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Taneãní kurz se povedl
■  Mgr. ANTONÍN MORAVEC,

fieditel KC Kaskáda

Mnozí obãané Bíliny se v t˘dnu

od 15. do 20. srpna zcela jistû pta-

li, co Ïe je to za mladé lidi, ktefií se

v dobû obûda potulovali mûstem,

posedávali na laviãkách na námûs-

tí a po vût‰inu ãasu se pohybovali

v teplákách ãi jiném sportovním

úboru. Byli to úãastníci Letního ta-

neãního setkání, které uspofiádalo

Kulturní centrum Kaskáda ve spo-

lupráci s taneãní skupinou Dance

2XS z Prahy. Spolu s taneãními in-

struktory pfiijelo 110 lidí zdokona-

lovat se ve svém taneãním umûní.

Absolventi kurzu byli pfiedev‰ím

z Ústeckého kraje, ale pfiijela

i 15ãlenná skupina taneãníkÛ z Li-

berce, nûkolik z Prahy a Marián-

sk˘ch Lázní. Ti z vût‰í dálky byli

ubytováni v kempu na Kyselce,

ostatní dennû dojíÏdûli. Uãili se

zde od ‰piãkov˘ch ãesk˘ch in-

struktorÛ jazz, R’n’B, breakdance,

electricboogie i základy akrobacie.

Kurzisté byli rozdûleni do ãtyfi

skupin a stfiídavû trénovali v mûst-

ském divadle, v taneãním sále

ZU· a v obou tûlocviãnách na Z·

Aléská. Témûfi v‰ichni absolvovali

v‰echny v˘‰e jmenované druhy

tance a je obdivuhodné, Ïe po

zhruba dvouhodinovém tréninku

na kaÏd˘ tanec byli schopni vystu-

povat na závûreãné „Taneãní

show“ v letním kinû s nûkolika

rÛzn˘mi choreografiemi, které se

v prÛbûhu t˘dne museli nauãit.

(Pokraãování na str. 5)Závûreãné vystoupení jedné ze skupin.                            Foto: V. Weber

Bílinská pÛlka pfiilákala sprintery
Bílina - JiÏ 33. roãník Bílinské

pÛlky se konal na atletickém stadi-

onu v Bílinû, v sobotu 20. srpna.

Závody probûhly za teplého poãa-

sí, pouze druhá polovina závodu

byla ovlivnûna boufikou a prudk˘m

de‰tûm. Velice kvalitnû byla obsa-

zena hlavní disciplína - Bílinská

pÛlka (bûh na 800 m). Cenu pro ví-

tûze si do Prahy odvezl halov˘

mistr republiky Jaroslav RÛÏa za

ãas 1:51,24. Nejlep‰ím bílinsk˘m

pÛlkafiem byl Jan Kidora na tfiinác-

tém místû. Îenám dominovala Ve-

ronika Plesarová z USK Praha. Ta-

ké sprintersk˘ trojboj - Velká cena

Severoãesk˘ch dolÛ a. s., Chomu-

tov, pfiilákal spoustu v˘born˘ch zá-

vodníkÛ z celé republiky. Závod na

60, 100 a 200 m nejlépe zvládl To-

má‰ Knebl z Dukly Praha. Bodo-

v˘m souãtem za v‰echny tfii dis-

ciplíny pfiedãil Martina Bohmana

ze Slavie Praha. Tûsnû za cenûn˘m

pát˘m místem zÛstal Martin Duda

z AK Bílina, osm˘ byl Jan Kalus.

V Ïenách si vítûzství ohlídala sp-

rinterka Tereza Ko‰ková z USK

Praha pfied oddílovou kolegyní

Lenkou Ostravskou. Katefiina Lin-

dová z Bíliny skonãila desátá. 3

km pfiekáÏek - Memoriál Viktora

Kelnera vyhrál, stejnû jako v loÀ-

ském roce, Franti‰ek Zouhar. Ví-

tûzství ve Velké cenû firmy ·ilhá-

nek a syn zaznamenal domácí An-

tonín Petr, tfietí skonãil Martin S˘-

kora. Rekord stadionu v trojskoku

Ïen pfiekonala Dana Velìáková.

Poprvé byla vypsána Velká cena

firmy EKO-ÚâTO Libora Kubaly

v hodu o‰tûpem Ïen, kterou vyhrá-

la Andrea Aranovská z USK Praha,

druhá skonãila Katefiina Îofková a

tfietí Iva Samková, obû z Bíliny.

Z v˘sledkÛ bílinsk˘ch závodníkÛ:
MuÏi: Sprintersk˘ trojboj: 6.

Duda, 8. Kalus, 14. Nechvátal, 800

m: 13. Kidora 1:56,71, trojskok: 1.

Petr 15,14, 3. S˘kora 14,44, koule:

3. Tuláãek 16,50, disk: 4. Tuláãek

45,37.

Îeny: Sprintersk˘ trojboj: 10.

Lindová, koule: 1. Îofková 12,29,

2. Grachová 7,98, 3. Králová 7,73,

o‰tûp: 2. Îofková 43,06, 3. Sam-

ková 37,81.                         (kÏ)

SoutûÏ trojskokanÛ vyhrál bílinsk˘ Antonín Petr v˘konem 15,14 m.
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P. TRESTROVÁ,
33 let, na matefiské

dovolené:

„NE. ProtoÏe lidé po

lávkách urãitû chodit

nebudou, ale cestu si

zkrátí a budou i nadále

pfiebíhat vozovku, tak

jako doposud. Místo

nadchodÛ by pomohly

asi zpomalovací pásy

a omezení rychlosti.“

N. HOLE·OVSKÁ,
19 let, dûlnice: 

„ANO. Urãitû by láv-

ky zv˘‰ily bezpeãnost

dopravy a chodcÛ. Po-

kud by ale nadchody

lidé vyuÏívali. Mnozí

totiÏ ru‰nou vozovku

pfiebíhají mimo pfie-

chody a riskují své Ïi-

voty.“

E. KRI·TÁLOVÁ, 
65 let, dûlnice: 

„ANO. Lávky urãitû

pomohou zv˘‰it bez-

peãnost lidí. Silnice je

opravdu ru‰ná a ãlo-

vûk si není jist ani na

pfiechodech pro chod-

ce. Chtûlo by to nûjaké

fie‰ení, které by po-

mohlo zv˘‰it na‰í bez-

peãnost.“

M. JEÎEK, 
31 let, bezpeãnostní

technik

„ANO. Nadchody pfies

tak ru‰nou komunikaci

by urãitû mûly smysl

a zv˘‰ily by bezpeã-

nost silniãní dopravy.

Pokud je lidé budou

opravdu vyuÏívat,

zv˘‰í se jejich bezpeã-

nost.“

M. VLACHOVÁ, 
30 let, barmanka: 

„NE. Lávky bezpeã-

nost dopravy nezv˘‰í.

Byly by totiÏ zbyteã-

né. Nemyslím si, Ïe by

je totiÏ lidé vyuÏívali.

Vût‰ina si cestu zkra-

cuje pfiebíháním pfies

silnici.“

Jitka URBANOVÁ, 
25 let, na matefiské 

dovolené:

„ANO. Myslím si, Ïe

nadchody by mohly

napomoci zv˘‰it bez-

peãnost dopravy i sa-

motn˘ch chodcÛ. Ur-

ãitû by to bylo pfiínos-

né, zvlá‰tû kdyÏ je sil-

nice tak ru‰ná a nebez-

peãná.“

Myslíte si, Ïe lávky nad ru‰nou silnicí z Mostu do Teplic zv˘‰í bezpeãnost dopravy a chodcÛ?
Na bílinském námûstí se ptal a fotografoval JAN VRAN¯

Nov˘ trend cestování
K létu samozfiejmû patfií

prázdniny a dovolená, a tak jsme
nemohli opomenout i jednu ce-
stovní kanceláfi z Bíliny.
O cestách i necestách jsme si po-
vídali s Hollomotzovou Helenou,
majitelkou cestovní kanceláfie
a tudíÏ s osobou nejpovolanûj‰í.

■ Nastaly zmûny v prodeji zá-
jezdÛ nebo se prodávají stejné
zájezdy jako v loÀském roce?

„Zmûna nastala a to, Ïe jsme za-

znamenali nárÛst zájezdÛ do tuzem-

ska. V souãasné dobû asi uÏ neroz-

hodují jen finance, ale také bezpeã-

nost a po teroristickém útoku

v Egyptû jsme zaznamenali pokles

zájmu o tuto destinaci. Klienti si za-

ãínají vybírat z na‰í tuzemské na-

bídky, kterou zaãínáme postupnû

roz‰ifiovat. Vybírají si nejenom cam-

py s chatkami nebo stany, ale ve vel-

ké oblibû zaãínají b˘t soukromé

chaty. ¤ada podnikÛ si u nás objed-

nává poznávací zájezdy, které pofiá-

dáme i pro seniory. Nejvût‰í obliba

je  u tuzemsk˘ch zájezdÛ do Prahy

nebo náv‰tûvy hradÛ a zámkÛ.“

■ Urãitû máte ‰irokou nabídku
zahraniãních zájezdÛ, které se le-
to‰ní léto nejvíce prodávaly?

„Na‰e cestovní kanceláfi se spe-

cializuje na Itálii a Chorvatsko, ale

atraktivní je urãitû ¤ecko a Bulhar-

sko. Zaznamenali jsme dokonce

zv˘‰en˘ zájem o Thajsko a Brazí-

lii. Letos jsme roz‰ífiili nabídku

dnes jiÏ atraktivního Chorvatska

sy na tento nov˘ camp jsou kladné

a hlavnû seniofii s vnouãaty kladnû

hodnotí to, Ïe je v‰e u nosu.“

■ Kolik klientÛ asi tak projde
cestovní kanceláfií za rok a ne-
jsou s nimi problémy jako tfieba
v souãasné dobû v Chorvatsku?

„KaÏdoroãnû asi tak 2500 aÏ

3000 klientÛ, kdyÏ poãítám na‰e

poboãky v Chomutovû, Mostû, Bí-

linû a Teplicích. Na‰e kanceláfi má

i svou autobusovou dopravu, coÏ

je pro nás velká v˘hoda.  V této

souvislosti se stávají i úsmûvné

pfiíhody. Jednou pfii poznávacím

zájezdu do PafiíÏe se nám stalo, Ïe

po nûkolika kilometrech po zastáv-

ce u odpoãívadla se zjistilo, Ïe

chybí jedna paní. Vy‰lo najevo, Ïe

bûhem zájezdu se manÏelé, ktefií se

zájezdu úãastnili, pohádali a on ji

tam nechal naschvál, aãkoliv se

prÛvodkynû jako vÏdy ptala, zda

má kaÏd˘ svého souseda, pán ji

„zatloukl“. A leto‰ní problémy

s klienty? Nic mimofiádného. Îe se

lidé o své dovolené více „odvazu-

jí“ je normální, od toho jsou dele-

gáti, aby dohlédli na pfiimûfienost

projevÛ a Ïádná mimofiádná udá-

lost (nehoda) se nám v této souvis-

losti nestala. Jsme zamûfieni na

klidnou rodinnou dovolenou, kdy

se rodiãe (prarodiãe) vûnují hlavnû

sv˘m dûtem.“

■ A vzkaz na závûr?
Zbytek léta si uÏijte co nejvíc

v pohodû a jestli máte je‰tû nûja-

kou dovolenou, vyuÏijte nabídky

cestovních kanceláfií na poslední

chvíli. Urãitû se vyplatí.         (lal)

o nov˘ camp v Zatonu (u Zadaru),

ov‰em vedení campu zvedlo ceny

o 70 %. Rozhodli jsme se proto pro

na‰e klienty najít jiné, finanãnû do-

stupnûj‰í místo a jsem ráda, Ïe

jsme byli v hledání celkem úspû‰ní.

Získali jsme podobn˘ camp se

srovnateln˘mi sluÏbami a v mno-

hém  moÏná je‰tû lep‰í. Nachází se

u pfiírodního parku Paklenica s ma-

lebnou scenérií blízkého pohofií

„Velebitu“ pfiímo na pláÏi, kde je

jak kulturní, tak sportovní vyÏití.

Camp je men‰í a klidnûj‰í,  velmi

vhodn˘ pro rodiny s dûtmi. V blíz-

kém mûsteãku, kde je supermarket,

trÏi‰tû a pfiístavi‰tû si i ostatní jistû

pfiijdou na své. AlespoÀ první ohla-

Termíny poskytování pfiíspûvkÛ sportovním
a spoleãensk˘m organizacím v roce 2006

Podmínky a Ïádosti o pfiíspûvek jsou uvedené na

www.bilina.cz v ãásti Sport a kultura, popfi. vám je

sdûlí pracovnice odboru ‰kolství a kultury Mûstské-

ho úfiadu Bílina pí Linhartová (tel. 417 810 933).

Îádosti se odevzdávají vã. povinn˘ch pfiíloh na od-

bor ‰kolství a kultury, popfi. na podatelnu Mûstské-

ho úfiadu Bílina dle stanoven˘ch termínÛ.

Sportovní organizace 

Pfiíspûvky na plánované akce, soutûÏe v roce

2006 - napfi. na pofiádání soutûÏí, úãast v soutûÏích.

Îádost je nutné odevzdat do 23.9. 2005. (formuláfi

„Îádost o finanãní pfiíspûvek“) • Pfiíspûvky za re-

prezentaci mûsta  v roce 2005. Îádosti je nutné ode-

vzdat do 10. 1. 2006 (formuláfi „Îádost o finanãní

pfiíspûvek sportovní organizace za reprezentaci

mûsta“) • Pfiíspûvky na ãinnost organizace v roce

2006 (tzn. podle poãtu ãlenÛ) je nutné odevzdat do

10. 2. 2006 (formuláfi „Îádost o finanãní pfiíspûvek

sportovní organizace na ãinnost“).

Spoleãenské (nesportovní) organizace

Îádosti o pfiíspûvek na rok 2006 se odevzdávají

do 31. 12. 2005 a do 31. 5. 2006. Finanãní pfiíspûv-

ky jsou rozdûlovány ve 2 kolech. (Formuláfi „Îá-

dost o finanãní pfiíspûvek z Programu podpory kul-

tury“).                                      Veronika Spurná, 
vedoucí odboru ‰kolství a kultury
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINYSlovo starosty mûsta

Prázdniny skonãily

a zaãíná nov˘ ‰kol-

ní rok. Teplotní re-

kordy sice padaly,

ale nûkdy i smûrem

dolÛ, coÏ je na  lé-

to dost nezvyklé. 

„Doufám, Ïe  vût‰ina z Vás si
prázdniny uÏila aÈ uÏ v zahraniãí
nebo v tuzemsku. Volna si nejvíce
uÏívají dûti dfiíve neÏ zasednou
opût do ‰kolních lavic a právû pro
nû jsme pfiipravili nûkolik urãitû
pfiíjemn˘ch zmûn. Ve v‰ech ‰kolách
jsme zaãali s v˘mûnou oken, která
uÏ byla znaãnû nevyhovující. VÏdyÈ
‰koly Aleská a Za Chlumem stojí
v Bílinû od 70 let a ‰kola Lidická
dokonce od roku 1923.  Jsem rád,
Ïe jsme udûlali kus práce, i kdyÏ
opravy budou je‰tû pokraãovat.“
■ A jaká byla dovolená pana sta-
rosty J. Horáãka? 

„Strávil jsem 16 dní ve francouz-

ském Allesu, kde jsem byl i tak tro-
chu pracovnû. Setkal jsem se
s místním starostou a dohodli jsme
se na v˘mûnn˘ch pobytech dûtí v
táborech. Byl jsem mile pfiekvapen
pfiístupem místního starosty, kter˘
mi ochotnû ukázal tábor a jeho
okolí. Jsem rád, Ïe jsme mezi sebou
obnovili komunikaci a doufám, Ïe
v˘mûnné pobyty dûtí se nám poda-
fií co nejdfiíve zrealizovat.“
■ Od záfií se pro dûti a rodiãe
budou konat urãitû zajímavé
akce. „Samozfiejmû jedna z nich
je uÏ tradiãní  jarmark, kde budou

atrakce pfiedev‰ím pro dûti, lam-
piónov˘ prÛvod, promítání pohá-
dek v pfiírodním kinû, kam bude
smûfiovat lampionov˘ prÛvod.
Chtûl bych je‰tû zdÛraznit, aby
dûti více vyuÏívaly sportovní plo-
chy, které jsou pro nû urãeny a vy-
uÏívaly je i na mimo‰kolní aktivi-
ty.  V budoucnu budeme roz‰ifiovat
skatepark, kter˘ má u dûtí velk˘
úspûch a jsme spokojeni, Ïe inves-
tice vloÏená do tohoto projektu se
vyplatila.  Hlavnû bych chtûl po-
pfiát v‰em dûtem, aby se jim ve
‰kole líbilo.“ 

■ ST¤ELECK¯ KLUB
Bílina prochází pfies leto‰ní léto

velk˘mi zmûnami, které více ãi

ménû zasáhly jak objekty, které

jsou hojnû vyuÏívané, tak objekty

men‰í s nemalou dÛleÏitostí. Opra-

vou tak prochází i místní stfielnice

konkrétnû  „stfieli‰tû“,  které  uÏ

nevyhovovalo  sv˘mi  moÏnost-

mi.“ Z dotace mûsta, která ãinila

570 000 Kã se opravila stfielecká

plocha a podlaha. V hor‰ím stavu

je stfielecké zázemí, které je znaãnû

nevyhovující. Je tu napfiíklad su-

ché wc, improvizované buÀky po-

skládané tak, Ïe tvofií jakoby spo-

leãenskou místnost. Jednání o dal-

‰ích opravách budou samozfiejmû

probíhat a mûsto Bílina je zafiadí

do investic na rok 2006. V‰e zále-

Ïí na jednání politick˘ch klubÛ, ra-

dy a zastupitelstva. Jinak doufáme,

Ïe my‰lenky stfielcÛ budou naplnû-

ny,“ zdÛraznil pan Milan Pechá-

ãek.

Klub má cca 100 ãlenÛ, z toho

aktivní je zhruba polovina a 30

stfielcÛ se úãastní pravidelnû celore-

publikov˘ch stfieleck˘ch  závodÛ.

3. záfií se koná sportovnû stfielecká

soutûÏ ve stfielbû velkoráÏních stan-

dardních pistolí a revolverem

o „Putovní pohár fieditele DolÛ Bíli-

na“. SoutûÏ pofiádají Severoãeské

doly a. s, Doly Bílina. 10. záfií je na-

plánovaná stfielecká soutûÏ o „Pu-

tovní pohár starosty mûsta Bíliny“

a „Putovní pohár fieditele VHS Tep-

lice“. Pfiejme tedy v‰em stfielcÛm

z Bíliny dobrou mu‰ku.         (lal)

■ KONEC ZUBA¤Ò 
V âECHÁCH???
StomatologÛ pomalu, ale jistû

ub˘vá. Ti nejlep‰í se stûhují za hra-

nice, kam je láká vidina vy‰‰ích

ziskÛ, nûktefií zÛstávají doma, ale

dávají pfiednost pacientÛm ze za-

hraniãí, u kter˘ch mají „své“ jisté.

Mûsto Bílina se pot˘ká s generaã-

ním problémem. Jak se bude vzni-

klá situace fie‰it objasnil místosta-

rosta Roman ·ebek. „Mûsto si sa-

mozfiejmû uvûdomuje, Ïe situace je

víc neÏ kritická a uÏ jsme udûlali

nûkolik krokÛ, abychom vzniklou

situaci co nejdfiíve vyfie‰ili. V sou-

ãasné dobû jsme vstoupili do jed-

nání se tfiemi stomatology, ktefií by

mohli do Bíliny nastoupit. Nedûlá-

me si zbyteãné iluze, Ïe získáme

v‰echny tfii, ale úspûch bude, po-

kud získáme alespoÀ jednoho

z nich. Po zemfielém doktoru E.

Radmacherovi zÛstali pacienti,

které si ostatní stomatologové

Jesle se vracejí na své místo
Do Matefiské ‰koly v ÎiÏkovû

údolí se opût vrátily jesliãky. Zafií-

zení prodûlalo fiadu úprav, aby se

nejmen‰í dûti cítily co nejlépe. Co

v‰e se zmûnilo, nám povûdûla fiedi-

telka ‰koly Bc. ZdeÀka Heinri-

chová.

„Jesle fungovaly v panelovém

sídli‰ti v ul. M. ·vabinského a byl

to vlastnû nápad b˘valé paní fiedi-

telky, aby se vrátily zpátky do ÎiÏ-

kova údolí. Hlavním dÛvodem by-

la  nevyuÏitá kapacita jeslí, slabá

docházka dûtí a nákladn˘ provoz -

tent˘Ï dÛvod jako v M· ÎiÏkovo

údolí. Rada mûsta tedy rozhodla

o pfiestûhování a jesle se tak vráti-

ly do prostor, které pro nû byly pÛ-

vodnû postaveny. Matefiská ‰kola

má nyní sice men‰í kapacitu, pfie-

sto v‰em poÏadavkÛm rodiãÛ na

umístûní bylo vyhovûno a obû za-

fiízení tak budou efektivnû vyuÏita.

Budova se nachází v pûkném, klid-

ném prostfiedí blízko lesa a patfií

k ní veliká zahrada.“

JAK TEDY BUDE VYPADAT
NOV¯ ·KOLNÍ ROK?

„Provedli jsme celkovou úpra-

vu místností. M· byla oddûlena

od jesliãek, protoÏe men‰í dûti po-

tfiebují jin˘ reÏim. Zafiízení je no-

vû vymalováno, renovací pro‰ly

sociální prostory - nové obklady

v um˘várnû, malá um˘vadla, ma-

lé WC, sprchov˘ kout. Z pÛvod-

ních jeslí jsme pfiestûhovali náby-

tek, post˘lky, hraãky a byl zakou-

pen nov˘ koberec. K dispozici

máme i stoly na pfiebalování, pro-

toÏe v tomto roce budeme mít

v jesliãkách dva kojence. Zmûnou

pro‰la kuchyÀ, která byla uprave-

na podle nov˘ch norem. Celkov˘

provoz jeslí bude zachován tak ja-

ko dfiív.“

Zkrátka nepfiijdou ani vût‰í dûti.

Paní uãitelky si daly záleÏet na

tom, aby se jim u nás líbilo.

Pro upfiesnûní: od 1. záfií bude

fungovat oddûlení Îabiãek (dûti 3-

4leté) a KoÈat (dûti 5-6leté). Beru‰-

ky nahradí jiÏ zmiÀované jesle,

kam budou chodit dûti do tfií let.

V‰em dûtem pfiejeme, aby se jim

v M· i v jesliãkách líbilo.

K pfiání pana starosty se pfiipojujeme a pfiejeme  hodnû ús-
pûchÛ nejen ‰kolákÛm, vyuãujícím, ale i rodiãÛm. UãitelÛm
a rodiãÛm hlavnû pevné nervy. V‰em, pro nûÏ bude tento ‰kol-
ní rok Ïivotní premiérou, pfiejeme hodnû úspûchÛ a spoustu
záÏitkÛ na cel˘ Ïivot. UÏijte si poslední dny leto‰ního uplaka-
ného (JeÏi‰, to je poetické) léta. Redakãní rada BZ

Místnost urãená k odpolednímu
spánku nejmen‰ích dûtí.

Novû zafiízená herna.                                                Foto: L. Laiblová
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z Bíliny nemohou pfievzít, jelikoÏ

mají pln˘ stav. Tato vzniklá situace

se stomatology je  problém celore-

publikov˘, kter˘ uÏ fie‰í âeská sto-

matologická komora. âeská re-

publika zaznamenala tzv. generaã-

ní propad, kdy pfied r. 1989 byl vel-

k˘ zájem o studium tohoto oboru,

ale v následujících letech se proje-

vuje znaãn˘ útlum.“              (lal)

■ V¯MùNA OKEN 
NA ·KOLÁCH

Rada mûsta Bíliny na své 16. schÛzi
konané dne 24. srpna 2005 mimo jiné:
uloÏila:
■ Starostovi mûsta:
- jednat prÛbûÏnû s fieditelem O¤

PâR o hlídkové sluÏbû v Panelo-

vém sídli‰ti, 

- po schválení zastupitelstvem za-

hájit pfiíjímání nov˘ch stráÏníkÛ

mûstské policie.

■ Vedoucímu odboru nemovitostí
a investic (ONI) zadat zpracování

jednoduché studie (náãrt) na vybu-

dování lávky pfies silnici I/13,

v prostoru nádraÏí - Hasiãská.

■ Tajemníkovi MûÚ zadat provû-
fiení moÏnosti získání finanãních

prostfiedkÛ z dotaãního titulu na

sanaci rybníkÛ v Bezovce a zadat

provûfiení moÏnosti získání dotaã-

ního titulu na projektovou doku-

mentaci na rekonstrukci Mírového

námûstí. 

schválila:
■ Prodejní cenu stolního kalendá-
fie mûsta Bíliny ve v˘‰i  99,- Kã

s tím, Ïe jeho první prodej se usku-

teãní na bílinském jarmarku 10.

záfií 2005. 

■ Zadání projektové dokumentace
na cyklotrasu  - od Centrální ‰kol-

ní jídelny - smûrem na Kyselku. 

■ Likvidaci dvou stávajících mo-
nitorovacích vrtÛ a následné vybu-

dování dvou nov˘ch monitorova-

cích vrtÛ mimo tûleso skládky

Chotovenka, dle projektové doku-

mentace. 

souhlasí:
■ S podáním Ïádosti ObÚ Hosto-
mice na Ministerstvo prÛmyslu

a obchodu âR o poskytnutí dotace

na  realizaci díla na odstranûní

ekologick˘ch ‰kod - „Rekonstruk-

ce chodníkÛ a pfiípojek de‰Èové ka-

nalizace v obci Hostomice“. 

projednala a doporuãuje ZM  ke
schválení:
■ Prodej  objektu sportovní - âer-
ná hala ve Studentské ulici a po-

zemkové parcely  ã. 1194/58 o v˘-

mûfie 863 m2 v k. ú. Bílina, za cenu

5 mil. Kã, s tím Ïe kupující uhradí

pfii podpisu kupní smlouvy 1 mil.

Kã a zb˘vající ãást bude rozdûlena

do roãních splátek po 500 000,-

Kã. 

V pfiípadû, Ïe budoucí majitel

bude objekt nadále provozovat ja-

ko sportovní zafiízení, bude s nimi

sepsána samostatná smlouva o po-

skytování dotace ve v˘‰i splátky

kupní ceny 500 000,- Kã na inves-

tici do âerné haly, po dobu 8 let. 

■ Posílení  rozpoãtu mûstské poli-
cie pro rok 2006. O poãtu stráÏní-

kÛ rozhodne zastupitelstvo mûsta.

■ Rozpoãtov˘ v˘hled mûsta Bíli-
ny na rok 2006 - 2009.

projednala a doporuãuje ZM
k vydání:
■ Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
6/2005 - PoÏární fiád mûsta.

■ Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
ã. 3/2005, o sazbû danû z nemovi-

tosti.

■ Obecnû závaznou vyhlá‰ku
mûsta ã. 4/2005, o místním poplat-

ku za provoz systému shromaÏìo-

vání, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyu-

Ïívání a odstraÀování komunálních

odpadÛ s v˘‰í roãní sazby 470,-

Kã.

pfiedkládá ZM na vûdomí:
■ V̆ sledek hlasování ankety ob-
ãanÛ mûsta k návrhu fie‰ení rekon-

strukce Mírového námûstí. 

Tajemník MûÚ Bílina 

Kvûch Ladislav

Pozvánka na jarmark

Program „Podzimního jarmarku“ 
na Mírovém námûstí v Bílinû 10. záfií 2005

8.30 - 9.30 dechová hudba BíliÀaãka

9.30 - 10.00 hudební skupina Miniband

10.00 - 10.30 Módní pfiehlídka

10.30 - 11.00 hudební skupina Miniband

11.00 - 11.30 Panoptikum Maxe Fische - divadlo

11.30 - 12.30 Kadefinická show

11.30 - 13.00 hudební skupina Miniband

9.00 - 13.00 na Mírovém námûstí dûtské 

pouÈové atrakce + stánkov˘ prodej

9.00 - 1300 v prostoru za farou (smûr k plavecké hale) 

- dûtské historické atrakce, v˘stava 

historick˘ch zbraní, raÏení mincí

9.00 - 13.00 parkovi‰tû u plavecké haly - motokáry

Bílina - Druhou záfiijovou sobo-

tu pofiádá Kulturní centrum Kaská-

da ve spolupráci s mûstem Bílina

tradiãní podzimní jarmark na Mí-

rovém námûstí v Bílinû. Centrem

dûní se tak opût stane námûstí, na

kterém vyrostou dûtské atrakce a

stánky. V prostorách za farou,

smûrem k plavecké hale si budou

moci dûti i dospûlí zastfiílet napfií-

klad z historické ku‰e, prohlédnout

si historické zbranû nebo koupit

právû vyraÏenou minci. Na parko-

vi‰ti u plavecké haly bude postave-

na motokárová dráha pro pfiíznivce

motoristického sportování. SnaÏí-

me se o to, aby se jarmark roz‰ífiil

a neomezoval se  pouze na prostor,

kter˘ nabízí námûstí. Do budoucna

tak chceme, aby jarmark zaplnil

blízké okolí.  Bûhem jarmarku vy-

stoupí na pódiu hudební skupina

Miniband napfiíklad i s Klárou

Kozlovskou, dále vystoupí Bíli-

Àaãka a divadelní soubor Panopti-

kum Maxe Fische. Na své si pfii-

jdou i zástupkynû nûÏného pohlaví

pfii módní pfiehlídce a kadefinické

show pfiímo na námûstí. SnaÏili

jsme se uspokojit programem co

nejvût‰í vûkové spektrum lidí.

Doufáme, Ïe nám bude pfiát i poãa-

sí a Ïe si cestu na jarmark najde

mnoho náv‰tûvníkÛ, jak je v Bílinû

zvykem.

9. záfií 2005  zveme dûti a rodiãe

na tradiãní lampiónov˘ prÛvod.

Sraz bude od 19.00 hodin na Míro-

vém námûstí, kde vystoupí Zuzka

Norisová se ZbyÀkem Fricem. Ti

vytvofiili ústfiední dvojici v muzi-

kálovém zpracování Rebelu v di-

vadle Broadway. PÛjde asi o 40mi-

nutové vystoupení. Potom se lam-

piónov˘ prÛvod odebere do letního

kina, kde bude promítnuto zhruba

60minutové pásmo nejoblíbenûj-

‰ích kreslen˘ch pohádek. Stejnû

jako v loÀském roce kaÏd˘, kdo

pfiijde s lampiónem do kina, bude

mít vstup zdarma - bez lampiónu

30 Kã.                       Petr Mácha

V̆ mûna oken ve ‰kole v Aléské uli-
ci.                         Foto: V. Weber 

Pfies prázdniny probíhala v bí-

linsk˘ch ‰kolách rozsáhlá v˘mûna

oken. Jak v‰e probíhalo, prozradil

Ing. Jaroslav Bure‰, zástupce pro

vûci investiãní. „V̆ mûna oken by-

la rozdûlena do tfií ãástí, protoÏe

jsme je mûnili ve tfiech ‰kolách na-

jednou a u ‰koly v Lidické ulici

byla zapotfiebí vût‰í investice. Na

okna v této ‰kole jsme vyhradili

milion korun, hlavnû proto, Ïe

stavba je vlastnû uÏ historická

a musí se zachovávat urãité detaily

a prvky typické pro tuto stavbu.

Vlastnû i samotná okna jsou pod-

statnû vût‰í neÏ ve ‰kole v Aléské

a Za Chlumem, protoÏe to jsou

stavby panelákového tipu. Druh˘

milion korun se rozdûlil mezi jiÏ

zmiÀované dvû ‰koly. 

V̆ bûrové fiízení se odvíjelo také

od jiÏ zmiÀované finanãní ãástky

a jejího rozdûlení na v‰echny tfii

‰koly. Z tohoto  fiízení nakonec vy-

‰la vítûznû  firma Idealfenster

z Chudefiic. Dal‰í opravy budou

následovat v pfií‰tím roce, kde v‰e

bude záleÏet na v˘‰i dotace, kte-

rou chceme ãerpat ze strukturál-

ních fondÛ Evropské unie nebo

z rÛzn˘ch fondÛ na‰ich minister-

stvech.                                 (lal)

■ INVESTIâNÍ PLÁNY
DO BUDOUCNA
Nedílnou souãástí kaÏdého mûs-

ta je investiãní plánování. O plá-

nech mûsta Bíliny hovofiil místo-
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Vstupenka na prohlídkov˘ okruh
Kulturní centrum Kaskáda pfiichází pro své náv‰tûvníky se zv˘-

hodnûnou vstupenkou na takzvan˘ „Prohlídkov˘ okruh“. Ten zahrnu-

je prohlídku v˘stavy jak ve V̆ stavní síni U kostela, tak v Galerii Pod

vûÏí. Tfietím v fiadû je v˘stup na radniãní vûÏ s pohledem na mûsto Bí-

linu. „Myslím si, Ïe je to velké lákadlo pro náv‰tûvníky a turisty

a doufáme, Ïe si takov˘mto zpÛsobem najde cestu do na‰ich v˘stav-

ních síní více lidí,“  prozradil Petr Mácha z programového oddûlení

Kulturního centra Kaskáda. Vstupenky lze zakoupit jak v informaã-

ním centru na Mírovém námûstí, tak ve V̆ stavní síni U kostela. Ce-

na vstupenky na cel˘ prohlídkov˘ okruh je 20 korun.

starosta pro vûci investiãní Milan

Pecháãek. „Necháváme si zpra-

covat projektovou dokumentaci

na pfiírodní divadlo Kyselka, kte-

ré chceme postupnû rekonstruo-

vat. Pfiedmûtem projektové doku-

mentace bude tzv. etapizace coÏ

v praxi znamená rozdûlení oprav

do etap tak, aby vyhovovaly jak

po stránce finanãní tak programo-

vé. 

V souãasné dobû je uÏ ukonãeno

jakési lidové hlasování ohlednû bí-

linského námûstí. Ve V̆ stavní síni

naproti kostelu a v sídli‰ti Za

Chlumem byly vystaveny navrÏe-

né projekty a obãané mûli moÏnost

vybrat ten, kter˘ je nejvíce zaujal.

Hlasování bylo celkem vyrovnané,

vítûzila zeleÀ, fontány a omezení

osobní dopravy. Musím dodat, Ïe

nechceme omezit osobní dopravu

úplnû s ohledem na zásobování

a turistiku. V‰e záleÏí pak uÏ na ra-

dû mûsta jak se k tomuto hlasování

postaví a pro jakou verzi se nako-

nec rozhodne. Je moÏné, Ïe se obû

verze sladí dohromady, ale nechci

pfiedbíhat událostem. 

Dal‰í dÛleÏitou vûcí, na kterou

jsme si nechali zpracovat projek-

tovou dokumentaci od architekta

pana Abraháma, jsou dva peãova-

telské domy v ul. SHD. Tato re-

konstrukce se rovnûÏ bude rozdû-

lovat do nûkolika etap a pfiedpo-

kládáme, Ïe opravy potrvají nej-

ménû 4 roky. 

Ing. J. Bure‰ nechal zpracovat

projektovou dokumentaci na opra-

vu fasád v˘chodní strany námûstí.

Vnûj‰í strana se sice upravovala

pfied 8 lety, ale uÏ teì se projevují

statické nedostatky a objevují trh-

liny. 

Urãitû nebudeme zapomínat na

‰kolská zafiízení, kde se samozfiej-

mû musí dokonãit v˘mûna oken,

vchodÛ, ale nezanedbatelné je

i napfiíklad sociální zafiízení aj. Po-

ãítáme s opravou stfiechy na poli-

klinice, která je jiÏ témûfi pfiidûle-

na kompletnû mûstu. Vedeme jed-

nání s povodím Ohfie, kde si musí-

me vysvûtlit komu vlastnû patfií

zábradlí kolem fieky Bíliny. Zjisti-

li jsme, Ïe  zábradlí uÏ zaãíná re-

zavût a nask˘tá se tak otázka bez-

peãnosti.

Nakonec bychom chtûli urãitû

zlep‰it „mobiliáfi“ Bíliny, coÏ jsou

vlastnû navigaãní cedule. Zlep‰it

by se mûlo nejen oznaãení ulic, ale

i oznaãení dÛleÏit˘ch institucí

v Bílinû.“                             (lal)

(Dokonãení ze str. 1)
Taneãní show v letním kinû Na

Kyselce byla skuteãn˘m vyvrcho-

lením a velmi pûknou teãkou za

cel˘m t˘dnem. Diváci, kter˘ch pfii-

‰lo pfies ãtyfii stovky, mohli obdi-

vovat vystoupení jednotliv˘ch

skupin, hostÛ Taneãní show a v ne-

poslední fiadû i taneãní umûní sa-

motn˘ch instruktorÛ kurzu. A bylo

se na co dívat! Brejkafiské umûní

trojnásobného mistra svûta Tomá-

‰e „Cruise“ Veselého, electricboo-

gie v podání úfiadujícího mistra

Evropy Martina Pofiízka ãi akroba-

tické kousky Honzy Loukoty byly

vskutku ohromující. Pfii závûreã-

ném defilé v‰ech úãastníkÛ kurzu

podûkovali absolventi v‰em sv˘m

instruktorÛm a také v‰em pfiítom-

n˘m divákÛm. Netfieba dodávat, Ïe

poté do‰lo v zákulisí ke spoleãné-

mu focení a bohuÏel také louãení,

pfii kterém se nezfiídka leskly

v oãích slziãky. V‰ichni úãastníci

kurzu jedním hlasem dodávali, Ïe

pfiijedou pfií‰tí rok zase a to je pro

nás jako pofiadatele ten nejvy‰‰í

v˘raz uznání. 

Taneãní kurz se povedl

Závûreãná dûkovaãka.                                                  Foto: P. Mácha

KC Kaskáda touto cestou dûku-

je za podporu Mûstu Bílina, vede-

ní Z· Aléská, fiediteli ZU· v Bíli-

nû, autodopravci Tomá‰i Krauso-

vi, MUDr. Janu Bartschovi, fiedi-

teli DK v Teplicích - p. ·obovi,

‰éfu Ústeckého baletu p. Neãaso-

vi, Zuzanû Rambové a Radce Ex-

narové a v‰em taneãním lektorÛm

v ãele se ãleny taneãní skupiny

Dance 2XS. Dûkujeme téÏ za ná-

v‰tûvu sl. Lucii Králové - úfiadují-

cí Miss âR a herci a taneãníkovi

Janu Révaiovi. 

Mgr. Antonín Moravec,
fieditel KC Kaskáda

Divadelní pfiedstavení
- podzim 2005
■ pondûlí 19. záfií  od 19.00 hod.

SOUSEDKA
(Luká‰ Vaculík, Hana Seidlová)

Francouzská komedie o dvou

osamûl˘ch lidech, ktefií se setkají v

PafiíÏi uprostfied léta, kdy jedin˘m

rozpt˘lením se zdá b˘t náv‰tûva

kina nebo sebevraÏda. 

Cena: 160 Kã.

■ pondûlí 17. fiíjna  od 19.00 hod.
NAHNILIâKO
(Ch˘lková, Kraus, Holubová,

Klepl, Becerra/Aichmajerová)

Do malé ãeské rodiny vpadne

znenadání sebejist˘ fe‰áck˘ podni-

katel a obrátí cel˘ chod domácnos-

ti vzhÛru nohama. Z pozice tzv.

svûtaznalého ãlovûka postrkuje

tento polistopadov˘ zbohatlík vy-

pla‰en˘mi lidiãkami jako figurka-

mi na ‰achovnici, neÏ se objeví je-

ho obchodní partnerka, která se

stejnû nadfiazen˘m pfiístupem ma-

nipuluje s ním. 

Cena: 240 Kã.

Celková cena vstupného
(pfiízemí 2.-10. fiada) na 4
pfiedstavení záfií -  prosinec
2005: 740 korun, cena per-
manentky: 555 Kã.

KniÏní novinky na mûsíc záfií 2005
Pro dûti a mládeÏ – Na‰e totálnû ujetá rodinka, dal‰í z humorn˘ch pfiíbûhÛ

rakouského spisovatele Thomase Breziny je urãen v˘hradnû dívkám, protoÏe v

podtitulku uvádí KlukÛm vstup zakázán a urãeno „jen pro ãarodûjnice“. Dvû

podnikavé dívky se ocitnou spoleãnû s celou rodinou v reality show, která má

sledovat úplnû obyãejné rodiny po tfii dny a po tfii noci na kaÏdém kroku.Vzhle-

dem k tomu, Ïe se tato „vymoÏenost“ dostala i do na‰í televize, bude moÏná

zajímavé poãíst si tom, kam aÏ mÛÏe taková touha po popularitû a finanãním

zisku ãlovûka zavést.Vydává nakl. Fragment HavlíãkÛv Brod. Jak to bylo po-

prvé, povídky souãasn˘ch ãesk˘ch autorek o prvních láskách jsou urãeny do-

spívajícím dívkám. Pfiíznivkynû Lenky Lanczové  urãitû potû‰í, Ïe jedna z po-

vídek je také od této velmi oblíbené autorky. Knihu vydává nakl. Víkend. 

Upozornûní pro zájemce o star‰í literaturu. Knihovna pofiádá opût
burzu knih vyfiazen˘ch ze zru‰ené poboãky na praÏském pfiedmûstí.
První prodej probûhl v mûsíci ãervnu a vzhledem k tomu, Ïe byl o knihy
velk˘ zájem, mají pfiípadní zájemci je‰tû jednou moÏnost doplnit si kni-
hovnu.Tentokrát nabízíme i dûtskou literaturu, která byla také vyfiazo-
vána z dÛvodu duplicity i z ostatních provozÛ knihovny. TakÏe neváhej-
te a vyuÏijte mimofiádnou pfiíleÏitost. Od 7. záfií do 7. fiíjna 2005, kaÏdou
stfiedu a pátek od 9 do 17 hodin budeme prodávat opût za symbolické ce-
ny od 1 Kã do 20 Kã. V‰echny srdeãnû zve za kolektiv knihovny M. ·í-
mová. 
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA ZÁ¤Í 2005

MùSTSKÉ DIVADLO
■ 18. záfií  od 14.00 hodin
„Za brankou je drak“ 
V cyklu „Rodiãe s dûtmi do di-

vadla“ uvádíme pohádku pro

malé i velké diváky inspirova-

nou pohádkou Milady Ma‰ato-

vé. Scénáfi a dramaturgie Jana

Galinová. Vstupné: 40 Kã. 

■ 19. záfií od 19.00 hodin
„Sousedka“
Francouzská komedie o dvou

osamûl˘ch lidech, ktefií se set-

kají v PafiíÏi uprostfied léta.

Osud v podobû vyplaveného

bytu jim nabídne Ïivot ve dvo-

jici, ale protoÏe oba mají své

zavedené zvyky, dochází v je-

jich souÏití k fiadû neobyãej-

n˘ch komick˘ch situací.

V hlavní roli Luká‰ Vaculík

a Hana Seidlová. Vstupné: 160

Kã; 140 Kã; 100 Kã; 80 Kã.

■ 20. záfií od 19.00 hodin
„Tfii kfiíÏe“
Divadelní hra v podání hercÛ

divadla Cirkus 

■ 29. záfií od 19.00 hodin
„Miriam“
Divadelní hra v podání hercÛ

divadla Cirkus

KULTURNÍ DÒM
FONTÁNA

■ 13. záfií od 19.00 hodin
Zahájení taneãního kurzu
pro zaãáteãníky 
■ 14. záfií od 19.00 hodin
Dámská jízda - Oceláfii
Zábavná show „pouze pro dá-

my“ Vstupné: pfiedprodej 70

Kã, na místû 90 Kã.

■ 17. záfií  od 21.30 hodin
Koncert skupiny COCOTTE
MINUTTE
Pfiedkapela „Imodium“ od

20.30 hodin. Vstupné: pfiedpro-

dej 60 Kã, na místû 90 Kã.

■ 20. záfií  od 19.00 hodin
Taneãní kurz pro zaãáteãníky
■ 23. záfií  od 16.00 do 19.00
hodin

Dûtská discoshow Ivana Mej-
snara z Prahy
Velká diskotéková show plná

svûteln˘ch efektÛ. Od 21.00 do

02.00 hodin. Vstupné: 40 Kã.

Velká Oldies show Ivana Mej-

snara z Prahy. Diskotéková

show star‰ích hitÛ doplnûná

mnoha svûteln˘mi efekty.

Vstupné: 50 Kã.

■ 26. záfií od 18.30 hodin
Setkání s... Královnou
Pravideln˘ klubov˘ pofiad ten-

Vyroste v Bílinû nová Ma‰ková a Nepela?
Bílina - Dva t˘dny trávili na

soustfiedûní v Bílinû malí kraso-

bruslafii pfii hokejovém klubu  pod

vedením hlavní trenérky Milosla-

vy Koberové.  ·est dûvãátek a tfii

kluci se dvakrát dennû seznamova-

li s ledovou plochou pfii hodino-

v˘ch trénincích.

„Mimo led máme gymnastiku

a vyuÏíváme i ‰kolní hfii‰tû s umû-

l˘m povrchem u ‰koly Za Chlu-

mem. Kvalitní ubytování máme

v hotelu u Lva.  Celou dobu sou-

stfiedûní jsou dûti v kolektivu.“

Koberová dodala, Ïe se jiÏ sestavu-

jí volné jízdy na hudební doprovod

a nacviãují nové prvky pro absol-

vování testÛ v záfií a fiíjnu, které

jsou podmínkou pro úãast na mis-

trovsk˘ch závodech.  „Nejvût‰í po-

krok za první rok udûlala Nikola

Prochová, která byla druhá na kraj-

sk˘ch pfieborech a Barbora Ma-

chuldová.  Obû za rok splnily prv-

ky z dvou sezón. Nyní máme dvû

nové velké nadûje 6letou Vanesu

Paulovou a 4letou Nikolu Kfiehlo-

vou.“  Za ideální vûk, kdy zaãít

s krasobruslením, oznaãila Kobe-

rová  ãtyfii aÏ sedm let.  Hlavní tre-

nérce pomáhá jako asistentka De-

nisa Bukorová a pomocná trenérka

Eva Havlíãková, která bude sklá-

dat trenérské zkou‰ky.  Soustfiedû-

ní bylo doplnûno v˘letem do cho-

mutovského zooparku a v˘stupem

na BofieÀ. 

Noví zájemci o ‰kolu bruslení

nebo pfiímo krasobruslení se mo-

hou hlásit pfii trénincích na bílin-

ském zimním stadionu nebo ve

vrátnici stadionu si vyzvednout

pfiihlá‰ku. Od záfií mají malí kraso-

bruslafii i ‰kola bruslení tréninky

od úter˘ do pátku vÏdy od 13.30

do 14.30 hodin.  Krasobruslení na-

bízí novou moÏnost sportovního

vyÏití v Bílinû a je vhodné pro dív-

ky i chlapce.                        (ob)

Hlavní trenérka Miloslava Koberová (v bílém) se sv˘mi svûfienci.
Foto: O. Bubeníãek

Hvûzda Trnovany - SK SIAD Bílina  0:2 (0:0)
Trnovany -  Bílina  potfietí za

sebou v 1. A tfiídû vyhrála, ale svo-

ji hrou se pfiizpÛsobila slabû hrají-

cím domácím. Hosté mohli jít do

vedení  v 15. minutû. Novák poslal

dopfiedu Seidla a po faulu se kopa-

la  penalta. Lehkou Novákovu stfie-

lu v‰ak brankafi Mal˘ vyrazil na

roh.  Bílina získala pfievahu, ale

brankafi stfiely Moravce, Nováka i

Truneãka likvidoval.  V závûru po-

loãasu je‰tû stfiílel Novák a Chri-

stov, ale branky se diváci nedoãka-

li.  V 56. min. nastfielil Novák hla-

vou bfievno a doráÏku Truneãka

Mal˘ chytil.  Tlak Bíliny rostl. AÏ

Moravec poslal dopfiedu pfiihrávku

Christovovi a ten sám proti Malé-

mu nezaváhal.  O deset minut po-

zdûji pálil Christov do ‰ibenice,

Mal˘ vyrazil.  V 81. minutû ·ulek

krásnû uvolnil Seidla, ale ten stfiílel

vedle. Koneãn˘ v˘sledek stanovil

opût Christov, kdyÏ z hranice ‰est-

náctky  vstfielil druhou branku. U

Bíliny snesou pfiísnûj‰í mûfiítko

·ulek, Moravec a Christov.  „Není
co moc hodnotit. Obrana pfiíli‰

práce nemûla, útok moc vidût ne-
byl a tak snad vynikal bojovník
Christov. MuÏstvo se pfiizpÛsobilo
síle soupefie. ·koda penalty, mohlo
se hrát klidnûji,“ komentoval bí-

linsk˘ prezident Petr Arpá‰. Ale

vstup do soutûÏe se povedl Bílinû

parádnû. 

Branky: 66., 84. Christov.

Sestava Bílina: Pohl - Beãvafiík,

Hasal, ·ulek, Procházka - VaÀásek

(86. Spáãil), Moravec, Christov,

Novák - Seidl (88. Ma‰ata), Trune-

ãek (90. Bartl).                      (ob)

Rada mûsta nechala vyrobit
pro rok 2006 stolní kalendáfi
Bíliny, kter˘ pro mûsto sepsali
a z uveden˘ch pramenÛ sesta-
vili Jan a Josef Îejdlovi. Jed-
ná se o ukázky historick˘ch
pohlednic s velmi pûknû udûla-
n˘m popisem a pfiiblíÏením
historie mûsta. Rada urãila
prodejní cenu 99,- Kã. Premi-
érová prezentace a prodej se
uskuteãní pfii pfiíleÏitosti pod-
zimního jarmarku (Den horní-
kÛ) v sobotu 10. záfií v Info-
centru (v Galerii pod vûÏí).  

Kalendáfi se vydává v ná-
kladu 1500 ks. a na jarmark
bude pfiipraveno k prodeji
1000 ks.

Roman ·ebek, místostarosta
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X. roãník volejbalové ligy konãí

KULTURNÍ SERVIS

tokrát s Miss âeské republiky

2005 Lucií Královou. Vstup-

né: 40 Kã.

■ 30. záfií od 16.00 hodin
Odpolední posezení u pfiíle-
Ïitosti Dne seniorÛ
K tanci a poslechu hraje „âeská

Dechovka“ - hudební vystoupe-

ní známé ãeské dechovky se

sv˘mi sólisty. Vstupné: 10 Kã.

MÍROVÉ NÁMùSTÍ 
■ 9. záfií od 19.00 do 20.00 h.
Lampiónov˘ prÛvod
Sraz úãastníkÛ lampiónového

prÛvodu na Mírovém námûstí.

Vystoupí Zuzana Norisová

a Zbynûk Fric (Pomáda, Rebe-

lové). Ve 20.00 hodin pochod

lampiónového prÛvodu na

Letní kino. Promítání kresle-

n˘ch pohádek (Krtek a Îv˘-

kaãka, ·taflík a ·pagetka,

DrÏte si klobouk...).   

■ 10. záfií  od 9.00 hodin
Podzimní jarmark
Tradiãní podzimní jarmark

s dûtsk˘mi atrakcemi a stánko-

v˘m prodejem.Vystoupí sku-

pina Miniband s Klárou Koz-

lovskou, dechovka BíliÀaãka,

Panoptikum Maxe Fischer,

módní a kadefinická show

Martiny Tuháãkové, skákací

hrad, motokáry, v˘stava histo-

rick˘ch zbraní, historické dût-

ské atrakce.

KINO HVùZDA
■ Stfieda 14. záfií  od 18.00 h.
âtvrtek 15. záfií  od 18.00 h.

Buì v klidu
Vstupné: 55,- Kã

■ Pátek 16. záfií  od 18.00
a 20.00 hodin

Sobota 17. záfií od 18.00 hodin

Skfiítek
Vstupné: 60 Kã. 

■ Stfieda 21. záfií  od 18.00 h.
âtvrtek 22. záfií od 18.00 h.

Batman zaãíná
Vstupné: 60 Kã, 140 minut.

Pfiístupno od 12 let.

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
■ „Kouzeln˘ svût na‰ich Ïá-
kÛ“ – SoutûÏní v˘stava dût-

sk˘ch prací s úãastí speciál-

ních tfiíd ‰kol okresu Teplice.

VernisáÏ v˘stavy 6. záfií 2005

od 17.00 hodin. V̆ stava potr-

vá do 28. záfií 2005 

GALERIE POD VùÎÍ
■ „Fotografie ze ·v˘carska“
V̆ stava fotografií paní Blanky

Severinové potrvá od 1. záfií

do 28. záfií 2005. 

V sobotu 3. záfií 2005 skonãí
celodenním turnajem X. roãník
Bílinské volejbalové ligy (BVL)
utkáním METAL - HASU. Bude
to jiÏ 761. utkání v této mezi bí-
linsk˘mi volejbalisty populární
soutûÏe, která zaãala 1. kvûtna
1996 utkáním druÏstev KOME-
TA - HASU.

Zmínûnou sobotu se v závûreã-

ném turnaji, kter˘ zaãíná v 9.00

hodin, pfiedstaví v‰ech 12 druÏstev,

která v tomto roãníku hrají. Pfied-

pokládan˘ konec turnaje je mezi

14. a 15. hodinou. Pofiádající volej-

balov˘ oddíl SK SIAD Bílina pfii-

praví v areálu na Tyr‰ovû zahradû

pro sportovce a náv‰tûvníky pfií-

jemné prostfiedí a obãerstvení.

Jaromír Jirásek

SK SIAD Bílina - SK Bezdûkov  6:0 (3:0)
Bílina -  âtyfii zápasy ãtyfii vítûzství. V 6. min. pálil

vedle Novák a stejn˘ hráã potom od brankové ãáry na-

centroval a Beãvafiík hlavou otevfiel skóre. Pfievaha Bí-

liny byla v˘razná.  V 36. minutû  oÏivil jarní vzpomín-

ky  na parádní branky Hasal. Vysunul se dopfiedu, na-

razil si míã a z hranice ‰estnáctky  zavûsil k tyãi. Dru-

h˘ poloãas zahájila Bílina mohutn˘m tlakem. Po rohu

Moravce ‰la Novákova hlaviãka pod bfievno, ale Sailer

bravurnû vytáhl míã nad.  AÏ v 51. minutû dostal míã

do bûhu Truneãek a sám pfied brankafiem nezaváhal.

Dal‰í ‰anci Truneãek spálil, ale centr Seidla jiÏ poslal

hlavou opût do sítû. Tfietí  trefu poslal Truneãek do

branky opût po pfiihrávce Seidla.  Druh˘ poloãas byl

v jeho reÏii. V‰em ukázal, Ïe  chytil druhou fotbalovou

mízu a dokázal, Ïe vûk nerozhoduje a v ‰estatfiiceti

‰kolil obranu hostÛ. Pfii tro‰e ‰tûstí mohl vstfielit ‰est

branek.  „Soupefi byl slab‰í a na‰i kluci odehráli zápas

s pfiehledem. Jsem rád, Ïe dal PéÈa Truneãek tfii bran-

ky, potfieboval se chytit,“ záfiil bílinsk˘ prezident Petr

Arpá‰.  „Hráli jsme dobfie a s v˘sledkem urãitû spoko-

jenost,“ dodal asistent trenéra Milan Tietze. 

Branky: 51. 57. 72. Truneãek, 9. Beãvafiík, 36. Ha-

sal, 43. Procházka.

Sestava:  Pohl - Beãvafiík, ·ulek, Hasal, Procházka

- VaÀásek, Moravec (64. Spáãil), Christov, Novák (67.

Ma‰ata) -  Seidl (75. Zelenka), Truneãek.          (ob)

Michal Nesvadba v Bílinû
V pátek 26. 8. 2005 pfiijela „Kouzelná

‰kolka“ nebo-li v‰em znám˘ Michal Ne-
svadba. Program s názvem „Michal k
snídani“ pfiilákal do pfiírodního divadla
desítky dûtí a rodiãÛ a nikoho nenechal
na pochybách, Ïe bylo na co se tû‰it. Ba-
vili se nejen dûti, ale i rodiãe. Ke konci
pofiadu uÏ dûti ztratily ostych a s Micha-
lem Nesvadbou perfektnû spolupracova-
ly. Na závûr probûhla men‰í autogrami-
áda a hlavní aktér celé show se skoro se
v‰emi dûtmi vyfotografoval. Michal Ne-
svadba po hodinû vystoupení nevypadal
ani trochu unavenû. Kde se ve vás bere
ta energii a nápady? „No zvlá‰tû tady v
Bílinû je potfieba energie, protoÏe od dû-
tí k jevi‰ti je to asi sto metrÛ, takÏe tady
jsem vypotfieboval v‰echny síly, ale taky
je to asi dar. âasto ráno, kdyÏ se pro-
bouzím, fiíkám, Ïe uÏ nemÛÏu, ale pak to
zase funguje dál. Nûkdy uÏ visím noha-
ma vzhÛru a Ïdímu to ze sebe,“ fiekl Mi-
chal Nesvadba. Do Bíliny jezdí pravi-
delnû jednou do roka.  Pfií‰tí rok bude
mít nov˘ program „Michal maluje“,
takÏe se dûti i rodiãe mají na co tû‰it.

Volejbalov˘ oddíl HASU.                                               Foto: V. Weber
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OMLUVA HOKEJISTÒM
V̆ bor HC Draci Ïádá po mne vefiejnou omluvu. Poboufiil je mÛj

pfiíspûvek v BZ o provozních hodinách pro vefiejnost na zimním stadi-

onu, konkrétnû mé tvrzení, Ïe hrají „pralesní ligu“. Hluboce si váÏím

v‰ech funkcionáfiÛ, ktefií se snaÏí ve volném ãase podporovat sport ve

mûstû a to hlavnû dûtí a  mládeÏe. Nijak tímto nesniÏuji jejich práci,

natoÏ abych je chtûl urazit. Od nepamûti tento sportovní slang ozna-

ãuje mezi bafunáfii a pfiíznivci, Ïe dotyãn˘ manãaft hraje nejniÏ‰í moÏ-

nou soutûÏ. CoÏ je právû pfiípad bílinského muÏského hokeje. Nic ji-

ného jsem tím nemyslel! Nevím proã taková úzkoprsost.  Aã jsem se

tím nikdy na vefiejnosti nechlubil, tak jsem myslím taky pro bílinsk˘

hokej nûco udûlal. Aã uÏ podporou doposavad v‰ech pfiím˘ch i kfiíÏo-

v˘ch dotací od mûsta, jak pfiímo DrakÛm nebo na zimní stadion, tak

sv˘mi i mnou zprostfiedkovan˘mi sponzorsk˘mi dary. 

Poznámka:  ·patnû se vysvûtluje vefiejnosti a mne konkrétnû to

udûlalo dost zle ve svém klubu, kdyÏ s dal‰ími kolegy prosadíme pÛl

miliónu korun hokejistÛm na baráÏ do II. ligy a chlapi vypadnou hned

v prvním zápase a vyúãtují mûstu bezmála devadesát tisíc korun. 

VáÏen˘ v˘bore HC Draci, omlouvám se Vám tímto vefiejnû a pfieji

mnoho sportovních úspûchÛ v zaãínající hok. sezónû.

Roman ·ebek, místostarosta mûsta 

Chtûjí hrát pro zábavu a pro diváky

SK SIAD Bílina -  SK Plaston ·luknov  2:1 (2:1)

Bílina -  Zatím  dvakrát t˘dnû

trénuje  A muÏstvo hokejov˘ch

DrakÛ. A znovu pod vedením bí-

linské hokejové legendy Jifiího

Hájka. Ten jako amatérsk˘ patriot

se vrací k muÏstvu vÏdy, kdyÏ je

nejhÛfie. Trenérsk˘ tandem vytvofií

s Jaroslavem Ptáãkem.  Vedoucím

muÏstva je Miroslav Slaãík st. „Na

prvním tréninku jsme mûli patnáct

hráãÛ a tfii brankafie.  Do konce

srpna trénujeme dvakrát t˘dnû

a tréninky si sami platíme. Od záfií

jiÏ budeme trénovat normálnû tfii-

krát t˘dnû a ledy bude platit klub,“

fiekl nám trenér Hájek.  Do branky

se vrátí nejpopulárnûj‰í  bílinsk˘

hráã Daniel Slaãík. Kádr muÏstva

zatím pfiedstavují brankáfii D. Sla-

ãík, Hudec a âervenka, obránci M.

Slaãík, Zeman, Urban, Pleva, Le-

xa, Paluska, âepek, Kotí‰ek a J.

Kuklík. Do útoku Pastor, LouÏen-

sk˘, Vávra, R. Fait, J. Fait, Srbek,

Krátk˘, Mikolá‰ek, Raichl.

„Ov‰em nûktefií obránci mohou

hrát i v útoku,“ dodal Hájek.  Prv-

ní pfiátelsk˘ zápas sehrají v záfií

v Roudnici nad Labem.  Hájek  od-

mítl reagovat na invektivy v minu-

lém ãísle o pralesní lize,  kdy by

tréninky dûtí mûly ustoupit dal‰í-

mu vefiejnému bruslení. „Zatím

máme tréninky nepravidelnû a od-

poledne ani veãer na vefiejné brus-

lení po na‰em tréninku nikdo ne-

pfii‰el.“  Tradiãní otázkou zÛstává,

kdo vlastnû bude krajsk˘ pfiebor

hrát. Z Ústeckého kraje se pfiihlási-

la Bílina a Roudnice nad Labem

a letos se jiÏ nepfiihlásily Litomûfii-

ce, které byly tradiãním úãastní-

kem. 

„KdyÏ jsem hovofiil se sekretáfii

krajsk˘ch svazÛ v Liberci a Ústí

nad Labem Hornick˘m a ¤íhou,

dostal jsem jména VTJ Liberec,

Nov˘ Bor, âeská Lípa a na‰e dvû

muÏstva z kraje,“ vypoãítal fieditel

zimního stadionu Jifií Müller. „30.

srpna se na jednání v Praze roz-

hodne jak˘m zpÛsobem se bude

z tohoto pfieboru postupovat do

kvalifikace. Ale pokud vím, cílem

bílinského muÏstva je zahrát si

atraktivní hokej  pro sebe i pro di-

váky.“                                 (ob)

Bílina - V nejsilnûj‰í sestavû na-

stoupila Bílina ve 2. kole krajské

1. A tfiídy. Cel˘ první poloãas mûla

v˘raznou pfievahu, ãasto stfiílela,

ale nakonec ‰la do ‰aten s násko-

kem jediné branky.   Ve 13. minutû

kopal Moravec roh, obránce hostí

míã nadzvedl a Truneãek pohodlnû

hlavou otevfiel skóre. Bílina mûla

stálou pfievahu a hosté se pokou‰e-

li o brejky, které v‰ak hasil spoleh-

liv˘ stoper  ·ulek. V 25. minutû

zatáhl míã Truneãek, nahrál na

vápno Moravcovi a ten se trefil

k tyãi.      

Ve 38. minutû se BlaÏek  sám fií-

til na Pohla, ale ten stfielu vyrazil

nohou. Pfied poloãasem byl vylou-

ãen hostující kapitán Kulhav˘

a v‰e se zdálo jasné. Bílina mûla

hru ve své moci a mohla vést pod-

statnû vy‰‰ím rozdílem.  Ov‰em ve

Petr Arpá‰.  Do druhého poloãasu

‰el lépe ·luknov a âurgali netrefil

branku ze tfií metrÛ.  V 57. minutû

nepromûnil tfietí tutovku Seidl.

VÛbec nebylo znát, Ïe hosté hrají

pouze v deseti a v 68. minutû se sí-

ly vyrovnaly, vylouãen byl Chri-

stov.  V nastavení podrÏel domácí

Pohl, kter˘ chytil dvû ãisté ‰ance

hostÛ. „S v˘sledkem je urãitû spo-

kojenost, s hrou to je jiÏ hor‰í. Ve

druhém poloãase jsme se báli o v˘-

sledek, ale v prvním jsme mohli

dát je‰tû tfii branky.  Kluci v‰ak

dfieli a v závûru nás podrÏel  bran-

kafi Pohl,“ hodnotil trenér domá-

cích Ladislav Erben. 

Branky: 13. Truneãek, 25. Mo-

ravec  -  45+3 Novotn˘.

Sestava Bílina:  Pohl - Beãva-

fiík, ·ulek, Hasal, Procházka - Va-

Àásek, Christov, Moravec, Novák -

Seidl (70. Ma‰ata), Truneãek (90.

Spáãil).    (ob)  Foto: O. Bubeníãek BùH TERRYHO
FOXE V BÍLINù

pofiádá opût Tûlocviãná jednota

Sokol Bílina v sobotu 24. záfií

2005. Po roãnících, kdy se tato ak-

ce konala v pfiírodním areálu Ky-

selky, se vracíme do ulic mûsta.

Start a cíl bude na Mírovém ná-

mûstí. Trasa povede ulicemi: Wol-

kerova, Teplická, Studentská, Ha-

vífiská, kolem Domu dûtí a mláde-

Ïe, kde bude kontrolní stanovi‰tû.

Dále ulicí Teplickou, kpt. Jaro‰e

a Îelivského do cíle na Mírovém

námûstí. Organizaãní stanovi‰tû

bude v Mûstské knihovnû na Míro-

vém námûstí. Tato sportovnû hu-

manitární akce má v ãeské vefiej-

nosti mimofiádn˘ ohlas a od roku

2000 je hlavním organizátorem

âeská obec sokolská. V minul˘ch

letech se jí zúãastnila fiada obãanÛ

na‰eho mûsta, pfiedev‰ím mládeÏe.

Cílem není vyhrát, ale svou úãastí

a penûÏním pfiíspûvkem formou

startovného vyjádfiit podporu boji

proti rakovinû. ZároveÀ si tak vy-

zkou‰íme svou vlastní zdatnost.

Trasu je moÏné pfiekonat jak˘mko-

li zpÛsobem - bûh, chÛze, jízda na

kole, kaÏd˘ podle sv˘ch moÏností.

Odmûnou pak je nejen moÏnost

získání tradiãních suven˘rÛ, ale

i dobr˘ pocit pomoci sv˘m pfiís-

pûvkem k v˘zkumu léãby zhoubné

nemoci.

Srdeãnû zveme v‰echny obãany

Bíliny. (jf)

tfietí minutû nastavení prvního po-

loãasu kopali hosté roh a Novotn˘

sníÏil.  „·koda, Ïe jsme nepromû-

nili je‰tû nûjakou ‰anci. Gól si ne-

cháme dát v nastavení, ‰koda,“ ne-

skr˘val zklamání domácí prezident


