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DruÏstvo z Aléské pfiijelo z Duchcova se ‰títem!
■ Eva STIEBEROVÁ

Duchcov - Z oblastního kola
republikové soutûÏe § 11/55 vy-
‰lo vítûznû druÏstvo Z· Aléská
v Bílinû. V silné konkurenci dvou
duchcovsk˘ch, jedné teplické
a bílinské Z· Lidická bylo nej-
lep‰í. A aÈ uÏ Klára Nestlerová,
Hana ¤eháková, Michaela Stud-
niãková, Markéta Razáková
a Petr Audy uspûjí v krajském
kole 17. kvûtna v Mûstském di-
vadle v Bílinû jakkoli, uÏ teì ma-
jí zaji‰tûnu úãast v republiko-
vém finále, které se odehraje 13.
ãervna v Senátu âeské republi-
ky.

Skvûlá reprezentace Bíliny je

i zásluhou uãitelky Marcely Raff-

lerové, která svÛj t˘m v˘bornû pfii-

pravila. (V‰ak také její reakce na

vítûzství byla bezprostfiední a ma-

minkovsky láskyplná, leã  rych-

lost, s jakou k sobû pfiivinula „svo-

je“ dûti, bohuÏel zaskoãila oko fo-

toaparátu). V zájmu spravedlnosti

v‰ak nutno dodat, Ïe ostudu svému

mûstu neudûlaly ani dûti z Lidické,

vedené uãitelkou Marií Sechovco-

vou, které zaváhaly pfii stavbû vûÏe

a tím pfii‰ly o cenné body. (Porota

v ãele Klárou Paleãkovou z bílin-

ského Domu dûtí a mládeÏe byla

pfiísná a spravedlivá. Za dotek ru-

kou odsoudila ve stejné disciplínû

k nulovému poãtu bodÛ i druÏstvo

z Duchova). 

„Podobné typy soutûÏí mohou
mít velk˘ dosah, protoÏe právní vû-
domí souãasné spoleãnosti a ze-
jména dûtí asi není na vysoké úrov-
ni. A v‰echny akce, které pfiispívají
k jeho zvy‰ování, jsou urãitû pfií-
nosné,“ potvrdil ãlen poroty, zá-

stupce velitele Okresního fieditel-

ství âeské policie v Teplicích,

JUDr. Jedliãka. „Pro soutûÏící je
asi nejnároãnûj‰í, aby souvisle
a plynule hovofiili tu vymezenou
jednu minutu,“ zhodnotila v˘kony

dûtí krajská koordinátorka soutûÏe

Krista S˘korová, fieditelka DDM

Bílina. A pochválila ty diváky, kte-

fií ve vhodnou chvíli ovládli své

Dûti z Aléské se v ãervnu podívají do Senátu âR, proÏijí diskotéku na par-
níku kotvícím na Vltavû a jiné radovánky.             Foto: Eva Stieberová

emoce a neru‰ili kluky a dívenky

v soustfiedûní. 

V nûkter˘ch okamÏicích se v‰ak

sál duchcovského kina promûnil

ve fivoucí arénu, neboÈ pût soutûÏ-

ních druÏstev doprovázeli fanou‰-

ci, rozÏhavení jako pfii ligovém

fotbalovém zápasu. Vynikajícím

zpÛsobem se jim strefoval do noty

a zároveÀ soutûÏící zbavoval tré-

my moderátor Vlasta Vébr, jenÏ

odvedl vysoce profesionální v˘-

kon. Byl stylov˘ a dûti i dospûlé si

doslova omotal kolem prstu. 

Îáky obou bílinsk˘ch ‰kol pfiije-

li do Duchcova podpofiit vedoucí

odboru ‰kolství a kultury Veronika

Spurná a místostarosta Roman ·e-

bek. „¤ekl bych, Ïe obyvatelé
Lhoty by mûli platit danû ve Lhotû
a ne ve mûstû, kde podnikají,“
správnû zodpovûdûl otázku, nad

níÏ si dûti lámaly hlavu. „A voleb-
ní období poslancÛ lhotského

obecního úfiadÛ by mûlo b˘t del-
‰í,“ nechal se vtáhnout do soutûÏe.

Ale ne na kaÏdou otázku znali do-

spûlí správnou odpovûì. Pofiadate-

lé projektu Paragraf 11/55, Alian-

ce 18 nechtûjí dát vítûzÛm nic za-

darmo. A tak i ceny jednotliv˘m

úãastníkÛm odpovídaly její nároã-

nosti: volkmany, diskmany, budí-

ky, triãka...

Vítûzové oblastních kol se 17.

kvûtna sejdou v Mûstském divadle

v Bílinû. A tam uÏ pÛjde o víc. Pro-

toÏe,  kdo by si nechal ujít diskoté-

ku na lodi kotvící na Vltavû a tfieba

za úãasti nûkteré z hvûzd ãeského

showbyznysu? „Nic proti soutûÏi,
která mí v dûtech podpofiit právní
vûdomé a vychovávat je k odmítání
tabáku, coÏ spolu s alkoholem je
droga na‰í spoleãností tole-
rovaná,“ povzdechla si porotkynû

MUDr. Vlasta Hubáãková. „·koda
jen, Ïe nikdo nevymyslel podobnou
atraktivní soutûÏ, která by v dûtech
podnûcovala patriotismus k místu,
kde Ïijí. To by ná‰ region také  nut-
nû potfieboval!“
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Marta PÁVKOVÁ, 
60 let, dÛchodkynû:

„Chodíme na procház-

ku a pak vÏdy i na ná-

mûstí, kde je na 1.máje

pravidelnû bohat˘ kul-

turní program. Mám

kvûten ráda, v‰ude

rozkvétají stromy. Je

to moc krásné obdo-

bí.“

Jaroslav JE¤ÁBEK, 
59 let, fiidiã: 

„Na svátek budu bo-

huÏel v práci. Zaji‰Èuji

stánky na námûstí. Rá-

no je postavíme a ve-

ãer zase odvezeme.

Na‰tûstí budu po celou

dobu ale venku, takÏe

si svátek práce osla-

vím pfiedev‰ím prací.“

Karel HO·EK, 
46 let, zámeãník:

„Oslavovat svátek prá-

ce budu také letos na

své zahrádce. Chystám

se na záhony. Tak snad

vyjde i poãasí. Nejsem

totiÏ na strojené osla-

vy na námûstí.“

Eli‰ka RUSOVÁ,
26 let, na matefiské: 

„Budu 1. kvûtna u na-

‰ich na vesnici, ostatnû

jako kaÏd˘ rok. Nebo

svátek oslavím moÏná

i v porodnici. Mé mi-

minko má totiÏ pfiijít

na svût uÏ kaÏd˘m

dnem. Tak uvidím a

nechám se pfiekvapit.“

Emanuel ·PRINGL, 
72 let, dÛchodce: 

„První kvûten oslavím

s manÏelkou pfiíjemnou

procházkou po Chlu-

mu. PÛjdeme asi nû-

kam do pfiírody. KdyÏ

jsme byli mlad‰í, cho-

dívali jsme i na oslavu

na námûstí, ale to uÏ

pro nás moc není.“

S. TANNERTOVÁ, 
29 let, pokladní:

„Oslavovat budu pra-

covnû.  Kdybych mûla

volno, vzala bych

manÏela a dûti a ‰li by-

chom asi na pouÈ,  jako

chodíváme 1. kvûtna.

Nebo bychom za‰li na

Kyselku. Teì pÛjde

manÏel s dûtmi sám.“

Jak oslavíte leto‰ní 1. kvûten?
Ptal se a fotografoval Jan VRAN¯

Zastupitelstvo mûsta Bíliny na svém  3. vefiejném
zasedání konaném dne 14. dubna 2005 mimo jiné:
schválilo
• Prodej oãního perimetru Hornic-

ké nemocnici s poliklinikou, spol.

s r. o. Bílina. 

•   Proplacení    alikvotní    ãástky

p. Bui Quang Khanovi,  jako ná-

hradu za investice vloÏené do ob-

jektu ã. p. 43 v ul. Komenského,

Bílina. 

• Poskytnutí bezúroãné pÛjãky ve

v˘‰i 40 tis. Kã panu Petru Stillero-

vi, na dofinancování koupû osob-

ního automobilu. 

• Podání Ïádosti o dotaci na pro-

gram „Podpora terénní sociální

práce v roce 2005“. 

• VyuÏití nebytov˘ch prostor po

zru‰ení poboãky Mûstské knihov-

ny na PraÏském Pfiedmûstí I., Alés-

ká 265, pro zfiízení „Domu senio-

rÛ“  v Bílinû (roz‰ífiení Klubu dÛ-

chodcÛ I). 

• Zakoupení nového svozového

vozu Mûstsk˘mi technick˘mi sluÏ-

bami Bílina na leasing s tím, Ïe

akontace ve v˘‰i 2 mil. Kã bude

hrazena  z rezervního fondu

a splátky rovnûÏ. 

• Vyplacení pfiíspûvkÛ organizacím

za reprezentaci mûsta za rok 2004,

dle pfiedloÏeného návrhu odboru

‰kolství a kultury.

• Poskytnutí finanãních pfiíspûvkÛ

sportovním organizacím na rok

2005, dle návrhu  pfiedloÏeného

odborem ·aK. 

• Zru‰ení jeslí jako organizaãní

sloÏky k 31. 7. 2005 a zámûr pfii-

ãlenûní jeslí k pfiíspûvkové organi-

zaci Matefiská ‰kola Bílina, Síbova

332,  od 1. 8. 2005.  

• Udûlení „Pamûtní medaile zastu-

pitelstva mûsta“ panu Jaroslavu

Sekyrovi. Ocenûní  bude pfiedáno

na  ãervnovém zasedání zastupitel-

stva mûsta. 

• Zru‰ení organizaãní sloÏky Dût-

sk˘ klub k 30. dubnu 2005. 

• Pravidla pro kontroly zadávání

vefiejn˘ch zakázek kontrolním v˘-

borem zastupitelstva mûsta.

• Schválením pravidel bylo splnû-

no usnesení zastupitelstva mûsta ã.

I/4, ze dne 10. února 2005. 

• âinnost rady mûsta v samostatné

pÛsobnosti za období od 2. února

do 16. bfiezna 2005. 

• Poskytnutí finanãního daru  ve

v˘‰i 100 000 Kã Sportovnû stfie-

leckému klubu Technick˘ch slu-

Ïeb Bílina, na úhradu nákladÛ spo-

jen˘ch se zaji‰tûním opravy spor-

tovní stfielnice, umístûné na po-

zemku    p.  ã.  2157/1  o v˘mûfie

2950 m2 v k. ú. Bílina. 

• Uzavfiení smlouvy mezi mûstem

Bílina a nûmeck˘m mûstem Dip-

poldiswalde o vzájemné spolupráci.

nezaujalo stanovisko
• K Ïádosti spoleãnosti Lékárna na

Teplickém Pfiedmûstí o prodej ãás-

ti pozemkové parcely ãíslo

1683/96, o v˘mûfie 900 m2 v k. ú.

Bílina. 

projednalo
• Závûry komise pro transformaci

Mûstsk˘ch technick˘ch sluÏeb Bí-

lina, ze dne 5. dubna 2005.

vzalo na vûdomí
• Informaci starosty mûsta k dota-

zu Mgr. Jifiiny ·vagrové ke stíÏ-

nosti obãanÛ, bydlících v sídli‰ti

u restaurace Astra a obãanÛ z ul.

El. Krásnohorské, ktefií nesouhlasí

s vybudováním nové restaurace

v této ulici.   

• Informaci o hospodafiení  mûsta,

jeho zafiízení a fiízen˘ch organizací

za rok 2004, vãetnû mimoúãetního

vyãíslení finanãních zdrojÛ mûsta

k jejich dal‰ímu volnému pouÏití. 

• Informaci pfiedsedy LázeÀské

komise o postupu ve vûci Lázní

Bílina. 

• Zprávu o ãinnosti Mûstské poli-

cie Bílina, vãetnû pfiehledu o ‰ko-

lení stráÏníkÛ a v˘jezdÛ na zprávy

z pultu centrální ochrany,  za rok

2004. 

• Zápisy z jednání kontrolního v˘-

boru ze dne 9. a 30. bfiezna 2005. 

• Zprávu zastupitelky paní Jitky

Brejníkové o práci mûstské poli-

cie. 

• Dopis paní Hannelore Mrázkové

ohlednû zfiízení penzionu pro star‰í

obãany ve mûstû.

ZároveÀ si Vás, váÏení obãané,
dovoluji pozvat na dal‰í pláno-
vané vefiejné zasedání ZM, které
se bude konat dne 16. 6. 2005 od
15.00 hod.

Kvûch Ladislav,
tajemník MûÚ Bílina

Zmûna pokladních hodin na radnici
V souvislosti s postupn˘mi provozními zmûnami dochází od 1. 5.

2005 také ke zmûnû pokladních hodin pro vefiejnost. V pfiehledu

uvádíme, kdy mÛÏete zaplatit tfieba za komunální odpad. Místo po-

kladny se nemûní, zÛstává v pfiízemí Mûstského úfiadu vlevo.

Pokladní hodiny od 1. 5. 2005
Pondûlí 7.00 - 16.00

Úter˘ 7.00 - 11.00

Stfieda 7.00 - 16.00

âtvrtek 7.00 - 11.00 12.00 - 13.00

Pátek zavfieno
Odbor správních a vnitfiních vûcí
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STAROSTA JE DRÎITELEM V¯ROâNÍ CENY TJ NOLA TEPLICE ZA R. 2004

Závûr III. vefiejného zasedání

Zastupitelstva mûsta ve ãtvrtek,

14. dubna 2005 byl ozvlá‰tnûn

vystoupením zastupitele ZdeÀka

Svobody, kter˘ starostovi Josefu

Horáãkovi jako nejvy‰‰ímu

pfiedstaviteli mûsta vûnoval dvû

ãestná uznání, jeÏ za sportovní

úspûchy v loÀském roce získal

Shotokan karate Masopust.

V prestiÏní soutûÏi O nejlep‰ího

sportovce roku, kterou vyhla‰ují

Deníky Bohemia, se v roce 2004

umístil bílinsk˘ Shotokan karate

Masopust na I. místû v kategorii

mládeÏ - kolektivy a I. místo zís-

kal i v kategorii mládeÏ, kolekti-

vy karate. Zastupitel ocenil po-

moc, kterou mûsto sv˘m spor-

tovcÛm vûnuje, starosta Josef

Horáãek naopak podûkoval klu-

bu za vzornou reprezentaci. 

■ ■ ■
Hotel Panorama v Teplicích se

15. dubna 2005 stal svûdkem vy-
hlá‰ení nejlep‰ích sportovcÛ ro-
ku 2004 TJ Nola Teplice. Ceny
jim pfiedával starosta mûsta Bíli-
ny Josef Horáãek, kter˘ se v zá-
vûru veãera stal sám nositelem
IV. v˘roãní ceny TJ Nola za rok
2004.

TJ Nola byla zaloÏena v roce

1983 a dnes je sdruÏena v âeské

federaci sportovcÛ s centrálními

■ Hospoda v ul. Eli‰ky Krásno-
horské bude.

Mohou se místní boufiit jak

chtûjí, majitel rekonstruovaného

rodinného domku v ulici Eli‰ky

Krásnohorské si v nûm mÛÏe otev-

fiít hospÛdku.  „Já vím, Ïe to je li-
dem v okolí nepfiíjemné, ale pokud
jsou v‰echny podmínky ze zákona
splnûny, není v silách mûsta tento
provoz nepovolit,“ prohlásil 14.

dubna na vefiejném zasedání Za-

stupitelstva mûsta starosta Josef

Horáãek. Jeho tvrzení podpofiil

i vedoucí stavebního odboru Mi-

lan Vondráãek: „JestliÏe se objeví
podmínky, které budou dÛvodné
pro nepovolení stavby, bude uza-
vfiena. Já ji ale sleduji, stavba je
v dost neutû‰eném stavu, nezazna-
menal jsem v‰ak zmûny, které by ze
zákona stavebnímu povolení brá-
nily.“ Majitel zatím opravuje fasá-

dy, vnitfiní omítky, provádí v˘mû-

nu stfie‰ní krytiny, komínovou

techniku, opravuje okna a dvefie,

coÏ jsou stavební úpravy, které dle

zákona lze provádût bez stavební-

ho povolení. Jitka Rada‰ová

a ostatní obãané, ktefií bydlí v sou-

sedství a jsou zásadnû proti zpro-

voznûní nového hostince v ulici

Eli‰ky Krásnohorské, si musí po-

ãkat na stavební fiízení. Tam si

v‰ichni jeho dotãení úãastníci své

pfiipomínky vyfiíkají.

■ Bílinsk˘m mûstsk˘m architek-
tem se stal Ing. arch. Franti‰ek
Abrahám. Funkce mûstského ar-

chitekta spoãívá pfiedev‰ím v po-

suzování a navrhování projekto-

v˘ch dokumentací staveb v tak

zvané památkové zónû, coÏ je cel˘

stfied mûsta. Dále je konzultantem

stavebních úprav na domech, které

jsou roztrou‰eny v rÛzn˘ch mûst-

sk˘ch lokalitách a nejsou památ-

kou, nicménû jsou v památkovém

zájmu. A v neposlední fiadû by

mûstsk˘ architekt mûl bdít nad ar-

chitektonickou ãistotou mûsta,

k níÏ mÛÏe napomoci tfieba i jed-

notn˘ zpÛsob provedení reklam-

ních tabulí obchodÛ, které jsou

umístûny na Mírovém námûstí.

Ing. Abrahám je i jedním ze tfií

tvÛrcÛ vize moÏného vzhledu zre-

konstruovaného Mírového námûs-

tí, jejichÏ nákresy s podrobnûj‰ím

vysvûtlením jsou pro vefiejnost

k vidûní v INFOCENTRU v Gale-

rii Pod VûÏí.

■ Zastupitelstvo mûsta odsou-
hlasilo rozdûlení cca 900 000 Kã
z fondu rozvoje bydlení, kter˘
obhospodafiuje mûsto. O tuto

ST¤ÍPKY
Z RADNICE

Vzácné dfieviny a chránûná území v okolí Bíliny
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Mûsto Bílina se zatím
py‰ní jedin˘m vyhlá‰en˘m pa-
mátn˘m stromem. Je to jilm drs-
n˘ (Ulmus glabra), kter˘ roste
v ulici Na zámku vedle kostela
sv. Petra a Pavla. Jeho stáfií je
odhadováno na  105 let a obvod
jeho kmene ve v˘‰ce 130 cm nad
zemí ãiní 290 cm. 

„Máme uÏ sice pfiipravenu tabu-
li, ale je‰tû jsme ji ke stromu neu-
místili,“ fiíká Lenka Hofiej‰í z od-

boru Ïivotního prostfiedí MûÚ Bíli-

na. 

„Nûkdy je pfiíli‰ná pozornost ne-
Ïádoucí. Jiné zajímavé a vzácné
dfieviny rostou v lázeÀském parku
Kyselka, napfi. lyrovník tulipánok-
vût˘ (Liriodendron tulipifera), ji-
nan dvoulaloãn˘ (Gingo biloba),
tisovec dvoufiad˘ (Taxodium disti-
chum) aj. V zámeckém parku je
k vidûní i zástupce ohroÏeného tisu
ãerveného (Taxus baccata).“

V˘znamn˘ krajinn˘ prvek
„lázeÀsk˘ park Kyselka“

V roce 2002 byl lázeÀsk˘ park

Kyselka vyhlá‰en v˘znamn˘m kra-

jinn˘m prvkem. Park byl zaloÏen

v roce 1855 rodem LobkowiczÛ

a v souãasné dobû je v˘znamnou

a esteticky hodnotnou krajinnou

ãástí mûsta Bílina. „JiÏ v minulém
roce zaãala  pfiíprava podkladÛ pro
zpracování projektu a získání dota-
ce ze Státního fondu Ïivotního pro-
stfiedí âR na o‰etfiení cenn˘ch stro-
mÛ rostoucích v lázeÀském parku
Kyselka. Mapové podklady a pa-
sportizaci zelenû poskytla vedoucí
stfiediska zelenû Technick˘ch slu-
Ïeb mûsta Bílina Ivana Pfiibylová.
Zpracování Ïádosti a pfiípravu
podkladÛ pro získání dotace zaji‰-
Èuje místostarosta Milan Pechá-
ãek,“ dodává Lenka Hofiej‰í. 

V˘znamn˘ krajinn˘ prvek
„BofieÀská step“

Dal‰ím registrovan˘m v˘znam-

n˘m krajinn˘m prvkem, kter˘ pat-

fií do správního obvodu Obce Bíli-

na, je BofieÀská step. Toto území

mezi jiÏními a jihov˘chodními

svahy Národní pfiírodní památky

BofieÀ a obcemi Chouã a Hrobãice

bylo zapsáno do seznamu V˘-

znamn˘ch krajinn˘ch památek na

podzim roku 1997. „Jedná se
o rozsáhlou, vysoce hodnotnou lo-
kalitu v návaznosti na Národní pfií-
rodní památku BofieÀ aÏ unikátní.
V oblasti Bofinû bylo prÛzkumem
z roku 1996 zji‰tûno napfi. 480 dru-
hÛ vy‰‰ích rostlin, 385 druhÛ hmy-
zu, 89 druhÛ ptákÛ, a to vãetnû vel-
mi vzácn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ.
V roce 2004 vyãlenilo Mûsto Bílina
po dohodû s odborem Ïivotního
prostfiedí finanãní prostfiedky na
zaji‰tûní údrÏby BofieÀské stepi
s ohledem na poÏadavky nûkter˘ch
druhÛ ptactva na místo hnízdûní
a úkrytu,“ fiíká Hofiej‰í.

V̆ ‰e uvedené lokality jsou jen

zlomkem území nacházejících se

ve správním obvodu Obce Bílina

a poÏívajících rÛzn˘ch stupÀÛ

ochrany ve vztahu k zákonu âNR

ã. 114/1992 Sb.   

poruchami hybnosti Spastic Han-

dicap. Jejím posláním je peãovat

o sportovní vyÏití mládeÏe postiÏe-

né dûtskou mozkovou obrnou, tedy

spasticÛ. K 31. 12. 2004 mûla TJ

Nola 1740 ãlenÛ, z toho 1219 v ka-

tegorii Ïactva a dorostu. „Velice si
váÏíme pfiíznû, kterou bílinsk˘ sta-
rosta Josef Horáãek vûnuje na‰im
handicapovan˘m sportovcÛm. Je
také jeho zásluhou, Ïe jeden z na-
‰ich nejlep‰ích paralympionikÛ
Roman Musil se rozhodl Ïít právû
v Bílinû. Starosta se zúãastÀuje
v‰ech atletick˘ch závodÛ, které na

va‰em stadionu pofiádáme a je
s námi ve stálém kontaktu,“ pro-

hlásil jeden z manaÏerÛ TJ Nola,

Jaroslav Hyb‰. 

Ve svém podûkování za cenu,

které se mu od TJ Nola dostalo, vy-

jádfiil Josef Horáãek svÛj obdiv

v‰em sportovcÛm, ktefií s obrov-

sk˘m nasazením a navzdory svému

zdravotnímu postiÏení mnohdy do-

káÏí víc neÏ jejich zdraví kolegové.

ZároveÀ starosta nezapomnûl zdÛ-

raznit, Ïe mûsto Bílina fandí v‰em

sportovcÛm, ale ty handicapované

chová ve zvlá‰tní úctû.             (es)

Rada mûsta zve obãany Bíliny k uctûní památky obûtem II. svû-
tové války. Kladení vûncÛ k jejich pomníku na Mûstském hfibito-
vû se uskuteãní 8. kvûtna 2005 od 10.00 hodin.

Na snímku Josef Horáãek, starosta mûsta Bíliny, pfiedává ãestná uznání
Mgr. Svobodovi.
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ãástku se podûlí sedm obãanÛ Bíli-

ny a jedno spoleãenství vlastníkÛ.

Finanãní prostfiedky z fondu roz-

voje bydlení jsou pouÏívány pfie-

dev‰ím na obnovu stfiech, pÛdní

vestavby, v˘mûnu oken, zateplení

a opravu fasád. Právo poÏádat o fi-

nanãní pÛjãku s 2% úrokem na

pfiesnû vymezené stavební úãely

má kaÏd˘ obãan ãi spoleãenství

vlastníkÛ. V pfií‰tím roce oãekává

mûsto zv˘‰en˘ zájem o tuto v˘-

hodnou pÛjãku pfiedev‰ím ze stra-

ny spoleãenství vlastníkÛ.

■ B˘valá matefiská ‰kola v atriu
u nového nádraÏí bude prodána.
PÛvodní zámûr, uãinit z objektu

b˘valé matefiské ‰koly v SUNN

atraktivní dÛm s peãovatelskou

sluÏbou, mûsto opustilo. 

„Nechali jsme vypracovat projek-
tovou dokumentaci, ale posléze
v diskuzi na zastupitelstvu jsme se
sjednotili v názoru, Ïe sídli‰tní loka-
lita není pfiíli‰ vhodná pro zafiízení
tohoto druhu,“ vysvûtlil Milan Pe-

cháãek. TakÏe uÏ témûfi pût let mûs-

to usiluje o získání vhodného ná-

jemce. Nabídka byla zvefiejnûna na

webov˘ch stránkách, av‰ak bezús-

pû‰nû. Proto se mûsto rozhodlo nû-

kdej‰í matefiskou ‰kolu prodat. Na-

bídka bude po dobu tfiiceti dnÛ zve-

fiejnûna na úfiední desce a interneto-

v˘ch stránkách a pokud by se nepo-

dafiilo prodej uskuteãnit, zadá mûsto

tento úkol nûkteré z realitních kan-

celáfií. „Prodej b˘valé ‰kolky podmí-
níme dopravní situací v SUNN,“ mí-

ní místostarosta Pecháãek. „Chce-
me, aby i napfií‰tû tam bylo vhodné
zafiízení, které by dopravní nároã-
nost na tamních komunikacích ne-
zv˘‰ilo nad únosnou mez.“
■ O osudu bílinsk˘ch jeslí je
rozhodnuto. Zastupitelstvo mûsta

schválilo pfiiãlenûní jeslí pfiíspûv-

kové organizaci Matefiská ‰kola

Bílina - Síbova, odlouãenému pra-

covi‰ti ÎiÏkovo údolí, kde se mo-

hou rodiãe hlásit o pfiihlá‰ky. Jesle

budou otevfieny 1. záfií 2005. 

■ TvÛrce bílinského pohádkové-
ho lesa bude ocenûn pamûtní me-
dailí. Zastupitelstvo mûsta rozhod-

lo, Ïe na svém ãervnovém zasedá-

ní udûlí bílinskému obãanu Jaro-

slavu Sekyrovi Cenu Zastupitel-

stva mûsta Bíliny.  Pan Sekyra od

roku 1971 vytváfiel proslul˘ „Po-

hádkov˘ les“ a v místech, kde pÛ-

vodnû byla tak zvaná Hrabûcí stez-

ka, vybudoval „Cestu dûjin.“ Pa-

mûtníci jistû vzpomenou na jeho

„Cestu stra‰idel“ nebo „Cestu ma-

lífiÛ.“ Po dokonãení své dílo dal-

‰ích 22 let udrÏoval. Mimo tûchto

ST¤ÍPKY
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Usnesení Rady mûsta Bíliny ze 7. schÛze - 13. dubna 2005
MIMO JINÉ UKLÁDÁ

• Vedoucímu odboru nemovitostí

a investic zadat studii na rekon-

strukci domÛ se soustfiedûnou pe-

ãovatelskou sluÏbou v Havífiské

ulici na Domy s byty zvlá‰tního

urãení pro seniory, vãetnû orien-

taãního propoãtu v˘‰e investice,

mûstskému architektovi. O koneã-

ném znûní zadání bude vedoucí

ONI informovat radu mûsta dne

11. kvûtna 2005.

URâUJE
• Pracovní skupinu, která se bude

zab˘vat moÏnostmi vyuÏití, nebo

prodeje pavilonÛ v Z· Teplické

Pfiedmûstí a budovy Jeslí v ul. ·va-

binského, ve sloÏení: Pavel Prchal

(KSâM), Mgr. Zdenûk Svoboda,

Ph.D. (SNK), Roman ·ebek

(ODS) a Milan Pecháãek (âSSD). 

BERE NA VùDOMÍ
• Informaci Krajského úfiadu Ús-

teckého kraje o moÏnosti získání

dotace na zaji‰tûní bydlení pro

azylanty. 

•  Odstoupení   firmy   JAMALL,

s. r. o. od pronájmu nebytov˘ch

prostor v areálu Z· Teplické Pfied-

mûstí, dvoupodlaÏního pavilonu ã.

4 o v˘mûfie 517,88 m2. 

• Zápis komise Ïivotního prostfiedí,

dopravy a v˘stavby ze dne 4. dub-

na 2005. 

• Informaci pana Tomá‰e Hodka,

zástupce firmy Ekodomov, Praha

6, o moÏnosti podpory oddûleného

sbûru a vyuÏívání bioodpadu ve

mûstû sbûru.       

Ladislav Kvûch, 
tajemník MûÚ Bílina

Pfiíspûvky sportovním organizacím mají podpofiit mladé sportovce
Plo‰né finanãní pfiíspûvky mûsta sportovním organizacím doznaly

v leto‰ním roce velk˘ch zmûn. „Soustfiedili jsme se na podporu mlá-

deÏnického sportu,“ vysvûtluje místostarosta Roman ·ebek. „Sportov-

ní oddíl dostane na kaÏdého ãlena do 19 let vûku podporu v hodnotû

jednoho bodu, nad 19 let je pfiíspûvek ve v˘‰i 50 %. Proti roku 2004

jsme redukovali i poãet sportovních oddílÛ, jimÏ pfiíspûvek poskytne-

me.“ Jak vidno z pfiiloÏené tabulky, zkrátka pfii‰li napfiíklad „‰ipkafii“

ãi stolní fotbalisté, naopak zv˘hodnûni jsou ti, ktefií se skuteãnû fyzic-

ky h˘bou.

âNROQt sportovní kluby, sportovní zájmová sdru•ení
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Zmatek spojen˘ s v˘mûnou fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
Bílina - Od 1. 1. 2000 vstoupil

v platnost zákon 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komuni-
kacích, kter˘ mimo jiné v § 134
ukládá povinnost fiidiãÛm vymû-
nit fiidiãské prÛkazy za nové a to
do 5 let ode dne vydání tohoto zá-
kona, coÏ je do 31. 12. 2005.

Ministerstvo dopravy jiÏ od led-

na 2004 pfiedkládá Poslanecké snû-

movnû Parlamentu âR návrh no-

vely zákona 361/2000 Sb., ve kte-

ré je fiada zmûn, t˘kajících se v˘‰e

pokut, tvrd‰ích postihÛ fiidiãÛ pfii

spáchání dopravního pfiestupku,

pravomocí Policie âR a dal‰ích.

Kromû jiného obsahuje tento ná-

vrh posunutí termínu v˘mûny star-

‰ích fiidiãsk˘ch prÛkazÛ za nové

v postupn˘ch krocích a to aÏ do ro-

ku 2013. KaÏd˘ fiidiã také ví, Ïe

tento návrh zatím Poslaneckou

snûmovnou nepro‰el. Z toho dÛvo-

du Ministerstvo dopravy pfiipravilo

alternativu rychlé novelizace, kte-

rá se t˘ká pouze posunutí termínu

v˘mûny ¤P a která bude projedná-

na v Parlamentu âR na zaãátku

mûsíce kvûtna 2005. Pfiedpokládá

se, Ïe se schválením nebude pro-

blém, protoÏe pro tento návrh pa-

nuje v‰eobecná shoda.

Odbor dopravy MûÚ Bílina je

pfiipraven na v˘mûny ¤P za ja-

k˘chkoliv podmínek a ke v‰eobec-

né spokojenosti bílinsk˘ch fiidiãÛ.

Pfiesto v‰ak Ïádá v‰echny fiidiãe,

aby zbyteãnû nepropadali panice,

zÛstali v klidu a vyãkali na schvá-

lení novely zákona. V souãasné

dobû je zbyteãné ztrácet svÛj ãas

ve frontách na odboru dopravy. Sa-

mozfiejmû Ïe kaÏd˘ z ÏadatelÛ, kte-

r˘ pfiijde na odbor dopravy Ïádat

o v˘mûnu ¤P, mÛÏe poãítat s tím,

Ïe mu bude v co nejkrat‰ím ãase

vyhovûno. Na v˘mûnu bude ãas aÏ

do roku 2013.

V okamÏiku schválení novely

bude odbor dopravy MûÚ Bílina

informovat Ïadatele o tom, jak˘m

zpÛsobem a v jak˘ch etapách bude

v˘mûna ¤P probíhat.

Miroslav Jedliãka, 
ved. odb. dopravy
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aktivit se cel˘ch jednaãtyfiicet let,

aÏ do roku 2000 podílel na pofiádá-

ní zájezdÛ pro obyvatele mûsta Bí-

liny. Jaroslav Sekyra se stane dru-

h˘m drÏitelem ãestné medaile, his-

toricky poprvé byla Cena Zastupi-

telstva mûsta Bíliny udûlena nû-

kdej‰ímu starostovi Ing. âestmíru

Dudovi.

■ Odbor nemovitostí investic byl
radou mûsta povûfien zadáním
dopravního fie‰ení a vyuÏití parko-

vacích ploch v sídli‰ti u nového

nádraÏí (SUNN). KaÏd˘, kdo se

vydá autem na SUNN, musí poãí-

tat s tím, Ïe bude hledat místo k za-

parkování. Stávající prostor k par-

kování je pfieplnûn˘, sídli‰tû je po-

mûrnû malé a auta nemají kde stát.

Dopravní inÏen˘r Mûstského úfia-

du v Bílinû bude mít za úkol vy-

myslet kompletní dopravní fie‰ení

na jednom z nejstar‰ích bílinsk˘ch

sídli‰È. „Námûty na parkování tam
jsou,“ tvrdí místostarosta Pechá-

ãek. „Nebudou jich stovky, ale de-
sítky parkovacích míst by se tam
najít daly. Jedin˘ problém vidím
v tom, Ïe jakmile budeme chtít vy-
uÏít zelené plochy na vybudování
parkovi‰tû, nebude se to líbit obãa-
nÛm. V takov˘ch situacích jsme nû-
kdy ve dvojím ohni. Ale pfiesto se
do té studie pustíme.“
■ Technické sluÏby si koupí na
leasing nov˘ svozov˘ vÛz. Pfiís-

pûvková organizace Mûstské tech-

nické sluÏby Bílina tvofií rezervní

fond z úspor na hlavní ãinnosti

a z doplÀkové (v˘dûleãné) ãinnos-

ti. V souãasné dobû jsou v tomto

fondu více neÏ 2 miliony korun,

které MTS sloÏí na akontaci nové-

ho svozového vozu, na jehoÏ doda-

ST¤ÍPKY
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Veãerníãek, jedna z postaviãek po-
hádkového lesa Jaroslava Sekyry. 

Nejenom sportem jsou Ïivi bílin‰tí gymnazisté. Terciáni objevují domovní znaky a díky nim odkr˘vají ta-
jemství svého mûsta.                                                 

Seniofii budou mít na PraÏském pfiedmûstí dÛstojn˘ klub
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Zastupitelstvo mûsta
na svém 3. vefiejném zasedání
schválilo návrh na roz‰ífiení Klu-
bu seniorÛ v prostorách b˘valé
poboãky mûstské knihovny na
sídli‰ti PraÏské pfiedmûstí I.
Dobrá du‰e bílinsk˘ch seniorÛ
AlÏbûta Fialová to kvitovala
s radostí.

„Myslím, Ïe pro ná‰ klub dÛ-
chodcÛ dûlá mûsto hodnû. Musím
pochválit starostu i radní, kdykoli
je pozvu, vÏdycky pfiijdou ochotnû
a rádi.“ Do klubu, kter˘ vede paní

AlÏbûta, (vitální sedmdesátnici

v‰ak nefiekne nikdo jinak, neÏ Eli‰-

ko), chodí v pondûlí 70 a ve stfiedu

a ãtvrtek mezi 40 aÏ 60 seniory.

âlenství v klubu je bezplatné, na

jeho provoz pfiispívá mûsto. Zá-

jemci jsou vítáni vÏdy od 13.00 do

17.00 hodin, ale nûkdy se zdrÏí

i déle. Paní Fialová je rovnûÏ ve-

doucí bílinského Svazu dÛchodcÛ,

kter˘ má 158 ãlenÛ. „Ve svazu vy-
bíráme roãní poplatek 50,- Kã
a pofiádáme pro na‰e ãleny zájezdy
poznávací i za kulturou. Organizu-
jeme i posezení pro jubilanty poãí-
naje pûta‰edesát˘m rokem vûku,
ale nûkolik na‰ich ãlenek uÏ má víc
jak osmdesát let. A jsou to pofiád
ãiperky!“

Pofiádají-li seniofii vût‰í spole-

ãenské setkání, do dvou mal˘ch

místností, které jsou klubu na

PraÏském pfiedmûstí I vyãlenûny,

se nevejdou. „Lidi se tam sesed-
nou, povídají si, ãtou noviny, nû-
kdo plete... A já vÏdycky hlásím, co
je ve mûstû nového a musím kfiiãet,
aby mû v‰ichni sly‰eli.“ 

AlÏbûta Fialová ode‰la do dÛ-

chodu jako zamûstnanec bílin-

sk˘ch dolÛ, ale vefiejnost ji vnímá

i jako nûkdej‰í pfiedsedkyni Svazu

Ïen a je‰tû pfiedtím poslankyni za

Jeni‰Ûv Újezd. Ostatnû, díky ní se

b˘valí obyvatelé této zaniklé obce

pravidelnû scházejí. Letos se oni

i BfieÏán‰tí tû‰í na 21. kvûten, kdy

úderem 14.00 hodin zaplní sál

Kulturního domu Fontána Za

Chlumem. „Je tam 350 míst a dou-
fám, Ïe to bude plné,“ tû‰í se paní

Fialová. Pfied zahájením III. etapy

rekonstrukce to bude ve Fontánû

poslední akce. Leto‰ní setkání ro-

dákÛ by mohlo b˘t zvlá‰È vydafie-

né, neboÈ si pfiipomenou 30 let od

zániku své obce. „Od 14.00 hodin
budeme vzpomínat a v 16.00 zaã-
nou k poslechu i k tanci hrát dvû
hudby,“ zve své pfiátele a známé

AlÏbûta Fialová. „A uvítáme mezi
sebou i ty, ktefií sice nebydleli pfií-
mo v zanikl˘ch obcích, ale rádi
tam chodili za sv˘mi pfiíbuzn˘mi
a pfiáteli.“

Foto: Eva Stieberová

Gymnázium v Bílinû získalo grant od Nadace Duhová energie
Louny - V barokním ·pitále v Lounech byly 13.

dubna vybran˘m pfiíjemcÛm z okolí elektráren Po-
ãerady a Ledvice pfiedány symbolické ‰eky Nadace
Duhová energie. Ve spolupráci s elektrárnami roz-
dûlila 1,15 milionu korun mezi patnáct ÏadatelÛ,
pfiedávání se zúãastnilo pût obdarovan˘ch.  ·eky
pfiedala fieditelka Nadace Duhová energie Gabriela
Bártíková, zástupce fieditele Elektrárny Poãerady
Václav Sejval a fieditel Elektrárny Ledvice Josef
Ka‰parÛ. Za ocenûné Gymnázium v Bílinû se slav-
nostního pfiedávání zúãastnila fieditelka Mgr. Mrá-
zová.

Na základû doporuãení Elektrárny Poãerady vybra-

la Nadace Duhová energie v grantovém fiízení pro 1.

polovinu roku 2005 celkem deset projektÛ v celkové

hodnotû 800 tisíc korun, Elektrárna Ledvice uspûla

s pûti projekty za 350 tisíc korun. Na slavnostní pfie-

dávání ‰ekÛ pozvaly Poãerady tfii zástupce obdarova-

n˘ch (Mûstsk˘ úfiad Louny, TJ Lokomotiva Louny

a HK Slovan Louny), Ledvice dva s nejzajímavûj‰ími

projekty (Gymnázium Bílina a Gymnázium Teplice). 

„Na‰e podpora se fiídí heslem, pomáháme tam, kde

pÛsobíme,“ uvedla Gabriela Bártíková. „Zamûfiujeme
se sice primárnû na dûti, mládeÏ a handicapované, re-
gionální projekty ale vÏdy vychází z konkrétních potfieb
dan˘ch oblastí.“ Také poãeradská elektrárna letos pre-

ferovala potfieby dûtí a mládeÏe: „Podpofiili jsme hlav-
nû sportovní aktivity. Díky finanãním pfiíspûvkÛm do
atletického, hokejového, tenisového ãi házenkáfiského
klubu chceme nalákat  více mlad˘ch lidí k aktivnímu
trávení volného ãasu,“ uvedl Václav Sejval. Nejvût‰í

pfiíspûvek Poãerad, 150 tisíc korun, bylo vûnováno na

rekonstrukci jevi‰tû loutkového divadla v Lounech. 

„Jsme sice malá elektrárna, ale i my chceme úzce
spolupracovat s na‰ím regionem,“ uvedl Josef Ka‰pa-

rÛ, fieditel Elektrárny Ledvice. „A letos se nám jako
jeden z nejzajímavûj‰ích jevil projekt Gymnázia Tepli-
ce, kter˘ má formou stipendií podpofiit u studentÛ opa-
dávající zájem o exaktní vûdy.“ Gymnázium v Bílinû

získalo grant ve v˘‰i 60 000 Kã na projekt „Moderni-

zace a vybavení sportovního areálu.“ Celkové nákla-

dy na rekonstrukci sportovního areálu by mûly dosáh-

nout v˘‰e 5,5 milionu korun, ‰kola ãeká na vyhodno-

cení své Ïádosti na kraji.                                    (es)
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vatele bylo vypsáno v˘bûrové fiíze-

ní. Pfiedpokládaná cena tohoto vo-

zu ãiní 4 aÏ 5 milionÛ korun. Na

dotaz jednoho ze zastupitelÛ, ja-

k˘m zpÛsobem budou spláceny

ony zb˘vající 2 aÏ 3 miliony ko-

run, odpovûdûla fieditelka MTS, Ïe

se tak bude dít úsporami pohon-

n˘ch hmot, náhradních dílÛ a pro-

dejem star˘ch svozov˘ch vozÛ.

„S nákupem nového svozového vo-
zu by mûlo b˘t spojeno vyt˘ãení
nov˘ch svozov˘ch tras, lep‰í orga-
nizaãní zaji‰tûní svozu tak, aby byl
vÛz stoprocentnû vyuÏit. V nûkte-
r˘ch technick˘ch sluÏbách jezdí
s tûmito moderními svozov˘mi vo-
zy ve dvousmûnném provozu,“ zdÛ-

razÀuje Milan Pecháãek. „V Ïád-
ném pfiípadû by nemûlo jít o pou-
hou pasivní koupi. Mûlo by násle-
dovat radikální fie‰ení ekonomiky
provozu, aby byla zaji‰tûna úspor-
nost svozu.“ 

■ Mûstské technické sluÏby zÛ-
stávají pfiíspûvkovou organizací
mûsta. Komise pro transformaci

Mûstsk˘ch technick˘ch sluÏeb na

obchodní spoleãnost rozhodla v je-

jí neprospûch a zastupitelÛm pfied-

loÏila dÛvody, proã by mûla zÛstat

zachována pfiíspûvková organiza-

ce. „Zadání z Rady mûsta znûlo
transformovat MTS na spoleãnost
s ruãením omezen˘m,“ vysvûtluje

Milan Pecháãek. „Vedení Mûst-
sk˘ch technick˘ch sluÏeb mûlo pfii-
praven   návrh   transformace   na
s. r. o, kter˘ by jim pfiinesl úsporu,
neboÈ by se okamÏitû stali plátci
DPH. Vzhledem k tomu, Ïe mûsto
plátcem DPH není, znamenalo by
to pro mûsto a pro obãany zdraÏe-
ní a zv˘‰ené náklady ve v˘‰i 3 aÏ 4
miliony. Dle mého názoru, návrh
transformace, jak jej pfiedloÏilo ve-
dení MTS, nebyl racionální a sle-
doval pouze jeden cíl. Navíc, pfií-
padné organizaãní a personální
úspory mÛÏe pfiíspûvková organi-
zace realizovat i bez své transfor-
mace na s. r. o.“ Tfietím dÛvodem,

proã komise transformaci nedopo-

ruãila, je fakt, Ïe k pronájmu ãi pri-

vatizaci lze nabídnout jednotlivé

ãinnosti MTS, ãímÏ by do‰lo k ra-

dikálnímu sníÏení nákladÛ, které

musí mûsto na MTS vynakládat.

To by v‰ak mûlo b˘t fie‰eno nikoli

s ohledem na okamÏit˘ efekt úspo-

ry, ale s perspektivou minimálnû

deseti let. „Samozfiejmû se privati-
zaci MTS nebráníme,“ dodává Pe-

cháãek. „Pokud nûkdo pfiedloÏí
konkrétní racionální návrh, urãitû
se jím budeme zab˘vat.“
■ ManÏelé âentákovi dostali od

ST¤ÍPKY
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S projektem Adonis uvítali jaro 
Bílina - Bílinská pfiírodovûdná

spoleãnost se letos na základû spo-

lupráce se ZO Svazu ochráncÛ pfií-

rody Hasina v Lounech zapojila do

projektu Adonis, kter˘ je jedním

z regionálních projektÛ  slouÏících

k detailnímu sledování v˘voje na‰í

pfiírody v ãase. Adonis vernalis je

latinsk˘ název známé jarní kvûtiny

stepí âeského stfiedohofií - hlaváã-

ku jarního. Tato pfiísnû chránûná

rostlina má na své Ïivotní prostfie-

dí vyhranûné nároky a je proto vy-

nikajícím indikátorem stavu Ïivot-

ního prostfiedí.  Podstata projektu

spoãívá ve sledování poãetního

stavu hlaváãkÛ na jednotliv˘ch lo-

kalitách  v desetilet˘ch interva-

lech. Poslední sãítání probûhlo

v roce 1994 -1996. Bílinská pfiíro-

dovûdná spoleãnost pomohla loun-

sk˘m ochráncÛm pfiírody s nûkte-

r˘mi  lokalitami v okolí Bíliny. Tfii

dospûlí ãlenové spoleãnosti a sa-

mozfiejmû dûtsk˘ oddíl Bílinské

sojky provedli sãítání hlaváãkÛ na

6 lokalitách mezi Mostem a Tepli-

cemi. Na nûkter˘ch lokalitách byl

zji‰tûn ústup hlaváãku, naopak na

nûkter˘ch  bylo  napoãítáno  více

trsÛ neÏ pfied 10 lety. Byla dokonce

objevena jedna lokalita zcela nová.

V̆ sledky sãítání v celém Ústeckém

kraji budou po vyhodnocení  publi-

kovány v odborném tisku patrnû

v roce 2007. Dal‰í akcí, která ãeká

Bílinskou pfiírodovûdnou spoleã-

nost, je kvûtnov˘ záchrann˘ tran-

sfer obojÏivelníkÛ na v˘sypkách

DolÛ Bílina.         Dr. Karel Mach

V Bílinû se osobnostem velice líbí
■  Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Setkání s písniãkáfiem,
publicistou, hudebním skladate-
lem a spisovatelem Janem Buri-
anem v klubovnû bílinské mûst-
ské knihovny bylo radostné a ob-
jevné. Sotva kdo z náv‰tûvníkÛ
tu‰il, Ïe bude mít tu ãest s femi-
nistou, kterého dle vlastních slov
„vychovala matka a v Ïenském
svûtû se cítí dobfie.“ V autorském
ãtení Îenou se ãlovûk nerodí, ale
stává, jehoÏ název si Jan Burian
vypÛjãil od Simone Beauvoir,
odtajnil stránky svého deníku,
kter˘ vznikal v prÛbûhu dvou
mûsícÛ, kdy jeho manÏelka - lé-
kafika, pob˘vala na stáÏi v USA. 

Osobní zku‰enost dala vznik-

nout pfiíjemnû sebeironickému,

vtipnému a láskyplnému záznamu

o tom, co to je, kdyÏ se fiekne, ma-

tefiská dovolená. O hloubce autoro-

va osobního proÏitku hovofií fakt,

Ïe dílko, psané v ich formû, konãí

na nûkolika posledních stranách

v první osobû Ïenského rodu. Jan

Burian nepokrytû polemizuje s ná-

zory  nûkter˘ch,  jak  on  tvrdí,

hloup˘ch  radikálních   feministek,

z nichÏ nevyjímá ani svou kolegy-

ni Olgu Sommerovou. Naopak se

hlásí k v˘rokÛm chytr˘ch feminis-

tek, sv˘ch kamarádek, napfiíklad

Lucii Vopálenské, která soudí, Ïe

feministé by mûli b˘t muÏi, aby-

chom se snaÏili si navzájem poro-

zumût. Veãer s Janem Burianem,

jenÏ je v Mûstské knihovnû v Bíli-

nû pravideln˘m hostem, byl tím

nejlep‰ím, co nejenom sv˘m ãte-

náfiÛm paní knihovnice v posled-

ních mûsících nabídly. A Ïe toho

vûru není málo! (Ostatnû, ne na-

darmo sloÏil renomovan˘ publicis-

ta, fieditelce Marcele ·ímové hold

za to, jak˘m zpÛsobem o svÛj

„svatostánek“ peãuje).

Publicista Jan Burian je v knihovnû ãast˘m hostem. Foto: E. Stieberová

Antonín Moravec pfiivádí do KD Fontána mnohé osobnosti. Naposledy
poãátkem dubna hereãku Janu ·vandovou.                   Foto: Jan Vran˘

A tfietí osobnost, která se v kostele
Na Újezdû objevila poãátkem dub-
na: písniãkáfi, filmafi, spisovatel
a vysoko‰kolsk˘ pedagog Vladimír
Merta.            Foto: E. Stieberová  
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mûsta finanãní dar. Rada mûsta

pfiispûla manÏelÛm âentákov˘m

na úhradu pomníãku pro jejich

dceru Kamilu, která byla 30. ledna

2005 úkladnû zavraÏdûna. Finanã-

ní dar mûsta Bíliny ve v˘‰i 15 tisíc

korun pfiijali její rodiãe z rukou

starosty Josefa Horáãka. 

■ Spoleãnost JAMAL - polsk˘
nábytek od pronájmu odstoupi-
la. V jednom z pavilonÛ b˘valé Z·

Teplické pfiedmûstí se mûl prodá-

vat polsk˘ nábytek. Poãátkem dub-

na v‰ak spoleãnost JAMAL od

svého zámûru odstoupila z dÛvodu

nedostatku finanãních prostfiedkÛ.

„Investovali jsme 1,700 mil. Kã do
spojovací komunikace ze silnice
I/13 a jak je vidût, ani v˘hodné do-
pravní pfiipojení k hlavnímu tahu
nikoho neláká,“ postûÏoval si Mi-

lan Pecháãek. Mûsto bude hledat

nového nájemce a pokud by znovu

neuspûlo, uvaÏuje o moÏném pro-

deji.   

■ Koupali‰tû na Kyselce bude
otevfieno 17. ãervna a s nov˘mi
ochozy. V podnûlí 18. dubna bylo

firmû AZ Sanace znovu pfiedáno

staveni‰tû k vybudování záchyt-

n˘ch ploch po obvodu koupali‰tû.

Jedná se o 10 cm ‰irok˘ v˘ãnûlek

umístûn˘ 1 m pod hladinou poãí-

naje hloubkou 1,60 m, podél celé-

ho obvodu bazénu. Tuto „novin-

ku“ upravuje vyhlá‰ka, kterou pro-

vozovatel musí akceptovat. To

v‰ak nezabrání tomu, aby koupa-

li‰tû bylo s dostateãn˘m pfiedsti-

hem napu‰tûno a otevfieno 17.

ãervna.

■ Bílin‰tí stfielci dostanou od
mûsta peníze na podlahu. Vhod-

nû zaloboval na 3. vefiejném zase-

dání zastupitelstva mûsta ve pro-

spûch Stfieleckého klubu Bílina je-

ho pfiedseda Milan Pecháãek.

V rozpoãtu mûsta na investice je

poãítáno s ãástkou 100 tisíc korun

na úpravu podlahy stfieli‰tû. Proto-

Ïe v‰ak stavba dosud nebyla vloÏe-

na do katastru nemovitostí a mûsto

do „neexistující“ stavby investovat

nemÛÏe, musel poÏádat zastupitel-

stvo, aby byly tyto prostfiedky stfie-

leckému klubu poskytnuty jako

dar. „Není to Ïádn˘ podvod, na
vkladu do katastru nemovitostí in-
tenzivnû pracuji, ale protoÏe nám
zaãíná stfielecká soutûÏ a stávající
stfielecké stavy nejsou pro soutûÏ
vhodné, byl to jedin˘ moÏn˘ krok,“
vysvûtluje Pecháãek. „Nicménû
jedná se o finanãní dar pfiísnû zú-
ãtovateln˘ a o jeho vyuÏití budu
radu mûsta prÛbûÏnû informovat.“

Za Chlumem zpívá SuperSlavík

Favorizovan˘ „miláãek“ davu Mi-
chal Minafiík.         Foto: Pospí‰il

Tfietí Líba, SuperSlavík 2005 Iveta a druhá Martina.    Foto: Stieberová 

Atmosféra v sále se neli‰ila od skuteãné SuperStar.          Foto: Pospí‰il 

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Osm sleãen a tfii mladí
muÏi se v pátek 22. dubna utkali
v jídelnû Z· Za Chlumem o titul
Super Slavíka 2005. Dûti z první-
ho stupnû si svoje finále odbyly
o t˘den dfiív. Závûreãnému klání
jejich star‰ích kamarádÛ pfied-
cházelo odmûÀování úãastníkÛ
v˘stavy v˘tvarn˘ch prací, kte-
rou BíliÀané mohou zhlédnout
v Galerii U Kostela. 

Nejlep‰í ‰kolní v˘tvarníky od-

mûnila uãitelka Andrea Pavlíãková

a pak uÏ se hodinu a pÛl zpívalo,

tanãilo a „brejkovalo.“ Favoritem

byla „osmaãka“ Libu‰ka Tonková,

protoÏe o pûveck˘ch kvalitách le-

to‰ní BofieÀské ãarodûjnice nemÛ-

Ïe b˘t pochyb.  „Já sázím na Mar-

tinu Jefiábkovou. A favoriem dûtí je

jeden chlapec ze sedmiãky,“ pravi-

la fieditelka Eva Flenderová. A po-

té nás se zastupitelkou ZdeÀkou

Hanzlíkovou a vedoucí odboru

‰kolství a kultury MûÚ Veronikou

Spurnou vpustila do jámy lvové.

·kolní jídelna, po stfiechu zaplnûná

dûtmi, se na jedno odpoledne pro-

mûnila v koncertní sál. Moderátor

Tomá‰ Lakato‰ z deváté tfiídy mûl

pro jistotu svoje repliky napsané

na papíru, nezdálo se v‰ak, Ïe by

trpûl trémou. To zpûváci v zákulisí

na tom byli hÛfi. „Vyhraje Martina,

protoÏe zpívá nádhernû,“ tipovala

horká kandidátka na titul Líba.

„A já si myslím, Ïe Líba,“ opono-

vala jí Martina. „A já fiíkám, Ïe to

vyhraju já!“ prohlásil Jakub Porb.

„Slavík bude Líba,“ dodala dal‰í

finalistka Mí‰a Koubková a vzdy-

chla, Ïe se cítí hroznû rozklepanû.  

V‰ichni zpívali hezky
O tom, Ïe chlumsk˘ slavík není

jen tak nûjaká atrakce druhé kate-

gorie, vypovídá fakt, Ïe soutûÏící

zpívali na poloviãní playback. Hu-

dební podkres k jednotliv˘m pí-

sním zaranÏovala, nahrála a s dût-

mi nazkou‰ela uãitelka Vûra Ter‰í-

pová. A nutno podotknout, Ïe hned

druh˘ finalista Michal âeãrle

s písní Bon soir mademoisselle Pa-

ris se jí moc povedl! (Profesionál-

ní zvukafi by z jeho intonaãnû bez-

chybného a dokonale procítûného

projevu udûlal zázrak). A hned po

nûm Iveta Nisterová s písniãkou Já

budu chodit po ‰piãkách, (asi sotva

tu‰ila, Ïe ji dovede k vítûzství). Za-

to favorit dívãích srdcí s Nohavi-

covou písní KdyÏ mû brali za vojá-

ka...! Ruku na srdce, milé dámy

‰kolou povinné! Pfiiznejme si, Ïe

zpûvákem je Michal Minafiík spí‰e

prÛmûrn˘m. Ale sympaÈák a ‰ou-

men, to on tedy vskutku je! „KdyÏ

pracuje nûjaká tfiída na zahradû,

staãí, aby ‰el okolo a hned v‰echny

holky oãi nahoru a dívají se,“ smá-

la se paní fieditelka. Martina Jefiáb-

ková ze sedmé tfiídy si vybrala pís-

niãku Anety Langerové a o Ïivé

vodû zazpívala, jakoby si jí pfied-

tím lokla. ·koda, Ïe svÛj krásnû

zabarven˘ hlas nijak netrénuje. Je-

denáctku si vylosovala kralující

BofieÀská ãarodûjnice, na jejím vy-

stoupení se v‰ak podepsala tréma.

Nároãnou písniãku Kipling me

softy Líba sice opût zvládla s into-

naãní jistotou, jejímu projevu v‰ak

chybûla ona suverénní lehkost, jeÏ

jí pfied dvûma mûsíci dopomohla

k titulu nejlep‰í bílinské dûtské

zpûvaãky.

A jak dûti hlasovaly?
Tfietí Líba Tonková, na druhém

místû Martina Jefiábková a leto‰-

ním SuperSlavíkem se stala Iveta

Nisterová. „VÛbec jsem to neãeka-

la! Doma si brnká na klavír, pofiád

nûkde soutûÏí, ale do zu‰ky necho-

dí,“ ‰Èastnû se smála Ivetina ma-

minka.

„A to je konec. MÛÏete jít domÛ,

nashledanou!“ vyzval moderátor

své spoluÏáky a kamarády.

P.S. Kdybych porotou byla já,

‰oupla bych mezi vítûze Michala

s písniãkou JeÀ˘ka Pacáka. Na

kluka ze ‰estky ji zazpíval skvûle!   
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âerné skládky na území mûsta Bíliny 
Bílina - âerné skládky jsou

problém a vyskytují se i pfiesto,
Ïe platí vyhlá‰ka mûsta Bíliny ã.
50 o nakládání s komunálním od-
padem na území mûsta Bíliny,
kde je urãeno celkem 20 míst pro
pfiistavování velkokapacitních
kontejnerÛ na objemn˘ odpad,
(z toho 11 stání s pravideln˘m v˘-
vozem 1x t˘dnû a 9 stání s nepra-
videln˘m v˘vozem - napfi. 1x mû-
síãnû, 2x a 4x roãnû). Dále je
v souãasné dobû v provozu Sbûr-
n˘ dvÛr odpadÛ v areálu Mûst-
sk˘ch technick˘ch sluÏeb Bílina. 

Pfiesto se na území mûsta nachá-

zí nûkolik kritick˘ch lokalit, kde se

ãerné skládky opakovanû objevují,

a i kdyÏ tato místa kontrolují hlíd-

ky Mûstské policie Bílina, nedafií

se je uhlídat.

S pfiicházejícím jarním obdobím

vzrÛstá i ãetnost v˘skytu ãern˘ch

skládek. Jedná se pfiedev‰ím o lo-

kality v okolí garáÏí Za Chlumem,

v Chudefiicích, v DÛlní ulici a v ne-

poslední fiadû u garáÏí na BofieÀské

ulici, kde je navíc pravidelnû umís-

tûn velkokapacitní kontejner.  

Díky pravideln˘m kontrolám,

které provádí odbor ÎP i Mûstské

technické sluÏby, jsou zaãínající

ãerné skládky za nemalé finanãní

náklady vÏdy  vãas odstranûny. 

Dal‰ím ne‰varem je ukládání

odpadÛ vedle jiÏ pln˘ch sbûrn˘ch

nádob, ãímÏ opût dochází k vytvá-

fiení ãern˘ch skládek a ukládání

stavební suti do kontejnerÛ. V sou-

ladu s § 47 zákona ã. 200/1990,

o pfiestupcích, v platném znûní, lze

za jeden z tûchto pfiestupkÛ uloÏit

fyzické osobû pokutu aÏ do v˘‰e

50 000 Kã. 

RovnûÏ je nutné pfiipomenout,

Ïe pokud fyzická osoba oprávnûná

k podnikání  nebo právnická osoba

vyuÏívající systému zavedeného

obcí pro nakládání s komunálním

odpadem bez písemné smlouvy

s touto obcí, nebo která nemá za-

ji‰tûno vyuÏití nebo odstraÀování

v souladu se zákonem 185/2001

Sb., o odpadech a o zmûnû nûkte-

r˘ch dal‰ích zákonÛ, v platném

znûní, vystavuje se pokutû aÏ do

v˘‰e 300 000 Kã. CoÏ v praxi zna-

mená, Ïe tito „podnikatelé“ napfi.

nemohou ukládat odpad do kontej-

nerÛ urãen˘ch pro objemn˘ komu-

nální odpad (nábytek, koberce

apod., ale ani tfieba suÈ ze staveb),

aniÏ by mûli uzavfienou smlouvu

s obcí.               Tomá‰ Pulchart, 
ved. odb. ÎP

Mûsto apeluje na obãany, aby více vyuÏívali sluÏeb Sbûrného dvoru. 
Foto. Jan Vran˘

Pfii‰lo nám
do redakce:
Zastupitelstvu mûsta jde

o dostupnost lékafiské

a lékárenské péãe v‰em
Bílina - Jedním z bodÛ pro-

gramu III. vefiejného zasedání
zastupitelstva mûsta ve ãtvrtek
14. dubna byla Ïádost odprodeje
ãásti pozemku v areálu lékárny
Teplické pfiedmûstí panu Peter-
kovi. Zastupitelstvo prodej ne-
schválilo. 

Kolem tohoto bodu programu se

strhla diskuze, která byla o nûkolik

dní poté Evou Pagovou prezento-

vána v Deníku Smûr. Autorka textu

citovala zastupitelku Mgr. ZdeÀku

Hanzlíkovou, která se proti neúpl-

né a tudíÏ zkreslené citaci ohradila:

„Domnívám se, Ïe jestliÏe
autorka ãlánku nûkoho cituje, mû-
la by tak uãinit v pfiesném a plném
znûní. Na zastupitelstvu jsem hovo-
fiila o tom, Ïe mûsto vlastní Hor-
nickou  nemocnici  s  poliklinikou,
s. r. o. z 50 % a dodala jsem, Ïe lé-
kárna pana Peterky uÏ funguje. Tu-
díÏ poznámka o tom, Ïe je konku-
rencí pro dal‰í dvû lékárnice, které
jsou shodou okolností zastupitel-
kami mûsta, není na místû. Jedna z
nich je závislá na Hornické ne-
mocnici s poliklinikou, od níÏ má
pro svoji lékárnu pronajaty prosto-
ry, druhá rovnûÏ provozuje svoji
soukromou lékárnu. Je nesmysl
domnívat se, Ïe by se snaÏily ovliv-
nit jak˘koli prodej. Navíc v závûru
tohoto ãlánku nebyla ani zmínka o
vyjádfiení zastupitele dr. ZdeÀka
Svobody, kter˘ podrobnû vysvûtlil
vztah mûsta k nemocnici s polikli-
nikou a doporuãil, aby si pan Pe-
terka koupil jak˘koli soukrom˘ po-
zemek a na nûm si postavil, co
chce,“ zlobí se Mgr. Hanzlíková.

„Zastupitelstvo mûsta se nikdy ne-
rozhodlo, Ïe by cokoli v areálu Te-
plické pfiedmûstí prodávalo, pouze
pronajímalo. Jsem pfiesvûdãena, Ïe
nikdo ze zastupitelÛ nemá zájem
nûkoho preferovat ãi naopak vylu-
ãovat a Ïe prvotním zájmem nás
v‰ech je dostupnost základní lékafi-
ské a lékárenské péãe pro v‰echny
obãany Bíliny. Zajímavostí je, Ïe
Ïádost o odprodej pozemku podá-
vala lékárna na Teplickém pfied-
mûstí, s. r. o. zastoupená paní Mo-
nikou Peterkovou, která se na za-
stupitelstvo nedostavila a k vûci se
nevyjádfiila. Proto nechápu proã
byl v Deníku Smûr veden rozhovor
s panem Peterkou a ne paní Peter-
kovou, která Ïádost podala.“   (es)

■ „Otec“ flamendr - Dne 9. dubna ve 13.25 zjistil

stráÏník Mûstské policie Radim Barto‰, Ïe v ulici

PraÏská U HolubÛ jde prostfiedkem vozovky podna-

pil˘ muÏ s dítûtem na ramenou. Sv˘m nezodpovûd-

n˘m chováním ohroÏoval nejenom plynulost a bez-

peãnost silniãního provozu, ale pfiedev‰ím zdraví

a Ïivot svÛj i dvouletého dítûte. Na místo se dostavil

policista âR a odvezl dítû matce domÛ do Hrobnic.

(Îena vysvûtlila, Ïe její druh si vzal dítû ráno na pro-

cházku).

■ Zatímco my spíme... - Dne 12. dubna, padesát mi-

nut po pÛlnoci zjistil stráÏník Mûstské policie Petr

Procházka, Ïe v ulici Síbova naproti Bowlingu je kdo-

si zavfien˘ v kontejneru. Kontejner byl pfievrÏen a ãlo-

vûk uvnitfi nemohl ven. Posléze stráÏníci vyprostili

muÏe s popálenou nohou, (údajnû nûkdo kontejner za-

pálil) a zjistili jeho totoÏnost. Na místo byla pfiivolána

sanita s lékafiem a hlídka PâR, postiÏen˘ v‰ak nechtûl

nic „oznamovat“. StráÏníci z místa ãinu odjeli v 1.15

hod.

■ Ustlal si pfied domem - Dne 13. dubna v 0.47 ho-

din na‰el stráÏník Mûstské policie Petr Procházka

pfied jedním domem v SUNNu spícího muÏe. StráÏník

silnû podnapilého muÏe probudil, zjistil jeho totoÏ-

nost a zazvonil na sousedy, ktefií si ho pfievzali a do-

provodili do bytu.

■ Zbrklé couvání se mu nevyplatilo - Dne 16. dubna
krátce pfied 19.00 hod. byl Mûstskou policií monitoro-

ván vÛz, jehoÏ fiidiã zbrkle nacouval mezi stojící osob-

ní automobily na parkovi‰ti vyhrazeném pro zamûst-

nance MûÚ. Z posádky sedící za fiidiãem vystoupil po

chvíli jeden muÏ a ode‰el do zastavárny Forest. Ve vo-

ze zÛstal fiidiã a spolujezdkynû. Na místo se dostavila

motohlídka. ¤idiã byl lustrován pfies okresní fieditelství

Policie âR v Teplicích, s pozitivním v˘sledkem (úvû-

rov˘ podvod, dopravní nehoda). Po dohodû s operaã-

ním O¤ PâR Teplice byl muÏ sluÏebním vozidlem

Mûstské policie Bílina pfievezen na OO PâR Bílina.

■ Vnuk nezbeda - Dne 17. dubna se na sluÏebnu
Mûstské policie dostavili dva muÏi, otec a syn,

a oznámili, Ïe hledají své vozidlo, které jim odcizil

vnuk, jenÏ utekl z diagnostického ústavu v Dûãínû.

Údajnû bylo auto spatfieno v Zámecké ulici. Tam ale

stráÏníci odcizen˘ vÛz nenalezli a odjeli do Síbovy

ulice, kde se mûl pachatel údajnû zdrÏovat. Hledané

vozidlo tam stálo, leã pachatel nikde. Majitel vozidla

a jeho syn odmítli ohlásit krádeÏ na PâR. StráÏníkÛm

Mûstské policie podûkovali a odjeli domÛ. 

■ Pejsek tulák - Dne 19. dubna bylo na sluÏebnu
mûstské policie telefonicky oznámeno, Ïe se zabûhl

ãern˘ labrador sly‰ící na jméno ERI. Informace byla

pfiedána hlídce stráÏníkÛ, ktefií psa spatfiili v ulici Tep-

lická. ·Èastná majitelka o tom byla neprodlenû zpra-

vena a psa si vyzvedla.

Z DENÍKU POLICIE
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V Libãevsi nacházejí azyl psi z okolí Bíliny, Mostu i Loun
Necelé dvû desítky psích nale-

zencÛ ãekají v souãasnosti na no-
v˘ domov v libãevském útulku,
z toho 5 z Bílinska. Azyl tam na-
lézají zvífiata ze ãtyfi okresÛ.

„Nejvíce pejskÛ k nám  pfiichází

z Lounska, potom z oblastí kolem

Bíliny, vesnic blízko Mostu a vel-

mi málo z Litomûfiicka,“ fiekla Vla-

dislava Klímová, provozovatelka

útulku.

Mûsto Bílina pfiispívá  nemalou

ãástkou za pobyt psích nalezencÛ

z Bílinska libãevskému útulku, aby

nalezení psi na‰li doãasn˘ azyl

a po ãase i svého nového pána.

Odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ

v Bílinû mûl v roce 2004 na tuto

ãinnost  plánovan˘ rozpoãet ve v˘-

‰i 120 000 Kã. Z této ãástky se vlo-

ni vyãerpalo 109 466 Kã a to se po

prázdninách neprojevil trend

z pfiedchozích let, kdy se lidé

sv˘ch ãtyfinoh˘ch chovancÛ po lé-

tû zbavovali, protoÏe na nû uÏ ne-

mûli ãas.

V Bílinû odchyt psÛ probíhá tak,

Ïe vyskytne-li se na území mûsta

Bílina toulav˘  pes, je odchycen

Mûstskou policií, která pokud ne-

vypátrá majitele, neprodlenû psa

dopraví do útulku v Libãevsi. Ná-

slednû je sepsán protokol o pfievze-

tí psa do útulku, kde je mu poskyt-

nuta standardní veterinární péãe

a MûÚ v Bílinû, odbor Ïivotního

prostfiedí pak proplácí faktury za 1

den pobytu psa umístûného v útul-

ku ve v˘‰i 50 Kã.

Psi, ktefií takto skonãí v libãev-

ském útulku, zde pfiíli‰ dlouhou

dobu nezÛstanou. Neustále pfiichá-

zejí noví zájemci a psy si z útulku

berou. Nejvût‰í zájem je o men‰í

plemena a mlad‰í psy. Dafií se v‰ak

najít majitele i pro staré nûmecké

ovãáky. Lidé si je berou jako  hlí-

daãe do oplocen˘ch zahrad. Psi

tam pak krásnû doslouÏí. Vybrat si

psa z libãevského útulku mÛÏete

po dohodû na telefonních ãíslech

415 692 140 nebo 603 398 151.

Tomá‰  Pulchart,
vedoucí odboru 

Ïivotního  prostfiedí

Zveme vás na jarmark v Bílinû
V nedûli 1. kvûtna pofiádá Kulturní centrum

Kaskáda na Mírovém námûstí v Bílinû jiÏ tra-

diãní jarní jarmark. Stfied mûsta tak první kvût-

novou nedûli oÏije neb˘val˘m ruchem. Vedle

stánkového prodeje se roztoãí pouÈové atrakce

jak pro dûti, tak pro dospûlé. Na parkovi‰ti na

Mírovém námûstí jiÏ budou v provozu od pátku

atrakce jako vláãek, labutû, houpaãky ãi nafu-

kovací zámek. Nebudou chybût autodrom,

stfielnice ãi centrifuga. Celé nedûlní dopoledne

zpestfií program jarmarku sv˘mi tfiemi vystou-

peními skupina historického ‰ermu REKRUTI

a pfiedstaví se i se tfiemi pohádkami divadelníci

z Docela velkého divadla z Litvínova. Celou

akci ráno zahájí orchestr BíliÀaãka a poté ma-

Ïoretky „Babãi“ z Domova dÛchodÛ v Mostû.

Chybût nebude ani zahajovací projev starosty

mûsta Bíliny. Jako kaÏdoroãnû se náv‰tûvní-

kÛm jarmarku také pfiedstaví bílin‰tí kynologo-

vé a karatisti. Náv‰tûvu námûstí zpestfií hudeb-

ní skupina GENT, která se pfiedstaví na pódiu a

postará se o hudební produkci po ãas celého

jarmarku. K prohlídce bude otevfiena radniãní

vûÏ a v˘stavní síÀ U kostela.

Kulturní centrum Kaskáda pfiipravilo na od-

poledne od 15,00 hodin program v letním kinû

Na Kyselce. V programu se nám pfiedstaví ka-

pela Oveãky a ostatní, kapela Pût ofií‰kÛ pro Po-

pelku a kapela Naspûch, dále se pfiedstaví

country taneãní klub Arizona a taneãní skupina

DANCE 2XS z Prahy. Dále náv‰tûvníci letního

amfiteátru uvidí pûvecká a taneãní vystoupení

dûtí z Bíliny a okolí. V místû bude moÏno si za-

koupit obãerstvení, pfiipraveny jsou pro dûti

soutûÏe a opékání bufitÛ.

SRDEâNù VÁS V·ECHNY ZVEME !!!

Petr Mácha,
vedoucí programového oddûlení

KC Kaskáda

PROGRAM JARMARKU
Mírové námûstí

18.30 aÏ 9.30 – dechová hudba BíliÀaãka

19.00  – zahájení stánkového prodeje

19.00  – zaãátek vystoupení hudební 

skupiny Gent

19.00 – pohádka O KoblíÏkovi

19.30 – „Babãi“ maÏoretky z Mostu

19.45 – projev starosty mûsta

19.50 – vystoupení kynologÛ z Bíliny

10.15 – vystoupení skupiny historického

‰ermu REKRUTI

10.35 – vystoupení karatistÛ z Bíliny

10.45 – pohádka O Smolíãkovi

11.00 – vystoupení skupiny historického 

‰ermu REKRUTI

11.30 – pohádka O boudû plné zvífiátek

12.00 – vystoupení skupiny historického

‰ermu REKRUTI

doprovodné akce:
• volejbalov˘ turnaj v Tyr‰ovû zahradû

• otevfiena Vyhlídková radniãní vûÏ

• otevfiena V̆ stavní síÀ U kostela, Galerie Pod

VûÏí

• na Mírovém námûstí koãár s koÀmi

letní kino Na Kyselce

15.30 aÏ 16.15 – kapela Oveãky a ostatní

17.00 aÏ 17.45 – kapela Pût ofií‰kÛ 

pro Popelku

18.15 aÏ 19.00 – kapela Naspûch

doprovodné akce:

• maÏoretky Zu· Bílina

• country taneãní skupina Arizona

• taneãní skupina DANCE 2XS

• pûvecká a taneãní vystoupení dûtí z Bíliny

a okolí

• opékání bufitÛ

• soutûÏe pro dûti

• stánky s obãerstvením

Îivnostenská kontrola v cestovních
kanceláfiích a v cestovních agenturách

Bílina - V prÛbûhu mûsíce bfiezna 2005 byly na zá-

kladû  metodické instrukce MPO ã. 1/2005 provedeny

pracovnicemi Mûstského úfiadu Bílina - obecního Ïiv-

nostenského úfiadu kontroly zamûfiené na dodrÏování

povinností stanoven˘ch zákonem ã. 159/1999 Sb.,

o nûkter˘ch podmínkách podnikání v oblasti cestov-

ního ruchu, pfiedev‰ím na poji‰tûní cestovních kance-

láfií proti úpadku. V územním obvodu ObÎÚ Bílina

v souãasné dobû provozují Ïivnost koncesovanou

„provozování cestovní kanceláfie“ celkem 3 subjekty

a Ïivnost  vázanou „provozování cestovní agentury“

5 subjektÛ. 

V‰ichni podnikatelé, ktefií provozují cestovní kan-

celáfi, pfiedloÏili platn˘ doklad o poji‰tûní cestovní

kanceláfie proti úpadku. Podnikatelé provozující ces-

tovní agenturu neposkytují sluÏby nad rámec Ïivnosti

a nezasahují do ãinnosti cestovní kanceláfie.

Brodská, ved. ObÎÚ
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KULTURNÍ SERVIS

MùSTSKÉ DIVADLO 

■ Úter˘ 3. kvûtna od 19.00 h.

„Jako naprostí ‰ílenci“ 

Bílinské divadelní minimum

(premiéra)

GALERIE POD VùÎÍ

■ V̆ stava obrazÛ a vyfiezáva-

n˘ch figurek

„Modrá je dobrá“

Jifiina Romová a Jakub Rom.

VernisáÏ dne 1. 5. 2005 od

16.00 hod.

V¯STAVNÍ SÍ≈

U KOSTELA

■ V̆ stava obrazÛ p. Tótha -

„Prolínání“

VernisáÏ dne 29. 4. 2005 od

16.00 hod.

KINO HVùZDA

■ Úter˘ 3. kvûtna od 18.00 h.

Stfieda 4. kvûtna od 17.30

a 20.00 hod.

Sametoví vrazi

Kriminální psychologick˘ film

o Orlick˘ch vraÏdách. V hlavní

roli Michal Dlouh˘, Jan Dolan-

sk˘, Richard Krajão a dal‰í.

Pfiístupno od 15 let, 

vstupné: 60 Kã

■ âtvrtek 5. kvûtna od 18.00 h.

Pátek 6. kvûtna od 17.30

a 20.00 hod.

Pfiíli‰ dlouhé zásnuby

První svûtová válka se blíÏí ke

svému závûru, ale nejvût‰í bit-

va mladé Francouzky má tepr-

ve zaãít. Vydává se na nebez-

peãnou pouÈ, na níÏ chce zjistit

zda její snoubenec je mrtev.

Drama/romantick˘, USA

Pfiístupno od 12 let, ãeské titul-

ky, vstupné: 55 Kã

Pravidelná pfiedstavení 

pro dûti

■ Sobota 7. kvûtna od 15.00 h.

Pfiíbûhy Cvrãka a ·tûÀátka

Pásmo kreslen˘ch pohádek,

které vypráví pfiíbûhy Cvrãka,

·tûÀátka a Brouka Pytlíka. 

Vstupné: 20 Kã

■ Úter˘ 10. kvûtna od 18.00 h.

Poradna i pro bílinské spotfiebitele
■  Eva STIEBEROVÁ

Bílina - SdruÏení obrany spo-
tfiebitelÛ âR má své poboãky
v kaÏdém krajském mûstû,
i v Teplicích, kde Poradna pro
spotfiebitele v ulici U NádraÏí
funguje uÏ ãtyfii roky. Její pra-
covníci jsou pfiipraveni poskyt-
nout odbornou pomoc a radu
i spotfiebitelÛm v Bílinû.

„Úfiedním dnem je stfieda od
14.00 do 16.00 hodin, ale lidé
k nám do poradny chodí o radu
v prÛbûhu celého t˘dne a v‰echny
vysly‰íme,“ fiíká Jana Drexlerová.

Poradna má své „SOS po telefonu“

na ãísle 900969091 (dotovaná ce-

na 6,- Kã/ min) i on - line poradnu

na www.spotrebitele.cz. „Zákazní-
ci se nejãastûji ptají, zda mají ná-
rok na reklamaci, kdyÏ se jim nûco
porouchá, jaké jsou reklamaãní
lhÛty a jak dlouho trvá reklamaãní
fiízení. ¤e‰íme i pfiípady, kdy pro-
dejna reklamaci neuzná. Máme
k dispozici pfiedti‰tûné vzorové do-

pisy, kde jsou vyjmenovány jednot-
livé  §  ãeského  zákoníku, podle
nichÏ se v reklamaãním fiízení po-
stupuje,“ vysvûtluje Jana Drexle-

rová. „Spotfiebitel si napfiíklad
stûÏuje, Ïe v prodejnû za zaplacené
zboÏí neobdrÏel pokladní lístek,
coÏ je ãast˘ prohfie‰ek zvlá‰tû viet-
namsk˘ch prodejcÛ. My se tam vy-
dáme, koupíme si tfieba ponoÏky,
zjistíme, Ïe prodavaã skuteãnû ne-

dává paragon a udûláme to, co by
mûl udûlat kaÏd˘ obãan. Jdeme na
pfiíslu‰n˘ Ïivnostensk˘ úfiad a po-
dáme podnût. Zjistíme-li, Ïe se jed-
ná o pfiípad, kter˘ by mohla fie‰it
obchodní inspekce, která do rekla-
maãního fiízení bûÏnû nevstupuje,
poradíme spotfiebiteli, aby se ob-
rátil na ni.“ 

Spotfiebitelská tématika je velmi

podporovaná i Evropskou unií.

Aktivity teplické Poradny pro spo-

tfiebitele SdruÏení obrany spotfiebi-

telÛ âR (SOS âR) se v poslední

dobû zamûfiují na seniory, ktefií

jsou v tomto smûru jednoznaãnû

nejohroÏenûj‰í skupinou obyvatel.

„Po celém regionu pofiádáme
pfiedná‰ky a semináfie v klubech
seniorÛ, byli jsme i v Bílinû.“ Po-

dobné aktivity vyvíjí sdruÏení spo-

tfiebitelÛ také na stfiedních ‰kolách,

v jarních mûsících bude pÛsobit

i na bílinském gymnáziu.

V‰echny sluÏby, které Poradna

pro spotfiebitele SOS âR poskytu-

je, jsou bezplatné.

Jana Drexlerová,
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ âR

Na ‰kolním záhonu rozkvetou rÛÏe, které pûstují dûti.   Foto: ES

„Znám jednu kvûtinu,
myslím, Ïe si mû ochoãila...“ Inspirovány my‰lenkami

francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho se uÏ

nûkolik t˘dnÛ starají samy dûti ze Z· Za Chlumem o rÛÏe,

které v dubnu vysadily pfied ‰kolou. Nûkolikrát t˘dnû, dfiíve,

neÏ slunce vysvitne za ‰kolní budovou, vydávají se ke sv˘m

kefiíkÛm, zalévají je a peãují o nû. KaÏdá tfiída o ten svÛj, je-

din˘, dÛleÏit˘, kter˘ se pozdûji stane souãástí velkého, ba-

revného kruhového záhonu, utvofieného ze starého bazénu.

„Jsem zodpovûdn˘ za svou rÛÏi...,“ opakoval si mal˘ princ

a opakují si také dûti z druhého stupnû na‰í základní ‰koly.

Jak jinak se mohou mladí lidé nauãit zodpovûdnosti, úctû

k práci a k Ïivotnímu prostfiedí? Jedinû tak, Ïe budou sami

vytváfiet a sami zodpovídat. Proto jsme se rozhodli my‰lenky

slavného spisovatele zrealizovat. KaÏd˘ se tak alespoÀ na

malou chvilku stane mal˘m princem, ãlovíãkem touÏícím po

poznání, lásce a pfiátelství.

AÏ dûtem jejich rÛÏiãky vykvetou do barevné krásy, budou

si jich váÏit pro ãas, kter˘ jim vûnovaly, pro den, kdy vyrazi-

lo první poupû, pro chvíli, kdy pochopily, Ïe „co je dÛleÏité,

je oãím neviditelné.“                     Mgr. Andrea Pavlíãková

Michale, pfiedstavte se
MICHAL HASAL je de-
vatenáctilet˘ uãeÀ druhé-
ho roãníku oboru tesafi na
SOU stavebním v Tepli-
cích. Na první pohled oby-
ãejn˘ mlad˘ muÏ je ve
skuteãnosti tûlem i du‰í

fotbalistou. V loÀském roce byl ocenûn na
Dnu sportovcÛ za fotbalov˘ klub SIAD Bí-
lina. Jaká je jeho dosavadní sportovní ka-
riéra?

„S fotbalem jsem zaãínal v FK Hostomice

a ve tfiinácti jsem pfie‰el do Bíliny. Hraji na

postu stfiedního obránce za A muÏstvo dospû-

l˘ch. Rád se zapojuji do útoãn˘ch akcí. Zim-

ní pfiípravu na leto‰ní rok jsme koncem úno-

ra absolvovali v Srbské Kamenici. Trénink

byl zamûfien na zlep‰ení fyzické kondice.“

■ Co není vidût na hfii‰ti?
„DojíÏdûní tfiikrát t˘dnû na trénink. Zápa-

sy, podfiízení osobního volna fotbalovému

rozvrhu.“

■ Má‰ Mí‰o kromû fotbalu i jiné koníãky?
„Na nic jiného nemám ãas. Relaxuji spán-

kem.“

■ A co dûvãata?
„Momentálnû jsem voln˘.“

■ Jak˘ je tvÛj sportovní cíl?
„Zahrát si jednou v první lize.“

■ A tvÛj sportovní vzor?
„Nemám Ïádného vyhranûného fotbalis-

tu.“

■ Kter˘ fotbalov˘ styl a klub v Evropû se
ti líbí?

„Nejrad‰i se dívám na zápasy anglické li-

gy, kde obdivuji hru Manchesteru United.“

Ptal se: Stanislav PTÁK
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KULTURNÍ SERVIS

Stfieda 11. kvûtna od 17.30

a 20.00 hod

·up sem ‰up tam

Komedie o partû klukÛ, které

uÏ nebaví poflakovat se po

pfiedmûstí a rozhodnou se najít

jin˘ zpÛsob zábavy. 

Vstupné: 60 Kã

âtvrtek 12. kvûtna od 18.00 h.

Pátek 13. kvûtna od 17.30

a 20.00 hod.

Smím prosit

Chicagsk˘ úãetní (Richard Ge-

re) je unaven˘ kaÏdodenní ru-

tinou. Jednoho dne spatfií krás-

nou uãitelku tance (Jennifer

Lopez) a rozhodne se chodit na

její hodiny. Své taneãní pokro-

ky nakonec uplatní v taneãní

soutûÏi.

Komedie/romantick˘, USA

âeské titulky, vstupné: 60 Kã

KOSTEL NA ÚJEZDù

■ âtvrtek 29. dubna  17.00 h.

Koncert ÏákÛ a uãitelÛ Zá-

kladní umûlecké ‰koly Bílina

Pod vedením fieditele Jifiího

Kopy.

Vstupné: dobrovolné

MÍROVÉ NÁMùSTÍ 

BÍLINA

■ Nedûle 1. kvûtna   8.30 hod

„Jarmark“

Dûtské atrakce (autodrom,

centrifuga, kolotoã aj.), stán-

kov˘ prodej, vystoupení skupi-

ny historického ‰ermu REK-

RUTI, loutkové divadlo, vy-

stoupení skupiny GENT, vy-

stoupení kynologÛ

NA MÍROVÉM NÁMùSTÍ

P¤IPRAVUJEME:

■ Pátek 20. kvûtna od 9.00 h.

„V˘tvarka za ‰kolou“

V̆ tvarná soutûÏ pro dûti ze

‰kol O BofieÀskou ãarodûjnici

2005. Téma: „Auta, lodû, kola“

Pouze pro pfiedem pfiihlá‰ené

jednotlivce a kolektivy. 

■ Stfieda 27. dubna 17.00 h.

Koncert Základní umûlecké

‰koly Bílina 

Draci se vrací, kde s hokejem zaãínali

Hromadná bitka AngliãanÛ se ·v˘cary

TJ  Sokol Vrbice/Vetlá - SK SIAD Bílina  0:4 (0:1)

Bílina - Zku‰ení tfiicátníci i fiada

nedávn˘ch juniorÛ. To byla sestava,

která se se‰la v hotelu U lva, aby

ustavila B-muÏstvo hokejov˘ch

DrakÛ. Iniciátory byli Miroslav

Slaãík a Roman Fait. „Chtûli by-
chom b˘t bílinsk˘m muÏstvem, pro
bílinské diváky.  ¤ada z nás tady na
otevfieném stadionu zaãínala,“ za-

vzpomínal Miroslav Slaãík. Byl

zde také jeho bratr Daniel, dlouho-

letá opora v brance, kter˘ celou

svoji kariéru spojil s Bílinou. Dru-

h˘m brankafiem bude âenûk âerve-

n˘. Pfii‰li i bratfii Kuklíkové.  „Rád
bych si za nové muÏstvo DrakÛ za-
hrál. Tady jsem vyrostl a trenéra
Hájka znám od maliãka. Samozfiej-
mû bude záleÏet na dohodû obou
klubÛ, ale vûfiím, Ïe mi bude umoÏ-
nûno v Bílinû hrát,“ fiekl nám Karel

Kuklík, dnes hráã druholigov˘ch

Teplic.  Rád by si zahrál i obránce

Jifií Paluska: „Stará parta se se‰la
a já si myslím, Ïe na krajsk˘ pfiebor
je‰tû mám.“ Na stfiídaãce nebude

chybût dlouholet˘ vedoucí muÏstva

Miroslav Slaãík star‰í: „Mûsto po-

stavilo krásn˘ stadion a bylo by
dobré,  aby se na nûm prosadili
i místní hráãi, ktefií tu jako Ïáci za-
ãínali.“ K trenérskému kormidlu

se postaví zku‰en˘ Jifií Hájek:

„Mám platnou licenci, a tak není
problém. Na novou práci  s tímto
muÏstvem se tû‰ím. ¤adu hráãÛ
znám od pfiípravky.“ Pfiesto jsou

vûci, které kalí radost. „Nechápu,
proã nûkomu vadí druhé muÏstvo,
které bude sloÏené z místních hrá-
ãÛ. Vûfiím, Ïe pfiitáhneme i diváky,“
dodal Roman Fait.                (ob)

Bílina - Poslední z turnajÛ ZdeÀka Kolmana Easter

Cup pro roãníky 1985/88 skonãila leto‰ní sezona na

zimním stadionu v Bílinû.  Startovalo pût muÏstev,

z toho dvû zahraniãní. Po zahájení, které provedl ta-

jemník mûstského úfiadu Ladislav Kvûch a mladí kra-

sobruslafii, následovaly tradiãní dovednostní soutûÏe,

kde si ceny rozdûlili hráãi Chemopetrolu Litvínov

a ‰v˘carského HCC La Chaux de Fonds.  Draci Bílina

porazili v základní skupinû anglick˘ Telford Trojans

7:4. Do finále  postoupila muÏstva HC Most a Che-

mopetrol Litvínov. Ve skupinû o tfietí místo do‰lo v zá-

pase AngliãanÛ a ·v˘carÛ k hromadné bitce a v˘sled-

kem byla kontumace 5:0 ve prospûch HCC La Chaux

de Fonds. A právû tato kontumace nakonec rozhodla

o koneãném pofiadí. Draci totiÏ dokázali se ·v˘cary re-

mizovat 5:5 a porazili Angliãany o osm branek  10:2.

Ve finále Litvínov porazil Most 7:3. Nejlep‰ím bran-

kafiem byl vyhodnocen Daniel Brittle (Telford), obrán-

cem Michal Drenãko (Most) a útoãníkem Andy Bering

(Chaux de Fonds). Nejvíce bodÛ v produktivitû nasbí-

ral bílinsk˘ Josef Urbanec.  Ceny pfiedával starosta Jo-

sef Horáãek a organizaãní pracovník turnaje Mirosla-

va Jirkovská. Koneãné pofiadí: 1. Litvínov, 2. Most, 3.

Bílina, 4. La Chaux de Fonds, 5. Telford.  (ob) 

Vrbice - Pfiekvapení se zrodilo

na hfii‰ti vedoucího celku 1. A tfií-

dy. Sice prezident klubu Petr Ar-

pá‰ tvrdil jiÏ v Bílinû, Ïe se jede

pro body, ale v‰ichni by brali i je-

den.  Za hustého de‰tû nebylo znát

kdo tabulku vede a kdo je na chvo-

stu. Bílina potvrdila, Ïe toto muÏ-

stvo má na podstatnû vy‰‰í pfiíãky.

Do vedení se dostalo po krásné in-

dividuální akci Truneãka, kter˘

na‰el volného Seidla. Domácí si

potom vynutili mírnou pfievahu,

ale v˘sledkem byla jen tyã Franka

po rohovém kopu ve 22. min. Vzá-

pûtí vyrazil stfielu zblízka Pohl.

Hosté dfieli a byla na nich vidût

chuÈ pfiekvapit.  V 55. min. obe‰el

Seidl i domácího brankafie Krau-

skopfa, ale Moravec na pfiihrávku

nedosáhl. Domácí mûli poslední

‰anci jiÏ v 58. min., kdy Hubené-

ho trestn˘ kop k tyãi Pohl vyrazil.

Rychl˘ útok po ose Spáãil - Tru-

neãek a Seidl pod bfievno skóro-

val.  Domácí je‰tû více otevfieli

hru. Bílina vyuÏívala otevfiené

obrany domácích a v 77. min. se

ocitl sám pfied domácím branka-

fiem Spáãil, ale jen nastfielil jeho

nohy. V 80. min. nasadil k sólu

Hasal a s klidem vstfielil tfietí bran-

ku. V 85. min. mohl oslavit bran-

kou své 20. narozeniny v˘bornû

hrající Beãvafiík, ale sám pfied

brankafiem na centr nedosáhl.

V závûru utkání, kdy jiÏ bylo o v˘-

sledku jasno, si parádní sólo zopa-

koval Hasal a stanovil neãekan˘

v˘sledek.   „Kluci bojovali, dobfie

hráli vzadu. Pohl si organizuje

obranu a to je hroznû znát. Dobfie

hrál Truneãek, bojoval Seidl a pfií-

nosem byl start Christova po dis-

ciplinárním trestu,“ krotil ohrom-

nou radost Petr Arpá‰. Spokojen

byl i trenér Ladislav Erben: „Tak-

tika byla hrát zezadu a nepustit je

do vyloÏen˘ch ‰ancí.   Trpûlivû ãe-

kat na na‰e. V prvním poloãase

jsme ji vyuÏili a ve druhém  po

druhé brance jiÏ byli více ode-

vzdaní a my jsme hráli svoji hru

a to se nám vyplatilo. Umíme hrát

zezadu a máme dobrého gólmana,

kter˘ to umí fiídit zezadu. MÛÏeme

si blahopfiát.“  

Branky: 10., 64. Seidl, 80., 89.

Hasal.

Sestava: Pohl - Beãvafiík, Ko-

vaãka, Hasal, Procházka - Spáãil

(88. Heinrich), Christov, Moravec,

Novák - Truneãek (90. Zelenka),

Seidl (80. Mergl).                 (ob)

S jarem ani bílin‰tí kuÏelkáfii nespí
A zúãastnili se mistrovství

okresÛ Teplice a Most pro rok
2005:

Nejlep‰í umístûní zástupcÛ

Bíliny:

• V kategorii muÏÛ - seniorÛ

zvítûzil Antonín ·vejnoha a zís-

kal tak titul pfieborníka okresu!

• V Kategorii Ïen obsadila 3.

místo Pavlína âerníková.

Oba na‰i reprezentanti postu-

pují na mistrovství Ústeckého

kraje.

• Krajsk˘ pfiebor II. tfiídy sku-
pina A:

Bílina A v zajímavém utkání

pfiehrála Podbofiany a posunula

se do ãela tabulky. Svoji vynika-

jící formu si udrÏela i do dal‰ího

zápasu v Kadani.

Bílina A - Podbofiany 12:4

KadaÀ - Bílina A 6:10

V meziokresním pfieboru je

Bílina B na prÛbûÏném ãtvrtém

a Bílina C na jedenáctém místû.

(Jâ)
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Znáte malé bílinské krasobruslafie?
Bílina - První sezónu má za se-

bou oddíl krasobruslení pfii HC

Draci Bílina. A byla to sezóna ús-

pû‰ná. Malí adepti tohoto krásného

sportu se opravdu snaÏili. „âtyfii
dûti splnily své v˘konnostní testy,
nûkteré i více testÛ. Z krajského
pfieboru pfiivezli malí krasobrusla-
fii jednu zlatou a jednu stfiíbrnou,“
informovala hlavní trenérka Milo-

slava Koberová.  Nejúspû‰nûj‰í je

v této sestavû 7letá Nikola Procho-

vá, která si pfiivezla stfiíbrnou me-

daili v kategorii mlad‰ích nováãkÛ

a dokázala splnit tfii testy.  8letá

Barbora Machuldová splnila dva

testy na v˘bornou a mezi nováãky

na krajském pfieboru obsadila 11.

místo. 8let˘ Daniel Bukor také spl-

nil svÛj vûkov˘ test a v kategorii

nováãkÛ získal krajsk˘ titul.  6let˘

Daniel Hubka obsadil na krajsk˘ch

pfieborech 5. místo.  SvÛj první test

má splnûn˘ 6letá Ingrid Stará, kte-

rá je‰tû staãila asistovat mamince

Ingrid pfii titulu Missis 2005.   Pfied

dvûma mûsíci zaãala s krasobrus-

lením 4letá Nikola Kfiehlová

a 6letá Vanesa Paulová. Asistent-

kou Koberové je Denisa Bukorová

a pomocnou trenérkou Eva Havlíã-

ková. V Bílinû se malí krasobrus-

lafii pfiedstavili pfii zahájení hokejo-

v˘ch turnají Christmas Cup a Eas-

ter Cup. „Je to urãitû oÏivení na
na‰em zimním stadionu a snaÏím
se krasobruslafiÛm vyjít vstfiíc,“
dodal fieditel stadionu Jifií Müller.

V srpnu je zde ãeká soustfiedûní

s ubytováním v hotelu U lva

a s vyuÏíváním bílinského koupa-

li‰tû.                                    (ob)

Pátá tfiída DrakÛ zamífií do Anglie SPORTOVNÍ ST¤ELCI
ÚSPù·Nù „VYST¤ELILI“ 

Sportovní stfielci Mûstsk˘ch technick˘ch
sluÏeb Bílina byli v zahajovacích kolech
okresní a krajské stfielecké ligy úspû‰ní.
První kolo okresní ligy, disciplína sportovní
pistole standard, 30 + 30 v˘stfielÛ na mezi-
národní pevné a otoãné terãe ve vzdálenosti
25 m, se konalo na stfielnici v Dolinách v Te-
plicích. KvÛli rozestavûnému stfieli‰ti Mûst-
ské stfielnice v Nemocniãní ulici nastoupili
na‰i stfielci s handicapem témûfi osmi mûsíã-
ního tréninkového pÛstu. Pfiesto ze 30 stfiel-
cÛ v 7 druÏstvech zvítûzilo trio Bílinsk˘ch ve
sloÏení Zábransk˘ Milan, Rendl Jifií a Pa-
styfiík Ivan nástfielem 1582 kruhÛ pfied dru-
h˘m Sportovnû stfieleck˘m klubem Policie
Teplice o 9 kruhÛ. 

Ve druhé soutûÏi, krajské stfielecké lize ve

stfielbû z pfiedovek, která se konala na stfielnici

v Mostû-âepirohách, a v níÏ startovalo 44

stfielcÛ v disciplínách perkusní pistole a per-

kusní revolver, se Bílinsk˘m dafiilo je‰tû lépe.

V disciplínû perkusní pistole zvítûzila trojice

Filipovsk˘ Jifií st., Kretschman Franti‰ek

a Koula Vlastimil ml. nástfielem 275 kruhÛ

pfied mosteck˘m SSK s dosaÏen˘mi 263 kruhy.

Po roãní odmlce zazáfiil v této disciplínû sv˘m

v˘konem Jifií Filipovsk˘ nástfielem 96 kruhÛ

(ze 100 moÏn˘ch na mezinárodní terã 50 x 20

ve vzdálenosti 25 m), coÏ znamená splnûní li-

mitu Mistra stfielce a postup na ãervencové

mistrovství republiky v Prachaticích.

V disciplínû perkusní revolver obsadili Bí-

lin‰tí druhé místo za druÏstvem Mostu, ve stej-

ném nástfielu 258 kruhÛ, ale s hor‰ím rozestu-

pem druÏstva o 1 bod.                      (Koula)

Bílina - Nejúspû‰nûj‰ím Ïákovsk˘m muÏ-

stvem bílinsk˘ch DrakÛ byla v uplynulé sezónû

5. tfiída, roãníky 1993 - 94.  Vyhrála svoji skupi-

nu krajského pfieboru a sezónu zakonãila úspû-

chem na turnaji v Teplicích. Z tohoto muÏstva

také Draci nominovali Josefa Veselého na nej-

lep‰ího sportovce Bíliny za loÀsk˘ rok „Toto
muÏstvo je pohromadû od tfietí tfiídy a nyní má-
me 18 hráãÛ.  Trénovalo se ãtyfiikrát t˘dnû a do-
cházka byla velmi dobrá, chodilo v prÛmûru 14
hráãÛ a to dfiíve nebylo,“ fiekl nám hlavní trenér

Radislav Balín.  Spolu s ním trénuje i Jifií Pro-

cházka a syn Jindfiich Balín. Vzorov˘m vedou-

cím muÏstva je Jaromír Täuber.  „Neãekali jsme
takov˘ úspûch. Zpoãátku to bylo nûkolik ‰Èast-
n˘ch vítûzství o branku a ta nás katapultovala do
ãela. Potom i kluci vidûli ‰anci.“ Ale objektivnû

uznává, Ïe tato skupina byla o nûco lehãí neÏ

druhá, kterou vyhrály Karlovy Vary.  V muÏstvu

mají i pût hráãÛ, ktefií hrají teprve tfietí rok a pfii

pfiíchodu neumûli bruslit. Dnes hrají v základní

sestavû.   S hráãi se musí „hospodafiit“, hodnû

jich mají jen kluby ve velk˘ch mûstech. „Do-
pravou i pfiíspûvky na dresy nám pomáhá podni-
katel Pavel Prchal a CZ Expres pan Machala.
Do Ïákovského hokeje se zase sponzofii moc ne-
hrnou.“ 24. kvûtna odjíÏdí 5. tfiída opût na tur-

naj do Anglie. „Vloni jsme ve Swidonu uhráli
druhé místo. Startovala muÏstva z Anglie, Wale-
su, Skotska a Belgie. Letos nahradí Belgiãany
Dánové a má b˘t je‰tû jedno muÏstvo z âeské re-
publiky. Ubytováni budeme opût v rodinách,“
dodal Radislav Balín.  Startovat bude 12 muÏ-

stev.  Po loÀském „mezinárodním“ t˘mu, bude

leto‰ní sloÏené pouze z bílinsk˘ch hráãÛ. PáÈáci

budou doplnûni nûkolika ‰esÈáky. A pokud v‰e

dobfie dopadne, pojedou je‰tû koncem ãervna do

Chorvatska k mofii.                                   (ob)
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