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První BofieÀské ãarodûjnice udûleny

¤idiãi projíÏdûjí prÛtahem Bílinou ãásteãnû i staveni‰tûm.   Foto: Jan Vran˘

Kdo byl nejlep‰í z M·? V‰echny dûti byly roztomilé.      Foto: Václav Weber.

VraÏedn˘ prÛtah mûstem

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - V pátek 21. ledna byly
v Mûstském divadle pfiidûleny
první pamûtní listy v soutûÏi o Bo-
fieÀskou ãarodûjnici 2005. Porota
sloÏená ze ãtyfi v˘sostn˘ch profe-
sionálÛ posuzovala umûní zhruba
‰edesáti dûtí, recitaãních kolektivÛ
i jednotlivcÛ, rozdûlen˘ch dle vûku
do pûti kategorií, od  matefisk˘ch
‰kol aÏ po studentky gymnázia. 

Lea âiháková s Iljou Bure‰em

(nûkdej‰í sólistka a dramaturg a reÏi-

sér Kru‰nohorského divadla v Tepli-

cích), Jana Urbanová (pedagoÏka,

reÏisérka amatérského divadelního

souboru v Krupce) a Marcela ·ímo-

vá (fieditelka Mûstské knihovny

v Bílinû), pozornû a obãas s nefal‰o-

van˘m nad‰ením naslouchali v˘ko-

nÛm zaãínajících recitátorÛ. Více

neÏ ãtyfii hodiny trvala soutûÏ, která

nemá v Ústeckém kraji obdoby, a jeÏ

po cel˘ ‰kolní rok motivuje bílinské

dûti a mládeÏ k intenzivnímu estetic-

kému vzdûlávání a systematicky

z nich vychovává potencionální ná-

v‰tûvníky divadel a umûleck˘ch síní. 

Také osm˘ roãník BofieÀské ãaro-

dûjnice 2005 má ãtyfii ãásti a malé

umûlce je‰tû ãeká klání ve zpûvu,

tanci a v˘tvarném umûní. „KaÏd˘

rok se nám hlásí víc úãastníkÛ,“ po-

chvalovala si programová pracovni-

ce KC Kaskáda Petra ZaÈková. „Pro-

ti loÀsku je letos pestfiej‰í v˘bûr

autorÛ, i kdyÏ prim hraje opût Jifií

Îáãek.“ Na pódiu  bylo sly‰et ver‰e

Erbenovy, Halasovy, ·rámkovy

a Seifertovy, ale také Kainarovy, Ji-

fiího Suchého, ZdeÀka Svûráka, Mar-

ka Ebena a dokonce zaznûly i básnû

Karla Plíhala a „Magora“ Jirouse

(Z· Lidická). S v˘jimkou pfied‰kol-

ních dûtí vítûzové star‰ích kategorií

postupují do okresního kola, které se

v prÛbûhu bfiezna uskuteãní v Regio-

nální knihovnû v Teplicích. V̆ sled-

ky ãtûte na str. 7.

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina -  Dle posledních statistic-
k˘ch údajÛ projede dennû Bílinou
po silnici, která mûsto rozdûluje
na dvû ãásti, 25 tisíc vozidel za 24
hodin. Prognóza do roku 2020 je
31 000 vozidel. „Problémy spojené
s prÛtahem mûstem se  snaÏíme fie-
‰it formou svûteln˘ch zafiízení.
Bezpeãnost chodcÛ je chránûna
pûti semafory,“ vysvûtluje místo-
starosta Milan Pecháãek. Nejexpo-
novanûj‰í kfiiÏovatka je u radnice,
kde se sjíÏdûjí vozidla ze ãtyfi smû-
rÛ, a nejnebezpeãnûj‰í u nádraÏí
âSD. (V loÀském roce se zde stal
smrteln˘ úraz a pfied tfiemi t˘dny
tu utrpûl váÏn˘ úraz ãtrnáctilet˘
chlapec). „Mûsto musí v rámci
sv˘ch finanãních a technick˘ch
moÏností bezpeãnost na tomto pfie-
chodu zv˘‰it. Proto bychom do
bfiezna chtûli znaãky ,pfiechod pro
chodce’ zasadit do velk˘ch reflex-
ních polí. ZároveÀ zde chceme vy-
budovat svûtelnou rampu, která
bude veãer a v noci pfiechod v˘-
raznû osvûtlovat.“ 

Místostarosta Pecháãek se chce

zasadit o prodlouÏení ãinnosti sema-

forÛ o víkendu. Dosud je s jejich po-

mocí fiízena doprava v sobotu dopo-

ledne do dvanácti hodin a v nedûli

pouze odpoledne. „Chci, aby ãinnost

semaforÛ byla prodlouÏena v sobotu

do devatenácti hodin a v nedûli aby

fungovaly i bûhem dopoledne.“

Místostarosta ·ebek preferuje

my‰lenku bezbariérov˘ch nadchodÛ,

po nichÏ by se pfiepravovali vozíãká-

fii, cyklisté a maminky s koãárky.

„Myslím, Ïe bychom na jejich v˘-

stavbu mohli získat finanãní pro-

stfiedky i ze strukturálních fondÛ

EU,“ míní ·ebek, jenÏ vybudování

nadchodÛ povaÏuje za prioritu Bíli-

ny. „Rád bych, abychom v leto‰ním

roce zahájili projektovou dokumen-

taci a pokud to bude nutné, zmûnu

územního plánu.“ Jeden nadchod by

mûl b˘t u nádraÏí, kde tomu napoví-

dají pfiíznivé stavební dispozice, dru-

h˘ v centru, v místech, kde jsou lidé

nejvíc zvyklí pfiecházet. 

„K této úvaze nás vede skuteã-

nost, Ïe v˘stavba obchvatu, jenÏ je

zakotven v územním plánu, se neu-

stále posouvá,“ doplÀuje Pecháãek.

(Obchvat, kter˘ by mûl zaãínat u pa-

sovky pfied Bílinou, povede smûrem

za polikliniku, obkrouÏí mûsto

a pfied Libû‰icemi se vrátí na silnici

I/13. Neustál˘m oddalováním zaãát-

ku se v souãasné dobû vy‰plhala ce-

na této stavební akce aÏ na 3 miliar-

dy). „ProtoÏe stavba celého obchva-

tu se nejeví jako pfiíli‰ reálná, chce-

me usilovat alespoÀ o jeho pÛlku.

Zaãínal by pfied Bílinou a svod by

byl na silnici Louny - Praha. Tím by

se prÛjezdu Bílinou z padesáti pro-

cent ulevilo.“ 
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M. SCHWARZOVÁ, 
28 let, na matefiské:
„Letos bohuÏel budu

muset plesovou sezonu

oÏelet. Matefisk˘m po-

vinnostem totiÏ  musím

obûtovat ve‰ker˘ voln˘

ãas. Jinak bych pocho-

pitelnû urãitû na nûkter˘

ples za‰la.“

V. HOROVÁ, 
32 let,  na matefiské: 

„Ne. Na ples se ne-

chystám. Jsem totiÏ na

matefiské a nestíhám.

Pokud bych nemûla ma-

lé, o plesech bych ale

uvaÏovala. Chodím na

nû totiÏ docela ráda.“

R. KOVÁ¤,
31 let, mistr:

„Ne. Na Ïádn˘ ples

se ani letos nechystám.

Není to totiÏ má parke-

ta. Znám lep‰í zábavu,

neÏ trdlovat nûkde po

plesech.“

J. HANDLÍKOVÁ,
27 let, prodavaãka:
„Tanãím opravdu

moc ráda, ale bohuÏel

na ples nemohu. Jsem

totiÏ o víkendech pra-

covnû vytíÏená. Pokud

bych nebyla v práci, ur-

ãitû bych o plese uvaÏo-

vala.“

J. VESEL ,̄
30 let, operátor:

„Ano. Chystám se le-

tos na maturitní ples. Ji-

nak ale plesat pfiíli‰ ne-

chodím. Nejsem velk˘

milovník plesÛ, proto je

ani moc také nevyhle-

dávám.“

Petr ZELENKA,
30 let, dûlník:

„Ano. Na ples se také

letos chystám. S man-

Ïelkou chodíme plesat

pravidelnû,  tak jednou

dvakrát do roka. Je to

pfiíjemné vyplnûní na‰e-

ho volného ãasu.“

Chystáte se na nûkter˘ z leto‰ních plesÛ?
V Bílinû se ptal a fotografoval JAN VRAN¯

Ze schÛze Rady mûsta Bílina

U zápisu se pfiedvedli budoucí prvÀáãkové
■ JAN VRAN¯

Bílina -  Budoucí prvÀáãkové pfii-

cházeli v doprovodu rodiãÛ k zápisu

do 1. tfiíd také v úter˘ 25. ledna, kdy

se od 14.00 hodin uskuteãnil v Zá-

kladní ‰kole Aléská na PraÏském

sídli‰ti.

Prokázat své dovednosti pfii‰la do

‰koly také pûtiletá Terezka Lí‰ková,

kterou do tfiídy I. A doprovázela ma-

minka. „UÏ se moc tû‰ím na angliã-

tinu. Chodím totiÏ do krouÏku Domu

dûtí a mládeÏe, kde se uãíme cizí fieã.

Anglicky uÏ umím poãítat do dese-

ti,“ svûfiila se budoucí ‰kolaãka. Její

o rok star‰í kamarádka Natálka Ar-

pá‰ová se vedle ãtení tû‰ila i na no-

vou paní uãitelku a na spoluÏáky.

„UÏ se umím podepsat. AÏ se na-

uãím lépe ãíst budu pfiedãítat pohád-

ky mamince,“ fiekla Natálka. O nû-

kolik minut pozdûji spolu s Terezkou

vstoupila do tfiídy.

Obû budoucí ‰kolaãky tam jiÏ ãe-

kala dvojice uãitelek ·árka Dobro-

se nejprve usadily do ‰kolní lavice

a uãitelkám se hned v úvodu pfied-

stavily, odpovûdûly, kde bydlí

a s k˘m. Poté jiÏ kaÏdá pfied‰kolaã-

ka musela prokázat co se nauãila, aÈ

uÏ ve ‰kolce nebo doma. Dûti mimo

jiné rozpoznávaly barvy, geometric-

ké tvary, pfiedvedly jak dovedou po-

ãítat nebo kreslit. „A umí‰ nakreslit

napfiíklad i tatínka?“ zeptala se Na-

tálky uãitelka Dobrovanská. Odpo-

vûì jí byl obrázek muÏe, kter˘ ma-

lá pfied‰kolaãka hravû zvládla.

S pfiehledem pak dívka ukázala také

na barevné ãtverce, koleãka, ale i na

magnetické ovoce, které vyjmeno-

vávala z tabule.

Zatímco se budoucí ‰kolaãky Na-

tálka s Terezkou potily ve tfiídû, na

chodbû jiÏ netrpûlivû poskakovali

dal‰í adepti své první Ïivotní zkou‰-

ky. Mezi nimi také ‰estilet˘ Petr Do-

stál z Aléské ulice. „Do první tfiídy

se mi vÛbec nechce. Ve ‰kolce to by-

lo mnohem lep‰í, tam jsme si mohli

cel˘ den jen hrát. Tû‰ím se trochu na

spoluÏáky, ale na ‰kolu ne,“ fiekl

smutnû Petr, kterého k zápisu dopro-

vázela maminka. Poté uãitelky po

rozhovoru s rodiãi, docházely k zá-

vûrÛm, jestli budoucí prvÀáãek pÛ-

jde do první tfiídy nebo zda dostane

odklad.

Podle uãitelky budoucích prvÀáã-

kÛ ·árky Dobrovanské otevfie Z·

Aléská v novém ‰kolním roce tfii

první tfiídy. „K leto‰ním zápisÛm do

na‰ich 1. tfiíd bylo pozváno na sedm-

desát pfied‰kolákÛ. Nûktefií rodiãe

pfii‰li k zápisu i z jiné spádové oblas-

ti“.  Náhradní termín zápisÛ je v Bí-

linû naplánován na 8. 2. 2005 od

14.00 do 16.00 hodin.

Dne 19.1.2005 se konala 2.schÛze RM Bílina, která 
■ mimo jiné uloÏila  • Ved. odboru Ïivotního prostfiedí
urãit kontaktní osobu pro spolupráci s Bílinskou pfiíro-

dovûdní spoleãností. Kontaktní osobou spoleãnosti je fie-

ditelka Gymnázia Bílina, Ing. Jaroslava Mrázová. • Ved.

odboru nemovitostí a investic zpracování projektové do-

kumentace pro nutné opravy pfiízemí domu ã. 58 na ÎiÏ-

kovû nám. v Bílinû a opravu vzduchotechniky, rozvodÛ

SV, TUV a cirkulace, a v˘mûnu podlahov˘ch krytin

v Hotelu u Lva v Bílinû.

■ mimo jiné schválila • Organizaãní fiád Mûstského
úfiadu Bílina. • Knihovní fiád Mûstské knihovny Bíli-

na.

■ mimo jiné doporuãila ZM ke schválení • Uzavfiení
smlouvy mezi mûstem Bílina a HNsP, s. r. o., Bílina o pod-

mínkách provozování ambulantní péãe v Bílinû na r. 2005.

■ dále jmenovala ãleny redakãní rady BZ: p. Pecháã-
ka M., p. Rendla Zd.. ml. (oba âSSD), Mgr. Hanzlíko-

vou, Mgr. Svobodu (oba SNK), p. ·ebka, sl. Tuháãkovou

(oba ODS), p. Bubeníãka (KSâM) a tajemníka MûÚ Bí-

lina Ing. Kvûcha.

Vzala na vûdomí nabídku Ing. Oldfiicha Skalického na

odkoupení areálu b˘valého pivovaru, která bude projed-

nána za úãasti jmenovaného na RM dne 2. 2. 2005.

Z usnesení ze 7. vefiejného zasedání ZM konaného
9. 12. 2004: • Byly schváleny, plánované  termíny ko-

nání ZM Bíliny v r. 2005, které se budou konat vÏdy ve

ãtvrtek: 10. 2., 7. 4., 16. 6., 1. 9., 13. 10. a 8. 12.  zpra-

vidla od 15.00 hod. v zasedací síni Mûstského úfiadu

Bílina.              Kvûch Ladislav, tajemník MûÚ Bílina

vanská a Irena Baládová. Zatímco

Natálce se vûnovala uãitelka ·árka

Dobrovanská, Terezku si odvedla

uãitelka Irena Baládová. Obû dívky

·estiletá Natálka Arpá‰ová ukazuje uãitelce ·árce Dobrovanské geometrické
tvary.                                                                                Foto: Jan Vran˘ 
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Z DENÍKU POLICIE

NAPSALI JSTE NÁM

Co se zmûnilo?
S posledním  ‰kolním  dnem,  k da-

tu 30. 6. 2005 ‰koláci definitivnû opustí
objekty b˘valé Základní ‰koly Teplické
pfiedmûstí. Na jednom z prosincov˘ch
zasedání Rady mûsta byl schválen pro-
nájem jejích dvou pavilonÛ. Dle vysvût-
lení místostarosty Milana Pecháãka,
v jednopatrovém pavilonu bude sídlit
prodejna nábytku JAMALL, prav˘ pfií-
zemní pavilon byl pronajat pneuservisu. 

Také Mírové námûstí je bohat‰í
o dva pÛvabné obchÛdky, které sídlí
v nûkdej‰ích nebytov˘ch prostorách.

(Es, Foto: Jan Vran˘)

■ Bobra vidûti, ‰tûstí míti 
Na sluÏebnu Mûstské policie pfii-

‰el 15. ledna obãan, kter˘ v fiece Bí-

linû u Centrální ‰kolní jídelny zpo-

zoroval bobra na pafiezu. Pokud pr˘

ho nûkdo neodchytí, bobr uhyne. Vy-

slaná hlídka zjistila, Ïe bobr tam

skuteãnû stále sedí. StráÏníci kontak-

tovali pí Horáãkovou z Ligy na

ochranu zvífiat, která se telefonicky

poradila s fieditelem chomutovského

Zooparku Rabasem. Ten slíbil, Ïe se

na zvífie pfiijede podívat, ale nemohl

se uvolnit dfiíve neÏ za hodinu. Po

tuto dobu Ïádal monitorování situa-

ce. Domnûl˘ bobr cel˘ ten humbuk

sledoval klidnû ze svého pafiezu. Na-

konec byl ve 13.43 hod. odchycen,

pfiiãemÏ bylo zoologem zji‰tûno, Ïe

bobr je ve skuteãnosti nutrie.

■ Co v‰echno lze ukrást 
V noci 18. l. oznámila telefonicky

jakási obãanka, Ïe ãtyfii mladíci

ukradli kuleãníkové koule a zamkli

obsluhu Billiard clubu uvnitfi provo-

zovny. Ve dvefiích zámku v‰ak nepro-

zíravû nechali klíã. StráÏníci odemk-

li, majitel vybûhl ven a v ulici Zá-

mecká mladíky dohonil. Pût odcize-

n˘ch kuleãníkov˘ch koulí mu museli

vrátit. StráÏníci zjistili totoÏnost zlo-

dûjÛ, ktefií ode‰li smûrem k radnici.

■ Nepozorn˘ fiidiã 
Hlídka stráÏníkÛ mûstské policie

kontrolovala 20. 1. v noci parkovi‰-

tû. Pfied domem ã.p. 177/17 objevila

nezaji‰tûné vozidlo. Zadní dvefie za

fiidiãem byly otevfiené, ostatní zam-

ãené. Hlídka zazvonila na majitele,

kter˘ pr˘ nesl pfiepravky a zapomnûl

zavfiít. Na‰tûstí se nic z vozidla ne-

ztratilo.

Domy, o nichÏ se mluví
■ Eva STIEBEROVÁ

Stejnû jako bílinské Mûstské di-
vadlo a kino, by si rekonstrukci
zaslouÏil i nûkdej‰í stacionáfi v síd-
li‰ti Za Chlumem. V‰echny tfii
zmínûné objekty jsou v‰ak stále
v majetku Úfiadu pro zastupování
státu ve vûcech majetkov˘ch.
A zatímco divadlo jakÏtakÏ fungu-
je a také kino Hvûzda stále promí-
tá, stacionáfi den za dnem chátrá.

V bílinské vefiejnosti sílí hlasy, Ïe

v jeho prostorách by mohl sídlit do-

mov dÛchodcÛ. „Aby byl jeho pro-

voz pro mûsto rentabilní, je spoãítá-

no, Ïe musí mít kapacitu osmdesáti

lÛÏek. Máme hotové projekty na do-

mov dÛchodcÛ v SUNu, v objektu

‰kolky, kde v‰ak je kapacita zhruba

tfiicet lÛÏek,“ vysvûtluje místostaros-

ta Roman ·ebek. Mûsto zkrátka na

provoz vlastního zafiízení pro senio-

ry nemá finanãní prostfiedky a od

státu se v nejbliÏ‰í dobû potfiebné po-

moci nedoãká, neboÈ v okrese Tepli-

ce jsou volné kapacity v Domovû

dÛchodcÛ v Dubí i v Bystfianech.

„V Dubí mÛÏeme ÏadatelÛm o umís-

tûní vyhovût do ãtrnácti dnÛ, v Byst-

fianech je ãekací doba ponûkud del-

‰í,“ fiíká místostarosta ·ebek, kter˘

rekonstrukci stacionáfie povaÏuje za

ekonomicky nákladnou a proto ne-

reálnou.

„Není v‰ak pravda, Ïe pro na‰e

star‰í spoluobãany nedûláme nic.

V souãasné dobû máme v Panelo-

vém sídli‰ti dva domy s peãovatel-

skou sluÏbou, kde je 69 bytov˘ch

jednotek. Chtûli bychom se ubírat

cestou jejich rekonstrukce, loni jsme

opravili dva byty, letos máme v plá-

nu dal‰í ãtyfii aÏ pût bytÛ. V návrhu

rozpoãtu na rok 2005 je poãítáno

s 1,2 milionem korun na vybudování

v˘tahu ve spodním peãovatelském

domu, ãímÏ  dostojíme poÏadavku

bezbariérovosti. Do budoucna plá-

nujeme v˘stavbu v˘tahu i ve druhém

domû. Prostor mezi obûma domy

jsme uÏ oplotili. Zamezili jsme tím

neÏádoucím náv‰tûvám teaneegerÛ,

ktefií dûlali rámus a nepofiádek. Kli-

entÛm tam zfiídíme parãík, vybudu-

jeme chodníãky, pfiidáme laviãky

a altánek.  Myslím, Ïe co se t˘ãe ná-

jemného, chováme se velmi sociál-

nû,“ míní ·ebek. „Peãovatelská sluÏ-

ba v tûchto domech je hrazena z fi-

nanãních prostfiedkÛ mûsta a ãásteã-

nû si ji pfiiplácejí klienti. Problém je,

Ïe mûsto zde pfiidûluje byty i lidem,

ktefií si tuto sluÏbu neobjednávají,

tudíÏ je peãovatelská sluÏba ztrátová

a zvy‰uje náklady na provoz.“

Víte, jak pracuje Mûstská policie v Bílinû?
Velice ãasto sl˘chám pfiipomínky

k práci na‰í Mûstské policie. Ráda

bych vám odpovûdûla, jak vidím

ãinnost na‰ich pracovníkÛ Mûstské

policie. Strávila jsem se stráÏníky fia-

du hodin pfii jejich sluÏbû, a to jak na

operaãním stfiedisku, tak v ulicích

mûsta. Nebudu rozepisovat jednotli-

vé pfiípady, které jsem s lidmi od

Mûstské policie zaÏila, nûkteré

z nich jsou uvedené v rubrice Bílin-

ského zpravodaje, ale to je jen zlo-

mek toho, co na‰i stráÏníci bûhem

sv˘ch sluÏeb musí fie‰it. Lidé v ãer-

n˘ch uniformách mají obdivuhod-

nou znalost o v‰ech problematic-

k˘ch místech ve mûstû, vûdí o feÈác-

k˘ch doupatech, kam by nikdo z vás

dobrovolnû ani nenahlédl, a kam

stráÏníci musí. Nepfiála bych vám

zaÏít rvaãky opilcÛ, kdy musí hlídka

zasahovat a ãasto jí jde o zdraví. Za-

Ïila jsem, kdy stráÏníci musí ãekat

u opilce, kterého by dfiíve byli moh-

li odvézt na záchytku, ale ta je zru-

‰ena, a tak zatímco policisté „hlída-

jí“ podnapilého, nemohou vyjet na

dal‰í pfiípady, a tak se bílinsk˘m ob-

ãanÛm zdá, Ïe Mûstská policie ne-

pracuje, jak byste potfiebovali. Zru-

‰ení záchytky je velkou bolestí na-

‰ich mûstsk˘ch i státních policistÛ.

BohuÏel na její provoz chybí peníze.

Na‰i stráÏníci, a jsou mezi nimi

i Ïeny, ãtyfiiadvacet hodin dennû jsou

zde pro nás, aby chránili b ezpeãnost

a klid bílinsk˘ch obãanÛ. DokáÏí

vám tfieba pomoci najít zabûhlého

pejska ãi poskytnout profesionálnû

první pomoc pfii dopravní nehodû,

zadrÏí zlodûje ãi pomohou bezbran-

nému obãanovi se zabouchnut˘mi

dvefimi od bytu. Zasahují pfii ru‰ení

noãního klidu, ãi jak jsem vidûla

v létû, umí se postarat i o vãelí roj,

kter˘ na námûstí ohroÏoval lidi. Za-

sahují a zjednávají pofiádek v her-

nách, jsou slovnû napadáni a ãasto

i fyzicky ohroÏováni. Ale toto v‰e

jsou pfiípady, o kter˘ch se nikde ne-

doãtete. StráÏníci o nich ze skrom-

nosti nemluví, noviny vûnují tûmto

pfiípadÛm málo prostoru, a tak je

práce v‰ech zamûstnancÛ Mûstské

policie mezi lidmi nedocenûna

a znovu se mi stane, Ïe obdrÏím do-

taz, proã zde máme Mûstskou policii

a co vlastnû dûlá, Ïe si stráÏníci jen

jezdí v autû po mûstû. Já osobnû si

práce v‰ech stráÏníkÛ i „pomnûnek“

(fiidiãi, sáhnûte si do svûdomí, kdyÏ

k vám v zákazu stání pfiijde „po-

mnûnka,“ jste k ní vÏdy slu‰ní, uzná-

te svÛj pfiestupek?), nesmírnû váÏím,

protoÏe jiÏ vím, co jejich zamûstnání

obná‰í. A tfiebaÏe zrovna nevidíte

hlídku Mûstské policie, buìte si jisti,

Ïe stfieÏí va‰e bezpeãí, tfieba pfies ka-

mery, tfieba nûkde zpovzdálí, ale ne-

nechá vás na holiãkách.   

Jitka Brejníková, 
ãlenka zastupitelstva

VraÏda mladé dívky
V nedûli 30. ledna kolem

pÛl osmé ráno nalezl náhod-
n˘ kolemjdoucí mezi garáÏe-
mi v Îelezniãní ulici v Bílinû
zavraÏdûnou sedmnáctiletou
místní dívku. Odpoledne kri-
minalisté obvinili z vraÏdy tfii
muÏe z Bíliny ve vûku 18, 19
a 20 let. V‰ichni tfii byli za-
drÏeni. 

Dle Jarmily Hrube‰ové,
tiskové mluvãí Policie âR,
Správy svã. kraje, obûÈ se
s pachateli znala. Bûhem
pondûlka probíhaly dal‰í v˘-
slechy a policie podala státní-
mu zástupci podnût k návrhu
na uvalení vy‰etfiovací vazby.
O vazbû se  rozhodovalo ve
stfiedu. Do uzávûrky tohoto
ãísla policie nepodávala
k pfiípadu Ïádné doplÀující
informace.                              (es)
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Ovlivní rekonstrukce
mostu ve Velvûtech
Ïivot v Bílinû?

Bílina - Most ve Velvûtech bude
v jarních mûsících z dÛvodu re-
konstrukce v obou smûrech uza-
vfien. Jedním z nejv˘hodnûj‰ích
odklonÛ dopravy se jeví smûr na
Bílinu.

V takovém pfiípadû by mûstem

projíÏdûlo dennû navíc 2 aÏ 2 a pÛl

tisíce kamionÛ. „Dle informace ge-

nerálního fieditele Silnic a dálnic Ing.

Václava Filipa pfiipadá pro zaãátek

realizace v úvahu mûsíc bfiezen. 

Tehdy také nejdfiíve bude známa

skuteãná trasa odklonÛ, z nichÏ ten

na Bílinu pfiedvídáme jako nejv˘-

hodnûj‰í,“ obává se místostarosta

Pecháãek. „Proto s pfiedstihem vede-

me jednání, která by nebezpeãí moÏ-

ného prÛjezdu kamionÛ mûstem eli-

minovala. Jeden kamion na semafo-

ru pfiedstavuje sedm osobních aut,“

zdÛrazÀuje místostarosta. Bezpeã-

nost chodcÛ uÏ na tak nebezpeãn˘ch

pfiechodech by byla je‰tû více ohro-

Ïena. Pokud by jednání radních byla

neúspû‰ná, mûsto nemá právo veta.

„Jedná se o silnici první tfiídy, ãili ve

hfie je státní zájem. Potom by nám

snad mohla pomoci uÏ jen obãanská

nespokojenost,“ pfiiznává místosta-

rosta Pecháãek a doufá, Ïe k takové-

mu extrému nebude muset dojít.   

Eva STIEBEROVÁ

Co s toulav˘mi psy?
Bílina - PrÛmûrnû stovku toula-

v˘ch psÛ roãnû umístí stráÏníci
Mûstské policie Bílina ve zvífiecím
útulku v Libãevsi na Lounsku.

Pro srovnání: v roce 2004 bylo

stráÏníky MP odchyceno 69 toula-

v˘ch psÛ, 113 psÛ v r. 2003, 230 psÛ

v r. 2002  a v roce 2001 bylo v útul-

ku umístûno 217 psÛ. Ke 30. 6. 2005

v‰ak bude provoz tohoto zafiízení za-

staven. ZÛstává otázkou, kam s ni-

mi? „Kontaktovali jsme Mûstské po-

licie v Mostû, Lounech a Litvínovû,

které sluÏeb tohoto útulku rovnûÏ

vyuÏívají,“ fiíká fieditel MP Bílina

Marcel ·piãka. „Zatím také nemají

jasno.“ Jednou z moÏn˘ch úvah je,

pokud by se v‰echna tfii mûsta do-

hodla, mohl by b˘t spoleãn˘mi fi-

nanãními prostfiedky vybudován

útulek pro psy v prostoru Radove-

sické v˘sypky. „Spí‰ bychom ale

dali prostor nûjakému podnikateli

a pomohli mu s v˘bûrem vhodné lo-

kality,“ je osobní názor místostaros-

ty Pecháãka, kter˘ souhlasí s tím, Ïe

mûsto bude muset problém s toula-

v˘mi psy fie‰it.                         (es) 

Roman Musil nejlep‰ím sportovcem Spastic Handicap roku 2004

Mûstské technické sluÏby nezaspaly

Z novinek ‰kolského zákona
■ Do konce leto‰ního kalendáfi-
ního roku bude povinností zá-

kladních, stfiedních a vy‰‰ích od-

born˘ch ‰kol zfiídit Radu ‰koly,

v níÏ usednou zástupci zfiizovatele,

pedagogického sboru i rodiãÛ. „Do

loÀského roku mohla Rada ‰koly

dávat i podnûty k odvolání fiedite-

le, coÏ nov˘ ‰kolsk˘ zákon neu-

moÏÀuje,“ vysvûtluje Veronika

Spurná, vedoucí odboru ‰kolství

a kultury MûÚ v Bílinû. „¤editele

jmenuje a odvolává zfiizovatel, ale

dle nového ‰kolského zákona uÏ

k tomu není nutn˘ souhlas kraje.

Naopak zákon jasnû stanoví, za ja-

k˘ch podmínek mÛÏe b˘t fieditel

odvolán.“

■ Od 1. 1. 2005 je dûtem v po-
sledním roãníku matefiské ‰koly

umoÏnûna bezplatná docházka.

„Rodiãe hradí pouze stravné. Po-

kud bude dítûti pfii zápisu do první

tfiídy doporuãen odklad ‰kolní do-

cházky, bude moci  matefiskou ‰ko-

lu nav‰tûvovat je‰tû dal‰í rok bez-

platnû. Nedojde-li k Ïádné zmûnû,

pfiijdou tím bílinské ‰kolky aÏ

o 240 tisíc korun,“ dodává vedoucí

odboru ‰kolství. „Dosud platili ro-

diãe na jedno dítû 170 Kã. Zname-

ná to, Ïe bude nutné pfiehodnotit

souãasnou v˘‰i ‰kolného. Pokud

nebude ‰kolné zv˘‰eno, bude mu-

set chybûjící finanãní prostfiedky

ze svého rozpoãtu poskytnout jako

zfiizovatel mûsto.“

■ Progresivní novinkou je slovní
hodnocení ÏákÛ. „Nov˘ ‰kolsk˘

zákon toto umoÏÀuje v‰em ‰ko-

lám. Je pouze v pravomoci fiedite-

lÛ, zda se k tomu rozhodnou,“ zdÛ-

razÀuje Veronika Spurná. „Tato

novinka je spojena se ‰kolními

vzdûlávacími programy, které do

roku 2007 musí vypracovat kaÏdá

‰kola. S fiediteli bílinsk˘ch ‰kol

jsme tuto problematiku zatím ne-

projednávali.“

■ Jedin˘, kdo nov˘ ‰kolsk˘ zá-
kon uvítá bez vût‰ích protestÛ, bu-

dou zfiejmû rodiãe notorick˘ch

propadlíkÛ. Do loÀského prosince

mohl totiÏ Ïák v základní ‰kole

propadnout nûkolikrát. Dle nového

‰kolského zákona bude moci na

prvním stupni Z· propadnout pou-

ze jednou a na druhém rovnûÏ. Bu-

de-li mu pfii opakování roãníku

hrozit opût pûtka, postoupí s ní do

dal‰ího roãníku. âímÏ se zabrání

tomu, aby napfiíklad ãtrnáctilet˘

„propadlík“ ukonãil ‰kolu tfieba

v ‰estém roãníku.

■ Stávající zvlá‰tní ‰koly budou

pfiejmenovány na základní ‰koly,

pomocné ‰koly se stanou základní-

mi ‰kolami speciálními.

■ Za poru‰ování ‰kolního
a vnitfiního fiádu bude moÏné od

roku 2006 ukládat pokuty. Tyto

zmûny mají b˘t zahrnuty do nove-

ly zákona o pfiestupcích, která by

mûla vyjít  v roce 2006. 

■ Pro osoby, které nezískaly zá-

kladní vzdûlání, mÛÏe základní ne-

bo stfiední ‰kola organizovat kursy

pro získání tohoto vzdûlání. 

■ Ustanovení zákona o tzv. „no-

v˘ch maturitách“ platní aÏ od 1. 9.

2007, tyto nové maturitní zkou‰ky

budou skládat studenti tedy poprvé

aÏ v roce 2008.                    (es)

Praha - Ve stfiedu 26. ledna by-
li na praÏském Îofínû vyhlá‰eni
nejlep‰í sportovci, trenéfii
a osobnosti Spastic handicap,
âeské federace sportovcÛ s cent-
rálními poruchami hybnosti. Ti-
tulem nejlep‰ího sportovce roku
2004 byl ocenûn âestn˘ obãan
mûsta Bíliny, atlet Roman Musil. 

Roman je Ïenat˘, Ïije v Bílinû

a je zamûstnán jako sportovní in-

struktor v klubu TJ ZP Nola Tepli-

ce. Na XII. Letních paralympij-

sk˘ch hrách v Aténách 2004 obsa-

dil 1. místo ve vrhu koulí (10,26

m) v novém paralympijském re-

kordu a 5. místo v hodu diskem

(26,24 m). Je nûkolikanásobn˘m

mistrem âR ve vrhu koulí a v ho-

du diskem, vãetnû roku 2004 (9,70

m - koule a 26,46 m - disk). Je dr-

Ïitelem svûtov˘ch rekordÛ ve vrhu

koulí a v hodu o‰tûpem a drÏitelem

národních rekordÛ ve v‰ech tfiech

vrhaãsk˘ch disciplínách. Pfii udíle-

ní titulÛ Paralympionik roku 2004

se umístil na 4. - 10 místû. Slav-

nostnímu odpoledni byl pfiitomen

i starosta mûsta Bíliny, Josef Horá-

ãek, kter˘ pfiedal ocenûní nejlep‰í-

mu cviãiteli roku, Stanislavu ·Èast-

nému z TJ ZP Nola Teplice.  (es)

Bílina - Letos na sebe zima nechala opravdu
dlouho ãekat. Jak tvrdí Bedfiich Kubasta, vedoucí
ãistûní mûsta a svozu odpadÛ, dlouhé t˘dny bez
mrazu a snûhu pracovníky mûstsk˘ch technick˘ch
sluÏeb neukonej‰ily. 

„Zimní pfiípravu vozového parku provádíme pravi-

delnû v létû a na podzim, abychom pfii prvním záchvû-

vu zimy byli pfiipraveni. V zimním období drÏíme po-

hotovostní sluÏby po t˘dnu, vÏdy jeden technik, to zna-

mená fieditelka organizace, vedoucí dopravy a ãi‰tûní

mûsta, dispeãer, vedoucí komunikací a vefiejného

osvûtlení. Spoleãnû s námi drÏí sluÏby tfii fiidiãi.“

■ Jakou techniku máte k dispozici?
„Pro zimní údrÏbu máme 2 velká vozidla, Pragu

a · 706-MTS, a dvû malá vozidla multikára a traktor.“ 

■ Kde v‰ude v Bílinû provádíte posyp?
„Posyp se provádí ve tfiech trasách: trasou autobusu

vefiejné autobusové dopravy, po komunikacích v kop-

cích a na závûr na komunikacích v rovinách.“

■ Kolik je to silnic a chodníkÛ?
„Ve mûstû udrÏujeme pfies 50 km silnic a více neÏ

70 km chodníkÛ. Témûfi v‰echny silnice jsme schopni

udrÏovat sypaãi. S chodníky uÏ je to hor‰í, nejsou ná-

jezdy, chodníky jsou vysoké, místy úzké, uprostfied

jsou lampy vefiejného osvûtlení. Nemal˘ problém nám

dûlají vozidla parkující na zákazech nebo pfiímo na

chodnících. Vût‰í ãást chodníkÛ a pochÛzn˘ch cest

udrÏujeme mal˘mi sypaãi. Nepfiípustné chodníky mu-

síme sypat ruãnû, tím se práce prodluÏuje. Nemalou

ãást chodníkÛ také udrÏují sami obãané v sídli‰tích

a hlavnû pfied sv˘mi rodinn˘mi domky. Ov‰em nûkte-

fií si neuklidí ani pfied sv˘mi domy a je‰tû brání nám

v údrÏbû sv˘mi parkujícími auty.“           

Eva STIEBEROVÁ
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KULTURNÍ SERVIS

KC Kaskáda 
- program do 17. února

■ KINO HVùZDA
úter˘ 1. února od 18.00 hodin

stfieda 2. února od 17.30 a 20.00

hodin 

Snowboarìáci aneb mrtvej snû-
hulák, dobrej snûhulák 
Rendymu a Jáchymovi je koneã-

nû ‰estnáct a mÛÏou vyrazit na

svou první skuteãnou pánskou

jízdu na hory. Komedie, âR, 99

minut, MládeÏi pfiístupno. Vstup-

né: 70 Kã.

ãtvrtek 3. února od 18.00 hodin

pátek 4. února od 17.30 a 20.00

hodin 

Superprohnilí 
Philippe Noiret znovu v hlavní

roli pokraãování komediální série

reÏiséra Claude Zidiho. Komedie,

Francie, titulky, nevhodn˘ do 12

let. Vstupné: 60,- Kã 

Pravidelné pfiedstavení 
pro dûti: 
sobota 5. února od 15.00 hodin !!! 

Krtkova dobrodruÏství I. 
Krtek a autíãko, Krtek a kobe-

rec... Vstupné: 20 Kã, 61 minut.

úter˘ 8. února od 18.00 hodin

stfieda 9. února 

od 17.30 a 20.00 hodin 

Vymítaã ìábla: Zrození 
Po  druhé  svûtové  válce  objeví

archeologická expedice v africké

pou‰ti ztracen˘ kfiesÈansk˘ kostel.

Netu‰í, jaká skrytá hrÛza se zde

po léta skr˘vala. Horror, USA, ti-

tulky, nevhodn˘ do 12 let. Vstup-

né: 55 Kã.

ãtvrtek 10. února od 18.00 hodin

pátek 11. února 

od 17.30 a 20.00 hodin 

Cellular
Mladému muÏi (Chris Evans) za-

volá na mobil Ïena (Kim Basin-

ger) a tvrdí, Ïe byla unesena. (Ja-

son Statham). Thriller, USA, ti-

tulky, nevhodn˘ do 12 let. Vstup-

né: 55 Kã. 

úter˘ 15. února od 18.00 hodin 

stfieda 16. února 

od 17.30 a 20.00 hodin

Já, robot! 
Na místû ãinu nalézá detektiv ro-

bota Sonnyho. Spáchal vûdec se-

bevraÏdu, nebo ho tento robot za-

vraÏdil?! Sci-fi thriller, USA, ti-

tulky, nevhodn˘ do 12 let.  Vstup-

né: 55 Kã. 

Tradiãní mysliveck˘ ples

Bez pfiedsudkÛ aneb co se ‰patnû fiíká v posteli

Rodiãe, nebojte se prázdnin!

Dne 15. ledna 2005 zahájil pfied-

seda MS BofieÀ Bílina, tak jak jiÏ

ãtvrté desetiletí, „Tradiãní mysli-

veck˘ ples.“ Nové bylo pouze

opravené prostfiedí v kulturním do-

mû „Kaskáda.“ Pohodovou náladu

zaji‰Èovala hudba p. Lanûho „Pro-

log 97,“ která jiÏ tradiãnû hraje na

mysliveckém plese. 

V bohaté tombole bylo moÏné

kromû vûcn˘ch cen také vyhrát

daÀka, muflonku, srnu, divoãáka,

kaãery a baÏanty kohouty.

Do zvûfiinové tomboly zaji‰Èo-

vali myslivci baÏanty novû náku-

pem v baÏantnici na Konopi‰ti.

Vzhledem k úbytku drobné zvûfie

se v Bílinû témûfi deset let neloví

zajíc a baÏant pouze v minimálním

mnoÏství.

Ve‰keré peníze získané z v˘tûÏ-

ku tomboly jsou pouÏity na ozdra-

vovací program, krmivo pro zvûfi.

Kdo se nezúãastnil, mÛÏe jen lito-

vat, Ïe pfii‰el o pohodov˘ veãer.

Bofiivoj Kuãera, st.

Dûti se na nû tû‰í, ale pro mnohé rodiãe jsou stra-
‰ákem! Jarní prázdniny. Ne v‰ichni se na cel˘ t˘den
mÛÏeme uvolnit ze zamûstnání a ne kaÏd˘ z nás dis-
ponuje dostateãn˘m mnoÏstvím finanãních pro-
stfiedkÛ na nákladnou zimní dovolenou.  
■ Pfiímûstsk˘ tábor

DÛm dûtí a mládeÏe pro nû od 14. do 20. února pfii-

pravil pfiímûstsk˘ tábor. Dennû od 8.00 do 16.00 ho-

din je pfiipraven program vãetnû vycházek, náv‰tûvy

plavecké haly, soutûÏí a v˘tvarn˘ch ãinností, v rámci

kter˘ch se dûti seznámí s textilními technikami i pra-

cemi s keramickou hlínou a porcelánem. Pfiihlá‰ky

moÏno vyzvednout v recepci DDM v Havífiské ul.

A nutno odevzdat do 10. 2. 2005. Cena pfiímûstského

tábora: 700 Kã.

■ Hry na poãítaãích
V DDM, Havífiská ul., po dobu jarních prázdnin

dennû od 10.00 do 14.00 hodin. Cena: 10 Kã/hod.

■ Pfiírodovûdná sazka - soutûÏ
Ve ãtvrtek 17. února od 10.00 hodin. Cena: 5 Kã.

■ Malí lyÏafii vyrazí do Nové Vsi nad Nisou
Pouze pro lyÏafie pfiipravil DDM Bílina zájezd od

12. 2. do 19. 2. 2005 do Nové Vsi nad Nisou. Ubyto-

vání zaji‰tûno v Horské chatû Maják, lyÏafisk˘ vlek

(800 m) je 600 m od hotelu. V cenû 2400 Kã je uby-

tování, doprava, strava 5x dennû vãetnû pitného reÏi-

mu a doprovodn˘ program, kter˘ zahrnuje i v˘let do

Jablonce do Aquaparku s tobogány.

■ Pololetní prázdniny v Aquadromu
Pololetní prázdniny 4. února mohou dûti proÏít

v Aquadromu Most. DDM pro nû pfiipravil v˘let, od-

jíÏdí se v 10.00 hodin a návrat je plánován kolem

14.00 hodin. Cena 75 Kã, s sebou svaãinu a pití. Dûti

budou ve spoleãné ‰atnû.                                    (es)

PÛvabná a sexy Jana Paulová,

pfiíjemnû komunikativní a muÏn˘

Pavel Zedníãek. Ona: v dlouhole-

tém manÏelství s hudebním peda-

gogem, skladatelem a vynikajícím

jazzov˘m pianistou Milanem Svo-

bodou. On: nedávno rozveden˘,

nyní s pfiítelkyní, populární mode-

rátorkou Hankou Kousalovou.

Spolu v Mûstském divadle v Bíli-

nû, v premiéfie nového nastudování

vtipné konverzaãní komedie

o partnersk˘ch vztazích „Bez

pfiedsudkÛ,“ jejíÏ situace jsou nám

z bûÏného partnerského Ïivota dÛ-

vûrnû známé a tudíÏ uvûfiitelné.

Není pochyb o tom, Ïe „pod pefii-

nou se tûÏko fiíká ne.“ Pfiedstavení

Divadla Kalich, stfieda 19. ledna

a divadelní sál do posledního mís-

teãka nabit˘ natû‰en˘mi a vdûãn˘-

mi diváky. 

„Já chodím do divadla docela

pravidelnû,“ nechala se sly‰et Ale-

na Arpá‰ová. „Chodím i do Fontá-

ny na Setkání s osobností, které

dûlá Tonda Moravec. Takové kva-

litní divadlo v Bílinû dlouho schá-

zelo. Minule jsme byli na Du‰kovi

a Jana Paulová s Pavlem Zedníã-

kem se mi stra‰nû moc líbili! Bylo

to úÏasné! Nasmáli jsme se a pfied-

stavení bylo senzaãní. Pfií‰tû urãi-

tû pÛjdeme zase.“ Nutno zdÛraz-

nit, Ïe Pavel Zedníãek se ke

„sv˘m“ divákÛm v Bílinû zacho-

val skuteãnû velkoryse. Proti

v‰em striktnû dodrÏovan˘m uzan-

cím, Ïe totiÏ pfii koncertech a di-

vadelních pfiedstaveních je jaké-

koli fotografování zakázáno, Vác-

lavu Weberovi povolil pût zábûrÛ,

z nichÏ alespoÀ jeden na‰im ãte-

náfiÛm pfiedkládáme. 

Eva STIEBEROVÁ
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Jak s láznûmi na Kyselce?

Zbyteãnû uzavfiená ulice 5. kvûtna?

277

age comjunications

026/tp

Bílina - ¤idiãi se musí smífiit

s my‰lenkou, Ïe ulice 5. kvûtna zÛ-

stane nadále uzavfiena. 

V souãasné dobû vrcholí práce na

podchodu pro chodce a podjezdu pro

osobní automobily pod silnicí I/13,

které spojí ulici 5. kvûtna s rekreaã-

ní oblastí tenisov˘ch kurtÛ, minigol-

fu, koupali‰tû a s centrálním parko-

vi‰tûm. Podchod i podjezd budou

uvedeny do provozu koncem mûsíce

bfiezna. „Nelze to dopravnû vyfie‰it

tak, aby se ulice 5. kvûtna otevfiela,“

tvrdí místostarosta Pecháãek. „Ulice

dál zÛstane slepá, budou tam svo-

didla a bude moÏno pod ní podjet

i podejít. Bezpeãnost chodcÛ se tím

v˘raznû zv˘‰í.“ Stavební investice,

na níÏ se podílí stát, dosáhla v˘‰e 36

milionÛ korun.  Eva STIEBEROVÁ

Bílina -  âtyfii  dny  od  soboty

22. ledna do úter˘ 25. ledna strávili

v Bílinû dva stavební odborníci mos-

kevské spoleãnosti „VEL.“ Jejich

úkolem bylo zjistit a zmapovat sku-

teãn˘ stav objektÛ zdej‰ích lázní

a seznámit se s mûstem. „Jejich ná-

v‰tûvu beru jako pozitivní signál,

kter˘ nás moÏná posune o kousek

blíÏ k prodeji lázní,“ míní místosta-

rosta Roman ·ebek. „Z na‰ich refe-

rencí vypl˘vá, Ïe jde o spoleãnost,

která se kromû jin˘ch ãinností v po-

slední dobû zab˘vá také v˘stavbou

budov. Mûli jsme moÏnost prohléd-

nout si fotografie nového exkluziv-

ního hotelu, kter˘ VEL postavila

v centru Moskvy.“ Dle dojmu

místostarosty byli oba technici, in-

Ïen˘rka stavafika a technolog, s v˘-

sledky své prohlídky spokojeni. 

Eva STIEBEROVÁ

Recitaãní soutûÏ „O BofieÀskou ãarodûjnici 2005“
Porota zhodnotila celkem 58 recitaãních vystoupení jednotlivcÛ a re-
citaãních kolektivÛ v pûti vûkov˘ch kategoriích.

Recitaãní kolektivy - nedûlí se do

vûkov˘ch kategorií (M· nepostupu-

jí).

1. místo - 3. tfiída „KoÈata“ - M·

ÎiÏkovo údolí; 2. místo - recitaãní

kolektiv M· Aléská; 3. místo - 3. tfií-

da M· ·vabinského.

0. kategorie  (nepostupová)
1. místo - Jana Trubaãová - M·

ÎiÏkovo údolí; 2. místo - Petr Skut-

han - M· ·vabinského; 3. místo -

Tereza Láchová - M· ·vabinské-

ho.

1. kategorie (1. tfi. - 3. tfi. Z·).

1. místo - Ondfiej Kvûch - Z·

Aléská; 2. místo - Michal SlivoÀ -

Z· Aléská; 3. místo - Jakub Nov˘ -

Z· Lidická.

2. kategorie (4. tfi. - 5. tfi. Z·).

1. místo - Tomá‰ Weinhold - Z·

Aléská; 2. místo - Monika Opavová

- Z· Lidická; 2. místo Elena Kashit-

syna - Z· Lidická; 3. místo - Viktor

GlabazÀa - Z· Za Chlumem.

3. kategorie (6. tfi. - 7. tfi. Z·).

1. místo - Ivana Turková - Z· Li-

dická; 2. místo - Lubo‰ Katreniã -

Z· Lidická; 3. místo - Tomá‰ Va‰ek

- Z· Lidická.

4. kategorie (8. tfi. - 9. tfi. Z·).

1. místo - Luká‰ Brázda - Z· Li-

dická; 2. místo - Blanka Ztratilová -

Gymnázium Bílina; 3. místo - Klára

NiÏníková - Gymnázium Bílina.

Recitátofii na 1., 2. a 3. místech

postupují do okresního kola (mimo

kategorií matefisk˘ch ‰kol, které

konãí úãastí v kolech základních).

Okresní kolo probûhne 17. bfiezna

2005 v Regionální knihovnû v Tepli-

cích. SoutûÏící budou na soutûÏ po-

zváni písemnû pofiadatelskou organi-

zací DDM Teplice.

Vítûzové na prvních místech bu-

dou pozváni v ãervnu na slavnostní

odpoledne do Mûstského divadla v

Bílinû, kde jim bude pfiedáno pres-

tiÏní ocenûní „BofieÀská ãarodûjnice

2005.“ 

Petra ZaÈková, KC Kaskáda

ãtvrtek 17. února od 18.00 hodin 

pátek 18. února

od 17.30 a 20.00 hodin 

Pád do ticha 
V 80. letech se dva mladí horo-

lezci rozhodli zdolat vrchol Siu-

la Grande v Peru. Dokument,

VB, pfiístupn˘ od 12 let. 

Vstupné: 60 Kã. 

■ KULTURNÍ DÒM FONTÁ-
NA
sobota 5. února od 20.00 do

03.00 hodin

Ples rybáfiÛ

sobota 12. února 

od 20.00 do 02.00 hodin

Reprezentaãní
ples mûsta
Hraje orchestr BONIT. Oh-

Àostroj, barmanská show, vy-

stoupení mistrÛ svûta v elec-

tric-boogie, zpûvák Martin

Po‰ta. Veãerem provází mo-

derátor Rádia Agara Radek

Jirgl. Vstupné 250 Kã.

ãtvrtek 17. února 

od 19.00 hodin

Setkání s...  hereãka-
mi a zpûvaãkami
Zuzanou Norisovou
a Radkou Fi‰arovou.
„V Bílinû uÏ jsem jednou

zpívala a mám k ní specific-

k˘ vztah,“ prozradila Radka

Fi‰arová. „Îil tady mÛj ka-

marád Dan Va‰ut, kter˘

zemfiel mladiãk˘. Dal mi do

Ïivota stra‰nû moc a tohle

pfiedstavení bude moje

vzpomínka na nûj.“ Vstupné

25 Kã.

■ GALERIE POD VùÎÍ
V˘stava ruãních prací - Domov

dÛchodcÛ Dubí. VernisáÏ ve

stfiedu 2. 2. 2005 od 17.00 hodin.

Otevfieno: PO - PÁ 9.00 - 17.00,

SO - NE 10.00 - 16.00.

■ V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTE-
LA
V˘stava obrazÛ malífie Jaro-
slava Valeãky z Prahy. Verni-

sáÏ v pátek 4. 2. 2005 od 18.00

hodin.

■ KOSTEL NA ÚJEZDù:
6. února V˘stava ornátÛ a me‰-
ních rouch knûÏí - 17.00 hodin,

úvodní slovo: Mgr. Svatopluk

Va‰ut,

pfiedná‰ka: PhDr. Vít Honys.

11. února evangelick˘ knûz
a písniãkáfi SváÈa Karásek -

19.00 hodin.
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Stfielci mají
nového krále

Tradiãním novoroãním set-

káním stfielcÛ, spojen˘m s vol-

bou Krále a Mistra stfielcÛ, za-

hájili bílin‰tí stfielci z klubu

technick˘ch sluÏeb právû na-

stupující rok a novou soutûÏní

sezonu. Dvû desítky promrz-

l˘ch nad‰encÛ „postfielování

cílÛ“ v posilvestrovském ránu

nejprve pokou‰elo své ‰tûstí na

královsk˘ terã, stfiílelo se per-

kusní pu‰kou ráÏe .45. Nejblí-

Ïe desítce se trefil ing. Petr

Kolou‰ek a stal se tak Králem

stfielcÛ  pro rok 2005. Druh˘

speciální terã mûl rozhodnout,

kdo se stane stfieleck˘m mist-

rem.

Legendární pistolí Walter

PP v ráÏi .22LR se nejlépe tre-

fil Ivan Pastyfiík. Oba vítûzové

jsou zamûstnanci Severoães-

k˘ch dolÛ, a. s.

Milan Zábransk˘ ml.
(dopisovatel SSK MTs Bíliny)

Zimní turnaj ÏákÛ fotbalové ‰koly odstartoval
Bílina - V sobotu 22. ledna byl zahájen dlouhodob˘ zimní turnaj star-

‰ích a mlad‰ích ÏákÛ, kter˘ pofiádá kaÏdoroãnû bílinská Fotbalová ‰kola.

Leto‰ního roãníku se tradiãnû zúãastní na bílinském ‰kvárovém hfii‰ti

kvalitní Ïákovská druÏstva FK Teplice, FK SIAD Most, FK Chmel Bl‰a-

ny, Slavoj Îatec, FK Louny a pofiádající Fotbalová ‰kola Bílina. Turnaj

se hraje kaÏd˘ t˘den aÏ do poloviny bfiezna. Star‰í Ïáci mají hrací den v

sobotu, mlad‰í Ïáci kaÏdou nedûli. Zaãátky prvních zápasÛ jsou vÏdy od

9.30 hod., druhé zápasy zaãínají v 11.30 hod.

Zveme tímto v‰echny pfiíznivce mládeÏnické kopané.

Tuláãek pfiekonal ãesk˘ halov˘ rekord

Nohejbalov˘ turnaj pfiispûl na Asii
Bílina - V sobotu 22. ledna uÏ

od ranních hodin hostili bílin‰tí
nohejbalisté jedenáct spfiátele-
n˘ch muÏstev, z nichÏ nejvzdále-
nûj‰í dorazilo z Kralovic a ze
Îatce. Finále turnaje, jehoÏ v˘-
tûÏek byl urãen na konto oblast-
ního spolku âeského âerveného
kfiíÏe pro pomoc jihov˘chodní
Asii, se konalo v „zelené“ spor-
tovní hale. Z jedenácti muÏstev
rozdûlen˘ch do dvou skupin po-
stoupila do finále ãtyfii z I. a ãty-
fii ze II. skupiny. Hrálo se do de-
seti bodÛ na dva vítûzné sety. 

„SD Autodoprava Bílina se zú-

ãastÀuje Teplické nohejbalové li-

gy. Nûktefií z nás vãetnû mû hraje-

me je‰tû krajskou soutûÏ za Osek,“

vysvûtlil pofiadatel Karel BaÏant.

„UÏ pfied dvûma roky jsme vybra-

n˘m startovn˘m pfiispûli na oddû-

lení urologie teplické nemocnice.

Letos jsme se rozhodli alespoÀ

Nejlep‰ím hráãem turnaje byl Petr Matys (Osek) vpravo, na druhé stra-
nû sítû Jan Koryta (Golã Teplice).                                 Foto: Jan Vran˘

malou ãástku vûnovat oblastem

postiÏen˘m tsunami.“ 

Symbolick˘ ‰ek na 2000 Kã byl

v závûru turnaje slavnostnû pfiedán

Hanû Bere‰ové, zástupkyni fiedi-

telky oblastního spolku âeského

âerveného kfiíÏe v Teplicích. „Pe-

níze poputují na humanitární úãet

âs. âerveného kfiíÏe do Prahy.

V âeské republice jsme na nûj do

dne‰ního dne vybrali 5 milionÛ

300 tisíc korun.“

V̆ sledek: 1. Kralovice, 2. Osek

A, 3. Îatec, 4. Autodoprava SD

Bílina.          Eva STIEBEROVÁ

V nedûli 16. a 23. ledna se
v Praze na Strahovû uskuteãnil
Pfiebor Ústeckého kraje v kate-
gorii dospûl˘ch, dorostu, star‰í-
ho a mlad‰ího Ïactva. AK Bílina
porazil v poãtu medailí, v kate-
gorii dospûl˘ch a dorostu, v‰ech-
ny kluby Ústeckého kraje, kdyÏ
získal 9 titulÛ Pfieborníka Ústec-
kého kraje a celkovû nasbíral 17
medailí. 

Dal‰í 3 tituly z 11 medailí pfii-

vezli Ïáci. Z v˘sledkÛ: Dospûlí -

pfieborníci: 60 m: Duda 7,08, 800

m: Bajbora 2:00,27, v˘‰ka: ·Èastn˘

183, dálka: Lindová 510, tyã: Îiv-

nÛstka 420, trojskok: S˘kora

14,61, 2. místa: 200 m: Kalus

23,13, 60 m pfi.: Hauschke 8,77,

800 m: Kidora 2:00,67, dálka: S˘-

kora 648, v˘‰ka: Hauschke 180,

koule: Îofková 12,30, 3. místo:

400 m: Bajbora 53,99. Dorostenci

- pfieborníci: 60 m: Králová 8,02,

800 m: Johanna R.: 2:11,06, koule:

Tuláãek 19,10, 3. místo: 60 m:

Ferstel 8,07. Îáci - pfieborníci: 60

m pfi.: Vaníková 11,06, koule: Svo-

bodová 9,06, 300 m: Sat˘nek

49,53, 2. místa: 150 m: Sat˘nek

22,90, ·warzová 22,16, 60 pfi.: Ur-

banová 11,16, ‰tafeta 3 x 300 m:

·warzová, Uhríková, Urbanová

2:29,71, koule: Rosezinová 8,15,

Mafiík 9,81, 3. místa: 300 m: ·war-

zová 50,37, koule: Vaníková 7,92. 

12. ledna se dorostenec Vladi-

slav Tuláãek zúãastnil vefiejn˘ch

halov˘ch závodÛ v Jablonci  nad

Nisou a dokázal pfiekonat ãesk˘

halov˘ rekord ve vrhu 5 kg koulí.

Nov˘ ãesk˘ rekord má hodnotu

19,72 m a je o 31 cm del‰í neÏ re-

kord z roku 2000. (kÏ)

FK Jirkov v. SK SIAD Bílina 2:5 (2:3) 
Branky Bíliny: 25. (PK), 54., 82. Novák, 3., 38. Seidl.

Sestava 1. poloãas: Pohl -  Kovaãka - Christov, Heinrich, Beãvafiík -

Procházka, Moravec, Spáãil (28. Hasal), ·ulek - Seidl, Novák.

Sestava 2. poloãas: Pohl (82. Myslík) - Ma‰ata, Talacko Michal, Hasal,

Beãvafiík - Procházka, Moravec, Spáãil (70. ·ulek), Al Duleimí - Seidl

(81. Christov), Novák.                                     Oldfiich BUBENÍâEK

Foto: Václav Weber


