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Bílinsk˘ jarmark
■ LADA LAIBLOVÁ

Bílina - Na Mírovém námûstí se

jako tradiãnû konal podzimní jar-

mark, kter˘ pofiádalo Kulturní

centrum Kaskáda ve spolupráci

s mûstem Bílina. Nejmlad‰í ná-

v‰tûvníci mûli moÏnost vyzkou‰et

rÛzné pouÈové atrakce. Pfiímo na

námûstí bylo postaveno podium,

kde se stfiídaly rÛzné hudební nebo

divadelní Ïánry. Pro seniory zahrá-

la dechová hudba BíliÀaãka a

s modernûj‰ím stylem se pfiedsta-

vila hudební skupina Miniband.

Své umûní pfiedvedlo Panoptikum

Maxe Fische. Kolem námûstí byly

rozestavûny stánky s obãerstvením

a rÛzn˘mi artikly. U galerie Pod

vûÏí jste mohli zakoupit  stolní bí-

linsk˘ kalendáfi na rok 2006. K vi-

dûní byla i módní pfiehlídka Marti-

ny Tuháãkové nebo kadefinická

show, kde svoje umûní pfiedvedla

kadefinice Lenka Jírová. Za farou

byla moÏnost si prohlédnout a za-

stfiílet z historick˘ch zbraní. „Le-

to‰ní jarmark jsme chtûli koncipo-

vat tak, abychom uspokojili v‰ech-

ny vûkové kategorie. Také jsme

jarmark trochu roz‰ífiili a napfiíklad

u plavecké haly si dûti mohly za-

jezdit na motokárách. Zájem byl

tak velk˘, Ïe jedna z motokár ná-

por dûtí nevydrÏela. Vût‰inou jsme

se setkali s pozitivními ohlasy, ale

zaznûly i ty kritické. Star‰í obãané

by rádi vidûli více obchodních

stánkÛ. Dorost by si pfiál více adre-

nalinov˘ch atrakcí a populární ka-

pely. Samozfiejmû, Ïe pfii organizo-

vání dal‰ího jarmarku budeme

z tûchto pfiipomínek vycházet,“ do-

plnil  Petr Mácha.

Mûsto Bílina bude mít své hudební CD
Pravdûpodobnû jiÏ koncem le-

to‰ního roku dojde v Bílinû ke kfitu

hudebního CD Mûsto Bílina, pfii-

ãemÏ jiÏ samotn˘ zpÛsob jeho vy-

tváfiení jej fiadí mezi mimofiádné

kulturní poãiny v rámci celé âR.

O jeho vzniku nerozhodl Ïádn˘

„orgán“ od zeleného stolu, ale rodí

se v duchu hesla „Národ sobû“ na

základû iniciativy a za pfiispûní sa-

motn˘ch obãanÛ a pfiátel Bílinské-

ho regionu. Do této chvíle se jiÏ na

jeho realizaci podafiilo získat úcty-

hodn˘ch 356 500!!! Kã od obãanÛ

i firem. 

Díky tomu je moÏné vyproduko-

vat CD s technickou i umûleckou

podporou na zcela profesionální

úrovni. Co do stylu se bude pohy-

bovat na rozhraní váÏné a populár-

ní hudby. Ústfiední píseÀ tvofií

vlastní skladba Mûsto Bílina auto-

rÛ celého projektu Z. Rendla ml.

a R. ·tûpánka, jeÏ zazní ve zpí-

(Pokraãování na str. 7)

Sly‰et báseÀ o rodném mûstû v podání profesora Radovana Lukavského
je mimofiádn˘m záÏitkem. Na snímku dále zleva majitel hudebního studia
Vladimír Kuãera, Zdenûk Rendl ml., René ·tûpánek a  Mgr. Zdenûk Svo-
boda, Ph.D.
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Emílie DUSILOVÁ, 
44 let, nezamûstnaná:

„ANO. Více policis-

tÛ v ulicích by urãitû

mûlo zv˘‰it bezpeãí.

AlespoÀ tu také do-

hlédnou na pofiádek.

âím více stráÏníkÛ,

tím tu bude moÏná ko-

neãnû vût‰í klid.“

Jifií VIMR,
59 let, dÛchodce: 

„ANO. Pokud se

stráÏníci zamûfií pfiede-

v‰ím na dodrÏování

pofiádku, budu jen rád.

Zapotfiebí by tu bylo

mnohem více policej-

ních hlídek.“

Lenka ·ABATOVÁ,
22 let, barmanka: 

„ANO. Uvítám více

policejních hlídek v

ulicích Bíliny. Je‰tû

aby se tu ale stráÏníci

opravdu pohybovali,

aby tudy jen neprojeli

autem a neslehla se

pak po nich zase zem.“

Anna ·ROTOVÁ, 
74 let, dÛchodkynû: 

„ANO. Bylo to uÏ

zapotfiebí. A mohlo by

tu b˘t klidnû i více

stráÏníkÛ. âlovûk aby

se tady bál vyjít k ve-

ãeru na ulici. Zv˘‰e-

ním hlídek by se mo-

hla sníÏit kriminalita a

zv˘‰it bezpeãí.“

K. KLOTZOVÁ, 
24 let, na matefiské: 

„NE. Myslím si, Ïe

tu nebude bezpeãno

ani po zv˘‰ení poãtu

hlídek. To by tu stráÏ-

níci museli b˘t na kaÏ-

dém kroku ãtyfiiadva-

cet hodin dennû. A ne,

Ïe tudy obãas jen pro-

jedou v autû.“

Jan KOHSTÁL, 
41 let, operátor: 

„NE. Zv˘‰ením po-

ãtu stráÏníkÛ se bez-

peãnost na sídli‰ti ne-

zmûní. Bylo by lep‰í,

kdyby pfiímo tady po-

blíÏ parku mûli poli-

cisté stálou sluÏeb-

nu.“  

Bude Bílina více bezpeãná po zv˘‰ení poãtu stráÏníkÛ
Na bílinském sídli‰ti se ptal a fotografoval JAN VRAN¯

Dlouhodob˘m fie‰ením je vzdûlání  a zamûstnání
Bílina - Více stráÏníkÛ a policis-

tÛ v ulicích sice nemusí pÛsobit es-

teticky, ale jsou momenty, kdy jiné

fie‰ení není. Taková situace trvá jiÏ

del‰í dobu v na‰em nejstar‰ím Pa-

nelovém sídli‰ti. NeuváÏen˘m

prodejem v‰ech obecních  bytÛ

ztratilo mûsto jakoukoliv kontrolu

nad jejich pfiidûlováním v uvedené

lokalitû.  Dnes sem jsou sestûhová-

ni mnohdy problémoví nájemci

z okolí Prahy a jin˘ch míst, kde si

tím majitelé uvolní byty mnohem

vût‰í finanãní hodnoty neÏ jsou ta-

dy. Smutnou realitou Panelového

sídli‰tû jsou dûtské gangy, které

okrádají nejen své vrstevníky, ale

i dÛchodce. Ty samé skupiny zne-

pfiíjemÀují Ïivot obyvatelÛm domÛ

s peãovatelskou sluÏbou. BûÏnou

souãástí Ïivota sídli‰tû se stala

ukradená a vykradená auta ãi byty.

V nûkter˘ch vûÏov˘ch domech Ïijí

slu‰ní nájemníci jako v ghetech.

Z celého zastupitelstva zde bydlí

pouze tfii zastupitelé za KSâM.

A právû na základû jejich poznatkÛ

a pfiipomínek, se kter˘mi se na nû

obãané obracejí, byl zpracován

materiál pro radu a zastupitelstvo

mûsta na zlep‰ení situace.   Do roz-

poãtu na pfií‰tí rok bylo schváleno

nav˘‰ení pro pût nov˘ch stráÏníkÛ.

Tím bude moci mûstská policie

stavût nepfietrÏitû dvouãlennou

hlídku v sídli‰ti.  Starosta jednal

s okresním policejním fieditelem

o nepravidelném posilování hlíd-

kami Policie âR. Souãástí opatfiení

je i posouzení intenzity vefiejného

osvûtlení, jeho kvality a také pro-

fiezu stromÛ, které osvûtlení stíní.

Pravidelnû provádût údrÏbu zelenû

a Ïiv˘ch plotÛ, aby se nemohly stá-

vat úkrytem nekal˘ch ÏivlÛ. 

To je jedna ãást, která se dá na-

plánovat finanãnû a obsadit pra-

covníky. Druhá otázka zní, co bu-

de s tímto sídli‰tûm dál. Herny asi

nejsou tím nejlep‰ím fie‰ením pfii

v˘chovu dûtí a mlad˘ch ze sídli‰tû.

Svoji úlohu zde má sociální odbor

mûsta, rómsk˘ poradce a sv˘m dí-

lem ke zlep‰ení situace a pÛsobe-

ním na v˘chovu mlad˘ch chce pfii-

spût organizace âlovûk v tísni.

Bûhem na dlouhou traÈ, ale také

jednou ze základních moÏností

zlep‰ení, je vzdûlání. Pokud róm-

ské dûti nedosáhnou  uãÀovského

nebo stfiedo‰kolského vzdûlání,

budou jednou v postavení jako je-

jich rodiãe, kdy pro nekvalifikova-

né prakticky Ïádná práce není.

A pokud  není práce, zÛstávají

pouze sociální dávky a spousta

volného ãasu, kter˘ se musí nûjak

„zabít“. Na druhou stranu, pokud

se práce objeví, ãasto se jiÏ neob-

jeví zájemci o ní. Vstávat ráno

v pût hodin se mÛÏe povaÏovat za

nehumánní.  Problém tady je a ne-

dá se pfiehlíÏet. Zaji‰tûní vefiejného

pofiádku je jen prvním krokem. 

Oldfiich BUBENÍâEK

Zelená hala na „Tyr‰áku
„

Tato montovaná sportovní hala

je v souãasné dobû znaãnû po‰ko-

zená. Do haly stfiechou zatéká, je

zniãená podlaha, náklady na tope-

ní jsou znaãnû vysoké a v nepo-

slední fiadû je v katastrofálním sta-

vu sociální zafiízení. Na tak velkou

halu je znaãnû zastaralé a nevyho-

vující. „Jak postupovat pfii rekon-

strukci této sportovní haly se pfii-

pravily dvû varianty. 

Ta první není aÏ tak radikální

a znamená to, Ïe zachováme sou-

ãasn˘ stav a opraví se stfiecha

a podlaha. Pfied 5 lety bylo namon-

tované v hale sálavé plynové tope-

ní, které by mûlo b˘t úspornûj‰í.

Druhá varianta je radikálnûj‰í a tu-

díÏ nároãnûj‰í. 

Zadá se projektová dokumenta-

ce na kompletní rekonstrukci s tím,

Ïe by se hala v budoucnu pouÏíva-

la k více sportÛm. To by znamena-

lo celkové zateplení stfiechy, bokÛ

a roz‰ífiení sociálního zázemí

vãetnû sprch.

Je to návrh do investiãního plá-

nu na rok 2006 s tím, Ïe bychom

poÏádali ministerstvo kultury

a sportu o dotaãní titul. V souãas-

nosti je to jediná víceúãelová spor-

tovní hala v Bílinû a mûsto by mû-

lo takovou sportovní halu urãitû

mít k dispozici,“ zdÛraznil místos-

tarosta Milan Pecháãek.          (lal)

INZERÁT 2X60

WUSTENROT 621/TP
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Na‰e mûsto se

zaãíná pomalu

zviditelÀovat na

poli hudebním.

Bílina bude mít

své hudební CD

do kterého se

zaãínají zapojo-

vat v‰ichni ti,

ktefií mají s hudbou nûco spoleãné.

AÈ uÏ jsou na volné noze nebo se

sdruÏují v nûkterém pûveckém

krouÏku. „Jsem opravdu rád, Ïe se

na‰la skupina lidí, která nejen pfii-

‰la na tuto my‰lenku, ale zaãala ji

i realizovat. My‰lenka je dobrá

a pro mûsto to bude pfiínos. Na CD

by se mûli pfiedstavit v‰ichni ti,

ktefií reprezentují kulturu v Bílinû

v oblasti hudby. V̆ raznû se tak

zviditelní pûveck˘ krouÏek, samo-

statní umûlci, ale i obãané se mo-

hou do projektu aktivnû zapojit.

Z ãásti by se také mûla pfiedstavit

rómská kultura. Celé toto hudební

dílo je dûláno profesionálnû na vy-

soké úrovni a vûfiím, Ïe se setká

s pozitivním ohlasem.

„Chtûl bych je‰tû na závûr zmí-

nit, Ïe akce, kterou pofiádalo Kul-

Slovo starosty ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

turní centrum Kaskáda, zájezd do

Prahy na muzikál „Tfii mu‰ket˘fii“,

se opravdu vydafiila. Osobnû vítám

co pan Moravec dûlá pro Bílinu

a chtûl bych mu touto cestou podû-

kovat. Je vidût, Ïe mûsto kulturou

opravdu Ïije. Kc Kaskáda má ne-

pfieberné mnoÏství akcí, které jsou

schopni zvládnout a zvládají je

skvûle. 

Hlavnû bych chtûl reagovat na

ohlasy náv‰tûvníkÛ divadla v Pra-

ze, kter˘m se muzikál líbil a byli

by rádi, kdyby se v budoucnu nû-

co podobného uskuteãnilo. Pan

Moravec je ãlovûk na svém mís-

tû, kter˘ pfiinesl do Bíliny zase

nûco nového a za to zasluhuje ná‰

dík.“

■ INVESTIâNÍ PLÁNY
NA ROK 2006.
Pomalu se blíÏí konec roku, in-

vestiãní tituly jsou zcela vyãerpá-

ny a zaãínají se pfiipravovat nové.

Nûkteré plány se podafiilo zrealizo-

vat jiÏ v tomto roce, jiné naopak

teprve na svou realizaci ãekají. Ja-

ké budou dal‰í investiãní kroky

blíÏe vysvûtlil místostarosta pro

vûci investiãní Milan Pecháãek.

„Ano, plán investic se jiÏ pfiipravu-

je a má jakási nepsaná pravidla, Ïe

do investiãního plánu nastupují vû-

ci, které nebyly zrealizovány v mi-

nulém roce nebo nebyly schváleny.

Proto byly dány do  „pofiadí“ a jed-

nat se o nich bude v prvé fiadû. Na

tomto postupu se dohodli zástupci

politick˘ch stran.  Samozfiejmû

je‰tû pfiibudou dal‰í podnûty na no-

vé investice, které vyplynuly z to-

hoto roku, názorÛ politick˘ch

stran, obãanÛ, sportovních klubÛ,

pfiíspûvkov˘ch  a spoleãensk˘ch

organizací z Bíliny. V̆ ãet je samo-

zfiejmû ‰ir‰í a finanãnû nároãn˘

a mûsto by nemohlo v‰e zrealizo-

vat. Z tohoto dÛvodu se vytvofií in-

vestiãní odbor a na základû poÏa-

davkÛ se pfiedloÏí na schÛzi u kula-

tého stolu politick˘ch klubÛ a ti se

k dané vûci vyjádfií. Poté následuje

rada,  zastupitelstvo a vznikne no-

v˘ návrh na investiãní akce v reál-

n˘ch finanãních moÏnostech mûs-

ta. V leto‰ním roce jsme vytipova-

li investice tak, aby podíl mûsta

byl co nejmen‰í a bylo vybudová-

no nebo opraveno co nejvíce ob-

jektÛ za minimálních finanãních

prostfiedkÛ, ale za úãasti rÛzn˘ch

dotaãních titulÛ.                     (lal)

■ ZA KULTUROU  
DO MOSTU.
V Bílinû to teì Ïije, jak uÏ jed-

nou fiekl pan starosta. Bílinské di-

vadlo je teì plnû vytíÏené a to je

dobfie. Ov‰em jsou i jiná divadelní

pfiedstavení, která se nedají hrát

v bílinském divadle a to z dÛvodÛ

technick˘ch. „Nedávno jsem byl

v mosteckém divadle na pfiedsta-

vení „Kladivo na ãarodûjnice“ na

které mû pozval fieditel Mûstského

divadla PhDr. Václav Hofmann.

Dohodli jsme se, Ïe mostecké di-

vadlo bude zaji‰Èovat autobus

zdarma  pro obãany Bíliny, ktefií

by mûli zájem o divadelní pfiedsta-

vení v mosteckém divadle. Mos-

tecké divadlo má ‰ir‰í vyuÏití

a umoÏÀuje hlavnû technicky  ode-

hrát i pfiedstavení, která potfiebují

vût‰í prostor. Pan fieditel Hofmann

pfiijede do Bíliny s nabídkou diva-

Náv‰tûva z polské Bilgoraje

Bílina - 9.záfií nav‰tívila Bílinu delegace z polské

Bilgoraje. Tato setkání se uÏ stávají pomalu tradicí.

S delegací, kterou tvofiili Stefan Oleszak a Andrej

Lecki dorazilo 6 stfielcÛ, aby se tak zúãastnili stfie-

leck˘ch závodÛ. Pro delegaci byl pfiipraven bohat˘

program. Po uvítacím ceremoniálu na radnici pfievzal

starosta J.Horáãek z rukou S.Oleszaka obraz Bíliny.

Polská delegace pfiedává obraz B9liny starostovi Josefu Horáãkovi.  

Nechybûla prohlídka Bíliny, Teplic a v neposlední fiadû

náv‰tûva hipodromu v Mostû. Pol‰tí delegáti se nene-

chali samozfiejmû ujít náv‰tûvu „Kafáãe“. S. Oleszak

pracuje v souãasné dobû jako fieditel nemocnice v Bil-

goraji a proto ho zajímalo i na‰e zdravotnické zafiízení,

které také nav‰tívil. Zajímala ho hlavnû ekonomická

stránka, coÏ je pochopitelné, protoÏe stejnû jako u nás

i v Polsku musí neustále fie‰it finanãní otázky. „Je ‰ko-

da, Ïe musíme neustále fie‰it finanãní stránku nemocni-

ce a nemÛÏeme se  vûnovat zdraví obãanÛ tak, jak by-

chom chtûli,“ fiekl S. Olezsak .

Dále probíhala jednání ohlednû v˘mûnn˘ch pobytÛ

dûtí na táborech. „Tyto v˘mûnné pobyty budou i nadá-

le zachovány, jelikoÏ mají pozitivní ohlas a obû strany

a hlavnû dûti jsou spokojeni. Trochu naprázdno vy‰la

komunikace ohlednû podnikání, kde jsme mûli snahu

o spolupráci. V budoucnu bychom chtûli tyto podnika-

telské zámûry uskuteãnit a to hlavnû tím, Ïe bychom

rádi vidûli nûkteré polské investory pfiímo v Bílinû.

Nepfiímo by se tak trochu i zaãala fie‰it otázka vysoké

nezamûstnanosti. Pfií‰tí rok se bude konat v Bílinû kon-

ference druÏebních mûst, tak doufáme, Ïe podnikatel-

ská sféra se v Bílinû zlep‰í,“ vysvûtlil místostarosta

Milan Pecháãek. 

J. Mrázová, S. Olezsak, Z. Hanzlíková a A. Spáãilo-
vá v lesní kavárnû Kafáã.
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

delních pfiedstavení ze kter˘ch vy-

bereme ty nejatraktivnûj‰í. Samo-

zfiejmû zajistíme potfiebnou publi-

citu buì v mediích, plakátech nebo

v místním rozhlase. Vûfiíme, Ïe ta-

to akce bude mít u obãanÛ kladnou

odezvu a nabídku mosteckého di-

vadla budou vyuÏívat,“ sdûlil sta-

rosta Josef Horáãek.

■ Z¤ÍZENÍ âOI V BÍLINù
âeská obchodní inspekce zfiídila

pro obãany kanceláfi  v Bílinû.

Kontaktní pracovník bude k dispo-

zici jednou za 14 dní na Mûstském

úfiadû v Seifertovû ulici ve dvefiích

ãíslo 203. Jak nám sdûlila pracov-

nice âOI, „tuto kanceláfi nám dalo

k dispozici mûsto a bude mít v˘-

hradnû informaãní charakter.

V praxi to bude znamenat, Ïe bu-

deme podávat informace spotfiebi-

telÛm ohlednû vadného zboÏí. Nut-

no podotknout, Ïe ne ve v‰ech pfií-

padech je spotfiebitel v právu. Po-

kud se vyskytne nûjak˘ problém,

mohou obãané oslovit kontaktního

pracovníka a poÏádat ho o radu,

jak postupovat napfiíklad pfii rekla-

maci zboÏí.“                         (lal)

■ „INFORMAâNÍ MEMO-
RANDUM“ PRO LÁZNù.
Mûsto Bílina stále hledá inves-

tory pro objekt lázní a proto pfii-

stoupilo k dal‰ím krokÛm. PraÏská

firma NEXA dostala za úkol zpra-

covat tzv. „informaãní memoran-

dum“, které má slouÏit k lep‰í ori-

entaci investorÛ. Jak po stránce fi-

nanãní, tak provozní. „Informaãní

memorandum je v˘ãet informací,

které by v pfiípadû zájmu mohl in-

vestor vyhodnotit. V prvé fiadû jsou

to finance a provozu schopnost láz-

ní. Toto memorandum bude po-

skytnuto v‰em zájemcÛm, ktefií by

se chtûli podílet na rekonstrukci

lázní nebo ji provádût samostatnû.

V podmínkách pfii v˘bûru na pod-

nikatelsk˘ zámûr bylo, aby firma,

která vyhraje pfiímo iniciovala u in-

vestorÛ úãast na rekonstrukci. Fir-

ma NEXA tvrdí, Ïe v souãasné do-

bû probíhá jednání se dvûma inves-

tory, ale kdo konkrétnû má o láznû

zájem zatím tají. Investiãní memo-

randum, které nás vy‰lo na

150.000,- Kã padlo tedy na úrod-

nou pÛdu, jelikoÏ investory jiÏ hle-

dat nemusíme, ale uÏ je máme. AÏ

firma NEXA odtajní informace

o investorech budeme jiÏ s nimi

jednat sami,“vysvûtlil místostaros-

ta Milan Pecháãek, kter˘ byl povû-

fien jednáním za mûsto.          (lal)

Co se dûje na Kostrlíku?
Krátká zpráviãka z jednání rady

mûsta oznámila obãanÛm fakt, Ïe

mûsto jako majitel pozemku povo-

lilo Bílinské pfiírodovûdné spoleã-

nosti vykonávání managementu na

lokalitû Kostrlík. Co to vlastnû

znamená? Zásluhou P. Jaro‰e, ãle-

na Bílinské pfiírodovûdné spoleã-

nosti a zároveÀ pracovníka Agen-

tury ochrany pfiírody a krajiny byl

na tomto malém vr‰ku za nádraÏím

objeven cenn˘ zbytek typické stfie-

dohorské skalní stepi, kter˘ byl

shledán natolik v˘znamn˘m a zá-

roveÀ ohroÏen˘m, Ïe byl dán pod-

nût k vyhlá‰ení této ‰patnû pfiístup-

né lokality uprostfied mûstské zá-

stavby  chránûn˘m územím se sta-

tusem pfiírodní památky. Kromû

návrhu na vyhlá‰ení pfiírodní pa-

mátkou je ale  potfieba tuto lokalitu

uchránit pfied agresivním postu-

pem plevelÛ a náletov˘ch dfievin

a proto se Bílinská pfiírodovûdná

spoleãnost rozhodla o tuto budoucí

pfiírodní památku dlouhodobû pe-

ãovat s cílem její charakter uchrá-

nit a rozvinout. Pro spoleãnost to

znamenalo podstoupit úfiední ana-

bázi na nûkolika institucích spoje-

né s moÏností získání státní dotace

na v˘kon péãe o krajinu. Nakonec

se podafiilo v‰echna povolení zís-

kat a kfiovinofiez mohl zazpívat

svou bruãivou písniãku pfii kosení

na této léta netknuté lokalitû. Pra-

videlné seãení a m˘cení agresiv-

ních kfiovin je totiÏ hlavní podsta-

tou plánované péãe o tuto lokalitu.

Úãelem seãení je tedy hlavnû po-

tlaãení tûch druhÛ rostlin, které

jsou pro tento typ biotopu cizí

a podpofiit v˘voj rostlin, které jsou

na lokalitû pfiirozené. Bílinská pfií-

rodovûdná spoleãnost není v této

snaze na Bílinsku jediná. Na dal-

‰ích lokalitách zde podobnû jiÏ

del‰í dobu pÛsobí t˘m Bofiena ze

sdruÏení Arnika a SOP Hasina

Louny. Do vlastního v˘konu péãe

se zapojili jak dospûlí tak pfiede-

v‰ím dût‰tí ãlenové Bílinské pfiíro-

dovûdné spoleãnosti - oddíl Bílin-

ské sojky.                        K. Mach
pfiedseda Bílinské 

pfiírodovûdné spoleãnosti

Pod poseãenou bufiinou se dá najít leccos.                          Foto: K. Mach

Rada mûsta Bíliny na své 18. schÛzi
konané dne 21. záfií 2005 mimo jiné 
uloÏila:
■ Místostarostovi pro vûci inves-
tiãní p.Pecháãkovi jednat s hlídací

agenturou DAGO o zji‰tûní zv˘‰e-

né  ostrahy  v areálu b˘valé Z· Te-

plické Pfiedmûstí. 

■ Vedoucímu ONI  pfiedloÏit radû
mûsta provozní fiád buÀkovi‰tû

a azylového domu. 

schválila:
■ Uzavfiení smlouvy mezi mûstem
Bílina a D.F.T Studio - sdruÏení,

Praha, jejímÏ pfiedmûtem je finanã-

ní podpora a spolupráce na projek-

tu âeská republika láznû v Evropû. 

■ Uzavfiení pojistné smlouvy na
poji‰tûní majetku mûsta a odpo-

vûdnosti na rok 2006 s âeskou po-

ji‰Èovnou, a.s.

■ ProdlouÏení smlouvy s KOO-
PERATIVOU, a.s. na povinné

smluvní poji‰tûní motorov˘ch vo-

zidel mûsta,  do 31. 12. 2006.

■ Uzavfiení dodatku ã.1 ke smlou-
vû o v˘pÛjãce se Z·, Bílina, Lidic-

ká 31/18, od 1. 9. 2005 (pfiiãlenûní

tûlocviãny z b˘valé Z· Teplické do

smlouvy o v˘pÛjãce a omezení do-

by v˘pÛjãky sportovní haly v Tyr-

‰ovû zahradû do 31.12.2005)

■ Uzavfiení nájemní smlouvy

hospodafiení na skládce Chotoven-

ka-pískovna, za srpen  2005.

■ Informaci odboru Ïivotního pro-
stfiedí ve vûci Ïádosti spoleãnosti

EKOLES - PROJEKT s. r. o., Jab-

lonec nad Nisou, pracovi‰tû Dûãín,

o povolení kácení dfievin - dopro-

vodné zelenû podél silnice I. tfiídy

ã. I/13, v úseku Bílina - odboãka

na Îelenice.

■ Zápis komise pro Ïivotní pro-
stfiedí, dopravu a v˘stavbu ze dne

5. záfií 2005. 

■ Splnûní usnesení , kter˘m bylo
uloÏeno místostarostovi pro vûci

investiãní jednat s firmou NeXA,

s. r. o. Praha, o moÏném vypraco-

vání informaãního memoranda

o lázních v Bílinû touto firmou. 

■ Pfiípravu dvou pracovních cest
do druÏebního mûsta Dippoldis-

walde, za úãelem podpisu dotací

z EU a navázání spolupráce mezi

seniory.                Kvûch Ladislav
tajemník MûÚ Bílina

s panem Petrem Loosem  na pro-

nájem nebytov˘ch prostor  - b˘va-

lá optika na ÎiÏkovû námûstí ã. 58,

o v˘mûfie 85 m2, za cenu dle smûr-

nice mûstského úfiadu, s úãinností

od 1. fiíjna 2005, na dobu neurãi-

tou, za úãelem vyuÏití prostor pro-

dejny a servisu v˘poãetní techniky

a sluÏby VT s tím, Ïe Ïadatel pro-

vede nutné opravy prostor na

vlastní náklady bez nároku na ja-

koukoliv kompenzaci. 

■ Zámûr opravy povrchu na pro-
stranství u budovy  SEBY, v ná-

vaznosti na realizovanou akci SÚS

Ústí n.L.

projednala a doporuãuje ZM  ke
schválení:

Prodej dfievoobrábûcího stroje

ze zru‰ené Z· Teplická 555. 

projednala a doporuãuje ZM ne-
schválit:
■ Zmûnu vyhlá‰ky ã. 50, ve smys-
lu zru‰ení bodu 5  v odst. I. pfiílohy

ã. 2  této vyhlá‰ky, kde je uvedeno

stání velkokapacitního kontejneru

v Jeni‰ovské ul. - u garáÏí. 

projednala a vzala na vûdomí:
■ Zápis bytové komise ze dne 12.
záfií 2005, bez pfiipomínek a infor-

maci fieditelky MTSB o v˘sledku

S úpln˘m znûním usnesení
RM se lze seznámit na úfiední
desce MûÚ Bílina nebo v se-
kretariátu starosty mûsta.
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■ P¤ÍJEMNÉ CHVÍLE 
S ¤EDITELEM
Ledvice - MládeÏnick˘ sport je

dnes zcela závisl˘ na sponzorech

a podpofie mûst a obcí. Tedy ten

masov˘, o ostatním ani nemluvím.

Pokud by nepomáhala mûsta

a sponzofii, stal by se sport v˘sa-

dou pouze zlomku dûtí, které mûly

jedno ‰tûstí. Narodily se rodiãÛm,

ktefií mají na sportování peníze.

Proto potû‰í, Ïe mezi v˘znamné

sportovní sponzory patfií i Nadace

Duhová energie Skupiny âEZ. My

máme za humny Elektrárnu Ledvi-

ce a právû sem pozval fieditel Josef

Ka‰parÛ zástupce AK Bílina, TK

Dubí, Top Ten Team Teplice, HC

Draci Bílina  a knihovny Kosto-

mlaty. Oficiálnû v‰em pfiedal ‰eky

Duhové energie, které jsou podpo-

rou mládeÏnického sportu a kultu-

ry. V pfiátelské besedû se fieditel

svûfiil, Ïe sám b˘val aktivní sporto-

vec a rekreaãní sport pûstuje do-

dnes.  Pfiitom vyslovil pfiesvûdãení,

Ïe nadace pomÛÏe sportovcÛm

i v pfií‰tím roce.  Zástupci bílin-

sk˘ch ocenili, Ïe v˘raznou podpo-

ru má bílinsk˘ sport ve vlastní rad-

nici.                                     (ob)

■ JEDNÁNÍ O NOVÉ 
PODOBù NÁMùSTÍ
Bílina - Mírové námûstí v cent-

ru  je tradiãním místem mnoha ak-

cí, které se zde pravidelnû pofiáda-

jí. Má v‰echno, co má historické

námûstí mít, tedy radnici, podlou-

bí, ka‰nu, Morov˘ sloup, hotel,

kostel  i mnoho obchodÛ.  ¤ada

domÛ je ménû ãi více úspû‰nû re-

konstruovaná a tak mimo rekon-

strukce âerného konû nám zb˘vá

samotná plocha námûstí.  Je urãitû

‰koda, Ïe tak málo obãanÛ se se-

známilo se tfiemi návrhy, jak by

mûlo Mírové námûstí v budoucnu

vypadat. Pfiesto se musí rada roz-

hodnout, na kterou variantu zadá

projekt.  Proto jsme se jako zástup-

ci  volebních stran  se‰li, abychom

se spoleãnû poradili nad studiemi.

Zástupci nezávisl˘ch, komunistÛ

a âSSD se nakonec shodli na jed-

nom návrhu, kter˘ by obohatili

o nûkolik dal‰ích prvkÛ.  Samo-

zfiejmostí je, Ïe z centra námûstí

zmizí zaparkovaná auta a ty se pfie-

sunou na obvod plochy.  Námûstí

„protáhnou“ dvû fiady stromÛ

a zv˘razní se ka‰na i Morov˘

sloup.  Na posouzení památkáfiÛ

bude pfiesunutí BoÏích muk od

kostela.  U Morového sloupu se

odhalí spodní dlaÏba námûstí, kte-

Lampiónov˘ prÛvod
Stává se jiÏ pomalu tradicí, Ïe páteã-

ní veãer pfied podzimním jarmarkem
se koná v Bílinû

lampiónov˘ prÛvod. Ne jinak tomu by-

lo i v pátek 9.záfií. Rodiãe se sv˘mi rato-

lestmi, které drÏeli v rukou lampióny se

se‰li jiÏ v 19 hodin na Mírovém námûstí,

kde na pódiu zpívala Zuzana Norisová

a Zbynûk Fric. Po dvacáté hodinû se prÛ-

vod za asistence Mûstské Policie pfiesunul

na Letní kina Na Kyselce, kde bylo pro-

mítnuto pásmo kreslen˘ch pohádek.

„Zájem o tuto akci nás samozfiejmû tû-

‰í a náv‰tûva byla je‰tû vût‰í neÏ v loÀ-

ském roce. Poãasí nám pfiálo a dûtí s lam-

pióny byla spousta,“ fiekl nám spokojenû

Petr Mácha z kulturního centra Kaskáda.

Jak nám dále sdûlil, nav‰tívilo letní kino

ten veãer na 900 lidí, ãímÏ lze povaÏovat

lampiónov˘ prÛvod za velice zdafiilou

akci.                                             (lal)

FotoreportáÏ z bíliského jarmarku

Dûti si mohly zajezdit na motokárách.

Prodej bílinského kalendáfie zaznamenal velk˘ úspûch.

Panoptikum Maxe Fische pfiedvedlo své umûní. Prodejní stánek DDM.                       Foto: V. Weber

K poslechu zahrála dechová kapela BíliÀaãka.

PouÈové atrakce udûlali nejvíce radost dûtem.
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rá je asi 90 centimetrÛ pod souãas-

nou. UvaÏuje se o dal‰ích pfiedza-

hrádkách a námûstí dostane nové

osvûtlení. Rekonstruovaná Bfie-

Ïánská ulice by mûla volnû na ná-

mûstí navazovat. V radû mûsta se

seznámíme s doplnûnou studií

podle na‰ich pfiipomínek a potom

se definitivnû rozhodne o zadání

projektu.  Celá rekonstrukce pro-

bûhne za pfiedpokladu, Ïe se na ní

podafií získat potfiebné dotace. 

Oldfiich Bubeníãek 

■ BUDE V BÍLINù DAL·Í
HYPERMARKET?
O tom bude jednat rada mûsta na

svém zasedání 5.fiíjna. Nov˘ hy-

permarket by mûl b˘t situován na

místo, kde v souãasné dobû stojí

autobusové nádraÏí. „To by se mu-

selo    pfiesunout k vlakovému nád-

raÏí. Není to vûc jednoduchá, pro-

toÏe nás je‰tû ãeká jednání se zá-

stupci Dopravního inspektorátu,

âesk˘ch drah s Povodím Ohfie

a dal‰ími. Jedná se o hypermarket

Tesco, které je napfiíklad v Mostû,“

pfiedeslal místostarosta Milan Pe-

cháãek.                                (lal)

■ HOSPODÁ¤SKÁ
KOMORA
Hospodáfiská komora, která má

zázemí v Mostû a její zastoupení,

které je v Bílinû by mûlo b˘t rela-

tivnû souãástí vybírání podmínek

pro v˘bûrová fiízení. Nabízejí se

tak dal‰í v˘hody jako napfiíklad za-

stupování firem v rÛzn˘ch organi-

zací, podporu podnikání, vyfiizová-

ní úvûrÛ a dal‰í. „Pfiímo v Bilgora-

ji se projednávaly obchodní kon-

takty. V minulém roce jsme jedna-

li s firmou, která se zab˘vala v˘ro-

bou nábytku a mûla zájem o umís-

tûní své prodejny v Bílinû. Oslovi-

la se tedy firma Jamall, která má

svou poboãku v âeské republice.

Posléze tato firma od tohoto zámû-

ru ustoupila. Bilgoraj jsme opût

v leto‰ním roce nav‰tívili, kde se

konala konference druÏebních

mûst. Mûstu jsme pfiedali nové

kontakty, letáky a samozfiejmû v˘-

sledky jednání ohlednû podnikatel-

sk˘ch zámûrÛ v Bílinû. Teì samo-

zfiejmû záleÏí jak se k tomu posta-

ví mûsto Bílina. Osobnû jsem ob-

drÏel pozvánky z druÏebních mûst

napfiíklad z Ukrajiny, Polska a Slo-

venska. Urãitû by stálo za úvahu

tato mûsta nav‰tívit a pokusit se

o nûjakou dohodu ohlednû podni-

katelsk˘ch zámûrÛ a jin˘ch ob-

chodních ãinností. Pfii náv‰tûvû

Vzpomínka na „Babí léto„

V sobotu 17.záfií se konal 7.roã-

ník folk - country - bluegrassové-

ho festivalu v areálu koupali‰tû

Bílina - Kyselka. Jak se celá akce

zdafiila zhodnotil hlavní pofiadatel

festivalu Jindra LuÀák. „I pfies ne-

pfiíznivé poãasí si na festival na‰lo

cestu hodnû pfiíznivcÛ této muzi-

ky. Celou akci hodnotím jako vel-

mi zdafiilou, protoÏe do Bíliny pfii-

jely v‰echny pfiedem avizované

kapely. Nejvût‰í úspûch podle

oãekávání mûla urãitû kapela

Druhá tráva s Robertem KfiesÈa-

nem, ale i ménû známé kapely ne-

zÛstaly pozadu. I letos jsme pfii-

pravili pro dûti spoustu her a sou-

tûÏí. Opût nás pfiekvapila bezpro-

stfiednost dûtí, které soutûÏily

o sladkou odmûnu a pro lízátko by

udûlaly cokoli. Pfiipravena byla

i dûtská pûvecká soutûÏ, kde ve

star‰í kategorii zvítûzila Veronika

Ulipová, která byla nejlep‰í

i v loÀském roce. V pfií‰tím roce

budeme pofiádat soutûÏ pro ama-

térské kapely a tfii nejlep‰í vystou-

pí na 8.roãníku Babího léta v Bíli-

nû.“ 

Dûkujeme pofiadatelÛm : kapele

K¤ÁP, Jifiímu Beránkovi s rodinou

a „Jindrovi LuÀákovi s rodinou“ 

Lada Laiblová

Veronika Ulipová

Druhá tráva s Robertem KfiesÈanemPofiádající Bílinská kapela „Kfiáp“

Bílinská kapela „Víprdek“.

Bez tûchto subjektÛ by nebylo moÏné takov˘to festival vÛbec uspofiádat Jan KÛs - Lisec - Bílina; 3NET
- Teplice; Severoãeské Doly a.s. - Bílina; CHY-TEP - Bílina; Ekodendra - Teplice; Sever Plus - Bílina; Trio
- Duchcov; fa HAKIM s.r.o - Bílina; Technické sluÏby mûsta Bílina; Mûsto Bílina

Tento nástûnn˘ kalendáfi
vznikl jako podûkování v‰em
patriotÛm a obãanÛm mûsta Bí-
liny. Na pfiání obãanÛ mûsta se
pfiipravil kalendáfi, kde jsou za-
chyceny fotografie souãasné Bí-
liny a fotografie z let minul˘ch.
Proto se jsme kalendáfi pojme-
novali „Promûny Bíliny“. Chtûl
bych touto cestou podûkovat
ZdeÀku Dvofiákovi, kter˘ nejen
zapÛjãil dobové pohlednice, ale
podílel se téÏ na grafické úpra-
vû kalendáfie.

Objednávky pfiijímá knihku-
pectví na Mírovém námûstí.

Václav Weber

Nástûnn˘ kalendáfi na rok 2006
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v Bilgoraji jsem jednal se staros-

tou, kter˘ nám navrhl nov˘ podnût

na podnikatelsk˘ zámûr. Jedná se

o rÛzné zahradnické potfieby, ale

hlavnû o dfievûné montované dom-

ky, lavice,  zkrátka zahradní náby-

tek. Jak je v‰eobecnû známo, tak

polské dfievo je jedno z nejlevnûj-

‰ích a proto cenovû velmi dostup-

né. Vûfiíme, Ïe zástupci Hospodáfi-

ské komory a zástupci mûsta na-

jdou spoleãnou fieã a vyãlení se tak

prostory pro tento druh zboÏí a ko-

neãnû se tak naplní my‰lenka ob-

chodu na mezinárodní úrovni,“ vy-

svûtlil Jan ·ámal, ãlen Hospodáfi-

ské komory.                            (lal)

■ PLAVECKÁ HALA
DOSTALA NOV¯ KABÁT.

Plavecká hala pro‰la pfies letní ob-

dobí mal˘mi, ale dost podstatn˘mi

zmûnami. Tato dnes uÏ skoro histo-

rická budova pfiímo volá po rekon-

strukci. K jak˘m vylep‰ením pfies le-

to‰ní léto do‰lo a jak˘ mají zmûny

ohlas nám povûdûla vedoucí areálu

Diana Blah˘nková. „Prvofiad˘m

úkolem byla urãitû rekonstrukce

sprch a sociálního zafiízení jak

v dámské, tak v pánské ãásti. S v˘-

sledky jsme zatím spokojeni a ohlasy

náv‰tûvníkÛ plavecké haly jsou klad-

né. V souãasné dobû je teplota u ba-

zénu 30 °C a teplota vody 27 °C, coÏ

je dost velké nav˘‰ení teploty oproti

uplynul˘m létÛm. Vy‰li jsme tak

vstfiíc náv‰tûvníkÛm, ktefií si na tep-

lotu vody dost stûÏovali. V budoucnu

se chceme zamûfiit na podlahu v sau-

nû, která by uÏ také potfiebovala vy-

mûnit. Pfií‰tí rok bych chtûla navrh-

nout opravu ‰aten v˘mûnu skfiínûk

a podlahy, které tu vlastnû jsou od ro-

ku 1977.  S vylep‰ováním plavecké

haly bychom rádi pokraãovali i v bu-

doucnu, ale dÛleÏité jsou samozfiej-

mû finance.“                              (lal)

Nové sprchy.           Foto: V.Weber

(Dokonãení ze str. 1)
vané i orchestrální podobû. Sólo-

vého partu se zhostí bílinské ve-

fiejnosti známá ãeská sopranistka s

bílinsk˘mi kofieny Pavlína Seniã,

jíÏ postupnû  podpofií poãetné

muÏské, Ïenské a dûtské sbory,

tvofiené obãany a pfiátely na‰eho

mûsta a regionu. Orchestrální po-

doba skladby bude téÏ tvofiit pod-

klad recitaci básnû Mûsto Bílina

od stejné autorské dvojice. SvÛj

hlas jí propÛjãila legenda ãeského

pfiednesu, herec ãinohry Národní-

ho divadla, profesor Radovan Lu-

kavsk˘.

O dal‰ích 10 skladeb, jeÏ CD

dotvofií, se interpretaãnû podûlí ‰i-

roké spektrum bílinsk˘ch pfiízniv-

cÛ hudby zahrnující dlouhodobû

osvûdãené soubory jako Schola

Viva, Komofiinka, Ïáky místních

Mûsto Bílina bude mít své hudební CD
‰kolsk˘ch zafiízeních vãetnû peda-

gogick˘ch sborÛ, ale téÏ dal‰í, do-

sud nikde neorganizované pfiízniv-

ce hudby ãi „jen“ patrioty, ktefií

chtûjí svou tro‰kou do ml˘na pfii-

spût ke zrodu tohoto jedineãného

kulturního poãinu. Pro v‰echny ty-

to „prof. Klezlou neopracované

nad‰ence“ je otevfiena moÏnost

zazpívat si v bezpeãí velkého sbo-

ru jednu sloku refrénu skladby

Mûsto Bílina a navÏdy se tak zafia-

dit mezi „ten kalibr umûlcÛ“, jeÏ

se !!!bûÏnû (vypustit slovo „bûÏ-

nû“) objevuje na hudebních nosi-

ãích. Síla mohutného sboru dodá

refrénu neopakovatelnou sílu, pfii-

ãemÏ nûjak˘ ten pfiípadn˘ fale‰n˘

tón nad‰eného amatéra lze v hu-

debním studiu technicky elimino-

vat. Sólové party budou naopak,

zejména pro místní mladé zpûvá-

ky, mimofiádnou pfiíleÏitostí pre-

zentovat své kvality po boku pro-

fesionálních umûlcÛ. Jakákoli

podpora talentÛ formátu sleãny

Kláry Kozlovské je bezpochyby

poãinem, jeÏ posiluje kulturní po-

tenciál na‰eho mûsta v budouc-

nosti.  

Jak bylo napsáno v˘‰e, projekt

bílinského hudebního CD je dnes

pfiedstavován ãtenáfiÛm BZ jiÏ ve

stadiu, kdy se k nûmu pfiipojila s

chutí pomoci vytvofiit spoleãnû

kulturní poãin dlouhá fiada bíliÀá-

kÛ, od pfiedstavitelÛ mûsta, podni-

katelsk˘ch subjektÛ, obãanÛ i tûch

nejmen‰ích obãánkÛ. V následují-

cích ãíslech vás budeme postupnû

seznamovat „s kuchyní“ na‰eho

CD, dnes pfiedstavujeme Organi-

zaãní t˘m a aktuální seznam spon-

zorÛ. 

Zá‰titu nad projektem Hudební CD Mûsta Bíliny pfiijal:
Josef Horáãek, starosta mûsta

Organizaãní t˘m: Zdenûk Rendl ml., autor projektu

a ústfiední skladby, ãlen Rady mûsta; René ·tûpánek, autor

projektu a ústfiední skladby, uãitel hudby na Z·; Jifií Kopa,
autor jedné ze skladeb na CD, fieditel Základní umûlecké

‰koly; Mgr. Zdenûk Svoboda Ph.D., pfiedseda komise pro

‰kolství, kulturu a sport, ãlen Rady mûsta

âestné ãlenství v organizaãním t˘mu: Ing. Antonín Vin-
cenc, ¤editel Severoãesk˘ch dolÛ a.s. - Doly Bílina

Za mediální podpory spoleãnosti âlovûk v tísni - Spo-

leãnosti pfii âeské televizi, o.p.s.                                      

âíslo úãtu: 78-4779550257-0100
SEZNAM P¤ISPùVATELÒ: âlenové a ãestní ãlenové
organizaãního t˘mu: Josef Horáãek 10 000 Kã; Ing. An-

tonín Vincenc 10 000 Kã; Zdenûk Rendl ml. 10 000 Kã;

René ·tûpánek 10 000 Kã; Mgr. Zdenûk Svoboda, Ph.D.

10 000 Kã – Firmy: Severoãeské doly a.s. - Doly Bílina

30 000 Kã; HPM Servis s.r.o. Most 20 000 Kã; Stanislav

Tejãek - Elektroservis 20 000 Kã; Stavební firma Îejdlík

Josef 20 000 Kã; STAMD - Petr Arpá‰ 20 000 Kã; Hakim

- stavební firma Bílina 20 000 Kã; SOFIS Czech Republic

20 000 Kã; Pavel Prchal - autodoprava 20 000 Kã; ESOX

ETC s.r.o. 20 000 Kã; HAVI s.r.o., stavební firma 20 000

Kã; Stavby silnic a Ïeleznic 20 000 Kã; Idealfenster, a.s.

20 000 Kã; ARTECH s.r.o. 15 000 Kã; PS projekty s.r.o.

10 000 Kã; AZ SANACE 10 000 Kã; Mgr. Anna Spáãilo-

vá - Lékárna Salvia 10 000 Kã – Obãané: Jan ·ámal 10

000 Kã; Peter Kováã  1 000 Kã; Petra Helclová 300 Kã;

Bohumil Peták 100 Kã; Ervín Koritko 100 Kã

KaÏd˘ bílinsk˘ obãan se mÛÏe pfiihlásit do pûveckého

sboru nebo podpofiit projekt finanãnû. JiÏ za pfiíspûvek

100Kã dostane kaÏd˘ darem právû CD Mûsto Bílina a bu-

de uveden na jeho obalu a na stránkách Bílinského zpravo-

daje jako pfiispûvatel projektu. Hlásit se do sboru, pfiispût

a tím si jiÏ dopfiedu zajistit CD, mÛÏete v informaãním

centru, kde vám bude téÏ vystaven pfiíslu‰n˘ doklad. 

Informovat se mÛÏete také na tel. ãísle 777 254 206  -

p. René ·tûpánek                                      Lada Laiblová, 
s vyuÏitím materiálÛ  organizaãního t˘mu projektu HCMB 

Nejvût‰í radost z moÏnosti podílet se na natáãení hudebního CD mají dûti. Fotografie zachycuje Ïá-
ky s pedagogy v uãebnû Hudební v˘chovy Z· Lidická.

V pfií‰tím ãísle BZ najdete o Hu-
debním CD Mûsta Bíliny mimo ji-
né: Seznam deseti skladeb, jeÏ vy-
jdou na CD spoleãnû s „Mûstem
Bílina“. ReportáÏ ze setkání a na-
táãení s profesorem Radovanem
Lukavsk˘m.
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KULTURNÍ SERVISZ VAÎICH DOPISÒ...

FEJETON

Kulturní servis  fiíjen 2005

Mûstské divadlo

Nedûle 16. fiíjna od 14.00

hodin

Pohádka „O stateãné princeznû

Mánû“

Pohádka na motivy Josefa La-

d y

Najde se stateãná osoba, která

vysvobodí Honzu?

Hraje Malé Divadélko z Prahy.

Vstupné: 40,- Kã; dûti do 3 let

zdarma délka 60 minut

Pondûlí 17. fiíjna od 19.00

hodin

„Nahniliãko“

Komedie o polistopadovém

zbohatlíkovi v podání pfiedních

praÏsk˘ch hercÛ. V hlavní roli

Ivana Ch˘lková, Jan Kraus,

Eva Holubová. 

Vstupné: 240,- 220,- 180,-

120,- 70,- Kã

Kulturní dÛm fontána

Sobota 1. fiíjna

od 20.00 hodin

Koncert skupiny „TRA-

BAND“

Jako pfiedkapela vystoupí sku-

pina „Mrakopla‰“

Vstupné: v pfiedprodeji 60,- Kã

na místû 90,- Kã

Pondûlí 10.fiíjna          od 18.30

hodin

Setkání s „Královnou“

Setkání s Miss 2005 Lucií Krá-

lovou

Úter˘ 11. fiíjna

od 19.00 hodin

Zahájení „Taneãních“

âtvrtek 13. fiíjna od 19,00

hodin

Dámská jízda - Oceláfii

Zábavná show „Pouze pro dá-

my“ 

Vstupné: pfiedprodej 70,- Kã

na místû 90,- Kã

Úter˘ 18. fiíjna

od 19.00 hodin

Taneãní

Kino Hvûzda

Sobota 1. fiíjna

od 18.00 hodin

Pád tfietí fií‰e

Film vznikl na základû knihy

osobní sekretáfiky Adolfa Hit-

Add : Kam s ním!
Rád bych zareagoval na fejeton „Kam s ním?“ z mi-

nulého zpravodaje. âlánek se t˘ká nauãné stezky na

BofieÀ, zam˘‰lí se nad jejím stavem, nezafiazeností

k nûkomu a dal‰ími doprovodn˘mi jevy. Snad nûkteré

vûci osvûtlím. Nauãnou stezku vyprojektovali a desky

navrhli v devadesát˘ch letech studenti Bílinského

gymnázia pod vedením vynikajícího uãitele zemûpisu

Mgr. Kuãery. S podporou projektu Phare se podafiilo

koneãné zpracování  panelÛ a jejich instalaci zadat

profesionální firmû. Se‰itové vydání prÛvodce po na-

uãné stezce lze zakoupit v prodejnû knihy na námûstí.

JiÏ od zaãátku, bylo zfiejmé, Ïe autofii podcenili místní

podmínky. To ãemu fiíkáme „antropogenní eroze“ ne-

bo jednodu‰eji vandalizmus v‰em naivÛm nastavilo

tvrdé zrcadlo. BohuÏel, na BofieÀ se nechodí jenom za

krásnou pfiírodou, ale také se jednodu‰e „zhulit“ nebo

opít, na stezce v blízkosti chaty se bûÏnû povalují  pre-

zervativy pouÏité dûvami nabízejícími své sluÏby na

parkovi‰ti pod chatou. Kromû tûchto drsnûj‰ích civili-

zaãních projevÛ je zde bûÏn˘ pohyb mimo stezky (to

je samozfiejmû  v rezervaci zakázáno a povoleno to

mají pouze ãlenové Horolezeckého svazu) a po celé

trase aÏ na vrchol se bûÏnû válejí odhozené papírové

kapesníãky a dal‰í hygienické potfieby, plechovky

a PET lahve od nápojÛ, obaly od cigaret, oplatek, bon-

bónÛ a tak dále. Bílinská pfiírodovûdná spoleãnost

a fiada dal‰ích aktivistÛ s odpadky marnû bojuje a no-

sí je po pytlích dolÛ za nelib˘ch pohledÛ provozova-

tele chaty, kterému tak zaplÀují popelnice. Odpadky

tady rostou mnohem lépe neÏ houby. Zvlá‰tní  sloÏení

náv‰tûvníkÛ a motivace k náv‰tûvám Bofinû vede

i k neÏádoucímu  pfiístupu  nûkter˘ch tûchto náv‰tûv-

níkÛ k panelÛm nauãné stezky - stávají se cílem agre-

se. Milovníky pfiírody ale i horolezce toto pfiivádí

k zoufalosti. Pfiíli‰ bohatá náv‰tûvnost Bofinû a necitli-

vost fiady náv‰tûvníkÛ degraduje jeho kvalitu jako pfií-

rodnû cenné lokality a osobnû to povaÏuji za mnohem

hor‰í fakt, neÏ je opu‰tûná hromada betonu, kterou ãa-

sem pfiíroda pokryje li‰ejníky a mechy a kdekterá je‰-

tûrka na ní najde vhodné místo pro vyhfiívání. 

Momentálnû je nauãná stezka skuteãnû bezprizorní.

Autofii jiÏ jsou na vysok˘ch ‰kolách, pan profesor Ku-

ãera se odstûhoval. Na‰e Bílinská pfiírodovûdná spo-

leãnost se pro jiné dle na‰eho názoru ménû sysifovské

a Ïhavûj‰í aktivity momentálnû tímto tématem nedo-

káÏe samostatnû zab˘vat. Domníváme se, Ïe ve stáva-

jící podobû stezka dlouho nepfieÏije a Ïe by urãitû stá-

lo za to spojením tfieba i více subjektÛ, kter˘m na její

existenci záleÏí, najít fie‰ení, které by dokázalo vanda-

lismu odolat a bylo skromnûj‰í a v pfiírodû ménû ná-

padné. Jedno z takov˘ch tûÏko zniãiteln˘ch a pro zá-

jemce snadno dostupn˘ch fie‰ení se uÏ vyr˘sovalo. Je

to informování o Bofini na internetov˘ch stránkách.

Kvalitní informace o Bofini najdete  jak na stránkách

mûsta Bíliny, tak na stránkách horolezeckého oddílu

BofieÀ a na webu Bílinské pfiírodovûdné spoleãnosti.   

Karel Mach - Bílinská pfiírodovûdná spoleãnost

Houby a svat˘ Václav
Na svátek svatého Václava

28.záfií, slavíme Den státnosti.

Svat˘ Václav je jedním ze symbo-

lÛ na‰í zemû. V dobách nejtûÏ‰ích

se k nûmu modlili a vûfiili, Ïe spasí

ãesk˘ národ. Jeho podobizna zdobí

dvacetikorunovou minci a jeho

jméno nosí v˘znamní lidé na‰í

vlasti dodnes.

Tak nûjak by se dalo charakteri-

zovat jméno Václav a jeho v˘znam

pro ãesk˘ národ.

V dne‰ní dobû uÏ toto jméno ne-

ní na vrcholu, ale snad jeho ãas

je‰tû pfiijde. V jednom star‰ím ãa-

sopise jsem na‰la ãlánek o hou-

bách a konkrétnû spojitost s jed-

nou, která se jmenuje jak jinak neÏ

„václavka“. Od srpna do fiíjna vy-

ráÏejí v pfiírodû hojné trsy Ïlutoze-

len˘ch klobouãkÛ. Podle povûsti je

mûl údajnû v oblibû i kníÏe Václav,

po kterém dostaly jméno. Nûkteré

z nich mají léãivé úãinky. Stfiedo-

vûcí mastiãkáfii vûfiili, Ïe skrze tyto

houby pomáhá nemocn˘m svat˘

Václav. Osobám zl˘m a neãist˘m

pr˘, ale václavky ‰kodily a dokon-

ce je mohly i zabít.

V dne‰ní dobû má tato houba

své zastoupení v moderní medicí-

nû. Zjistilo se, Ïe václavka blaho-

dárnû pÛsobí na srdeãní ãinnost,

zlep‰uje prokrvení konãetin i moz-

ku a v˘taÏky z václavky se ukáza-

ly jako úãinn˘ prostfiedek proti plí-

sním a bakteriím. Václavka, ale

mÛÏe opravdu ‰kodit, jestli mûl nû-

kdo ve stfiedovûku alergii na tuto

houbu, tak mûl  smÛlu. Pravdûpo-

dobnû byl oznaãen za ‰patného

a neãistého ãlovûka.

Je vidût, Ïe jméno Václav má

mnoho podob a setkáváme se

s ním uÏ od stfiedovûku. Tak Václa-

ve aÈ jsi svat˘ nebo ne V·E NEJ-

LEP·Í K SVÁTKU!

Lada Laiblová

Koncert skupiny
TRABAND

Rokenrolové vozítko Traband vyjelo do svû-
ta z âech v roce 1995. Kytara, basa, bicí, jed-
noduché rockové písniãky s chytr˘mi texty. PÛ-
vodní styl v Ïertu naz˘van˘ „country - punk“ se
mûní v roce 1999 pfiidáním dechov˘ch nástrojÛ
na styl s nov˘m oznaãením „dechno“. A tak se
pfiedstaví posluchaãÛm z Bíliny 1.fiíjna 2005.
Bude to nejen jejich premiéra tady v Bílinû, ale
premiéra kulturního domu Fontána, která  tím-
to koncertem zahájí po tfiímûsíãní renovaci opût
svou ãinnost.
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Kamarád do de‰tû v roli souseda
Francouzská komedie Pierre

Chesnota o dvou osamûl˘ch li-

dech, ktefií se setkají v PafiíÏi upro-

stfied horkého léta, kdy se jedin˘m

rozpt˘lením zdá b˘t náv‰tûva kina

nebo sebevraÏda. Opravdu nevese-

l˘ úvod na komedii, ale reÏisér

Docela velkého divadla z Litvíno-

va Jurij Galina nás pfiesvûdãil

o opaku. Opravdu velmi vydafiené

pfiedstavení v podání Hany Seidlo-

vé a Luká‰e Vaculíka nemûlo chy-

bu. „Toto pfiedstavení uÏ hrajeme

12 let, takÏe uÏ známe kaÏd˘ de-

tail. Pfiedstavení absolvovalo od

své premiéry v roce 1995 asi 205

repríz a je pravidelnû uvádûno

v praÏském Divadle U HasiãÛ.

Okolí Bíliny celkem znám, vÏdyÈ

v divadle v Mostû jsem hrála 18 let

a to jsem tam pÛvodnû ‰la jen na

rok,“ zavzpomínala sympatická

pfiedstavitelka hlavní role Hana

Seidlová. Dále nám prozradila, Ïe

pravidelnû vystupuje v Praze v di-

Jak vznikl námût k této kome-

dii? „Jak uÏ fiekla Hanka, tato hra

mûla premiéru 5.kvûtna 1995 a uÏ

se  vlastnû hraje 12 sezonu. Námût

k této hfie na‰el Jifií Stfieda, b˘val˘

‰éf divadla Rozmanitostí v Mostû.

Objevil ji právû pro reÏiséra Jurije

Galina a ten oslovil Hanu Seidlo-

vou.  Luká‰ Vaculík je její spolu-

Ïák a tak se rozhodli Ïe, budou hrát

spolu a byla to urãitû vynikající

volba. V roce 1996 jsme zaloÏili

v Litvínovû divadlo, ale „Soused-

ka“ se je‰tû dohrávala v Mostû.

KdyÏ ji v roce 1999 mostecké di-

vadlo stáhlo z repertoáru, odkoupi-

li jsme tuto hru a od té doby ji hra-

jeme u nás. Po celou dobu, má hra

stále stejné obsazení.“ V souãasné

dobû urãitû pracujete na nûãem no-

vém? „Ano, právû zkou‰íme no-

vou hru „ KdyÏ koãky nejsou do-

ma“  s Luká‰em Vaculíkem, která

bude mít premiéru 20.  a 24.fiíjna

v Praze. ZároveÀ máme teì v˘bor-

né pfiedstavení „Láska je láska“,

kde titulní roli ztvárnil Jan Revai. 

Lada Laiblová

vadle Pod Palmovkou a ráda stfiídá

Ïánry. V souãasné dobû je k vidûní

ve hfie „Vi‰Àov˘ sad“ v reÏii Ond-

ry Sokola.

Jednou z nepfiehlédnuteln˘ch

postav litvínovského divadla je Ja-

na Galinová. Hereãka, dramatur-

gynû a produkãní v jedné osobû,

která se bravurnû zhostila  jedné

z vedlej‰ích rolí v této komedii.

Dance 2XS ve spolupráci s Kulturním centrem Kaskáda po vydafieném Letním taneãním setkání pro Vás pfiipravily 

Víkendové taneãní setkání ve dnech 22. a 23. fiíjna 2005

Je‰tû jsou volná místa v kurzu
Taneãní pro dospûlé - 11.10.2005 od 18.30 hodin. Neváhejte a zdoko-

nalte své taneãní kroky pfied plesovou sezónou. Cena: 800,- Kã na osobu
=1.600,- kã /pár. Pfiihlá‰ky a informace: Infocentrum na Mírovém ná-
mûstí v Bílinû, dennû od 9.00 - 17.00 hodin nebo tel. 417 810 985.

Instruktory budou opût taneãni-

ce z taneãní skupiny Dance 2XS.

Pro první taneãní víkend jsme pro

Vás pozvali Lindu Ranãákovou a

Martinu Pirnou, 

Taneãní lekce budou probíhat

vÏdy od 9.00 hod do 13.00 hod.

vãetnû pÛlhodinové pfiestávky na

v˘mûnu instruktorek. Linda i Mar-

tina se na Vás moc tû‰í a mÛÏete

jim psát na www.dance2XS.cz. 

Celkem 4 devadesátiminutové

taneãní lekce budou stát 500,- Kã.

(Jen pro srovnání: v Praze se stej-

n˘mi instruktory zaplatíte za 1 ta-

neãní lekci 250,- Kã, na‰e cena je

tudíÏ poloviãní a máme pro Vás

pfiipraveny i slevy!!!) Slevy: Pro

absolventy Letního taneãního set-

kání je pfiipravena sleva 10%.. Pro

sourozence je pfiipravena sleva

10%. Pro platby uskuteãnûné do

konce záfií 2005 je sleva 10%.

V‰echny slevy se dají naãítat a vy-

poãítávají se z ãástky 500,- Kã za

osobu!!!

A jedna pecka na závûr: od

14.30 hod bude „Cruis“ uãit break-

dance a lekce s ním jsou v cenû

kurzovného!!!

Pfiihlásit se mÛÏete na: mora-

vec@kckaskada.cz. Uveìte celé

jméno, datum narození, bydli‰tû,

e-mailovu adresu a telefonní ãíslo

pro pfiípadn˘ kontakt a uveìte i

slevy, které chcete uplatnit. Ná-

slednû Vám sdûlíme Pokyny, ãíslo

úãtu a pfiidûlíme ãíslo variabilního

symbolu specifikujícího Va‰i plat-

bu. V naléhav˘ch pfiípadech    nás

mÛÏete kontaktovat na tel. 775 601

264 - p. Moravec. V cenû je zahr-

nuto pouze kurzovné. Poji‰tûní ani

strava zahrnuto není. 

Tû‰íme se, Ïe Vás opût uvidíme

a tû‰íme se i na nové tváfie. Maxi-

mální kapacita kurzu je 40 úãastní-

kÛ, tak s pfiihlá‰kou neotálejte!!!

Mgr. Antonín Moravec, fieditel

KC Kaskáda

Autogramiáda pfied lampionov˘m prÛvodem

Zuzka Norisová a Martin Fric nehledûli na ãas a v‰em se ochotnû podepisovali.                                                                         Foto: V. Weber
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Bílina plná lodíTímto zveme v‰echny vodáky
na 4. roãník prestiÏního zá-

vodu na fiece Bílinû, kter˘ se ko-
ná 28.fiíjna 2005. Závod je urãen
pro amatérské vodáky bez rozdí-
lu vûku a pohlaví na otevfiené
deblkanoi.  Leto‰ní akce je opût
pod zá‰titou hejtmana Ústecké-
ho kraje Jifiího ·ulce!

Prezentace a zápis závodníkÛ je

Bílina - Kyselka v restauraci na te-

nisov˘ch kurtech od 9.00 do 10.00

hod. Start je pod mostem na Ky-

selce a cíl je pfied mostem u vlako-

vého nádraÏí, délka trasy je cca 2

km. Od 10.15 do 11.00 hod se ko-

ná ‰kolení závodníkÛ. Od 11.00

hod bude pfiesun ke startu. Samot-

n˘ start bude v 11.30 hod.

Trasa se jede cca 25 min. V cíli

je stánek s obãerstvením a kulturní

program. Ve 14.00 hod slavnostní

vyhlá‰ení v˘sledkÛ, pfiedávání cen.

Na trase jsou umûle vytvofieny pfie-

káÏky (závûsné branky) a jeden

koncentrovan˘ technick˘ úsek.

Bonus k první cenû je opût nová

kanoe. V hlavní kategorii bude

ocenûno 6 nejlep‰ích posádek.

„Cena starosty mûsta Bíliny“ pro

vítûznou posádku star‰í souãtem

více, jak 120 let, „Cena místosta-

rosty mûsta Bíliny“ pro nejlep‰í

Ïenskou posádku a „Cena vodníka

povodí Ohfie“ za nejvíce cvaknutí.

Jaké  pocity a zku‰enosti s tím-

to závodem má jeden z favoritÛ zá-

vodu Milan Vondráãek.  „V loÀ-

ském roce jsme se tak dÛslednû

pfiipravovali aÏ jsme to nezvládli

a letos jsme se na to úplnû vyka‰-

lali, tak vûfiím, Ïe budeme dobr˘.

Minul˘ rok jsme hodnû trénovali

a málo poÏívali energeticko alko-

holick˘ch nápojÛ a letos právû na-

opak, vÛbec netrénujem a hodnû

pijem. Vítûzství nám jde tedy v pa-

tách. ZávodÛ se zúãastní i zajíma-

vé osobnosti z na‰eho regionu jako

napfiíklad Daniel Bene‰, kter˘

v loÀském roce lezl na Anapurnu.

ZávodÛ se zúãastní také nestor bí-

linsk˘ch vodákÛ Václav Janouch.

K dispozici bude i záchranná sku-

pina pod vedením Václava ·lam-

bory, obecnû pfiezdívan˘ David

Hasselhoff. Pro lep‰í orientaci sou-

tûÏících jsme chtûli prosadit ãerve-

né záchranáfiské plavky, ale vhle-

dem k tomu, Ïe se závod koná kon-

cem fiíjna, jsme od tohoto zámûru

upustili. Doufáme, Ïe stejnû jako

v pfiede‰l˘ch roãnících bude vyso-

ká úãast. V loÀském roce jsem di-

váky poãítal pfii  probíhajícím zá-

vodû a v té rychlosti jsem jich na-

poãítal asi 2000. Tak doufám, Ïe

letos jich bude víc!  Je to mimo-

fiádná akce celorepublikového v˘-

znamu a vÛbec není Ïádn˘m pfie-

kvapením, Ïe se zúãastní i zahra-

niãní posádky. Napfiíklad ze Slo-

venské republiky, Rakouska, Itálie,

USA a ze Skandinávie. Je to vlast-

nû prestiÏní mezinárodní akce. Zá-

vodÛ se zúãastní kromû Jifiího ·ul-

ce a politick˘ch ‰piãek Bíliny

i herci a zpûváci. K vidûní budou

nûjaké fiíãní panny, vodník a akva-

bely, kdyÏ nebudou akvabely tak

budou urãitû star˘ bely.“        (lal)

V rámci oslav státního svátku
tuto akci pro Vás pofiádá MS
ODS v Bílinû.

Pfiihlá‰ky zasílejte na adresu:
Oblastní kanceláfi ODS, Na letné
412, Teplice 415 01 nebo na:
odsteplice@volny.cz 

Dle pofiadí pfiíchozí pfiihlá‰ky
bude pfiidûleno startovní ãíslo,
zvládnutelná kapacita pro pofia-
datele je max. 100 posádek. 

Informace na tel.: 
602433363 
sebek@bilina.cz

Favorité závodu L. Kvûch a syn s M. Vondráãkem.

FK Lovochemie Lovosice - SK SIAD Bílina  0:1 (0:0)
Lovosice -  Od poãátku utkání

Bílina kontrolovala hru, ale stfielba

chybûla. V 10. min. poprvé vy-

stfielil Truneãek vedle. Domácí se

dostali do ‰ance aÏ ve 23. min.

a hosté mohli dûkovat brankafii Po-

hlovi, Ïe míã staãil vyrazit nohou.

Hrálo se slu‰nû a v poklidu a lehká

Moravcova stfiela jen dokreslovala

atmosféru. Beãvafiík ãasto nabíhal

po levé stranû, ale míã nestal.  AÏ

závûr pfiinesl dvû chyby obrany Bí-

liny. Nejdfiíve zbyteãnû ztratil míã

Christov, ale je‰tû sám staãil míã

vykopnout z prázdné branky a po-

tom Procházka, ale Podrazil pálil

vedle. Ve druhém poloãase se hra

zrychlila a hned v úvodu likvido-

val ‰anci domácích Pohl.   V 65.

min. zahrál Moravec rohov˘ kop

a Novákova stfiela se od bfievna

vrátila do hfií‰tû. Dal‰í Novákovu

hlaviãku brankafi chytil.  Vzápûtí

stfiílel tûsnû vedle nejpilnûj‰í do-

mácí stfielec Durãek. V poslední

ãtvrthodinû Lovosice pfiitlaãily

hosty pfied jejich branku a v tuto

chvíli byl bod úspûchem. Ale pfied

koncem Bílina zaútoãila, Novák se

dostal do ‰ance a domácí brankafi

·afránek ho chytil za nohu. Míã si

na desítku postavil Pohl a na pod-

zim promûnil druhou penaltu. Pohl

byl hlavní postavou Bíliny. Chytil

dvû ãisté ‰ance a sám z penalty

rozhodl.   „Velká spokojenost se

tfiemi body a já bych byl spokojen

i s jedním. Brankafi Klaus neudû-

lal chybu a obrana hrála také dob-

fie.   Byl to bojovn˘  kolektivní

v˘kon,“ hodnotil bílinsk˘ prezi-

dent Petr Arpá‰. I po sedmi kolech

byla Bílina bez poráÏky a vedla

tabulku  1. A tfiídy s 19 body..

Branka: 88. Pohl (PK).

Sestava: Pohl - Beãvafiík, ·ulek,

Hasal, Procházka - VaÀásek, Chri-

stov (89. Spáãil), Moravec, Novák

- Truneãek, Seidl.                  (ob)

KuÏelkáfii zahájili v˘hrou
Po letní pfiestávce se opût rozbûhly soutûÏe kuÏelkáfiÛ. KuÏelkáfii SKK

Bílina, ktefií letos na jafie slavili postup z Krupského pfieboru do divize

Ústeckého a Libereckého kraje, se v prvním souboji utkali na domácích

drahách s druÏstvem Slovanu Vejprty. Domácí po ‰patném zaãátku nako-

nec dotáhli zápas do vítûzného konce a získali první divizní body. Svého

soupefie porazili o 54 kuÏelek.

V̆ sledky: SKK Bílina (2385) - Slovan Vejprty (2331) 6:2, A. ·vejno-

ha st. - 369, S. Horáãek - 393, J. Kraus - 412, G. Schlögl - 413, J. ·íma

- 383, M. Justa - 415.                                                        Justa Milan

Fotbalisté hledají hlasatele
Fotbalisté SIAD  Bílina  se na

podzim rozjeli k parádní jízdû

krajskou A-tfiídou. Cíl je jedin˘,

vrátit se do krajského pfieboru, kte-

r˘ by mûl b˘t pro 16 tisícové mûs-

to tím minimem. Divize by slu‰ela

více.  Kdo chodí na fotbal ví, Ïe na

Kyselce je parádní trávník, opravi-

ly se kabiny a klubovna, vzniklo

sociální zafiízení pro rozhodãí. Ny-

ní je na fiadû sociální zafiízení pro

diváky. „První bude na fiadû pro

Ïeny, protoÏe víme, Ïe to není dob-

ré a chceme aby Ïeny na fotbal ta-

ké chodily,“ fiekl nám ‰éf bílinské-

ho fotbalu Petr Arpá‰. Nutnû opra-

vit potfiebuje stánek s obãerstve-

ním a stfiecha nad bytem správce.

Je potû‰itelné, Ïe tak jako u jin˘ch

sportÛ, pomáhá mûsto i fotbalis-

tÛm a dá se oãekávat, Ïe pomÛÏe

i v pfií‰tím roce.  Co v‰ak mûsto

nemÛÏe zafiídit, je otázka hlasatele.

Proto se fotbalisté obracejí na své

pfiíznivce, aby se jim podafiilo najít

dobrovolníka, kter˘ bude alespoÀ

pfii utkáních áãka hlásit.  

Pokud chtûjí fotbalisté mífiit do

kraje, je hlasatel samozfiejmost.

Znamená to pfieãíst sestavy,  pfied-

stavit rozhodãí,  fiíci poslední v˘-

sledky obou muÏstev a jejich po-

stavení v tabulce. K tomu nûjaká

hudba.  „Rád kaÏdého zájemce za-

svûtím do situace a není to nic slo-

Ïitého,“ dodal sekretáfi Vítûzslav

Slivonû, u kterého se mohou

zájemci hlásit na tel. ãísle

602626087.                            (ob)
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SK SIAD Bílina - FK Obalex Jílové  2:0 (1:0)
Bílina - Vydfien˘m, ale zaslou-

Ïen˘m  vítûzstvím si Bílina  udrÏe-

la i po ‰esti kolech vedení v kraj-

ské 1. A tfiídû. Od úvodu utkání

mûla pfievahu. Po rychlém útoku

VaÀáska hlaviãkoval Seidl tûsnû

vedle a o ãtyfii minuty pozdûji si

‰anci zopakoval. V pokutovém

území v‰ak byl sraÏen a pfies pro-

testy hostÛ se kopala penalta.

Brankafi Pohl nedal kolegovi  ‰an-

ci vyniknout.    První stfielu vysla-

lo Jílové aÏ ve 22. minutû, ale tvr-

dou  Fi‰era Pohl vyrazil.    Bílina

mûla stále pfievahu, ale stfielba se

v závûru poloãasu vytratila.  V 62.

minutû se Truneãek trefil, ale roz-

hodãí mával ofsajd. Rozhodnout se

mohlo v 71.minutû, ale Hasalova

stfiela z dálky skonãila na bfievnû.

Bílina se doãkala v 88. minutû.

Christov nahrál na vápno Truneã-

kovi a ten se trefil k tyãi. Je‰tû

v poslední minutû orazítkoval Ha-

sal  tyã a vzápûtí byl hrubû faulo-

ván brankafiem Pekafiem, kter˘ na

leÏícího Hasala ‰lápl.  Rozhodãí

Suchánek radûji utkání ukonãil.

„Myslím, Ïe jsme podali slu‰n˘

v˘kon a Ïe jsme si zaslouÏili vy-

hrát. Bojovali jsme.  Sice jsem

zkazil pár míãÛ, ale jinak spokoje-

nost,“ svûfiil se Bílinskému zpravo-

daji obránce Václav Beãvafiík.

„Dvacet tfiicet minut pûkn˘ fotbal,

ale hosté se nás báli, hráli hodnû

defenzivnû. Potom zaãali vystrko-

vat rÛÏky a na‰i kluci se zatáhli.

Obrana hrála dobfie, uhrála nulu,

záloha trochu skfiípala  a otevírala

prostor. Útok se mû tentokrát nelí-

bil i kdyÏ dal Truneãek branku.

Naopak v prvním poloãase se mi

hodnû líbil Va‰ek Beãvafiík, umí

nabûhnout, zatáhnout míã. A také

brankafi Pohl, nedostal gól a nao-

pak jeden dal,“ hodnotil  prezident

klubu Petr Arpá‰.

Branky: 14. Pohl (PK),  88.

Truneãek.

Sestava: Pohl - Beãvafiík, ·ulek,

Hasal, Procházka - VaÀásek, Chri-

stov, Moravec,  Novák - Seidl (83.

Ma‰ata), Truneãek.

Trenér Ladislav Erben, asistent

Milan Tietze.                        (ob)

Sportovní stfielci „Favorité“ o „Pohár starosty mûsta Bíliny“ 2005 zaspali!!!
Bílin‰tí, na loÀsk˘ch vavfiínech

a v pfiesvûdãení, Ïe doma je nemÛ-

Ïe nikdo pokofiit! Pol‰tí stfielci pak

nechtûnû, neboÈ kdyÏ po havárii je-

jich automobilu dorazili do Bíliny

aÏ dlouho po pÛlnoci a ráno nastu-

povali nevyspalí k soutûÏi, tak se

jim nedostávalo sil, aby dosáhli

vavfiínÛ nejvy‰‰ích.

V soutûÏi druÏstev tak zvítûzilo

druÏstvo SSK Most - LeÏáky v re-

kordním nástfielu 1 334 kruhy

a sloÏení S.Mare‰ová, J.Ka‰par,

R.Skfií‰ovsk˘, M.Kopeãn˘

a M.Holeãková. Jako druhé se

umístilo druÏstvo Bílinsk˘ch stfiel-

cÛ MTs I. ve sloÏení M.Budil, J.Fi-

lipovsk˘ st., P.Koman, V.Koula

a junior J.Rendl s nástfielem 1 288

kruhÛ. AÏ ãtvrtí se umístili stfielci

z Polského Bilgoraje, kdyÏ vyãer-

paní dokázali je‰tû nastfiílet ve slo-

Ïení H.Berendt, B.Kluz, J.Szmiga,

J.Zan a R.Skora 1 020 kruhÛ!

V soutûÏi jednotlivcÛ o „Pohár

fieditele VHS Teplice“, zvítûzil

neochvûjnû p. Paichl Karel z SSK

Teplice - lesy, nástfielem 278 kru-

hÛ a tím jen potvrdil, Ïe je v le-

to‰ní sezónû ve skvûlé formû.

Druh˘ post obsadil p.J.Ka‰par

z Mosteckého SSK nástfielem 275

kruhÛ. Nejlep‰í Bílinsk˘ stfielec

p.Milan Budil dokázal nastfiílet

268 kruhÛ a tím obsadil ãtvrté

místo. Nejlep‰ího v˘sledku v Ïe-

nách dosáhla sleãna S.Mare‰ová

s 270 kruhy a nejlep‰ího nástfielu

z polsk˘ch stfielcÛ p. H.Berendt

s 247 kruhy.

Ocenûní vítûzÛm a povzbuzení

poraÏen˘m pfiedával na závûr vel-

mi pûkné soutûÏe p.Milan Pechá-

ãek, místo starosta mûsta Bíliny

a pfiedseda Sportovnû stfieleckého

klubu MTs 0715 Bíliny.
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TJ Sokol Vrbice : Vetlá - SK SIAD Bílina 1:0 (0:0)
Vrbice - Bez záloÏníka Nováka, kter˘ byl na

dovolené, nastoupila Bílina k tûÏkému zápasu

ve Vrbici a poprvé v soutûÏi prohrála. V úvodu

hrála takticky a nepustila domácí do tlaku, ale

‰ance si nevytvofiila. V závûru poloãasu pfievza-

la  iniciativu,  stfiely Moravce, Truneãka i Chri-

stova v‰ak ‰ly vedle.   V úvodu druhého polo-

ãasu zachraÀoval bílinsk˘ brankafi Pohl. Potom

stfiílel vedle  Moravec.  Postupnû v‰ak pfiebírali

iniciativu domácí a pfied bílinskou brankou by-

lo Ïivo. Nejdfiíve vytlaãil Mrázkovu hlaviãku

na bfievno Pohl.  Tlak domácích narÛstal a do-

ãkali se ãtyfii minuty pfied koncem po snad jedi-

né chybû bílinské obrany. VaÀásek odkopl „sví-

ci“, na kterou nereagoval  a Hubálek  skluzem

dopravil míã do branky.  Na zvrat jiÏ hosté ne-

mûli.   V poslední minutû je‰tû nastfielili domá-

cí tyã.  Bílina hrála v poli naprosto vyrovnanou

partii, ale za cel˘ zápas si nedokázala vytvofiit

vyloÏenou ‰anci a stfielba z dálky nebyla pfies-

ná. „Jeli jsme sem neprohrát  a bohuÏel se nám

to nepodafiilo. O v‰em rozhodl jeden ‰patn˘ od-

kop  a byl z toho gól. Jinak si myslím, Ïe kluci

bojovali,“ nebylo po zápase do fieãi asistentovi

trenéra Milanu Tietzemu.  „Vzadu jsme hráli na

tutovku, ale soupefi byl opravdu dobr˘.  Staãila

jedna chyba v zábûru a bylo rozhodnuto.  Do-

mácí si asi v˘hru zaslouÏili,“  hodnotil bílinsk˘

prezident Petr Arpá‰. 

Branka: 86 Hubálek

Sestava Bílina: Pohl - Beãvafiík, ·ulek, Ha-

sal, Procházka - VaÀásek, Moravec, Christov,

Spáãil - Seidl, Truneãek                         (ob) 

Dva bílin‰tí korfbalisté
na turnaji v Amsterdamu

V holandské metropoli Amsterdamu se konal mezinárodní korfba-

lov˘ turnaj za úãasti celkÛ z Holandska, Belgie, Anglie a ãeského v˘-

bûru, kter˘ tvofiili hráãi a hráãky z t˘mÛ Vejprt, Chomutova a Bíliny.

Z bílinsk˘ch ÏákÛ se v t˘mu pfiedstavila Nikola Folejtarová a Jakub

Charvát. V̆ bûr z âech svojí skupinu vyhrál a pfiivezl si pohár za

1.místo ve své kategorii. „Na dvoudenním turnaji startovalo okolo

stovky t˘mÛ ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích. Zájezd byl spojen s ce-

lodenní prohlídkou nádherného mûsta Amsterdamu, takÏe to bylo ja-

kousi ozdobou celého zájezdu“ fiekl nám Petr Mácha, trenér druÏstva.

Jak dále dodal, obdrÏel po turnaji pozvánku pro bílinsk˘ t˘m mlad-

‰ích ÏákÛ na pfií‰tí roãník v srpnu 2006, na kter˘ se bílin‰tí chystají.    

Nikola Folejtarová (druhá stojící zprava)
a Jakub Charvát (první stojící zprava)
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