Ïární zprávu a stanovisko Hasiã-

ského záchranného sboru ÚK,

územní odbor Teplice.  Jedná-li se

o spoleãenství vlastníkÛ byt. jed-

notek objektu, musí b˘t pfiedloÏen

stavebnímu  úfiadu souhlas v‰ech

vlastníkÛ, pokud se jedná o spoleã-

né ãásti objektu, kde se budou pro-

vádût stavební úpravy.

Karel  Pfiibyl,
vedoucí stavebního úfiadu
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■ Skate park na Chlumu
Mûstská policie Bílina podala

poãátkem roku projekt na ãerpání
finanãních dotací z programu pre-
vence kriminality Partnerství, je-
hoÏ garantem je Ministerstvo
vnitra. Mûly b˘t pouÏity i na vy-
budování sportovi‰tû typu U ram-
py, na nûmÏ se mûsto Bílina mûlo
ze svého rozpoãtu podílet 30 %
celkové ãástky, coÏ ãiní zhruba 0,5
milionu korun. 

“Mûsto letos do tohoto programu
zafiazeno nebylo a potfiebnou dotaci
nedostalo. Ale protoÏe teenagery na
skateboardu vyháníme z ulic a uÏ fia-
du let jim slibujeme, Ïe pro nû nûco
postavíme, vymysleli jsme fie‰ení
i s mal˘m mnoÏstvím financí, které
máme k dispozici,“ vysvûtluje mís-

tostarosta ·ebek. „Na hfii‰ti u Z· Za
Chlumem je vhodná plocha z glazo-
vaného betonu, coÏ je ideální povrch
pro tento druh sportu, a lze jej pou-
Ïít bez dal‰ích stavebních úprav. Ska-
te park budou tvofiit mobilní pfiekáÏ-
ky, které pro‰ly v‰emi atesty. A kdyÏ
jsme vym˘‰leli, jaké pfiekáÏky zvolit,
pfiizvali jsme k tomu mládence, o kte-
r˘ch víme, Ïe na skateboardu jezdí
závodnû. V‰echno jsme s nimi konzul-
tovali a myslím, Ïe mladí, ktefií tenhle
sport provozují, by mohli b˘t spokoje-
ní.“  Skate park by mûl b˘t v ãervnu

hotov a v provozu o prázdninách.

■ Nová tváfi „peãovatelákÛ.“
Rada mûsta rozhodla, Ïe se v péãi

o seniory vydá cestou, kterou navr-

hoval místostarosta Roman ·ebek

a zadala odboru nemovitostí a inves-

tic vypracování Studie rekonstrukce

domÛ z peãovatelskou sluÏbou

v Havífiské ulici.

„Mûlo by se jednat o ucelen˘
komplex se zahradou. Uvnitfi areálu
budou byty zvlá‰tního urãení, coÏ
znamená, Ïe klienti tûchto domÛ by
bydleli ve sv˘ch nájemních bytech,
platili by nájemné a pfiedpokládá
se, Ïe obyvatelé takto pfiidûlen˘ch
bytÛ si budou muset platit nûjaké
standardní peãovatelské sluÏby, kte-
ré bude zaji‰Èovat mûsto,“ vysvûtlu-

je místostarosta ·ebek. „Samozfiej-
mû bude moÏno v tûchto domech
s peãovatelskou sluÏbou si pfiiplatit
i za sluÏby nadstandardní.“ Studie

poãítá se spoleãnou kuchyní, jídel-

nou a spoleãenskou místností, dále

by tam eventuálnû mohl b˘t prostor

pro kadefinictví, pedikúru, mal˘ ob-

chod, pfiípadnû vífiivé koupele, ma-

l˘ bazén ãi sauna. Cel˘ areál bude

bezbariérov˘, doprava do vy‰‰ích

pater bude v obou domech zaji‰tûna

zdviÏí, pfiiãemÏ jedna se zaãne bu-

dovat uÏ v leto‰ním roce a mûla by

b˘t zprovoznûna  v prÛbûhu  let-

ních  mûsícÛ. Areál bude obklopen

ST¤ÍPKY
Z RADNICE

dí, Ïe probíhají jednání ohlednû ce-

ny, která by moÏná mohla pfiinést nû-

jak˘ pozitivní v˘sledek.“ 

■ Kdy zaãnou stavební práce na
rekonstrukci ulice BfieÏánské?

„V prÛbûhu kvûtna by mûly b˘t

zahájeny stavební práce na rekon-

strukci druhé poloviny BfieÏánské

ulice, která by mûla b˘t pfiesnou ko-

pií té první. To znamená nové chod-

níky, osvûtlení, stromy.

AÏ skonãí tato druhá fáze, máme

pfiíslib od fieditelství Silnic, Ïe nám

udûlají nov˘ potah v celé ulici.“

■ Obãané mají v tûchto dnech
moÏnost spolurozhodnout o bu-
doucí tváfii Mírového námûstí.
K jaké ze tfií architektonick˘ch va-
riant vystaven˘ch v INFOCENT-
RU se pfiikláníte vy?

„Víte, mnû se líbí z kaÏdé tro‰ku

a nechtûl bych lidi ovlivÀovat. V kaÏ-

dém pfiípadû, já bych rád vidûl stfied

námûstí prázdn˘. Ne snad úplnû, ale

s nûjak˘m posezením, obãerstvením,

prostû stfied vyfie‰en˘ podobn˘m

zpÛsobem, jako je na Bene‰ovû ná-

mûstí v Teplicích. V jednom ze tfií ná-

vrhÛ se mi líbí lávka, která vede stfie-

dem námûstí. Také mû zaujalo to par-

kování, protoÏe nechci v Ïádném pfií-

padû dostat auta z mûsta, to by se ná-

mûstí stalo mrtv˘m prostorem. Ale

auta by mohla parkovat po obvodu.

Mûlo by tam b˘t nûkde i uloÏení vel-

kokapacitních kontejnerÛ, aby tolik

nestra‰ily na oãích. UÏ se moc tû‰ím

i na nové osvûtlení a nûjakou tu ze-

leÀ, to dá námûstí úplnû jin˘ ráz.

A pofiád vnitfinû cítím, Ïe by bylo

pûkn˘ch pár neonÛ kolem námûstí.

Pfiece jenom od podzimu do jara je

dlouhá doba, kdy je námûstí smutné.

Obchody skryté v podloubí nejsou

vidût, takÏe by se mi líbily nové neo-

nové poutaãe. UÏ jsme se dohodli

s mûstsk˘m architektem Ing. Franti‰-

kem Abrahámem, Ïe se nad tím za-

myslí. Mohli bychom se pokusit pro-

sadit v radû, aby mûsto kaÏdému

podnikateli na ten neon pfiispûlo.“

■ A co nového v kauze Láznû Bíli-
na?

„StûÏejní je vypracování podnika-

telského zámûru, kter˘ je zpracová-

ván tak, aby se láznû zaplatily vlast-

ní ãinností bez dotací. Dotace by

mûla b˘t tro‰ku ãímsi navíc. Firma,

která podnikatelsk˘ zámûr zpracová-

vá, slíbila, Ïe má za sebou investory

a mûla by i nûkoho pfiivést k dal‰ímu

jednání. No a nedávno jsme faxova-

li v˘sledky mûfiení KHS vzorkÛ

zdej‰ího ovzdu‰í firmû do Moskvy,

která se o láznû zajímá a její zástup-

ci by mûli opût pfiijet.“              (es)

Se starostou Jose-
fem Horáãkem
jsme se se‰li na sa-
mém zaãátku
mûstsk˘ch slav-
ností, které probí-
haly v podobû tra-

diãního bílinského jarmarku. Sta-
rosta si pfiál, aby letos mûli lidé
moÏnost v prÛbûhu celého dne
usednou na laviãky, odpoãinout si
od nároãného bûhání od jedné
pouÈové atrakce ke druhé a v kli-
du si vypít kávu a povyprávût se
sousedy. Jeho pfiání bylo vysly‰eno
a tak i my dva jsme usedli v jedné
z restauraãních zahrádek na Mí-
rovém námûstí a hovofiili napfií-
klad o ne‰Èastné PraÏské ulici, kte-
rá je suÏována hlukem projíÏdûjí-
cích nákladních vozÛ firmy Basalt. 

„PÛvodní dohoda s obyvateli

PraÏské ulice byla 30 naloÏen˘ch aut

obûma smûry dennû. Ale protoÏe se

tento poãet zaãal pfiekraãovat, nasa-

dili jsme tam hlídku stráÏníkÛ Mûst-

ské policie a poÏádali jsme o pomoc

i Policii âR. Jakmile projelo 30 aut,

policie tam dal‰í nepustila. Ov‰em

na jednání v pátek 29. dubna se oby-

vatelé PraÏské ulice se zástupci fir-

my na minimálním poãtu projíÏdûjí-

cích kamionÛ nedohodli a nechtûjí

uÏ ani jedno vozidlo kamenolomu.

Jak to bude probíhat dál, tûÏko fiíct.

Pfiece jenom jde o vládní zakázku

a kámen je urãen na stavbu dálnice

D8, kterou si v‰ichni moc pfiejeme.

Jednání o fie‰ení tohoto zapeklitého

problému probíhají i na krajské

úrovni. Vedoucí odboru dopravy tvr-

Slovo starosty

Nejmlad‰í z recitátorÛ úspû‰n˘ i v kraji
Chomutov - Na soutûÏní kraj-

ské pfiehlídce dûtsk˘ch recitáto-
rÛ a recitaãních souborÛ Ústec-
kého kraje „Dûtská scéna
2005,“ která se 30. dubna kona-
la v Chomutovû, zazáfiil prvÀá-
ãek z Bíliny, Ondfiej Kvûch.

Sv˘m pÛvabnû bezprostfiedním

a suverénním projevem a bez-

chybnou a zfietelnou dikcí zapÛ-

sobil uÏ na porotu leto‰ní BofieÀ-

ské ãarodûjnice. V kategorii nej-

mlad‰ích recitátorÛ byl nejlep‰í

a své prvenství obhájil i v okre-

sním kole v Regionální knihovnû

v Teplicích. JelikoÏ v krajském

kole byla úãast v I. kategorii vy-

psána pouze pro Ïáky druh˘ch

a tfietích tfiíd, musela b˘t Ondfiejo-

vi udûlena v˘jimka, protoÏe je

prvÀáãek. A zdá se, Ïe to bylo

rozhodnutí správné, neboÈ v silné

konkurenci   star‰ích   recitátorÛ

z celého  kraje  získal  krásné

3. místo. Na fotografii zleva Ïák

Katreniã, uprostfied Ïák Weinhold

a vpravo Ondfiej Kvûch. 

SoutûÏ Dûtská scéna 2005, nad

níÏ pfievzala zá‰titu starostka

mûsta Chomutova Ing. Ivana ¤áp-

ková, pofiádal DÛm dûtí a mládeÏe

Chomutov, Stfiedisko knihovnic-

k˘ch a kulturních sluÏeb Chomu-

tov a Základní ‰kola akademika

Heyrovského Chomutov. 

■ Zastupitelstvo mûsta schválilo rozpoãet na jednodenní zájezdy
v roce 2005 ve v˘‰i 70 tisíc Kã. 

Pfii v˘bûru cíle cesty byla brána v úvahu nejãastûj‰í pfiání BíliÀanÛ

a rovnûÏ se zvaÏovala dostupnost zájezdu z hlediska dopravy. Pod-

mínkou jeho uskuteãnûní je minimálnû 30 prodan˘ch místenek. Ne-

doporuãuje se úãast dûtí do pûti let a naprosto vylouãeni ze zájezdu

jsou psi. Podrobn˘ rozpis jednotliv˘ch zájezdÛ uvádíme na jiném

místû Bílinského zpravodaje.
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parãíkem s laviãkami, chodníãky

a altánkem. „Je to první konkrétní
krok v péãi o bílinské seniory,“ fiíká

Roman ·ebek.

Studie bude zpracována tak, aby

si i laik dokázal pfiedstavit, jak cel˘

areál bude vypadat. Doplní ji hrub˘

rozpoãet investiãních nákladÛ a v té-

to podobû  bude pfiedloÏena zastupi-

telstvu mûsta, které se strategicky

rozhodne, zda se vydá touto cestou,

ãi naopak upfiednostní návrhy zastu-

pitelÛ, ktefií preferují vybudování

klasického domova dÛchodcÛ. „Jak
mám zji‰tûno já od více dÛchodcÛ,“
dodává místostarosta, „ti se spí‰e
pfiiklánûjí k my‰lence vlastních ná-
jemních bytÛ s tím, Ïe si budou platit
sluÏby, které seniofii potfiebují.“
ZdÛrazÀuje, Ïe lidé, ktefií uÏ v tûchto

dvou domech v Havífiské ulici bydlí,

se nemusí bát stûhování ãi zv˘‰ení

nájemného, neboÈ stávajících nájem-

níkÛ se rekonstrukce  nijak nedo-

tkne. „A kdyÏ, tak pouze pozitivnû,“
dodává, „protoÏe budou bydlet v lep-
‰ím prostfiedí a smlouvy, které uÏ
mají s mûstem uzavfieny, samozfiejmû
budou platit dál.  DÛm by se rekon-
struoval za provozu a bytové jednot-
ky by se dûlaly postupnû. Nové ná-
jemní smlouvy se budou t˘kat aÏ no-
v˘ch nájemníkÛ.“
■ O ‰kolních pavilonech rozhodne
komise!

30. ãervna se definitivnû uza-
vfiou dvefie ‰kolních pavilonÛ na
Teplickém pfiedmûstí, odlouãeném
pracovi‰ti Z· Za Chlumem. 

„Byl to nepopulární krok, se kte-
r˘m nûktefií obãané dosud nejsou vy-
rovnáni, ale nelze jinak,“ tvrdí mís-

tostarosta ·ebek. Dûtí je rok od roku

ménû a tato ‰kola je kapacitnû nad-

byteãná. Z· Za Chlumem, Aléská

a Lidická pojmou s urãitou rezervou

v‰echny dûti v Bílinû. “I kraj na nás
tlaãil, Ïe nebude tolerovat tak nízkou
naplnûnost tfiíd a dal‰í provozování
‰koly na Teplickém pfiedmûstí by by-
lo na úkor financování tûch ostat-
ních. Byla vytvofiena komise sloÏená
ze zástupcÛ v‰ech politick˘ch stran
a ta by mûla dát Radû mûsta a po-
sléze zastupitelstvu rozfie‰ení, zda
pavilony pronajmout ãi nûkteré
z nich nûjak˘m zpÛsobem provozo-
vat. Nabízí se úvaha o zakonzervo-
vání nûkterého pro pfiípad, Ïe by
v budoucnu hrozila populaãní explo-
ze. Ale ne‰lo by o zakonzervování,
kdy by ten pavilon byl zavfien˘ a bez
Ïivota,“ zdÛrazÀuje místostarosta.

„Pfiesunuly by se sem spoleãenské
organizace, Junáci, krouÏky...” KaÏ-

d˘ pavilon je vybaven samostatn˘m

mûfiidlem tepla, coÏ úvahy o moÏ-

ném pronájmu usnadÀuje. 

■ Zaãátek kvûtna ve znamení Bí-
linské volejbalové ligy

ST¤ÍPKY
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(Dokonãení ze str. 1)
fiíz a mezi plnû obsazen˘mi laviã-

kami posluchaãÛ pfieváÏnû dÛcho-

dového vûku by neproklouzla

my‰. Mostecké „Babãi“ si nemoh-

ly pfiát lep‰í antré! Soubor maÏo-

retek vznikl v roce 1999 a díky

vûkovému prÛmûru 80 let jsou

Babãi zapsány v Guinessovû kni-

ze rekordÛ jako nejstar‰í maÏoret-

ky na svûtû. Pfied bílinské publi-

kum nastoupily ve slu‰iv˘ch

„pink“ halenkách a ãern˘ch klo-

bouãcích. „Já myslím, Ïe si vy-
m˘‰lejí, holky. Îe jim není tolik!
A támhle vidím paní Fialovou,
moÏná to je pro ni dobrá inspira-
ce,“ komunikoval s diváky fieditel

pofiádajícího KC Kaskáda Anto-

nín Moravec, kter˘ se chopil role

moderátora. Dobfie uãinil, neboÈ

startu do nároãného dne dodal

správn˘ ‰mrnc. „Nemusíte tles-
kat,“ napomenul usmûvavé publi-

kum. „A kdyÏ budete zlobit, tak
vám zazpívám!“ CoÏ také pozdûji

uãinil. (Neformální obleãení,  jeÏ

mu obãas b˘vá vyt˘káno, nijak

skupina historického ‰ermu Rekru-

ti, na pódiu kapela Gent, odehrály

se tu tfii pohádky pro dûti, o kousek

dál „trápili“ své ãtyfinohé miláãky

bílin‰tí kynologové a své umûní

pfiedvedli svûtoví mistfii, karatisté

Shotokan klub Masopust Bílina.

Ov‰em nejvíc ru‰no bylo kolem

houpaãek a kolotoãÛ. Zatímco ta-

tínkové dali pfiednost jednomu

chlazenému, jejich lep‰í protûj‰ky

dohlíÏely na v˘skající ratolesti.

Adélka Knotková se nechala za-

pnout do sedaãky, ale oãima sta-

rostlivû hledala maminku. „Jsme
z Miro‰ovic, ale pocházíme z Bíli-
ny,“ prozradila paní Knotková.

„Na jarmark jezdíme pravidelnû,
holka se tû‰í na pouÈ. Letos sem za
námi dokonce pfiijela ‰vagrová aÏ
z Pardubic.“

Odpoledne na Kyselku se chy-

staly Anna Lancová s kamarádkou

Gertrudou Ponocnou z Bíliny.

„Moc se mi tu líbí a tû‰ím se na to
cel˘ rok! Teì si dám bufita, ale piv-
ko ne! To se motá hlava,“ dodala

paní Anna. Milan Pokorn˘ mûl na

starost dvouletého Tomá‰ka. „UÏ
jezdil na vláãku, na autíãkách...
Moc se mu tady líbí,“ usmál se

spokojen˘ tatínek a dal synkovi

ukousnout klobásky. A my s kole-

gou Honzou Vran˘m jsme si z nûj

vzali pfiíklad, protoÏe fotografie

jsou v˘mluvnûj‰í, neÏ sáhodlouhé

povídání.

A uÏili jsme si prima den!

Ukázky vycviku psÛ bílinsk˘ch kynologÛ se tû‰ily velkému zájmu divákÛ.

Pozornost nejmen‰ích dûtí se soustfiedila na pouÈové atrakce. 

Tatínek Pokorn˘ si jarmark uÏíval se synkem.                Foto: Jan Vran˘

nesniÏuje míru profesionality,

s jakou se zhostil role hlavního

pofiadatele).

UÏijte si prima den
Potom uÏ starosta pfiivítal v tom

krásném dni v‰echny BíliÀany, po-

pfiál jim, aby se dopoledne na Mí-

rovém námûstí vydafiilo a pozval je

odpoledne do letního kina na Ky-

selku, kde nabit˘ program pokra-

ãoval. Pfiíznivce sportu upozornil

na ligu neregistrovan˘ch ve volej-

bale, která po cel˘ víkend probíha-

la v Tyr‰ovû zahradû. „TakÏe je‰tû
jednou, krásn˘ prima májov˘ den
vám v‰em a uÏijte si to,“ rozlouãil

se Josef Horáãek.

Pro kaÏdé oko i ucho nûco
PoblíÏ „Tyr‰áku“ exhibovala
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Zatímco vût‰ina mûsta se 1.
kvûtna bavila na bílinském jar-
ním jarmarku, sportovci se roz-
hodli pot˘rat tûla na volejbalo-
v˘ch kurtech v Tyr‰ovû zahradû,
kde se konal turnaj neregistrova-
n˘ch, tak zvaná Bílinská volejba-
lová liga. „Atmosféra byla perfekt-
ní,“ vzpomíná ZdeÀka Hanzlíková.

„Hrálo se ve tfiech skupinách. Vítû-
zové ze druhé a tfietí skupiny postu-
povali do skupiny vy‰‰í. Poslední
z I. a II. skupiny sestoupili o skupi-
nu níÏe. Hrálo se od 9.00 zhruba do
14.00 hodin.“ Dal‰í ãást tohoto tur-

naje se odehrála v nedûli 8. kvûtna

a poté se bude hrát aÏ do konce

ãervna 2005. Konec Bílinské volej-

balové ligy je plánován na první zá-

fiijovou sobotu ãi nedûli.

■ PrÛmyslové zóny u Chudefiic
Kolem Chudefiic se v posledních

letech soustfiedila fiada prÛmyslo-
v˘ch podnikÛ, napfiíklad Speciální
stavby Most, Topas Takáã, ABS,
poboãka sklárny na v˘robu auto-
mobilov˘ch skel Splírec a jiné.

Této prÛmyslové oblasti v‰ak

schází dokonalé technické zázemí,

ãást mûsta dosud není plynofiková-

na a je zde ‰patná kanalizace. „Pfii-
tom celá oblast plynule navazuje na
plochy vhodné pro drobné podnikání
v ulici Radovesická. Na‰ím zámû-
rem, kter˘ v nejbliÏ‰í dobû pfiedloÏí-
me Radû mûsta, je pfiipojit tyto plo-
chy inÏen˘rsk˘mi sítûmi, to znamená
zavést sem  vodu, elektfiinu a plyn
a posléze je nabídnout drobn˘m
podnikatelÛm,“ vysvûtluje místosta-

rosta Milan Pecháãek. KaÏdá strana

má tento zámûr ve svém volebním

programu a vyãlenila na nûj urãitou

finanãní ãástku. „Pfied námi je vy-
pracování studie, kterou musí Rada
mûsta a zastupitelstvo schválit. Poté
zadáme vypracování projektové do-
kumentace, coÏ by mûlo b˘t hotovo
do jara pfií‰tího roku, kdy je vhodn˘
termín pro poÏádání o dotace ze
strukturálních fondÛ Evropské
unie,“ vysvûtluje místostarosta. Do-

dává, Ïe to povaÏuje za stûÏejní úkol

do budoucnosti. „MoÏná to zní ma-
linko jako sci-fi, ale tyto plochy bu-
dou v krátké dobû ideální pro drob-
né podnikání, je tfieba se na to pfii-
pravit.“
■ Budoucnost Lesní kavárny

Unikátní kavárensk˘ pavilón
reprezentoval kníÏete Mofiice Lob-
kovice na Zemské jubilejní v˘stavû
v Praze v r. 1891. Po skonãení v˘-
stavy byl pfievezen do parku nad
láznûmi, kde dosud slouÏí jako Les-
ní kavárna. S nadsázkou lze fiíct, Ïe
pokud by se o ni mûsto v brzké do-
bû nepostaralo, „seÏerou“ památ-
kovû chránûn˘ objekt tesafiíci.

ST¤ÍPKY
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V pátek 29. dubna se do tûlocviãny DDM slétly na oslavu svého svát-
ku ãarodûjnice. Tanãily na diskotéce provázené svûteln˘mi a koufio-
v˘mi efekty a na zahradû si opékaly bufity.         Foto: Václav Weber

Omlouváme se rodiãÛm, jejichÏ fotografii z vítání obãánkÛ v obfiadní
síni Mûstského úfiadu v Bílinû jsme ochudili o jedno z dvojãátek. Napra-
vujeme svoji chybu a pfiejeme obûma dûtem, aby krásnû prospívaly a dû-
laly sv˘m rodiãÛm jen radost.                                 Foto: Václav Weber   

OTÁZKA PRO:
Antonína Moravce,
fieditele KC Kaskáda
■ Jak jste spokojen s prÛbû-
hem leto‰ního jarního jarmar-
ku?

„Myslím, Ïe se nám jarmark
povedl. Dopolední program
a pouÈové atrakce pfiilákaly na
Mírové námûstí tisíce BíliÀanÛ
i náv‰tûvníkÛ z ‰irokého okolí.
Osobnû mám velkou radost, Ïe
prostor letního kina na Kyselce
nav‰tívilo v prÛbûhu odpoledne
pfies 800 divákÛ! Vedle kvalitní-
ho programu: tfii hudební skupi-
ny, vítûzové BofieÀské ãarodûjni-
ce, dvû profesionální taneãní
skupiny, dûtské soutûÏe, táborák,
obãerstvení, bylo samozfiejmû
pfiíãinou vysoké náv‰tûvnosti
krásné letní poãasí. Program
v letním kinû trval bezmála pût
hodin!“

■ Dala se tak vydafiená slav-
nost je‰tû nûãím vylep‰it?

„Chtûli jsme pro oslavy vyuÏít
i prostor bílinského zámku, ale
z tohoto zámûru se‰lo kvÛli pro-
bíhající rekonstrukci objektu.
Pfií‰tí rok chceme nájemce zámku
opût oslovit, poÏádat ho o spolu-
práci a rádi bychom na zámecké
nádvofií umístili staroãeské ãi
stfiedovûké trhovce. Pokud se
nám to podafií, nabízí se moÏnost
uskuteãnûní oslav ve víkendovém
termínu. Pak jsme schopni uspo-
fiádat celodenní slavnosti ve mûs-
tû a tím je i zatraktivnit pro stán-
kafie. Program v letním kinû by
mohl probíhat druh˘ den. Bílin-
sk˘ jarmark by se stal víkendo-
vou akcí, do které by se mohly za-
pojit i dal‰í sportovnû rekreaãní
subjekty.“

■ Kdo se spolu s KC Kaskáda
na pfiípravû jarmarku podílel?

„Rád bych podûkoval nejenom
m˘m kolegÛm z KC Kaskáda, ale
také Shotokan karate klubu Ma-
sopust Bílina, MaÏoretkám ZU·
v Bílinû pod vedením uãitelky
DráÏìanské, vítûzÛm BofieÀské
ãarodûjnice a studentkám gym-
názia v Bílinû. ZároveÀ chci po-
dûkovat starostovi Josefu Horáã-
kovi za úvodní slova a zahájení
jarmarku. A zvlá‰tû rádi bychom
podûkovali za ochotnou spolu-
práci stráÏníkÛm Mûstské policie
Bílina, pracovníkÛm Mûstsk˘ch
technick˘ch sluÏeb Bílina a pra-
covníkÛm odboru dopravy Mûst-
ského úfiadu Bílina.“

Setkání rodákÛ z Jeni‰ova Újezda a BfieÏánek
Tfiicet let uplyne 31. prosince

2005 od okamÏiku, kdy byl Jeni-
‰Ûv Újezd vy‰krtnut ze seznamu
obcí. BfieÏánky byly zbourány
o tfii roky dfiíve, v roce 1972.
Obû obce mûly slavnou historii. 

V selsk˘ch pískovnách jiÏnû od

Jeni‰ova Újezdu bylo v 19. století

odkryto nejvût‰í pohfiebi‰tû KeltÛ

ve stfiední Evropû, ãítající na 130

hrobÛ! V písemn˘ch pramenech je

vesnice poprvé uvedena k r. 1352.

Kolem r. 1800 se v Jeni‰ovû Újez-

du vyrábûly hlinûné dÏbánky

k transportu bylanské hofiké vody.

Od druhé poloviny 19. století se

zde usazovaly rodiny horníkÛ, pra-

cujících na dolech u BfieÏánek,

Bfie‰Èan a Bíliny. ProtoÏe vesnice

leÏely v dob˘vacím prostoru dolu

Maxim Gorkij, byly zbourány

a spolu s nimi zanikl i kostel sv.

Bartolomûje v Jeni‰ovû Újezdu,

postaven˘ v r. 1743 Broggiem. Za-

tímco Jeni‰Ûv Újezd byl spí‰e nû-

meck˘, v BfieÏánkách Ïili vût‰inou

âe‰i. V posledních letech pfied

sv˘m zánikem mûly obû obce do-

hromady témûfi 3000 obyvatel.

Sraz ve Fontánû 21. kvûtna
„Moc bych si pfiál, aby na setká-

ní po tfiiceti letech pfii‰lo do
Fontány co nejvíc obyvatel obou
zanikl˘ch obcí,“ zve Milan Pechá-

ãek. „V Jeni‰ovû Újezdu jsem se
narodil a proÏil jsem tam celé dût-
ství. Na vesnici jsme Ïili jako jed-
na velká rodina. My kluci jsme
tam mûli dokonalé sportovní vyÏi-
tí. Bylo tam kluzi‰tû, fotbalové
hfii‰tû, dvû tûlocviãny. Îivot se
soustfiedil do takov˘ch organizací,
jako byl Sokol nebo hasiãi. A ves-
nick˘ch událostí, kter˘mi Ïila celá
obec, bylo hodnû. Stavûní májky,
prvomájová zábava... A poutû! Ty
v Jeni‰ovû Újezdu konkurovaly
osecké pouti a sjíÏdûlo se na nû
celé ‰iroké okolí. To víte, Ïe se mi
obãas st˘ská.“ 

Popovídat si i zatanãit
Hlavní organizátorkou setkání

rodákÛ po tfiiceti letech je AlÏbûta

Fialová, dobrá du‰e bílinsk˘ch dÛ-

chodcÛ. Do Fontány pozvala 21.

kvûtna dvû hudby, které od 16.00

hodin zahrají k poslechu i tanci.

Ale uÏ od 14.00 hodin si pamûtní-

ci popovídají a zavzpomínají.

A uvítají mezi sebou i ty, ktefií sice

nebydleli pfiímo v zanikl˘ch ob-

cích, ale rádi tam chodili.       (es)
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„Problém Lesní kavárny jsou
brouci, ktefií likvidují dfievo a kÛru,“
tvrdí Milan Pecháãek. „Letos je
v rozpoãtu mûsta vyhrazeno 300 ti-
síc korun na preventivní ochranná
opatfiení, aÈ uÏ mykologického cha-
rakteru nebo i ãásteãnou stavební
nápravu souãasného stavu.“ Pfiipo-

míná, Ïe objekt má do‰kovou stfie-

chu a pfiiznává, Ïe „tûch tfii sta tisíc
bude urãitû málo. Zúãastnil jsem se
konzultace s odbornou firmou, takÏe
uvidíme, jak˘ bude její finanãní roz-
poãet, ale první krok k záchranû
Lesní kavárny urãitû udûláme je‰tû
letos. Investiãními prostfiedky ve v˘-
‰i 250 tisíc pamatujeme i na zfiízení
malého amfiteátru vedle Lesní ka-
várny, v místech, kde je parket
z dlaÏdic. Cel˘ prostor budel zastfie-
‰en˘ a mohla by tam hrát hudba, di-
vadlo pro dûti, zkrátka slouÏil by
k zatraktivnûní Lesní kavárny
a k roz‰ífiení oddychového areálu na
Kyselce.“ 

■ BíliÀané budou ‰lapat po novém
Poãátkem jara se rozjela rekon-

strukce chodníkÛ, do níÏ byla zatím

investována ãástka 1 milion korun.

V první etapû pfiijdou na fiadu ty,

které jsou v nejneutû‰enûj‰ím stavu

a rozbité chodníky v sousedství ‰kol.

V souãasné dobû se rekonstruuje

chodník i vstup se zábradlím pfied

Z· Lidická. Dle sdûlení místostaros-

ty Pecháãka, mûsto postupnû odãer-

pá ze svého rozpoãtu na opravu

chodníkÛ 4 miliony korun. 

■ ZeleÀ v lázeÀském parku na
Kyselce bude rehabilitována

Na základû projektové doku-
mentace zpracované odbornou
firmou bude v podzimních mûsí-
cích zapoãato s obnovou a rehabi-
litací zelenû v lázeÀském parku.

Projektová dokumentace, jejíÏ ná-

roãná pfiíprava trvala pÛl roku, poãí-

tá s ozdravn˘mi fiezy stávajících

stromÛ, z nichÏ nûkteré jsou velice

vzácné a v˘jimeãné. ZároveÀ budou

vysazeny nové stromy a kefie. „To
v‰echno pfiedstavuje pfiedpokláda-
nou ãástku na hranici 3 aÏ 4 milionÛ
korun,“ uvádí Milan Pecháãek.

V tûchto dnech mûsto podává pfii-

hlá‰ku o dotaãní titul ze Státního

fondu Ïivotního prostfiedí. „Pro nás
je zajímavé, Ïe dotace mÛÏe dosáh-
nout aÏ 80 % pfiedpokládané ãást-
ky,“ zdÛrazÀuje místostarosta.

Poradna SdruÏení obrany spo-
tfiebitelÛ âR má svoji poboãku
v Teplicích, v ulici U NádraÏí. Po-
zor, opravte si, prosím, telefonní
ãíslo na její linku SOS po telefonu:
900080808. Volání je dotováno ce-
nou 8,- Kã/ min.

2 /50 grozíková˘

310/tp

Pískovi‰tím postupnû odzvonilo
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Houf mal˘ch dûtí
s kyblíãky a lopatiãkami na pís-
kovi‰ti a opodál sedící maminky,
které se na chvilku utrhly od do-
mácích prací, aby si „zdrbly“
s kamarádkami, zatímco si jejich
dûti hrají. Tak to uÏ je zfiejmû
hudba minulosti. 

„Mûstské technické sluÏby ne-
jsou schopny dodrÏet normy, které
stanovuje nafiízení Krajské hygie-
nické stanice Ústeckého kraje
o Ochranû vefiejného zdraví, proto
bylo do dne‰ního dne zavezeno
zhruba 60 pískovi‰È ve mûstû,“ vy-

svûtluje paní Pfiibylová. V provozu

zÛstane 15 vefiejn˘ch pískovi‰È,

plus pískovi‰tû na koupali‰ti,

u azylového domu a v parku.

„Je‰tû neÏ jsme pískovi‰tû zavez-
li, nabízeli jsme je nájemníkÛm nû-
kter˘ch blokÛ  do správy,“ fiíká sta-

rosta Josef Horáãek. „Mûsto by ve
své reÏii navezlo písek, ale oni by
se museli smluvnû zavázat, Ïe bu-
dou pískovi‰tû na noc zavírat
a udrÏovat, aby odpovídalo hygie-
nické normû. Samozfiejmû by sami
hradili i hygienická ‰etfiení  prová-
dûná pracovníky KHS.  Nikdo o to
neprojevil zájem,“ krãí starosta ra-

meny. „Jakmile si na sebe mûli vzít
takové bfiímû, couvli. Hygienické
normy jsou hodnû tvrdé, ale já se
ani nedivím,“ zdÛrazÀuje. „VÏdyÈ
kolik se ve mûstû potuluje koãek
a psÛ a v‰ichni chodí na písek.
A pfies den si v tom mají hrát dû-
ti?“

Maminky se sv˘mi mrÀaty v bílin-
ském Klokánku v DDM.

A co o tom problému soudí hygieniãka?
Mgr. Miroslava Slavíková, ve-

doucí odboru hygieny dûtí a doros-
tu KHS Ústeckého kraje, pracovi‰-
tû v Teplicích, je nejpovolanûj‰í vy-
svûtlit, jaká zdravotní rizika hrozí
dûtem na zneãi‰tûném pískovi‰ti.

„Pfii‰lo-li dítû do kontaktu s pís-
kem zneãi‰tûn˘m v˘kaly psÛ a koãek,
to znamená, Ïe si strãilo ‰pinavé ruce
do úst nebo písek spolklo, mÛÏe one-
mocnût toxoplazmózou, toxokarózou,
lambliózou nebo si domÛ pfiinést
hlísty ãi ‰krkavky. Onemocnûní mÛÏe
vyústit aÏ v zánût mozkomí‰ních plen
nebo se mohou larvy cizopasníkÛ
usadit v rÛzn˘ch orgánech. Nebezpe-
ãí nehrozí jenom dûtem. Napfiíklad
na toxoplazmózu jsou velmi citlivé
i tûhotné Ïeny a pokud onemocní,
mohou potratit nebo porodit dítû
s po‰kozen˘m mozkem. Právû poãet
nemocn˘ch toxoplazmózou v posled-
ních nûkolika letech stoupá. V uply-
nul˘ch dvou t˘dnech byl v okrese Te-
plice hlá‰en pfiípad tûhotné Ïeny, kte-
rá onemocnûla toxoplazmózou
i s váÏn˘mi následky pro plod.“
■ Jsou zvífiecí v˘kaly v pískovi‰ti
jedin˘m zdrojem moÏn˘ch one-
mocnûní?

„Pískovi‰tû jsou ãasto zneãi‰tûná
také odpadky a stfiepy, ale i pouÏit˘-
mi injekãními stfiíkaãkami.“
■ Pískovi‰tû b˘vají v majetku mûst
a ta si stûÏují, Ïe nejsou schopna
dostát va‰im hygienick˘m poÏa-
davkÛm.

„PoÏadavky na mikrobiální kvali-
tu písku v pískovi‰tích vycházejí ze
Zákona o ochranû vefiejného zdraví,
kde je uvedeno, Ïe provozovatel pís-
kovi‰tû je povinen zajistit, aby písek
uÏívan˘ ke hrám dûtí nebyl mikrobiál-
nû, chemicky a parazitárnû zneãi‰tûn

nad hygienické limity upravené pro-
vádûcí vyhlá‰kou. Vyhlá‰ka byla vy-
dána v roce 2004 a mikrobiální limi-
ty zde nejsou tak pfiísné jako ve vy-
hlá‰ce pfiede‰lé. Bude-li pískovi‰tû
zakryté, povolené limity by nemûly
b˘t pfiekroãeny. Za kvalitu písku v pís-
kovi‰ti je plnû zodpovûdn˘ provozo-
vatel, kter˘ musí zváÏit, u kolika pís-

kovi‰È je schopen zajistit dodrÏení hy-
gienick˘ch limitÛ. Vyhlá‰ka neudává,
jak˘m zpÛsobem má provozovatel za-
jistit nezávadnost písku, zda oploce-
ním nebo zakrytím pískovi‰tû. Mûsta
a obce by mûly informovat své obãa-
ny o tom, která pískovi‰tû spravují,
a která by tudíÏ mûla b˘t hygienicky
nezávadná.“

ÎákÛm v Aléské zpfiíjemní konec
roku multimediální uãebna

V̆ znamn˘m krokem na cestû k modernímu a kvalitnûj‰ímu zpÛsobu

vzdûlávání je zfiízení multimediální uãebny v Z· Aléská. 

„Je to uãebna, v níÏ je umístûn pfiístroj, kter˘ zajistí ve‰kerou v˘uku
prostfiednictvím nejmodernûj‰ích médií, jeÏ hlavnû dûti dobfie znají, vi-
dea, DVD, CD, umoÏní  pfiístup na internet a práce na poãítaãi,,“ vy-

jmenovává Mgr. Gabriela Hudáková, zástupkynû fieditelky. Ta zázraãná

ma‰inka stála necel˘ch 200 tisíc korun a vyuÏijí ji Ïáci v‰ech vûkov˘ch

kategorií, od první aÏ po devátou tfiídu. „Lze ji pouÏít pfii v˘uce skuteãnû
v‰ech pfiedmûtÛ vãetnû tûlocviku,“ zdÛrazÀuje Gabriela Hudáková. V pfií-

padû tak zvan˘ch v˘chov uvede pfiístroj Ïáky do jakési virtuální reality

a oni si na pomyslném hfii‰ti vyzkou‰í napfiíklad strategii pfii fotbalovém

zápasu nebo postavení hráãÛ pfii volejbale. V mnohém to pfiipomíná po-

ãítaãové hry a moÏná proto je multimediální uãebna od první chvíle dût-

mi velmi vyhledávaná. „Domníváme se, Ïe dûti se tu budou cítit lépe neÏ
mnozí uãitelé a samy si vynutí, aby do multimediální uãebny chodily co
nejãastûji,“ soudí zástupkynû fieditelky.
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KULTURNÍ SERVIS

KVùTEN 2005

MùSTSKÉ DIVADLO 
■ Nedûle 15. kvûtna od 14.00 h.
Honza a drak. Loutková pohád-

ka. Vstupné: 35,- Kã

■ Pondûlí 16. kvûtna - Úter˘ 17.
kvûtna. SoutûÏ § 11/55. Pofiádá

DDM Bílina.

■ Stfieda 18. kvûtna od 8.30
a 10.00 h. O Aniãce ze mlejna.
Pohádka. Vstupné: 50,- Kã

■ Pondûlí 23. kvûtna od 19.00 h.
Tfii na laviãce. Vstupné: 170,-

130,- Kã

■ Pátek 27. kvûtna. Trampoty
PéÈi HouÀouska. Divadlo Cirkus

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA
■ Sobota 14. kvûtna od 20.00 h.
Koncert skupin Garage +
Grock. Vstupné: v pfiedprodeji:

70,- Kã, na místû: 100,- Kã

■ âtvrtek 19. kvûtna od 18.30 ho-
din. „Setkání s... LE·KEM SE-
MELKOU. Vstupné: 30,- Kã

MÍROVÉ NÁMùSTÍ BÍLINA
Pátek 20. kvûtna od 9.00 h. V˘-
tvarka za ‰kolou. Pouze pro pfii-

hlá‰ené jednotlivce a kolektivy. 

GALERIE POD VùÎÍ
V̆ stava obrazÛ a vyfiezávan˘ch fi-

gurek Modrá je dobrá. Jifiina Ro-

mová a Jakub Rom

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
V̆ stava obrazÛ p. Tótha - Prolíná-
ní

KINO HVùZDA
■ âtvrtek 12. kvûtna od 18.00 h.
Pátek 13. kvûtna od 17.30 a 20.00

h. Smím prosit. âeské titulky,

Vstupné: 60,- Kã

■ Úter˘ 17. kvûtna od 18.00 h.
Stfieda 18. kvûtna od 17.30 a 20.00

h. ¤ada ne‰Èastn˘ch pfiíhod. ães-

ké titulky. Vstupné: 55,- Kã

■ âtvrtek 19. kvûtna od 18.00 h.
Pátek 20. kvûtna od 17.30 a 20.00

h. Román pro Ïeny. Nevhodné

do 15 let, Vstupné: 70,- Kã

P¤EDSTAVENÍ PRO DùTI
■ Sobota 21. kvûtna od 15.00 h.
Krtkova dobrodruÏství III.
Vstupné: 20,- Kã

FILMOV¯ KLUB DIVÁKA
■ Sobota 21. kvûtna od 18.00 h. 
Jeho fotr, to je lotr! Komedie,

USA. Vstupné: 35,- Kã

■ 24. kvûtna od 18.00 h. Stfieda
25. kvûtna od 17.30 a 20.00 h. Pa-
parazzi. Nevhodné do 15 let, 84

minut, Vstupné: 60,- Kã

■ âtvrtek 26. kvûtna od 18.00 h. 
Pátek 27. kvûtna od 17.30 a 20.00

h. Hrdinové z fií‰e GAJA. Vstup-

né: 55,- Kã

■ Úter˘ 31. kvûtna od 18.00 h.
Hlas mofie. Drama, âeské titulky.

Vstupné: 60,- Kã

Kostel Na Újezdû oÏil díky „zu‰ce“!
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Ve ãtvrtek 28. dubna
byl kostel Na Újezdû opût otevfie-
n˘ vefiejnosti. Uãitelé a Ïáci Zá-
kladní umûlecké ‰koly v Bílinû tu
nejprve dopoledne odehráli ge-
nerální zkou‰ku a od 17.00 hodin
i sváteãní koncert. 

TûÏko fiíci, kdy se v tom polo-

rozpadlém svatostánku naposledy

shromáÏdilo tolik lidí. Ale vzhle-

dem k tomu, Ïe kostel Zvûstování

Panny Marie ãítá svoji historii od

konce 16. století a poslední archiv-

nû doloÏené opravy se zde usku-

teãnily v 80. letech 19. století, lze

pfiedpokládat, Ïe andûlské hlavy

u stropu hledûly na takov˘ nával

naposledy pfied sto lety! Není nad

to, kdyÏ jsou protagonisty koncer-

tu dûti. To se v hledi‰ti sejdou ba-

biãky (a v na‰em pfiípadû dokonce

i jedna prababiãka!), rodiãové,

sourozenci...  (V na‰em pfiípadû

i miminkovského vûku, ktefií le-

h˘nce ru‰ili. MiminkÛm budiÏ od-

pu‰tûno, ne tak uÏ nûkter˘m „te-

tám,“ které usilovnû drbaly, aniÏ

by je hudba jakkoli ru‰ila).

Od dechÛ po hlasy
Po úvodních slovech Mgr. Sva-

topluka Va‰uta se kostelní lodí ro-

zeznûly hedvábné tóny pfiíãné flét-

ny v rukou pÛvabné Barbory Ma‰-

kové, za kytarového doprovodu

uãitele Adama ·mejkala. NaãeÏ

pfied publikum napochodovali roz-

ko‰ní Mravenci z „pfiípravky“ uãi-

telky Eli‰ky ·imkové. Ve spojení

s pfiedchozím Chopinem to byl

vhodnû zvolen˘ aperitiv jako pfií-

slib toho, Ïe u‰i posluchaãÛ budou

nakrmeny dosytosti. 

Od Mourata po Webera
Mourat, Novák, Domeniconi,

Fischer, Pujol, Mozart, Tesafi,

Dowland, Berthier, Arbeau, Hän-

del...  V závûru zaznûla píseÀ „Na

senû“ z muzikálu Malováno na

skle a pÛsobivou teãkou se stal

sbor „V‰e psát od prvních fiádkÛ“

z muzikálu Jesus Christ Superstar,

kter˘ dûti zazpívaly pod taktovkou

uãitelky Aleny HyÈhové. Abychom

nepfieskoãili ostatní muzikanty,

pfiedstavili se Andrea Krupková -

flétna, Radim Pecháãek a Jan

·lajchrt - kytary, Jakub Fischer -

trubka, uãitel Matûj Olejár - klavír

a uãitelka Barbora Bryndová, kyta-

ra. Uãitel Luká‰ Vytlaãil se zahrál

v duu pfiíãn˘ch fléten s Katefiinou

·auerovou a tradiãnû krásnû zazpí-

valy „Komofiinky“ vedené Veroni-

kou Duchoslavovou.

Koncert skonãil, aÈ Ïije dal‰í!
¤editel Jifií Kopa podûkoval ar-

cidûkanství Bílina za inspirativní

prostor, kter˘ byl jeho ÏákÛm po-

skytnut k muzicírování. „Atmosfé-

ra byla pûkná,“ nechal se sly‰et Li-

bor Kubala: „Hodilo se to sem,

takÏe jsem z toho mûl i jin˘ záÏi-

tek, neÏ Ïe jsem se jenom pfii‰el

podívat na dceru.“ „Já tu mûla pra-

vnuãku,“ usmívala se Jarmila âer-

máková. „I kdyÏ jsem rozená Bíli-

Àaãka, nikdy jsem v tom kostele

nebyla a moc se mi to tady líbilo!“  

Barbora Ma‰ková a uãitel Adam ·mejkal.             Foto: Eva Stieberová

Jakub Fischer - trubka, uãitel Luká‰ Vytlaãil - klavír.

Zájezdy mûsta Bíliny v roce 2005
Mûsto nabízí sv˘m obãanÛm celkem 11 tuzemsk˘ch zájezdÛ dle

níÏe uvedeného rozpisu. Prodej místenek se uskuteãní v pátek, t˘-
den pfied odjezdem, v podatelnû MûÚ. Autobus odjíÏdí z Mírové-
ho námûstí v Bílinû (zastávka MHD). Podrobné informace o zá-
jezdu budou zvefiejnûny na v˘vûsce MûÚ vÏdy v dobû jeho pro-
deje. Informoval místostarosta Roman ·ebek

7. 5. 2005  Praha         50 Kã

11. 6. 2005 Praha           50 Kã

2. 7. 2005  âesk˘ Krumlov - Lipno      120 Kã

23. 7. 2005 Orlík, Tábor 100 Kã

6. 8. 2005  Chodské slavnosti - DomaÏlice 80 Kã

27. 8. 2005 V̆ stava Zemû Ïivitelka - âeské Budûjovice 100 Kã

24. 9. 2005  Zahrada âech - Litomûfiice 40 Kã

fiíjen  Kralovice - houby 50 Kã

22. 10. 2005 Praha        50 Kã

26. 11. 2005 Praha   50 Kã

17. 12. 2005 Praha  50 Kã
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Atletická sezona zahájena
Za sluneãného poãasí uspofiá-

dal Atletick˘ klub Bílina v sobo-
tu 30. dubna zahajovací závody.
V hojném poãtu 242 závodníkÛ
se bílin‰tí atleti rozhodnû ne-
ztratili. Mnoh˘m se podafiilo
vylep‰it si své osobní rekordy.
VÛbec poprvé byla pfii soutûÏi
pouÏita nová diskafiská klec,
kterou atletick˘ klub zakoupil
díky finanãnímu pfiíspûvku od
mûsta Bíliny. Z v˘sledkÛ bílin-
sk˘ch závodníkÛ:

60 m: Hauschke 7,49, Nechvá-

tal 7,61, ·Èastn˘ 7,77, Dudová

8,61, BartÛÀková 8,62, Nechváta-

lová 8,72, Ïáci: Johanna T. 8,74,

Sat˘nek 9,07, Jura‰ík 9,17, ·war-

cová 8,80, Urbanová 9,21, Vaníko-

vá 9,40, 300 m: Kalus 35,84, Pod-

rouÏek 37,68, Nechvátal 38,49, Jo-

hanna R. 38,49, BartÛÀková 43,83,

Dudová 45,58, Lindová 45,74,

1000 m: 2. Kidora 2:32,83, 4. Baj-

bora 2:38,83, v˘‰ka: 3. Hauschke

1,90, 4. Souãek 1,85, dálka: 2. Pe-

tr 6,88, 4. S˘kora 6,42, 4. Lindová

5,15, Ïáci: Sat˘nek 4,41, Goron

3,99, Janík 3,96, Urbanová 4,10,

Pulchartová 4,04, Koule 5 kg: 1.

Tuláãek 19,71, koule 4 kg: 4. Ma-

fiík 9,99, 3. Îofková 11,41, koule 3
kg: 2. Svobodová 8,80, 5. Vaníko-

vá 7,58, 6. Rosezinová 7,54, disk
1,5 kg: 1.  Tuláãek 54,16, disk 1
kg: 3. Kolaja 23,72, 1. Îofková

40,17, 5. Grachová 22,53, 7. Adle-

rová 22,45, o‰tûp: 1. Bafitipán

51,71, 2. Emingr 44,61, 3. Hausch-

ke 36,84.                               (kÏ) 

Bûh na 300 m, zleva v modrobíl˘ch dresech Radek Johanna, Miroslav
Grach a Jifií Nechvátal.                                           Foto: Václav Weber

Kanaìan, kter˘ nezapomnûl, Ïe je âechem

Díky lidem jako je pan Müller

a jeho lidem, ktefií nám vyjdou

vstfiíc.  Je to pohoda, kdyÏ jsme

devût tisíc kilometrÛ  daleko,  Ïe

tady máme nûkoho, na koho se

mÛÏeme spolehnout. A taky bych

chtûl podûkovat restauraci, Ïe pro

moje lidi zajistila to velké obãer-

stvení na rozlouãenou. To si bu-

dou pamatovat. 

Jaro a Kanaìané opût v hotelu
U lva. V˘bûr mlad˘ch hokejistÛ
provincie Alberta pfiiváÏí âecho-
kanaìan Peter Lumír. S v˘pra-
vou pfiistává ve Frankfurtu nad
Mohanem a potom autobusem
do âech. JiÏ více neÏ deset let.
Od hranic si bere mikrofon a vy-
práví KanaìanÛm ãeskou histo-
rii od  PfiemyslovcÛ.  Ani po pa-
desáti letech ji nezapomnûl. Le-
tos pfiivezl s odstupem 14 dnÛ
dvû v˘pravy. A tak jsme se ho ze-
ptali, kolikát˘ to je  pobyt v Bíli-
nû. 

Díky panu Müllerovi jsme tady

tfietí rok. Poprvé nám dal led, kdyÏ

jsem myslel, Ïe ho máme jinde

a on se nad námi smiloval. Tehdy

jsem nevûdûl kam mám jít. Od té

doby nám moc pomáhá a já jsem

mu za to vdûãn˘. 

■ Jak˘ jste mûli letos program?
Nehráli jsme tady na turnaji, ale

pan Müller nám zajistil dost ledu,

Ïe jsem si mohl pro jedno muÏstvo

pozvat ãtyfii soupefie. Pro roãník 91

i 93 jsme mûli pût soupefiÛ. To je

nádherná pfiíprava, protoÏe potom

odjíÏdíme na Svûtov˘ pohár do

Rakouska. Moje první muÏstvo se

tam dostalo do finále a druhé muÏ-

stvo roãník 91 vyhrálo v konku-

renci muÏstev ze 16 zemí.  To je

nádhera a je to díky na‰í pfiípravû

v Bílinû. 

■ Jste tedy s podmínkami v Bíli-
nû spokojeni?

■ Jaké máte plány pro pfií‰tí
rok?

NeÏ jsme jeli, zaãali jsme praco-

vat na dvou roãnících 92 a 94, kte-

ré byly znovu pozvány do Svûto-

vého poháru. Rádi bychom se zú-

ãastnili i zdej‰ích turnajÛ  a pokud

to nevyjde, vûfiím, Ïe mi pan Mül-

ler zajistí nûkolik hodin tréninkÛ

a také zápasy, abychom mohli hrát

s muÏstvy z okolí. 

■ Jak vidíte ãesk˘ hokej?
Já sám zaãal pfied lety v Litvíno-

vû jako mal˘ ho‰ík.  Vím také z ka-

nadské historie, Ïe ve 20. letech ta-

dy hrál hráã Buckna a pfiivezl sem

tro‰ku kanadsk˘ hokej. Kanada

a âechy jsou v hokeji hroznû spo-

jené. A to je pro mû nádhera, kdyÏ

obû strany jsou pro mû zaslíbené.

Text a foto: 
Oldfiich Bubeníãek

Dne 2. 4. 2005 se pod zá‰titou Sportclubu
uskuteãnil v zelené hale v Tyr‰ovû zahradû
Velikonoãní amatérsk˘ florbalov˘ turnaj.

Zúãastnila se druÏstva: Sportclub Bílina, Kafáã
Bílina, âerná kaÀka Teplice, Kruté stfiely Duchcov
a Dûti z Koufiové hory Litvínov. Poslednû jmeno-
van˘ t˘m, za nûjÏ v útoku nastoupil brankáfi extra-
ligového HC Chemopetrol Litvínov Kamil Jarina,
pfiedvádûl nejhezãí a nejúãinnûj‰í florbal a po prá-
vu vyhrál. 1. Dûti z Koufiové hory Litvínov, 2. Kru-
té stfiely Duchcov, 3. âerná kaÀka Teplice, 4.
Sportclub Bílina, 5. Kafáã Bílina. 

Za Sportclub Bílina, Martin Köhler


