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Slovinci s v˘born˘m Trelcem vyhráli
Bílina - První ze série mládeÏ-

nick˘ch hokejov˘ch turnajÛ Eas-
ter Cup, které pofiádá Zdenûk
Kolman ve spolupráci s HC Draci,
vyhráli zahraniãní úãastníci. 

Roãníky 1995/96 se pfiedstavily

v deseti muÏstvech a pfii slavnostním

zahájení je pfiivítal místostarosta Ro-

man ·ebek. Turnaj potvrdil, Ïe

i v ledním hokeji dochází k vyrovná-

vání sil a ãelo nakonec ovládla muÏ-

stva z dfiíve nehokejov˘ch zemí. Bí-

lin‰tí se utkali o páté místo, favorité

o tfietí  a finále bylo doménou Maìa-

rÛ a SlovincÛ. PfiestoÏe budape‰Èské

hvûzdy byly rychlej‰í a dÛraznûj‰í,

‰tûstí se nakonec pfiiklonilo na stranu

SlovincÛ, kdyÏ vyhráli 3:2. Maìafii

mûli v sestavû tfii dûvãata a Slovinci

a Bílina po jedné. Ceny pfiedával vy-

svátkovan˘ starosta Josef Horáãek

s Miroslavou Jirkovskou. V doved-

nostních soutûÏích se prosadili hráãi

Litvínova, ktefií získali tfii ceny.  Nej-

lep‰ím brankáfiem byl Trelc (Bled),

obráncem Burda (Bílina), útoãníkem

Gasparicsová (Budape‰È) a nejpro-

duktivnûj‰í hráã Vlastník (Bílina).

Koneãné pofiadí: 1. HK MK Bled, 2.

Budapest Stars I., 3. Sparta Praha, 4.

Chemopetrol Litvínov, 5. Draci Bíli-

na A, 6. Draci Bílina B, 7. Stadion

Teplice, 8. Baník Most, 9. Letci Let-

Àany, 10. Budapest Stars II.     (ob)

Draci zpívající hymnu pfii zahájení Easter Cup.      Foto: Zdenûk Traxler

V obfiadní síni MûÚ se
rozdávaly certifikáty
■ EVA STIEBEROVÁ

Bílina - Obfiadní síÀ Mûstské-
ho úfiadu v Bílinû byla v úter˘
22. bfiezna dopoledne zaplnûna
Ïáky sedm˘ch a osm˘ch tfiíd Z·
Lidická, ktefií z rukou  místosta-
rosty Romana ·ebka pfiijali cer-
tifikáty o absolvování vzdûláva-
cích kurzÛ „Abeceda podnikání“
a „Profesní orientace.“ Pofiádá
je organizace Junior Achieve-
ment a Z· Lidická se jich jako
jediná ‰kola na Teplicku zúãast-
Àuje uÏ sedm let.

Tato organizace vznikla v r.

1919 v USA a postupnû se roz‰ífii-

la do celého svûta. V roce 1992 za-

loÏil Tomá‰ BaÈa v âeské republi-

ce poboãku JA International Junior

Achievement âeská republika.

„Základní ‰kola Lidická v Bílinû

se tûchto programÛ úãastní od roku

1998,“ fiíká Mgr. Marie Sechovco-

vá. „Cílem kurzu Abeceda podni-

kání je poskytnout ÏákÛm základní

informace o svûtû trÏní ekonomi-

ky, o obchodu, vedení firmy a ma-

nagementu, v˘robû a marketingu.

Uãí se téÏ etickému jednání.“ Celá

v˘uka v délce osmi vyuãovacích

hodin v rámci obãanské v˘chovy

probíhá formou her, praktick˘ch

aktivit, diskuzí a názorn˘ch pfiíkla-

dÛ. 

Kurz „Profesní orientace“ je ur-

ãen ÏákÛm osmého roãníku. Jeho

cílem je povzbudit Ïáky k tomu,

aby pochopili dÛleÏitost vzdûlání

pro svÛj dal‰í Ïivot a vûnovali ná-

leÏitou pozornost problematice

volby povolání. „Cel˘ kurz je te-

maticky rozdûlen na ãtyfii okruhy:

volba povolání, sebehodnocení,

mozaika povolání, první zamûst-

nání. I tento osmihodinov˘ kurz je

zaloÏen na praktick˘ch aktivitách,

názorn˘ch pfiíkladech a diskuzích,

a probíhá v hodinách praktick˘ch

ãinností,“ pokraãuje uãitelka, díky

které se projekt JA International

Achievement na Lidické ujal.  

„Nejúspû‰nûj‰í absolventi získá-

vají certifikát o absolvování tûchto

kurzÛ a zdÛrazÀuji slovo úspû‰ní,“

fiíká Mgr. Marie Sechovcová.

„ProtoÏe podmínkou pro jeho zís-

kání je aktivní úãast v kurzu a ús-

pû‰né zvládnutí závûreãného do-

tazníku.“ Zá‰titu nad tûmito pres-

tiÏními kurzy mají rÛzné svûtové

bankovní a manaÏerské instituce,

v âeské republice je to Îivnosten-

ská banka, která se zavázala úspû‰-

né absolventy sledovat a podporo-

vat pfii jejich profesním rÛstu. 
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Eva KASALOVÁ,
53 let, fieditelka:
„K lep‰ímu se tu

zmûnilo napfiíklad

centrum mûsta, které

je nyní pûknû zrekon-

struované. K hor‰ímu

asi to, Ïe tu v okolí ne-

ní Ïádn˘ vût‰í hyper

nebo supermarket. To

mi opravdu moc schá-

zí.“

Eduard DRDA,
67 let, dÛchodce: 
„Myslím si, Ïe za

poslední dva roky se

zmûnil k lep‰ímu

vzhled Mírového ná-

mûstí. Zvelebují se tu

i dal‰í  ulice. Jinak

ale Ïádné v˘raznûj‰í

zmûny k lep‰ímu ani

k hor‰ímu nepoci-

Èuji.“

Lenka SVOBODOVÁ, 
30 let, nezamûstnaná:

„K hor‰ímu asi

Láznû Bílina, které

jsou stále ve ‰patném

stavu. Negativnû po-

ciÈuji také málo pra-

covních míst v Bílinû.

Je tu totiÏ velká neza-

mûstnanost a lidé za

prací musí dojíÏdût.“

Martin JONÁ·, 
18 let, prodavaã:
„Pfiíli‰ zmûn za po-

slední dva roky v Bíli-

nû nevnímám. Snad je

lep‰ící se dopravní si-

tuace ve mûstû. Staví

se podchod a nadchod

u Kyselky a lep‰í pfie-

cházení snad bude

i u hlavního vlakového

nádraÏí.“

Jan HAVLÍK,
37 let, dûlník:

„Pro dûti tu je více

hfii‰È. Myslím si, Ïe se

tu opravdu zv˘‰ila

sportovní úroveÀ. Do-

‰lo také na rekonstrukci

centra mûsta, coÏ je

moc dobfie. Jen je tu po

okolí málo firem, které

by daly lidem práci.“

Lenka MASA¤OVÁ, 
30 let, podnikatelka:

„Co jsem si v‰imla,

tak je to Mírové ná-

mûstí, které je po re-

konstrukci opravdu

moc pûkné. Jinak Ïád-

nou v˘raznûj‰í zmûnu

k lep‰ímu ani k hor‰í-

mu tu pfiíli‰ nepociÈuji.

Urãitû je tu mnoho, co

by se mûlo zmûnit.“

Co se podle vás v Bílinû za poslední dva roky zmûnilo k lep‰ímu nebo k hor‰ímu?
V Bílinû se ptal a fotografoval Jan VRAN¯

Stfiípky z Bíliny
● Mûsto hledá svého

architekta
Nad ãistotou urbanistick˘ch

zásahÛ pfii rekonstrukci star˘ch

i novû budovan˘ch domÛ v Bíli-

nû by mûl do budoucna bdít mûst-

sk˘ architekt. Jak vysvûtlil mís-

tostarosta Roman ·ebek, mûstsk˘

architekt by se mûl vyjadfiovat ke

v‰emu, co se ve mûstû bude sta-

vût, aÈ to budou chodníky, nápisy

na obchodech, nebo napfiíklad

v˘mûna star˘ch oken za nová.

● Kalendáfi pro rok 2006
bude ze star˘ch pohlednic
Nov˘ stolní kalendáfi pro rok

2006 bude ilustrován star˘mi po-

hlednicemi Bíliny a jejího okolí.

Dvaapadesátistránkov˘ kalendáfi,

kter˘ bude vydán v reÏii mûsta,

by mûl b˘t prodáván uÏ na pod-

zimním mûstském jarmarku. 

● Vefiejnû pfiístupná hfii‰tû
s nov˘m provozním fiádem

Novû vybudovaná ‰kolní hfii‰tû

Za Chlumem a na PraÏském

pfiedmûstí budou pfiístupná podle

nového provozního fiádu. Bûhem

ãtrnácti dnÛ budou vyvû‰eny na

viditeln˘ch místech tak, aby bylo

zfiejmé, za jak˘ch podmínek si

mohou jít na hfii‰tû zahrát organi-

zované skupiny a kdy budou hfii‰-

tû pfiístupná vefiejnosti. „Hfii‰tû

jsme postavili s mnohamiliono-

v˘mi náklady a provozní fiád by

mûl zabránit jejich devastování,“

zdÛvodÀuje Roman ·ebek. Pro-

vozní fiády obou hfii‰È budou zve-

fiejnûny v Bílinském zpravodaji.

Okresní hospodáfiská komora informuje
■ Svûtlana VOSTRÁ

Bílina - V fiíjnu roku 2004 byla
v Bílinû v Mûstském informaãním
centru (objekt Galerie Pod VûÏí
v BfieÏánské ulici) zfiízena Expozi-
tura regionálního informaãního
místa (ERM). 

V rámci projektu „Informaãní mís-

to pro podnikatele (InMP)“ zde vÏdy

v úter˘ od 9.00 do 17.00 hodin pra-

covnice Okresní hospodáfiské komo-

ry Teplice poskytuje podnikatelÛm

bezplatné informace k podnikání. 

V prosinci roku 2003 probûhla

akreditace Regionálního místa pro-

jektu InMP v Teplicích v sídle

Okresní hospodáfiské komory v ulici

U Císafisk˘ch lázní. Dotazy se mo-

hou t˘kat programÛ podpor ze

Strukturálních fondÛ Evropské unie,

(pro koho jsou podpory urãeny, na

co jsou podpory urãeny, jak velké

jsou podpory, kde a kdy mohou pod-

nikatelé o podporu Ïádat apod.), dá-

le je to problematika podnikání v ze-

mích EU, zejména v pfiíhraniãí se

Spolkovou republikou Nûmecko,

(pracovní pfiíleÏitosti), a jiné. Tyto

informace jsou urãeny drobn˘m,

mal˘m a stfiedním podnikatelÛm, ale

také pfiíspûvkov˘m a neziskov˘m

organizacím, obcím  a mûstÛm.  Bo-

huÏel,  podnikatelé z bílinského re-

gionu zatím  tyto  sluÏby  pfiíli‰  ne-

vyuÏívají.

A znovu kauza Láznû Bílina
Bílina - O mal˘ krÛãek se pohnulo jednání o znovuvzkfií‰ení Lázní

Bílina. Z v˘bûrového fiízení na zhotovitele studie proveditelnosti, které
vypsala lázeÀská komise,  vze‰la vítûznû spoleãnost NeXA z Prahy. Ta-
to spoleãnost bude vyzvána ke zpracování podnikatelského zámûru.

„A dál nelze, neÏ opakovat informace, které uÏ byly prezentovány,“ vy-
svûtluje místostarosta Pecháãek. „Laicky fieãeno, studie proveditelnosti
nám fiekne, zdali láznû po rekonstrukci a pfii vlastním provozu budou
schopny si na sebe vydûlat, eventuálnû z vlastních v˘nosÛ splácet pÛjãky,
které si na nû mûsto spolu s investorem bude muset vzít.“ 

V pfiípadû kladného v˘sledku podnikatelského zámûru, kter˘ by mû-
stu ve spolupráci s investorem provozování lázní doporuãil, bude mûs-
to Ïádat o dotaci ze strukturálních fondÛ Evropské unie. O dal‰ím v˘-
voji této kauzy budeme ãtenáfie informovat v pfií‰tím vydání Bílinské-
ho zpravodaje.                                                                                  (es)

Mírové námûstí poroste do krásy
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Zmûnilo-li se nûco za

uplynul˘ch nûkolik let v Bílinû k lep-

‰ímu, pak je to jistû Mírové námûstí

s historick˘m podloubím a pÛvabn˘-

mi v˘lohami atraktivních obchÛdkÛ.

I kdyÏ i tady je stále je‰tû co vylep‰o-

vat.

Mûsto zadalo tfiem rÛzn˘m projekã-

ním kanceláfiím zpracování studií, kte-

ré nabízejí tfii nové dispozice Mírového

námûstí. „Na‰ím zámûrem je tyto stu-

die zvefiejnit a následnû uspofiádat refe-

rendum, aby obyvatelé Bíliny sami

rozhodli, která z variant se jim nejvíce

líbí a ta se pak bude realizovat,“ zdÛ-

razÀuje místostarosta Pecháãek. „Je to

v‰ak skuteãnû pouze prvopoãátek, ta

studie je vlastnû jen jakási malÛvka.

Teprve rozhodneme-li se pro jednu,

nechá mûsto zpracovat projektovou

a provádûcí dokumentaci, coÏ uÏ bude

finanãnû nároãné a pfiesnû vymezí fi-

nanãní rozsah prací spojen˘ch s úpra-

vami námûstí.“ âást potfiebn˘ch finan-

cí se mûsto bude snaÏit získat z vhod-

ného dotaãního titulu. „Uvûdomujeme

si, Ïe Mírové námûstí nûjakou rekon-

strukci urãitû potfiebuje,“ fiíká Pechá-

ãek. „Bude se rozhodnû t˘kat vefiejné-

ho osvûtlení, zpestfiení této lokality

vhodnou zelení a moÏná i zmûny par-

kovacích míst.“ Místostarosta je pfie-

svûdãen, Ïe bílinská vefiejnost bude se

v‰emi tfiemi návrhy seznámena do

konce dubna.
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SLOVO STAROSTY

Josef Horáãek pfieje uãitelÛm k svátku
KaÏd˘ rok 28.
bfiezna oslavují
uãitelé v âeské re-
publice svÛj svá-
tek. Pfiipomínají
si tak narození
nejv˘znamnûj‰í-

ho uãitele v‰ech dob, proslulého
po celém svûtû, Jana Ámose Ko-
menského. Jeho pedagogické spi-
sy pfiedbûhly o nûkolik století
svou dobu a i dnes jsou jeho my‰-
lenky souãástí nejmodernûj‰ích
pedagogick˘ch teorií.

„Jsem rád, Ïe u pfiíleÏitosti toho-

to svátku mám pfiíleÏitost vyjádfiit

v‰em pedagogÛm a v˘chovn˘m

pracovníkÛm, zamûstnan˘m v bí-

linsk˘ch ‰kolách a ‰kolsk˘ch  zafií-

zeních, svÛj obdiv a dík. KaÏd˘

z nás, i kdyÏ uÏ tfieba máme vlastní

dûti odrostlé, si uvûdomujeme zá-

sluÏnost jejich práce, která v dne‰ní

dobû vyÏaduje nejenom hluboké

profesní znalosti, ale také nezmûr-

nou trpûlivost. SnaÏíme se, aby ‰ko-

ly v Bílinû byly pod stálou péãí

mûsta a snad mi uãitelé dají za

pravdu, Ïe se nám spolupracuje

dobfie. ProtoÏe jakkoli to bude znít

jako fráze, jsme si dobfie vûdomi, Ïe

se na‰e péãe odrazí v budoucích ge-

neracích. DokáÏeme-li uvolnit pe-

níze na lep‰í vybavení ‰kol a bude-

me-li systematicky podporovat je-

jich management, budou z nich vy-

cházet dûti lépe pfiipravené do dal‰í-

ho Ïivota.“

S nastupujícím jarem se nabízí
otázka, jak se v prÛbûhu pfií‰tích
mûsícÛ zmûní tváfi Bíliny. Hodnû
se hovofií o rekonstrukci Mírové-
ho námûstí.

„Slíbili jsme pfiedloÏit obãanÛm

tfii studie, které nabízejí tfii varianty

budoucí podoby Mírového námûstí.

Otázka je, kde je budou moci zhléd-

nout? Já osobnû se domnívám, Ïe

nejvhodnûj‰ím místem by mohl b˘t

Kulturní dÛm Fontána, jehoÏ tfietí

etapa rekonstrukce bude odstarto-

vána aÏ po 21. kvûtnu, kdy se zde

koná poslední akce, sraz b˘val˘ch

obyvatelÛ Jeni‰ova Újezdu a BfieÏá-

nek. Pfiedmûtem tfietí etapy rekon-

strukce je hlavní sál Fontány, ale

vstupní ãást, která je po rekonstruk-

ci, bude v tu dobu prázdná. A proto

by zde mohly b˘t v‰echny tfii studie

vystaveny a klidnû na cel˘ mûsíc.

Mohli bychom zde umístit i urny,

kam by obyvatelé Bíliny házeli an-

ketní lístky se sv˘mi pfiipomínkami.

Víc hlav víc rozumu. Je na obãa-

nech, aby rozhodli, jak bude jejich

námûstí vypadat. A budou-li mít po-

cit, Ïe se na jeho vzhledu sami po-

díleli, budou se tam cítit víc jako

doma.“                                   (es)

DÛm sluÏeb se stane
sídlem odboru
sociálních vûcí MûÚ

Bílina - V úter˘ 22. bfiezna
byla úspû‰nû zkolaudována
zrekonstruovaná budova b˘-
valého Domu sluÏeb na ÎiÏko-
vû námûstí v Bílinû. 

Rekonstrukce probíhala

v prvním poschodí a její sou-

ãástí byl i bezbariérov˘ pfiístup.

V jednom rohu Domu sluÏeb

byla vybudována plo‰ina pro

vozíãkáfie, coÏ je první zafiízení

svého druhu v Bílinû. „Rekon-

strukce byla provedena kvalit-

nû, firma dodrÏela termín i fi-

nanãní rozsah,“ uvedl Milan

Pecháãek. Klienti a zamûstnan-

ci odboru sociálních vûcí se tak

doãkají dÛstojného prostfiedí ke

sv˘m jednáním. Do zrekonstru-

ovan˘ch prostor se zaãnou stû-

hovat koncem kvûtna. Místosta-

rosta Pecháãek se domnívá, Ïe

finanãní prostfiedky, které Bíli-

na získala od státu jako povûfie-

né mûsto III. stupnû v rámci re-

formy státní správy, byly vyna-

loÏeny úãelnû.                     (es)

BÍLINSKÉ GYMNÁZIUM
SE P¤EDSTAVUJE

Uãitelé pod palbou ‰ikany sv˘ch ÏákÛ?
■  Eva STIEBEROVÁ

Deníky Bohemia pfiinesly
v minul˘ch dnech zprávu o ros-
toucím násilí v ãesk˘ch ‰kolách.
Ty tam jsou doby, kdy uãitel byl
pro Ïáka i jeho rodiãe pfiiroze-
nou autoritou, jejíÏ slovo platilo.
„Kdyby tû vidûla paní uãitelka,“

hrozila maminka rozjívenému po-

tomkovi a naopak pobídka v Ïá-

kovské, aby se rodiã dostavil do

‰koly, dokázala Ïáãkovi zkazit ce-

l˘ den. (A to b˘valy uãitelky tak

„zákefiné,“ Ïe si nûkdy vzkázaly

rovnou pro tatínka, protoÏe vûdûly,

ãí slovo má v rodinû vût‰í váhu!)

Rodiãe se ‰kolou spolupracovali,

a i kdyÏ to tenkrát v mnoha ohle-

dech nebyly ãasy nijak idylické, po

jednom se nám st˘skat mÛÏe: Role

byly striktnû rozdûleny a Ïádná

dÏungle pfied tabulí nehrozila.

Dnes nejenom, Ïe dûti ‰ikanují

dûti a ‰kola v zájmu dobré povûsti

radûji mlãí! Stále ãastûji se setká-

váme se ‰ikanou ÏákÛ vÛãi uãite-

lÛm. A mÛÏe to b˘t sprosté slovo,

pro které si v˘rostek nejde v odpo-

vûdi daleko, ãi pfiímo fyzické na-

padení. A také mnohem ãastûji neÏ

dfiív jsou dûti ‰ikanovány nikoli

silnûj‰ími a agresivnûj‰ími spolu-

Ïáky, ale sv˘mi uãiteli. Zkrátka,

nûkdy se ve ‰kole dûjí vûci a my

rodiãe o tom nemáme ani tu‰ení!

Agresivita dûtí skuteãnû vzrÛstá
„Já urãitû souhlasím s tím, Ïe

jsou uãitelé, ktefií do ‰kolství ne-

Obrázek, kter˘ nás provází cel˘ Ïivot. Usmûvavá paní uãitelka a první
písmenka skládaná do slabik a slov.                     Foto: Václav Weber

patfií,“ soudí Mgr. Ivana Svobo-

dová, fieditelka Z· Lidická. „Ale
zároveÀ si myslím, Ïe na vinû je
fieditel, kdyÏ takového uãitele ve
‰kole nechá. KaÏd˘ fieditel má
samozfiejmû moÏnost legální ces-
tou takového uãitele ze ‰koly vy-
provodit. A co se t˘ká vzrÛstající
drzosti u ÏákÛ star‰ích roãníkÛ,
my jsme celá léta tvrdili, Ïe de-
vítky jsou nejlep‰í a nejhodnûj‰í
dûti. A letos bohuÏel máme také
pfiípad, kdy jedno dítû je schopno
negativním zpÛsobem ovlivnit
a vulgárními v˘roky strhnout po-
lovinu tfiídy na svoji stranu. To
ale samozfiejmû neznamená, Ïe
jsou v‰echny dûti stejné. KaÏdo-
pádnû je urãitû pravda, Ïe agre-
sivita v‰elijak˘ch part narÛstá.
A je na ‰kole, jestli to bude tutlat,
a tím pádem se celá situace bude

zhor‰ovat, a nebo se k tomu po-
staví ãelem a zaãne to fie‰it.“

DÛleÏité je zjistit pfiíãinu
Ivana Svobodová sází na po-

moc psychologa, právníka, poli-

cie a rodiãÛ. Dodává, Ïe pokud

‰kola bude mít snahu kaÏd˘ pfií-

pad od pfiípadu fie‰it rychle, k ná-

rÛstu ‰ikany nedojde.   

„U nás ve ‰kole, jakmile nûco
podobného zpozorujeme, okamÏi-
tû se spojíme s paní doktorkou
a snaÏíme se nalézt pfiíãinu té dût-
ské agrese. A napfiíklad se nám
podafiilo zjistit, Ïe dítû, které se
ke spoluÏákÛm i uãitelÛm chovalo
agresivnû, je samo doma t˘rané.
TakÏe já se domnívám, Ïe prvním
krokem k vyfie‰ení kaÏdého tako-
vého pfiípadu je zjistit, proã to dí-
tû dûlá.“ 

Domovní znamení
Bílina - V dávn˘ch dobách

bylo zvykem opatfiit si svÛj
dÛm domovním znamením.
Domovní znamení skr˘vala
v sobû urãitou symboliku
a leccos prozrazovala i o sa-
motném majiteli domu. 

BohuÏel, s pfiestavbou sta-

r˘ch domÛ mnohá domovní

znamení zmizela. Proto jsme se

spoleãnû se studenty tercie  na-

‰eho gymnázia rozhodli zma-

povat stav domovních znamení

v Bílinû. Na‰ím úkolem nebude

jen zdokumentovat souãasn˘

stav domovní symboliky, ale

vypátrat jiÏ dávno ztracená do-

movní znamení a pro dal‰í ge-

neraci tak uchovat pfiedstavu

starobylého rázu mûsta Bíliny.

Studenti pofiizují téÏ fotodoku-

mentaci v‰ech pozorování a rá-

di ãtenáfiÛm Bílinského  zpra-

vodaje pfiedvedou nejkrásnûj‰í

znamení  v nûkterém z dal‰ích

ãísel.   

Mgr. Kvûtu‰e BORKOVCOVÁ
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Z DENÍKU POLICIE

VÁ· NÁZOR ● VÁ· NÁZOR ● VÁ· NÁZOR ● VÁ· NÁZOR ● VÁ· NÁZOR

■  Eva STIEBEROVÁ

Bílina - V minulém ãísle BZ
jsme pfiinesli názor zastupitel-
ky MUDr. Prejzové, která pre-
feruje existenci domova dÛ-
chodcÛ v Bílinû pfied umísÈová-
ním seniorÛ v zafiízení tohoto
typu v Dubí. Zastupitel Pavel
Ryjáãek (SNK) se pfiiklání
k my‰lence, vybudovat domov
pro seniory v objektu Hornické
polikliniky, která se má stát
majetkem mûsta.

„Stále se ãeká, co bude s tou
poliklinikou. A mnû osobnû by se
líbilo, kdyby se tam zfiídil domov
dÛchodcÛ. Bude tam hodnû ne-
vyuÏit˘ch prostor a seniofii by

Domov dÛchodcÛ? Co v objektu Hornické nemocnice?

mûli v‰echny potfiebné sluÏby po
ruce. Je tam kuchynû, lékafii tam
mají své ordinace, zastávka auto-

busu MHD je hned naproti, je to
kousíãek od centra mûsta a ko-
lem by mohla b˘t veliká zahra-
da. Je tam v˘tah a v‰echny chod-
by jsou bezbariérové, pro domov
dÛchodcÛ naprosto ideální.“ Pa-
vel Ryjáãek dodává, Ïe pro
my‰lenku, zfiídit domov pro se-
niory v objektu Hornické poli-
kliniky, je v zastupitelstvu více
hlasÛ. „Já vím, Ïe se oz˘vají ar-
gumenty, které fiíkají, Ïe provoz
domova dÛchodcÛ není pro Bíli-
nu rentabilní. To nejsem scho-
pen posoudit, musel by to nûjak˘
odborník pfiesnû spoãítat. Ale
kdyÏ funguje domov dÛchodcÛ
v jin˘ch  men‰ích mûstech, proã
by nemohl fungovat i u nás.“

RM na své 5. schÛzi konané
dne 16. bfiezna 2005 mimo jiné...

Schválila:
● Îádost paní Jitky Havlíkové,
o pronájem nebytov˘ch prostor  Za

Chlumem    ã.p. 820/33,  za úãelem

prodeje dûtského textilu,  s úãinností

od 1. 4. 2005.

● Îádost paní Stanislavy Pstrongo-
vé, o souhlas s podnájmem ãásti ne-

bytov˘ch prostor v ul. Aléská ã.p.

265, pro paní Helenu Zemanovou,  za

stejn˘m úãelem tj. prodej ovoce a ze-

leniny.

● Pfiidûlení bytu v Bílinû romskému

poradci (zamûstnanci MûÚ Bílina)  p.

·tefanu Tomá‰ovi na dobu urãitou

jednoho roku.

● Odstoupení mûsta od nájemní

smlouvy s p. Franti‰kem Pelikánem,

z dÛvodu neplnûní plateb za pronaja-

té pozemky.

● Poskytnutí finanãního pfiíspûvku
Domovu dÛchodcÛ v Dubí ve v˘‰i 5

tis. Kã, na zkvalitnûní Ïivota seniorÛ. 

● Poskytnutí finanãního pfiíspûvku
SK SIAD Bílina - oddíl házené ve v˘-

‰i 5 tis. Kã,  na organizaci turnaje Ïen

v házené, kter˘ je pofiádán u pfiíleÏi-

tosti otevfiení nového sportovního za-

fiízení na Tyr‰ovû zahradû, dne 2. 4.

2005. 

● Zadání  zpracování Plánu odpa-

dového hospodáfiství obce, Regionál-

ní rozvojové agentufie Ústeckého kra-

je, a. s., Velká Hradební 3118/48,  400

02 Ústí nad Labem.  

● Îádost spoleãnosti HOBBY RA-

CING klub v AâR, o povolení koná-

ní automobilov˘ch závodÛ do vrchu

na území mûsta Bílina, dne 30. 4.

2005.  

● Pfiijetí a poskytnutí sponzorské-
ho daru pro Klub dÛchodcÛ I. Bílina

ve v˘‰i 5 tis. Kã, od Mgr. Anny Spá-

ãilové.

Rozhodla:
● Nejv˘hodnûj‰í nabídkou z v˘bû-

rového fiízení na Zpracování podnika-

telského zámûru na zprovoznûní Láz-

ní Bílina - Kyselka je nabídka spoleã-

nosti NeXA s.r.o., Praha.                     

Projednala:
● Îádost pana Martina Fila o vybu-

dování vefiejného osvûtlení Za Chlu-

mem smûrem od toãny MHD, ke ga-

ráÏím (dfiíve u pasovky). Rada do‰la

k závûru, Ïe v rámci revitalizace a re-

kultivace Radovesické v˘sypky je

pfiedpoklad, Ïe dojde k celkovému fie-

‰ení a bude se t˘kat i vefiejného osvût-

lení v této lokalitû. V souãasné dobû

není ve finanãní moÏnosti mûsta vy-

budovat toto vefiejné osvûtlení. 

● Zápisy komise pro Ïivotní prostfie-

dí, dopravu a v˘stavbu, ze dne 7. úno-

ra  a 7. bfiezna 2005. 

Vzala na vûdomí:
● Zápis z jednání komise pro ‰kol-

ství, kulturu a sport ze dne 21. 2.

2005 a zmûnu jízdního fiádu na lince

587 002, dle poÏadavku Dopravního

podniku Ústeckého kraje.

Ladislav Kvûch, tajemník

O Hornické nemocnici
vláda dosud nejednala

Bílina - Kauza Hornické nemocnice s poliklinikou je velice citlivé
téma, neboÈ se dot˘ká zhruba stovky zamûstnancÛ a v zamûstnanos-
ti Bíliny i zdej‰ího miniregionu sehrává toto zdravotnické zafiízení
v˘znamnou roli. O tom, kdy bude nemocnice bezplatnû pfievedena do
majetku mûsta, mûla uÏ v prÛbûhu mûsíce bfiezna rozhodnout vláda.
Do uzávûrky tohoto ãísla v‰ak bílin‰tí radní Ïádné usnesení ne-
obdrÏeli.

„Nav‰tívil nás Jifií Macháãek, jednatel spoleãnosti Nemocnice sv. AlÏ-
bûty v Praze a pfiinesl nabídku, jak˘m zpÛsobem a za jak˘ch podmínek by
chtûli Hornickou nemocnici s poliklinikou provozovat poté, co mûstu pfii-
padne,“ uvedl místostarosta Milan Pecháãek. „Nabízejí celou ‰kálu roz-
‰ifiujících zdravotnick˘ch sluÏeb, vãetnû pfiístrojového vybavení nûkdej‰í
nemocnice v Lounech.“ Souãástí nabídky je i podrobná prezentace ãin-

ností Nemocnice sv. AlÏbûty. „Nicménû je to pofiád jenom námût, kter˘
musí b˘t pfiedloÏen Radû mûsta a posléze v nûjaké podobû i zastupitel-
stvu,“ vysvûtlil místostarosta. „Ale díval jsem se na internet na program
jednání vlády ve stfiedu 23. bfiezna a na‰e Hornická nemocnice tam zase
uvedena nebyla.“                                                                           (es)

■ Poveden˘ „taÈka“
Dne 13. bfiezna bylo na slu-

Ïebnu mûstské policie hlá‰e-
no, Ïe u Kulturního domu Fon-
tána leÏí na zemi muÏ v bez-
vûdomí a má s sebou malé dí-
tû v koãárku. Na místo byla vy-
slána hlídka, byly pouÏity ma-
jáky. MuÏ byl v bezvûdomí,
z kreditní karty byla zji‰tûna je-
ho totoÏnost i jméno dvouleté-
ho syna Jakuba. Po pfiíjezdu
Rychlé záchranné sluÏby se
muÏ probral z alkoholového
opojení a zaãal se projevovat
agresivnû. Proto byli stráÏníci
poÏádáni o asistenci pfii pfievo-
zu do nemocnice v Teplicích,
kde byl muÏ o‰etfien na chirur-
gickém oddûlení. Chlapec byl
pfiedán matce.
■ Pes skokan

Dne 14. bfiezna poÏádal OO
Policie âeské republiky Bílina
o provûfiení informace, Ïe v uli-
ci Chlumská se snaÏil pes pfie-
skoãit plot a uvízl na nûm. Mo-
tohlídka, která byla vyslána na
místo, zjistila, Ïe informace se
zakládá na pravdû. StráÏníci
pfielezli plot a zjistili, Ïe na po-
zemku je dal‰í pes. Za pomoci
souseda sundali psa z plotu
a kontaktovali majitele i jeho
Ïenu, která pfiijela z Mostu
a psa si odvezla s sebou.
■ Vypil, co se do nûj ve‰lo,
ale platit nechtûl

Dne 17. bfiezna oznámila
obsluha Restaurace Pod
schody, Ïe má problémy s opi-
l˘m hostem, kter˘ nechce za-
platit útratu. Na místo byla vy-
slána hlídka, host byl zkontro-
lován, útratu zaplatil a poté byl
z restaurace vykázán. JelikoÏ
zde mûlo údajnû dojít ke vzá-
jemnému napadání hostÛ, byli
v‰ichni pfiítomní stráÏníky
mûstské policie pouãeni
o slu‰ném chování.
■ Nebezpeãn˘ oxid

Dne 20. bfiezna poÏádal OO
PâR Bílina o provûfiení infor-
mace o úniku plynu na ãp.
264/62 v ulici 5. kvûtna. Na
místo byla vyslána motohlídka,
která zjistila, Ïe zápach se ‰ífií
od fieky Bíliny. Byli kontaktová-
ni bílin‰tí hasiãi a poté i teplic-
k˘ operaãní Hasiãsk˘ záchran-
n˘ sbor, kter˘ zjistil, Ïe se ne-
jedná o únik plynu. Místo, od-
kud zápach pfiicházel, zkou-
mali spoleãnû hasiãi HZS Te-
plice a Most. Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe se jednalo o zápach
z ãistiãky odpadních vod ze
Îelenic, tudíÏ nehrozilo vefiej-
né ohroÏení. Zji‰tûné skuteã-
nosti byli oznámeny na PâR
Bílina.

Pavel Ryjáãek
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Mûfiiãi a policisté si posvítili na fiidiãe nákladních aut
■  JAN VRAN¯

Bílina - Na nákladní vozidla
projíÏdûjící Bílinou se koncem mi-
nulého t˘dne zamûfiili policisté
z Dopravního inspektorátu Policie
âR v Teplicích a pracovníci Cent-
ra sluÏeb pro silniãní dopravu
Praha. Pomocí speciálních digitál-
ních vah mûfiili hmotnost náklad-
ních aut.

„Máme dvû stanovi‰tû, na odpoãí-
vadle pod Bofiní a u vlakového nád-
raÏí v Bílinû. Neuknikne tak ani my‰,
protoÏe zastavujeme kaÏdé nákladní
vozidlo projíÏdûjící Bílinou, a to
v obou smûrech, tedy od Teplic i od
Mostu. Vedle kontroly hmotnosti vo-
zidel se zamûfiujeme také na doklady,
ale i na dodrÏování pracovní doby,
tedy nutné odpoãinky ‰oférÛ. K tomu
nám slouÏí kotouãe z vozidel,“ kon-

statoval dopravní policista z Teplic

Pavel âíÏek. Policejním hlídkám

tentokrát asistovali také pracovníci

ústecké Celní správy, ktefií se zají-

mali o to, jestli fiidiãi opravdu vezou

náklad, kter˘ mûli v papírech.

Trojice pracovníkÛ Centra slu-

Ïeb pro silniãní dopravu pfied budo-

vou bílinského vlakového nádraÏí

poloÏila na komunikaci dvû desky

speciálních digitálních vah, jimiÏ

poté testovala, zda ‰oféfii náklaìá-

kÛ nepfietûÏují vozidla. „Jedna
deska zmûfií aÏ dvacet tun. Údaje
na displeji se následnû zanesou do
poãítaãe. Na jedné nápravû vozid-
la by mûlo b˘t nejvíce 11,5 tuny,“
vysvûtlil technik Zdenûk Studniã-

n˘ s tím, Ïe v Ústeckém kraji pra-

cují dvû speciální skupiny po tfiech

lidech. Také v Bílinû technici mû-

fiením zjistili nûkolik provinilcÛ,

ktefií pfietûÏili svá auta. V jednom

pfiípadû policisté zastavili i náklad-

ní vozidlo, jeÏ zástûrky zadního

návûsu za sebou doslova tahalo po

silnici.

Po kaÏdém mûfiení si fiidiãe vza-

Dopravní policisté Ivana Holubová, Pavel âíÏek a technik Zdenûk Studniãn˘
kontrolují jeden z kotouãÛ nákladního automobilu.            Foto: Jan VRAN¯ 

Mûfiící technik Zdenûk Studniãn˘
navádí jednoho z fiidiãÛ nákladní-
ho vozu k nájezdu na speciální vá-
hy.                     Foto: Jan VRAN¯

li „do parády“ policisté a pokud zji-

stili nûjak˘ prohfie‰ek, kaÏdého ‰o-

féra po zásluze „odmûnili“ bloko-

vou pokutou. V˘sledky kontroly

budou mít policisté do nûkolika

t˘dnÛ. JiÏ nyní ale varují fiidiãe, Ïe

podobné kontroly zamûfiené na

hmotnost nákladních vozidel pro-

jíÏdûjící Bílinou budou pokraãovat

i v budoucnu.

Azylové zafiízení v âerveném Újezdu bude uzavfieno
■ Eva STIEBEROVÁ

âerven˘ Újezd - Pfiijímací a pobytové stfie-
disko âerven˘ Újezd bude po patnácti letech
uzavfieno. Areál, ve kterém se dnes stfiedisko
nachází, byl pÛvodnû vybudován pro potfieby
ministerstva národní obrany. Do poloviny roku
1990 ho vyuÏívala Sovûtská armáda a po jejím
odchodu pfie‰el do vlastnictví Ministerstva vnit-
ra. Azylové zafiízení âerven˘ Újezd bylo otevfie-
no v ãervnu 1991 a od roku 1996 je provozová-
no Správou uprchlick˘ch zafiízení MV âR.

Do pobytového stfiediska pfiicházejí Ïadatelé
o azyl z pfiijímacích stfiedisek a ãekají zde na
rozhodnutí správního orgánu - odboru azylové
a migraãní politiky - ve vûci své Ïádosti. Kapa-
cita stfiediska je 320 lÛÏek, azylanti mají moÏ-
nost pobytové stfiedisko kdykoli opustit. Vzhle-

dem k tomu, Ïe azylové zafiízení se nachází pou-
h˘ch devût kilometrÛ od Bíliny, docházejí dûti
uprchlíkÛ do bílinské Základní ‰koly Lidická.

„V leto‰ním ‰kolním roce u nás neevidujeme
velk˘ poãet dûtí z âerveného Újezda a navíc se
nebude jednat o úplné uzavfiení, ale o doãasné
zakonzervování tohoto zafiízení asi na dobu dvou
mûsícÛ,“ vysvûtlila zástupkynû fieditelky Z· Li-
dická Mgr. Marie Sechovcová. „Ale rozhodnû,
i kdyby mûlo dojít k tomu, Ïe bychom nemûli ani
jedno dítû z azylového zafiízení, jako ‰koly se nás
to nijak nedotkne nebo alespoÀ ne negativnû. Le-
tos mám jedenáct dûtí z âerveného Újezda a
v souãasné dobû máme naprosto zaplnûnou ka-
pacitu. Evidujeme spoustu zájemcÛ o místo, tak-
Ïe v okamÏiku, kdy nûkteré dítû odejde, máme se-
znam  rodiãÛ,  ktefií  chtûjí  umístit  dítû  do  na‰í
‰koly.“
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Paragraf 11/55 tentokrát v Z· Lidická
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Tûlocviãna Z· Lidická
promûnûná v arénu nad‰enû fan-
dících dûtí, ‰est barevnû odli‰e-
n˘ch soutûÏících druÏstev a coby
krotitelé moderátorka Lucka
a uãitel Martin S˘kora, (kter˘ je
na podobnou fivoucí atmosféru
zvykl˘ z atletick˘ch závodÛ). Ta-
kové bylo v pátek 18. bfiezna ‰kol-
ní kolo národní postupové soutûÏe
§ 11/55, kterou uvedla v Ïivot Ali-
ance Zákon 18. Vítûzné druÏstvo
z Lidické postoupilo do oblastní-
ho kola v Duchcovû.

Na Z· Lidická usedli v porotû po-

fiadatelé soutûÏe spolu se zlat˘m pa-

ralympionikem Romanem Musilem

a fieditelem mûstské policie Marce-

lem ·piãkou, zatímco fieditelka ‰ko-

ly Ivana Svodobová, krajská koordi-

nátorka soutûÏe Krista S˘korová,

místostarosta Roman ·ebek, Vero-

nika Spurná a tajemník mûstského

úfiadu Ladislav Kvûch pfiihlíÏeli ja-

ko hosté. SoutûÏící i jejich fandové

ãekali s velk˘m zájmem odpovûì

na „zahfiívací“ otázku moderátora

Martina S˘kory, zda zamûstnanci

bílinského Mûstského úfiadu v kan-

celáfiích koufií: „Dûkuji, Ïe jste mi

nahrál,“ smál se Ing. Kvûch, „proto-

Ïe já jsem zapfiisáhl˘ nekufiák!

U nás jsme na celém úfiadu zavedli

zákaz koufiení v kanceláfiích. Kufiáci

a jsou to bohuÏel vût‰inou Ïeny,

chodí koufiit do místnosti k tomu ur-

ãené. A plánujeme, Ïe od 1. ãerven-

ce bude zákaz koufiení ve v‰ech pro-

storách mûstského úfiadu.“ 

ZKUSIL TO TÉMù¤ KAÎD¯

Jak vtipnû podotkl uãitel, na Z·

Lidická jsou také v‰ichni absolutní

nekufiáci, o ãemÏ se kaÏd˘ mÛÏe

pfiesvûdãit ve vzdálenosti 100 metrÛ

od ‰koly. A se stejnou otázkou se

obrátil na Romana Musila: „S vr-

cholov˘m sportem se samozfiejmû

ani alkohol, ani koufiení, ani prá‰ky

ãi nûjaké drogy nesluãují. Kdysi

jsem koufiil doutníky, ale nechal

jsem toho a jsem stra‰nû rád,“ práskl

na sebe úspû‰n˘ atlet. V‰eobecné ve-

selí mezi Ïáky i dospûl˘mi vzbudil

Martin svou vzpomínkou, jak jako

Ïáãek ãtvrté tfiídy koufiil ve ãtvrtém

vûÏáku v sídli‰ti ‰est cigaret najed-

nou. „Pak jsem také chodil po tom

sídli‰ti s cigaretou schovanou v dla-

ni, jak to dûláte vy, kdyÏ vás potkám

a myslíte si, Ïe to není vidût!“ obrá-

til se k nûkter˘m provinilcÛm. „Ale

jak fiíkám, byla to ãtvrtá tfiída a od té

doby se mû koufiení net˘ká.“

ALIANCE ZÁKON 18

Dnes uÏ je jasné, Ïe samotná no-

vela zákona ã. 37/1989 Sb nedoká-

zala zabránit prodeji tabákov˘ch v˘-

robkÛ nezletil˘m, ani sníÏit poãet

mladistv˘ch kufiákÛ. Spoleãnost se

navíc k jeho poru‰ování staví velmi

laxnû a to, co dfiíve bylo nemoÏné,

aby na vefiejnosti koufiily nezletilé

dûti ãi tûhotné maminky, je dnes na-

prosto bûÏné. SoutûÏ § 11/55 je jed-

ním z preventivních programÛ Ali-

ance Zákon 18, volného sdruÏení

osob a organizací, jejichÏ cílem  je

prosadit v praxi dodrÏování vûkové-

ho limitu 18 let pro prodej tabáko-

v˘ch v˘robkÛ a preventivnû pÛsobit

proti koufiení mladistv˘ch. âleny

Aliance jsou napfiíklad Ing. Jaromír

Talífi, doc. MUDr. Jaroslav Zvûfiina,

CSc, ale také zástupci spoleãnosti

Philips Morfia âR, a.s.

Ve ‰kolním kole soutûÏe Para-
graf 11/55 na Z· Lidická zvítûzi-
lo ãerné druÏstvo: 

Nikola Hroudová 
Luká‰ Brázda 
Ivãa Turková 
Jakub Doudûra 
Michal Doudûra
Snad jim k vítûzství pomohl

i maskot - ãernou‰ek. 
Toto druÏstvo postupuje spolu

s druÏstvem modr˘ch ze Z·
Aléská do oblastního kola, které
se koná 12. 4. 2005 v Duchcovû.
Tam proti nim nastoupí je‰tû
dvû Z· z Duchcova, Z· Kosto-
mlaty a Z· Buzulucká z Teplic.
Vítûz z tohoto kola postupuje do
krajského kola, které pofiádá
DDM Bílina 17. 5. 2005 v Mûst-
ském divadle v Bílinû. Pfiípravy
na pofiádání tohoto kola jiÏ za-
poãaly a mají plnou podporu ve-
dení mûsta. 

Po probûhnutí krajského kola
na nás jiÏ ãeká kolo senátní .
I kdyÏ zde budou proti sobû sou-
tûÏit vítûzové krajsk˘ch kol kra-
jÛ Ústeckého a Vysoãina, náv‰tû-
va Prahy a úãast na tomto kole
je pfiipravena pro v‰echny vítûze
oblastních kol. 

Krista S¯KOROVÁ,
krajsk˘ koordinátor 

projektu paragraf 11/55

Nálada pfii soutûÏi § 11/55 je tradiãnû vynikající. Foto: Eva Stieberová

O bílinsk˘ hrneãek
Klub lodních modeláfiÛ Bílina pofiádá vefiejnou soutûÏ

„O bílinsk˘ hrneãek.“ 
Datum konání: 24. 4. 2005
Zahájení: 9.00 hod. (trénink od 8.30 hod.)
Místo: rybníky Bezovka Bílina
Kategorie: Ïáci - EX - 500, F 4 Ïáci

EX 500 - mimina, seniofii EX 500
SoutûÏní pravidla: národní pravidla pro soutûÏ

lodních modeláfiÛ ÏákÛ 01
vãetnû doplÀkÛ

¤editel: Josef Pa‰ek
Hlavní pofiadatel: Vladimír Procházka
Hlavní rozhodãí: Petr Nekrada
Doprava: na vlastní náklady nebo

na vysílající organizaci
Obãerstvení: vlastní
Protesty: nepfiijímáme, jezdíme pro radost
Startovné: za kaÏd˘ model 10 Kã
Pfiejeme hodnû sportovních úspûchÛ a hezké poãasí bez
de‰tû.                                                Vladimír PROCHÁZKA

âlovûk v tísni - Spoleãnost
pfii âeské televizi o.p.s. hledá: 

profesionála na post 
TERÉNNÍHO SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

v Bílinû

Spoleãnost âlovûk v tísni hledá sociálního pracovníka/ci
pro práci v Terénních programech v sociálnû vylouãen˘ch
lokalitách v Bílinû (Ústeck˘ kraj). 
■ PoÏadujeme: vysoko‰kolské nebo vy‰‰í odborné vzdû-
lání nejlépe v oboru sociální práce, právo, nebo pfiíbuzném
oboru, uvítáme pfiedchozí zku‰enost pfiímé práce s klienty
a zku‰enost s organizováním sítû. V˘hodou je bydli‰tû
v Bílinû nebo poblíÏ.
■ Nabídka: práce v profesionálním teamu za dÛstojnou
mzdu, prÛbûÏná supervize a specifické vzdûlávání v terén-
ní práci se sociálnû vylouãen˘mi a v socioterapii, podíl na
rozvoji unikátní sociální sluÏby. 
■ Konkurs se uskuteãní v bfieznu 2005 (pfiípadnû poãát-
kem dubna 2005), nástup v dubnu (pfiípadnû kvûtnu 2005) 
■ Kontakt: svÛj strukturovan˘ Ïivotopis a pfiípadné dota-
zy ãi Ïádosti o detailní informace zasílejte na e-mailovou
adresu stepan.moravec@clovekvtisni.cz <mailto:ste-
pan.moravec@clovekvtisni.cz> . 
Více o Terénních programech âlovûka v tísni na www.clo-
vekvtisni.cz/terenniprogramy.php <http://www.clovekvtis-
ni.cz/terenniprogramy.php> 
Více o klientech Terénních programÛ a o problematice so-
ciálnû vylouãen˘ch lokalit na www.ceskaghetta.cz
<http://www.ceskaghetta.cz>
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KULTURNÍ SERVIS

KniÏní novinky na mûsíc duben 2005
■  KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ

Rovnátka z br˘lí, ãtiv˘ a vtip-

n˘ román Alice Bílé, pfiíbûh Ïeny

stfiedního vûku, která bûhem po-

sledních pûti let musí fie‰it nezávi-

dûníhodné situace a nakonec pfie-

koná nepfiízeÀ osudu a odpoutá se

od minul˘ch závazkÛ.

Ranhojiãova pouÈ, historick˘

román z prostfiedí cisterciáckého

klá‰tera se odehrává ve ·panûlsku

v 16. století v období nejvût‰í mo-

ci inkvizice. Pfiíbûh nadaného Ïá-

ka, kter˘ se rozhodne klá‰ter opus-

tit poté, co se dozví, Ïe je naleze-

nec. Strastiplná pouÈ mladého mu-

Ïe napfiíã ·panûlskem je zavr‰ena

setkáním s dívkou, která jej pfiive-

de zpût k rodinû.

■  NAUâNÁ PRO DOSPùLÉ
Líná banda kapitána Sorrela,

cestopisné vyprávûní o expedici do

Skotska, kterou autor Jan ·Èovíãek

nazval Vector II.

Esoterické âechy, Morava,
Slezsko, tfietí svazek esoterick˘ch

prÛvodcÛ po âechách mapuje

Dobfií‰sko, Pfiíbramsko, Hofiovic-

ko, RoÏmitálsko, Bfieznicko a oko-

lí Vltavské podkovy, kraj poutních

míst se spirituálním centrem Svatá

Hora u Pfiíbrami. Cílem poutníkÛ

byla také Skalka, kde tvofiili napfi.

Antonín Dvofiák, Jakub Jan Ryba,

Franti‰ek Drtikol, ThákurÛv Ïák.

■  PRO DùTI A MLÁDEÎ
Alice a Dóóóst dobrej vopruz,

dal‰í z humorn˘ch pfiíbûhÛ anglic-

ké autorky Karen Mc Combieové

se odehrává opût ve ztfie‰tûné rodi-

nû, která pfiivítá na náv‰tûvû dlou-

ho ztraceného str˘ce. Ke str˘ci

patfií také protivná tetiãka a „dûs-

n˘“ dvojãata.

V˘prava za tajemn˘m rytí-
fiem, pÛvabná kníÏka americké au-

torky Mary Pope Osbornové je ur-

ãena mlad‰ím dûtem. Kuba s Aniã-

kou se rozhodnou pro v˘pravu za

tajemn˘m rytífiem do stfiedovûkého

hradu. Magick˘ domeãek je tam

pfienese v dobû, kdy probíhá velká

hostina.

V úter˘ 5. dubna v 18.00 hodin
zveme na setkání s písniãkáfiem,
cestovatelem a spisovatelem Ja-
nem Burianem v pofiadu „âlo-
vûk se Ïenou nerodí, ale stává“.

Komponovan˘ pofiad z dosud
nezvefiejnûn˘ch textÛ se uskuteã-
ní v knihovnû na Mírovém ná-
mûstí.

Bílinsk˘m patriotÛm je urãena
v˘stava fotografií Václava Webe-
ra „Bílina v promûnách roãních
období“. Na schodi‰ti knihovny
na Mírovém námûstí bude ke
zhlédnutí do konce kvûtna.

Podruhé se zúãastníme celo-
státní akce „Noc s Andersenem“,
která letos pfiipomene 200.v˘roãí
narození svûtoznámého pohád-
káfie. Opût se bude v knihovnû
z 1. na 2. dubna nocovat a kromû
chatování s ostatními knihovna-
mi, kter˘ch se letos zapojí témûfi
300, je pro dûti pfiipravena bese-
da se spisovatelkou Martinou
Drijverovou „Jak se stát spiso-
vatelem“ a hudebnû zábavn˘ po-
fiad „Raf a ≈af“. Hlavnû se ale
bude ãíst a povídat a dûti opût
naváÏí prostfiednictvím interne-
tu kontakt s ostatními dûtmi ne-
jen u nás, ale také u sousedÛ
v Nûmecku a Polsku.

Marcela ·ÍMOVÁ

Velikonoce v DDM zaãaly ma‰karním rejem v Klokánku
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Poãin, o kterém se toho
pfiíli‰ neví, a kter˘ ulehãí a osvûÏí
jednotvárné matefiské povinnosti
mnoha mlad˘m Ïenám, uvedly
do Ïivota dámy v bílinském Do-
mu dûtí a mládeÏe. „Máme je‰tû
se dvûma kolegynûmi malé dûti,
tak jsem si fiekla, Ïe by bylo dob-
ré nûco pro nû vymyslet,“ usmí-
vala se Klára Paleãková, mamin-
ka dvouleté Viktorky. 

A vymyslela Klokánek. VÏdy

dvakrát t˘dnû v pondûlí a ve stfiedu

od deseti do pÛl dvanácté si tu

zhruba dvacet maminek se sv˘mi

mrÀaty jeselského vûku uÏívá ho-

dinku pohody v b˘valé posilovnû,

která je promûnûna v hernu s pro-

lézaãkami, trampolínami a Ïínûn-

kami. V pondûlí 21. bfiezna uspofiá-

daly pro své dûti ma‰karní rej, ale

za masky pfii‰ly i maminky. Karo-

línka Procházková si nejprve „od-

poãinula“ na noãníku, neÏ se

s ostatními miminy vrhla do taneã-

ního reje. „Karolínû je rok a tfii

ãtvrtû a chodíme sem tfii mûsíce,“

poãítala maminka Jana. „Dozvûdû-

la jsem se o tom od kamarádky

a jsem ráda, Ïe holãiãka pfiijde do

kontaktu s dûtmi a uÏ z nich nemá

takov˘ strach.“ ·estnáctimûsíãní

Adélka Myslíková chodí do Klo-

kánka dva mûsíce a jak fiíká její

maminka: „Je z toho úplnû u vytr-

Ïení! ¤ekla bych, Ïe to je ten nej-

lep‰í nácvik na ‰kolku. Hlavnû, Ïe

je mezi dûtmi. Kreslíme, zpíváme,

cviãíme, úplnû v‰echno. My si ta-

dy s ostatními maminkami mÛÏe-

me popovídat, dûti si hrají, uvafií

nám tady ãaj, káviãku, a jdeme do-

mÛ!“ Na jafie vznikne u domu dûtí

kryté pískovi‰tû a za pûkného po-

ãasí vyrazí Klokánek ven.

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovan˘

Náv‰tûvu bílinského Domu dû-

tí a mládeÏe bych kaÏdému do-

spûlému naordinovala povinnû ja-

ko relaxaci. Zatímco v suterénu

fiádila mrÀata, která se sotva nau-

ãila chodit, o poschodí v˘‰ dûti

z Matefiské ‰koly ·vabinského

sledovaly, jak v rukou zku‰en˘ch

„maléreãek“ Jaroslavy Jeriové

a Vûry Ryjáãkové vzniká veliká

krása! Velikonoãní vystfiihovánky

i kraslice barevné, rejsované, bar-

vené cibulí a mramorované vos-

kem, dírkované i polepované ba-

revn˘mi papírky. 

A Velikonoce mohly zaãít!

Dvakrát t˘dnû docházejí maminky s miminy do Klokánka, aby si vymûni-
ly zku‰enosti a pfiipravily dûti pro vstup do ‰kolky.                   Foto: ES

MùSTSKÉ DIVADLO
■ Po 4. dubna od 16.00 hod.
Tfii kfiíÏe, aneb láska, Ïivot,
smrt, Divadlo Cirkus 

■ Pá  8. dubna taneãní soutûÏ
„BofieÀská ãarodûjnice 2005“
■ ât 14. dubna od 19.00 hod.
„Jako naprostí ‰ílenci“
Bílinské divadelní minimum

KD FONTÁNA
■ Pá 1. dubna od 20.00 hod.
koncert bluesové kapely

MILO, vstupné 35,- Kã

ãtvrtek 7. dubna 18.30 hod.
Setkání s... 

Îenskostí - hereãka 

Jana ·vandová 
hostem Antonína Moravce,

vstup: 30,- Kã 

■ Pá 15. dubna od 20.00 hod.
Hands Free Blues Band + Pet-
ra Börnerová, vstupné 35,- Kã

KINO HVùZDA
■ Pá 1. dubna od 18.00 hod.
KameÀák 3. Komedie ZdeÀka

Tro‰ky. Vstupné: 70,- Kã.

■ Út 5. dubna od 18.00  hod. 
Stfi 6. dubna od 17.30 a 20.00

hod. Perly a svinû, vstupné:

60,- Kã.

■ ât 7. dubna od 18.00 hod.
Pá 8. dubna od 17.30 a 20.00

hod. Krev zmizelého, historic-

ká sága s Vilmou Cibulkovou

a Ester Geislerovou. Drama,

âR. Nevhodné do 15 let, vstup-

né: 60,- Kã.

■ Út 12. dubna od 18.00 hod.
Stfi 13. dubna od 17.30 a 20.00

hod. KdyÏ se setmí.
Thriller, USA.Pfiístupno od 12

let, titulky. Vstupné: 60,- Kã.

■ ât 14. dubna od 18.00 hod.
Pá 15. dubna od 17.30 a 20.00

hod. Blade: Trinity. Horror,

USA Pfiístupno od 12 let, ãeské

titulky, Vstupné: 60,- Kã.

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
■ Z· Chlum - v˘tvarné práce
dûtí „âáry máry...“

VernisáÏ 4. dubna od 17.00 hod. 

MùSTSKÁ KNIHOVNA
■ Òt 5. dubna 18.00 hod.
Jan Burian písniãkáfi

KOSTEL NA ÚJEZDù
■ So 2. dubna 17.00 hod.
ANDùLÉ, vernisáÏ v˘stavy

Martiny Tuháãkové. 

■ 15. dubna  pátek  19.00 hodin
Vladimír Merta
písniãkáfi vstup: 70,- Kã.
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Mirek Slaãík umí udûlat parádní turnaj
Bílina - Sportovním i spoleãen-

sk˘m úspûchem skonãil 5. roãník
turnaje amatérsk˘ch neregistro-
van˘ch muÏstev v ledním hokeji
Sláãa cup 2005.  A kdo pofiádá
rÛzné turnaje ví, co to dá starosti,
zafiizování a vyfiizování. Ale b˘-
valá opora zadních fiad DrakÛ
Miroslav Slaãík toto zvládl na
jedniãku a tento turnaj patfiil
k nejlep‰ím v jeho krátké historii.

Startovalo osm muÏstev a pofiá-

dající Sláãa team pfiipomínal  ama-

térské Draky i s b˘val˘m trenérem

Jifiím Hájkem a vedoucím muÏstva

Miroslavem Slaãíkem star‰ím na

stfiídaãce. V jeho fiadách nastoupili

b˘valí Draci bratfii Slaãíkové, Faito-

vé, Paluska,  Hájek, bratfii Kuklíko-

vé, z nichÏ Karel hraje dnes II. ligu

v Teplicích a souãasní hráãi Pleva

a Wilhelm. Ten hrál jako ãerstv˘

otec.  Za AHC Duchcov hrál i prezi-

dent DrakÛ Kolman a hráãi Pern˘

a Mikolá‰ek, za oslabenou Elektrár-

nu Budek a bratfii Zemanové a za

Rádio Most si zahrál podnikatel

Kozlovsk˘.  Podoláni Svinãice mûli

v brance Krotila, za Ventilci Bílina

hrál LouÏensk˘ s Urbanem a za

Úpravnu Viedeman. PfiestoÏe v prv-

ním utkání Sláãa hladce Porazil

Sportclub 6:1, utkal se s tímto muÏ-

stvem znovu ve finále a po vítûzství

2:0 se stal pfiekvapiv˘m vítûzem tur-

naje Sportclub.  Za vítûze nastoupi-

la fiada trenérÛ od nejmen‰ích Dráã-

kÛ bratfii Procházkové, Zechovsk˘,

Musil, ale i mladíci z áãka Maìa

a Lhotka. Nechybûl ani organizátor

dfiívûj‰ích turnajÛ Sportclub cup

Köhler. Po 14 hodinách se veãer

rozdûlovaly ceny. Nejstar‰ím hrá-

ãem turnaje byl Malecha (Ventilci),

nejlep‰ím brankáfiem Kobrã (Sport-

club), obráncem Zeman (Elektrár-

na), stfielcem Wilhelm (Sláãa) a nej-

lep‰ím hráãem byl vyhodnocen

Lhotka (Sportclub).  O ãasomíru se

staraly Ottenschlägerová a Jirkov-

ská, cel˘ turnaj rozhodovali bratfii

Hodaãové a Uher. Po skonãení ná-

sledovala v restauraci zimního sta-

dionu zábava, která se sice protáhla

aÏ do ranních hodin, ale dal‰í sezo-

na bude zaãínat aÏ v záfií. Tak kam

spûchat.

Koneãné pofiadí: 1. Sportclub

Bílina, 2. Sláãa team Bílina, 3. Po-

doláni Svinãice, 4. Elektrárna Led-

vice, 5. AHC Duchcov, 6. Ventilci

Bílina, 7. Úpravna Ledvice, 8. Rá-

dio Most.                               (ob)

Hlavní organizátor Miroslav Sla-
ãík.

Fanou‰ci se mají na co tû‰it, Bílina pÛjde nahoru
■ Oldfiich BUBENÍâEK

Bílina - S optimismem vstupu-
jí do jarní ãásti 1. A tfiídy fotba-
listé SK SIAD.  Po nevydafieném
podzimu, kdy po sestupu z kraj-
ského pfieboru balancují na po-
kraji sestupu i z této soutûÏe, se
zimní pfiíprava vydafiila.  MuÏ-
stvo startovalo na velice kvalitnû
obsazeném turnaji  SIAD Sou‰
na umûlé trávû a herní projev
byl více neÏ nadûjn˘.  

Pro fyzickou kondici bylo dÛle-

Ïité ãtyfidenní soustfiedûní v Srb-

ské Kamenici, kde trenér Ladislav

Erben své svûfience ne‰etfiil.  „Nej-

dÛleÏitûj‰ím úkolem jara je zá-

chrana, od toho se odvíjí v‰e ostat-

ní,“ je pfiesvûdãen prezident bílin-

sk˘ch fotbalistÛ Petr Arpá‰.  Pro

jaro má Bílina solidní kádr, kter˘

má urãitû na víc neÏ se krãit na 12.

místû s 10 body. Z hostování

v Sou‰i se vrátil zku‰en˘ brankafi

Pohl, z Duchcova útoãník Seidl,

na hostování pfii‰el ze Zabru‰an

obránce Heinrich a z Ledvic zku-

‰en˘ bek Kovaãka.  

Zajímavou posilou je pro stfied

hfii‰tû  Iráãan Al Duleimí, momen-

tálnû z âerveného Újezdu, odkud

i v zimû jezdil na tréninky na kole.

Nejvût‰ím problémem je pro nûho

komunikace se spoluhráãi a s ve-

dením. Hovofií ‰patnû anglicky

a tlumoãí mu kapitán muÏstva

Procházka. V kádru jsou dorosten-

ci Zelenka, Myslík, Marcel Talac-

ko a Spáãil, kter˘ v‰ak jiÏ na pod-

zim za áãko stabilnû nastupoval.

„Na‰ím cílem je dostat se co nej-

v˘‰e a pfií‰tí rok pom˘‰let na ná-

vrat do krajského pfieboru,“ vidí

jaro trenér Ladislav Erben.   „Zim-

ní pfiíprava probûhla dobfie a turnaj

v Sou‰i ukázal, Ïe muÏstvo jen po-

tfiebuje získat sebedÛvûru,“ dodal

vedoucí Miroslav Spáãil.

Jarní kádr tvofií brankáfii Pohl

a Myslík, obránci Kovaãka, Ze-

lenka, Hasal, Procházka, Christov,

Heinrich, Beãvafiík, záloÏníci ·u-

lek, Moravec, Spáãil, Al Duleimí,

Marcel Talacko a útoãníci Novák,

Truneãek a Seidl. Pfiitom Beãvafiík

a Novák jsou naprosto univerzální

hráãi. Trenérem je Ladislav Erben,

asistentem Milan Tietze a vedou-

cím muÏstva Miroslav Spáãil. Prv-

ní jarní mistrovské utkání sehrál

SIAD Bílina o Velikonocích na

hfii‰ti M‰ené láznû.

Bílinské dûti na lyÏafiském v˘cviku

Ve dnech 5. - 11. bfiezna 2005 se

uskuteãnil dosud ojedinûl˘ projekt v

soudob˘ch dûjinách bílinsk˘ch zá-

kladních ‰kol. ·lo o lyÏafisk˘ v˘cvik,

kdy vyjíÏdûjící Ïáci byli „posbíráni“

z celé Bíliny. Dûtem  se v krkono‰-

ském Îacléfii podafiilo pfiipravit bez-

vadné podmínky jak po stránce uby-

tování a stravy, tak i po stránce ly-

Ïafiské. Odmûnou jim byly lyÏafiské

dovednosti, které by v domácích

podmínkách jen tûÏko získávaly. Po

t˘denním v˘cviku bez front na vle-

cích, mohly dûti svoje umûní „pro-

dat“ v závodû, jehoÏ v˘sledky snad

ani nejsou dÛleÏité. Mnohem dÛleÏi-

tûj‰í bylo, Ïe pfii závûreãném hodno-

cení byl na tváfii kaÏdého ze zúãast-

nûn˘ch úsmûv a otazník, jestli se po-

dafií stejnû kvalitní v˘cvik uspofiádat

i v pfií‰tích letech.

Chtûli bychom touto cestou podû-

kovat v‰em zúãastnûn˘m ‰kolám,

pfiedev‰ím jejich fieditelkám , za po-

moc v administrativní ãásti v˘jezdu,

pak rodiãÛm, spoleãnosti United

Energy za poskytnutí sponzorského

daru a také Mûstu Bílina za finanãní

pomoc, bez níÏ by se v˘jezd jistû ne-

uskuteãnil.

Mgr. Martin S¯KORA,
vedoucí v˘jezdu

Nábor hráãÛ oddílu házené SK SIAD
Oddíl házené  SK SIAD Bílina pofiádá nábor mlad‰ích ÏákyÀ roãníkÛ

1996, 1997, 1998, 1999, kter˘ se koná na novém povrchu na Tyr‰ovû za-

hradû 8. dubna od 16.00 hodin a dále pak kaÏdou stfiedu a pátek.

Touto cestou také dûkujeme fieditelce Z· Za Chlumem Mgr. Evû Flen-

derkové za ochotu pfii bezplatném propÛjãení ‰kolního zafiízení, zvlá‰tû

pak hfii‰tû na mistrovská utkání Severoãeské ligy v házené Ïen. Díky to-

mu skonãilo na‰e druÏstvo Ïen na 2. místû tabulky se ztrátou pouh˘ch

dvou bodÛ.

DruÏstvo Ïen zaãíná dal‰í mistrovské utkání proti Spartaku Ústí nad

Labem dne 22. 4. 2005 od 17.00 hodin. Na dal‰ím programu je pak ut-

kání proti HC Turnov dne 30.  4. 2005 od 9.30 hodin a od 12.30 hodin.

Dále pak utkání proti Seba Tanvald dne 8. 5. 2005 od 10.30 hodin a ve

stejném dnu pak je‰tû utkání proti HC MimoÀ, které zaãíná ve 13.00 ho-

din.                                                                               Jifií ÎLUVA


