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„Goldeni„ vyhráli X. roãník

Bílinská volejbalová liga se zrodila 1. kvût-
na 1996. Do prvního roãníku vstoupilo 9
druÏstev: WC SRP·, Kometa, The golden
stars, Sokol, Doly, Tygfii /dne‰ní Deto/, Gymná-
zium,  Atletick˘ klub a HASU. Tato druÏstva
vytvofiila tradici, která letos vyvrcholila jiÏ X.
roãníkem, kter˘ byl zakonãen finálov˘mi boji
ve v‰ech tfiech divizích v sobotu 3. záfií.

Maratón 72 zápasÛ X. roãníku ozdobila pfie-

dev‰ím stfietnutí v I. divizi mezi obhájcem loÀ-

ského prvenství druÏstvem DUOS a jeho vyzy-

vateli - druÏstvy The golden stars a Sokol.

„Goldeni“, jak se druÏstvu mezi bílinsk˘mi vo-

lejbalisty fiíká , které zaloÏil Ing. Pavel ·lambo-

ra a pod názvem The golden stars pfiihlásil v ro-

ce 1996 do I. roãníku Bílinské volejbalové ligy.

Nyní hráli v sestavû: ·ibalda, Drtina, BlaÏek,

·rámek, Janou‰ek, Hudáková - Kalousová,

Tou‰ková, Bocsárová, Martinovsk˘.

V rozhodujících bojích se opírali o kolektiv-

ní v˘kon celého druÏstva, v nûmÏ vynikl v‰e-

strann˘ volejbalista Tomá‰ BlaÏek. Na smeãi

pak stále se zlep‰ující Martin ·ifalda podporo-

van˘ nahrávkou Gábiny Hudákové-Kalousové,

která v BVL uplatÀuje zku‰enosti získané

v druÏstvu Národní ligy.

Do I. divize postoupilo druÏstvo DETO, kte-

rému zfiejmû svûdãí spoleãné pravidelné trénin-

ky s „Goldeny“. Kromû zmínûn˘ch druÏstev na

sebe velk˘m zlep‰ením upozorÀovali Sokolo-

vé, ktefií ze v‰ech druÏstev BVL nejvíce vyuÏí-

vali pohostinství Tyr‰ovy zahrady k pravidelné-

mu pilnému trénování.

Do II. divize se vrací suverénní vítûz III. Di-

vize WC SRP·, které se stejnû jako druÏstva

DolÛ a TPS /T˘m posledních sil/ pot˘ká s ne-

dostatkem hráãÛ. Zklamáním pfiedev‰ím pro

pofiadatele byla absence SPORT CLUB TEA-

MU, kter˘ se na poslední chvíli omluvil ze zá-

vûreãn˘ch bojÛ.

K úãasti XI. roãníku BVL zvou pofiadatelé

dal‰í bílinské obãany.        Jaromír JIRÁSEK

Vítûzné muÏstvo BVL 2005 The golden stars. •  Boj WC SRP· o znovunavrácení do 2. skupiny x metalu (na snímku vpravo).           Foto: L. Laiblová

Kaskáda cup 2005
Bílina - V sobotu 3. záfií se ko-

nal v Bílinû na Kyselce tenisov˘

turnaj „Kaskáda cup 2005“. Turnaj

pofiádalo Kulturní centrum Kaská-

da ve spolupráci s mûstem Bílina.

Turnaje se zúãastnily i herecké ãi

pûvecké osobnosti:  pan Václav

Svoboda, Daniel Rous, Standa

HloÏek, Petr Rychl˘ a Le‰ek Se-

melka. Nechybûl senátor a primá-

tor statutárního mûsta Teplice pan

Jaroslav Kubera, starosta mûsta

Bíliny Josef Horáãek a dal‰í ãelní

pfiedstavitelé mûsta Bíliny.  „Mu-

sím podûkovat panu fiediteli KC

Kaskáda Moravcovi za tento turnaj

a hlavnû za lidi, které do Bíliny po-

zval. Celkem bylo 30 hráãÛ. Tur-

naj vyhrál pan J. Kubera, kter˘ si

vylosoval dobrého spoluhráãe. Já

s panem Takáãem jsme skonãili

tfietí, coÏ je „supr“ na to kolik mi je

a kolik váÏím,“ fiekl starosta Josef

Horáãek.

Jak˘ mûl pocit pan Jaroslav Ku-

bera z vítûzství? „No já jsem  v Bí-

linû jako doma, vÏdy, kdyÏ se tady

(Pokraãování na str. 6)

S. HloÏek a V. Svoboda ochotnû pózovali.                  Foto: M. Rendlová
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Václav HOVORKA,
69 let, dÛchodce:

„Myslím si, Ïe jarmark

je stejn˘ jako kaÏd˘

rok. Tak akorát. KaÏd˘

si tu nûco najde, dûti

i jejich rodiãe. Já

osobnû tu nic nepo-

strádám.“

Libu‰e POJEZNÁ,
64 let, dÛchodkynû:

„Jarmark je ãím dál

chud‰í. Rok co rok je

tu totiÏ ménû stánkÛ

a chodí i ménû lidí.

Myslím si, Ïe je‰tû

pfied pûti lety byl jar-

mark mnohem bohat‰í

a úspû‰nûj‰í.“

Manfréd STRNAD,
72 let, dÛchodce:

„Chodím na bílinsk˘

jarmark pravidelnû

a proto vím, Ïe ãím dál

tím více upadá. UÏ to

není jak to b˘valo dfií-

ve. Je tu i mnohem

ménû lidí a je to pfiede-

v‰ím kvÛli tomu, Ïe je

to tu chud‰í.“

Alexander KYKAL,
16 let, student:

„Jarmark je kaÏd˘ rok

stejn˘. Ne‰kodilo by

zmûnit atrakce. Pfiál

bych si tu více adrena-

linov˘ch kolotoãÛ ne-

bo vystoupení známûj-

‰ích zpûvákÛ a kapel

a ne jen rÛzné dechov-

ky pro dÛchodce.“

Jar. PEJSAROVÁ, 
36 let, uklízeãka:

„Program na jarmarku

je nezáÏivn˘. Uvítala

bych kapely, ale ne ta-

kové co jen rámusí

a slovÛm ani nerozu-

míte. Jarmark má i da-

leko ménû stánkÛ, coÏ

je velká ‰koda.“

Denisa RYCHLÁ,
12 let, Ïákynû:

„Na bílinském jarmar-

ku je to moc prima.

Jen tu postrádám stán-

ky s prst˘nky. Îádn˘

jsem tu totiÏ nena‰la.

Mohly by tu b˘t i zají-

mavûj‰í pouÈové atrak-

ce.“

Co se vám na leto‰ním bílinském jarmarku líbilo a co jste tu naopak postrádali?
Ptal se a fotografoval Jan VRAN¯

Budeme opût topit uhlím?
V poslední dobû velmi ãasto sly-

‰íme diskuse na téma dal‰ího zdra-

Ïení energií, konkrétnû plynu. Dle

sdûlení Energetického regulaãního

úfiadu stoupne od fiíjna cena  za

plyn v závislosti na regionu od

16,4 procenta do 18 procent. Mno-

ho lidí pfiem˘‰lí o tom, zda by ne-

bylo v˘hodnûj‰í vzdát se komfort-

ního vytápûní plynem a vrátit se

k tuh˘m palivÛm. Jak˘ dopad bude

mít zdraÏení plynu na ná‰ region

vysvûtlila Dagmar Drábková z Od-

boru Ïivotního prostfiedí v Bílinû.

„Mûsto Bílina má k dispozici do-

statek ekologick˘ch energetick˘ch

zdrojÛ. Energetick˘ systém tvofií

dodávka tepla v páfie z Elektrárny

Ledvice a plynovodní síÈ. V letech

1991 aÏ 1998 byly obãanÛm Bíliny

poskytovány státní pfiíspûvky na

ekologickou pfiestavbu systémÛ

vytápûní nebo ohfievu vody tuh˘mi

palivy a to aÏ do ãástky 15 tis. Kã

na jednu bytovou jednotku. Této

moÏnosti vyuÏilo více jak 500 ob-

ãanÛ a pfiispûlo tak ke zlep‰ení

kvality ovzdu‰í ve mûstû, které

vzhledem ke své poloze a okolní-

mu soustfiedûní prÛmyslové a ener-

getické v˘roby trpí ãast˘mi teplot-

ními inverzemi a to jak v letních

tak v zimních mûsících. Pokud se

po zdraÏení plynu lidé zaãnou vra-

cet k vytápûní neekologick˘mi tu-

h˘mi palivy, povede to jistû k vût-

‰ímu lokálnímu zneãi‰tûní, nárÛstu

koncentrace zneãi‰Èujících látek

v ovzdu‰í, zejména oxidÛ dusíku

a oxidu sifiiãitého, které se tvofií pfii

spalování uhlí a nárÛstu koncentra-

ce tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (pra-

chu). RovnûÏ se mohou objevit

pfiípady spalování odpadÛ, zejmé-

na plastÛ, které nezodpovûdn˘ ob-

ãan pouÏije jako palivo. V minu-

losti jsme se setkali s nejedním pfií-

padem a lidé by si mûli uvûdomit,

Ïe sv˘m pfiístupem nejen zneãi‰Èu-

jí vzduch  nebezpeãn˘mi látkami,

ale také velmi obtûÏují své okolí

pachem spalin, kter˘ vznikne pfii

provozu jejich topného zafiízení.

Dne‰ní trh nabízí velk˘ v˘bûr mo-

derních plynov˘ch kotlÛ s vysokou

úãinností spalování a dokonalou

regulací. To umoÏÀuje znaãné

úspory na provozních nákladech,

a tím i nahrazení vy‰‰í ceny tohoto

paliva. Lidé by mûli zváÏit své roz-

hodnutí dobfie, v nûkter˘ch pfiípa-

dech totiÏ to, co se jeví jako levné,

b˘vá v koneãném dÛsledku drahé.“

D. Drábková,
Odbor Ïivotního prostfiedí v Bílinû

Dagmar Drábková.  Foto V. Weber

Zákon ã. 101/2000 Sb. o ochranû osob-
ních dat a údajÛ a jeho dopad na konání
obãansk˘ch akcí - vítání dûtí do Ïivota,
gratulace star‰ím obãanÛm mûsta k Ïivot-
nímu jubileu nám nedovoluje zvát ma-
minky na vítání a jít za star‰ími lidmi ja-
ko gratulanti.

■ VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
Dovolili bychom si tímto milé maminky

a tatínky poÏádat o nahlá‰ení svého miminka

na matrice  pfii  MûÚ  v Bílinû,  ã. dvefií 206

I. poschodí, s rodn˘m listem miminka a ob-

ãansk˘m prÛkazem jednoho z rodiãÛ. Termín

vítání nov˘ch obãánkÛ se koná v tûchto

dnech:  27. 9. 2005  a 20. 12. 2005 v obfiadní

síni MûÚ v Bílinû. Uzávûrka nahlá‰en˘ch
dûtí je t˘den pfied konáním akce.

■ SVATBY
Svatby stfiíbrné (25 let), zlaté (50 let) a dia-

mantové (60 let) je tfieba nahlásit opût na ma-

trice po pfiedloÏení oddacího listu manÏelÛ.

Tuto událost mÛÏe pfiijít oznámit pfiím˘ pfií-

buzn˘ rodiny.

■ ÎIVOTNÍ JUBILEA
ZároveÀ Ïádáme obãany, ktefií by chtûli

oslavit Ïivotní jubileum osobní gratulací pra-

covníkÛ mûstského úfiadu, tj. 70 let, 75 let, 80

let a poté kaÏd˘ následující  rok, nechÈ se do-

staví na odbor ‰kolství a kultury pfii MûÚ

v Bílinû - boãní vchod ze Îelivského ulice.

Nahlásit jubilanta je moÏné pfiím˘m pfiíbuz-

n˘m rodiny.

Vzhledem k v˘‰e uvedenému zákonu, je

tfieba souhlasu zákonného zástupce jak pfii ví-

tání dûtí, tak v ostatních pfiípadech souhlas

s uvefiejnûním v Bílinském zpravodaji.   

Za matriku: 

Miloslava Uhrová
Za odbor ‰kolství a kultury: 

Alena Neubauerová

Informace pro obãany ohlednû v˘znamn˘ch událostí
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KULTURNÍ SERVIS

Z dÛvodu posunutí termínu

dokonãení poslední etapy re-

konstrukce v kulturním domû

Fontána, jsme byli nuceni pfie-

sunout nûkteré záfiijové pláno-

vané programy na mûsíc fiíjen.

Taneãní kurz tak zaãne aÏ

v fiíjnu.

■ Dámská jízda - show pro
Ïeny se bude konat ve ãtvrtek

13. fiíjna

■ Koncert skupiny Cocotte
Minute se pfiesouvá na pátek

21. fiíjna

■ Velká discoshow Ivana
Mejsnara z Prahy bude v pá-

tek 28.fiíjna

Tímto se v‰em na‰im ná-

v‰tûvníkÛm omlouváme za

zmûnu termínu, ale jsme rádi,

Ïe nakonec jsme nemuseli

v‰echny plánované programy

ru‰it (kromû bluesového veãe-

ru) a na vût‰inu pofiadÛ jsme

na‰li nejbliÏ‰í náhradní termí-

ny. Prvním programem v „no-

vém“ kulturním domû Fontána

tak bude v pondûlí 26. záfií po-

fiad „Setkání s... Královnou
s Miss âR 2005 - Lucií Krá-
lovou.

Vstupenky z pfiedprodeje
u pofiadÛ, které se pfiesunuly
na fiíjen, zÛstávají v platnosti!

DIVADELNÍ 
P¤EDSTAVENÍ 

PODZIM 2005
■ pondûlí 19. záfií 2005  od
19,00 hodin

SOUSEDKA - Luká‰ Vaculík,

Hana Seidlová. Francouzská

komedie. Cena: 160,- Kã

■ pondûlí 17. fiíjna 2005  od
19.00 hodin

NAHNILIâKO - Ch˘lková,

Kraus, Holubová, Klepl, Be-

cerra/Aichmajerová. Cena:

240,- Kã

■ ãtvrtek 24. listopadu 2005
od 19.00 hodin 

DRUHÁ KAPITOLA - Da-

vid Matásek,Valerie Zawad-

ská, David Prachafi, Martina

Hudeãková. Cena: 180,- Kã

■ pondûlí 12. prosince 2005
od 19.00 hodin 

POSLEDNÍ LÉTO SARAH
BERNARD - Marta Vanãuro-

vá, Vlastimil Harapes. Cena:

160,- Kã

Celková cena vstupného

(pfiízemí 2.-10. fiada) na 4

pfiedstavení záfií - prosinec

2005: 740 Kã. Cena perma-

nentky: 555 Kã

Dopisy ãtenáfiÛ...

FEJETON • FEJETON • FEJETON • FEJETON • FEJETON  

● TEPLICKÉ P¤EDMùSTÍ
Na Teplickém pfiedmûstí bydlím

uÏ bezmála 40 let. VÏdy jsem mûl to-

to místo rád, ale poslední dobou hle-

dám moÏnost jak odtud odejít. Situ-

ace se stává nezvladatelnou. V noã-

ních hodinách se vycházet nedá,

o spaní ani nemluvû. Mûl jsem psa,

ale dal jsem ho pryã, protoÏe jsem se

ho bál chodit venãit, pfieci jenom

jsem star‰í ãlovûk. V noci tu fiádí ja-

kési gangy a nikdo si pfied nimi není

niãím jist, a proto se ptám: „Jak je

moÏné, Ïe bûhem tak krátké doby, se

v této oblasti vyskytlo tolik obãanÛ

z Kladna, Prahy nebo Slovenské re-

publiky?“

Pisatel si nepfieje b˘t jmenován

O vysokém pfiílivu tûchto obãanÛ na
Teplické pfiedmûstí samozfiejmû vím.
BohuÏel v souãasné dobû neexistuje
Ïádná právní norma, která takovou
záleÏitost upravuje. Problém je hlav-
nû v tom, Ïe zákon neurãuje kolik
metrÛ ãtvereãních je na jednoho
obyvatele bytu. Pokud se toto ales-
poÀ neupraví, mÛÏe v jenom bytû
bydlet tfieba 40 lidí. V praxi to vypa-
dá tak, Ïe kdyÏ pfiijde majitel bytu na
úfiad a chce k sobû do bytu pfiihlásit
5 lidí, úfiednice je povinna je pfiihlá-
sit. Samozfiejmû, Ïe se tuto situaci
pokou‰íme fie‰it. Jednáme i s realit-
ními kanceláfiemi, aby uÏ do nájemní
smlouvy zadaly urãité podmínky, aby
se zabránilo této hromadné migraci.
Vinit mûsto z toho, Ïe za kaÏdou  ro-

dinu dostane zaplaceno, je scestné.
Stûhování z místa na místo a násled-
ná „vybydlenost“ tûchto lokalit je
opravdu alarmující, ale v této fázi
nemáme Ïádné zákonné páky, jak nû-
komu zabránit, aby se v urãitém mûs-
tû pfiihlásil.        Na dotaz odpovûdûl 

Josef Horáãek, 
starosta mûsta Bíliny

● SPÍCÍ INDIÁN 
VE STATIGRADU
Reaguji na ãlánek  v B. Z.   ã. 18

r. 2005 „Nov˘ trend cestování“. 

Je v‰e pravda co se v ãlánku pí‰e?

Je! ProtoÏe jsem tam byl letos v srp-

nu. Kde? V kempu ve Statigradu

u hotelu Alan. Seriózní cestovní kan-

celáfi neklame. Mofie se v Chorvat-

sku pfiedstavovat nemusí. Co je

ov‰em navíc, je národní park Pakle-

nica. Turisté jásejte. Horolezci na-

jdete tu svÛj ráj. Schází se tu Evropa.

Ráno mofie, veãer hory nebo obráce-

nû. Je stále na co se dívat. Obdivu-

hodná flóra. Horská koza na vás ne-

poãká. Turistické trasy pro prarodiãe

s vnouãaty i pro velmi nároãné vyso-

kohorské nad‰ence. Nabízí se histo-

rie, jeskynû Manita peã a hlavnû du-

‰e romantická zaplesá. Doporuãuji

dobrou obuv, batoh, ãutoru a ãepici.

Vidûl jsem ãeské turisty v sandálech

pfii v˘stupu na Aniãa Kuk (712

m.n.m), snad jsou v pofiádku. Poãítat

se vstupn˘m. V kempu klid, pohoda

a ãistota. SluÏby v hotelu i s bazé-

nem. Dostatek restaurací a cukráren

s je‰tû pfiijateln˘mi cenami. Vafiíme

si ,ale sami. Bramborák je brambo-

rák. Komunikativní delegát Bob

a západy slunce. Není tam luxus, ale

pro vût‰inu bûÏn˘ch pracujících od-

poãinkov˘ ráj. NezapomeÀte foto-

pfiístroje a kdo má, do hor i daleko-

hled. Nad tím v‰ím, ve dne v noci

k nebi hledí leÏící indián. Lze jej na-

jít v panoramatu hor pfii pohledu

z pláÏe. Tímto chci podûkovat C.k.

Ternotour za pfiíjemné chvíle u mo-

fie.                 Stanislav Pták, Bílina

Kam s ním?
Tak nám pomalu zaãíná podzim.

Listí je‰tû neÏloutne, svítíãko sluní

co to dá, jakoby nám chtûlo vyna-

hradit leto‰ní podivné léto. Nostal-

gie z podzimu je‰tû nepfiichází, ale

o to víc láká na místa, kam se ãlo-

vûku moc nechce aÈ uÏ pr‰í nebo je

vedro. Proto jsem se vydala na na-

‰í dominantu mûsta. Aãkoliv byl

víkend, nepotkala jsem Ïivou du‰i.

Procházka byla celkem pfiíjemná

aÏ na pár detailÛ, které mi v pfií-

rodní rezervaci moc nesedûly. 

V prvé fiadû mû zaujala hromád-

ka betonu na horním patfie BofieÀ-

ského tábofii‰tû. PoloÏila jsem si

proto otázku: „Kde se to tady asi

vzalo? Îádn˘ ‰etfiílek co rozváÏí

smetí po okolí a vyhazuje ho po

‰karpách to urãitû nepfiivezl! Na to

jsou lidé opatrní, aby si huntovali

své ·kody 105, Favority a jiné po-

váleãné bombarìáky po cestû, kte-

rá sem vede.“ Po chvilce pozoro-

vání jsem pokraãovala v cestû na

vrchol. Do‰la jsem aÏ k ceduli

s pofiadov˘m ãíslem 10 pod jiÏním

svahem. Podivnû se k˘vala ve vût-

ru, a tak jsem chvíli ãekala, jestli

nespadne. Tak mû napadlo, jak je

asi pfiipevnûná. Nejsem sice odbor-

ník na to, jak pfiipevnit ceduli

u cesty, ale hned mi do‰lo, kam asi

patfiil beton, kter˘ se povaloval

u tábofii‰tû. Ve vykopané dífie byla

cedule pouze „utemovaná“ hlínou

a kamením. Na povrchu jen tak

trochu, aby se nefieklo trochu beto-

nu a kamení. Druhá noha byla pou-

ze nasazená na zbytku ufiízlé cedu-

le. Tak jsem si tak fiíkala, Ïe by by-

lo dobré vypátrat, kdo vlastnû

udûlal takovou spou‰È. A tak jsem

bûhala, telefonovala a vlastnû jsem

zjistila, tedy nezjistila nic. Trochu

mi to pfiipomnûlo NerudÛv fejeton,

z kterého jsem si pÛjãila název

a tfiebaÏe to vypadá jako banální

vûc, setkáváme se s podobn˘mi

pfiípady na kaÏdém kroku. Pfiíslu‰-

né úfiady se od hromádky betonu

samozfiejmû distancovaly. Na za-

ãátku byl zfiejmû dobr˘ úmysl, ale

není nad to, udûlat práci pofiádnû

a po sobû uklidit. NezapomeÀme,

Ïe jak se budeme k pfiírodû chovat,

tak se bude ona chovat k nám.        

Lada LAIBLOVÁ

● Chtûla jsem se touto cestou ze-
ptat, jestli se do budoucna poãítá

s opravami chodníkÛ. Napfiíklad

v ul. B. Nûmcové je  chodník v tak

dezolátním stavu, Ïe se musí cho-

dit po silnici.  Dûkuji p. Janáková

V leto‰ním roce jsme dotace na
opravy komunikací vyãerpali, ale
pfiedpokládáme, Ïe s dal‰ími opra-
vami zaãneme v pfií‰tím roce.
Opravy by se mûl doãkat i chodník
v ul. B. Nûmcové.

Místostarosta pro vûci investiãní
Milan Pecháãek
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S nástupem dal‰ího ‰kolního
roku nastává  mnoho povinností
aÈ uÏ pfiíjemn˘ch nebo tûch, které
bychom odsunuli na neurãito.
Jednou z tûch mil˘ch povinností
je urãitû vítání tûch dûtí, které
prvním rokem zasednou do ‰kol-
ních lavic.

„V rámci celkové bezpeãnosti na-

‰ich prvÀáãkÛ nám jistá firma vyro-

bila reflexní pásky, které  jsem 1. zá-

fií rozdal ve v‰ech ‰kolách v Bílinû.

V‰em prvÀáãkÛm jsem osobnû po-

pfiál hodnû úspûchÛ a doufám, Ïe se

jim ve ‰kole bude líbit. Na Základní

‰kole Za Chlumem se posunul ter-

mín nástupu do ‰koly z dÛvodu do-

konãovacích prací na oknech a do

‰koly ‰ly dûti aÏ 5. záfií.“

■ S nástupem dûtí do ‰koly se bu-
de muset ohlídat bezpeãnost na
silnici. Pfiipravuje se nûjaké bez-
peãnostní opatfiení?

„Od Severoãesk˘ch dolÛ v Bílinû

jsme dostali finanãní dar ve v˘‰i 500

tisíc Kã na dvû svûtelné cedule, kte-

ré budou fiidiãÛm signalizovat oka-

mÏitou rychlost. Jedna cedule bude

umístûna na PraÏské ulici a druhá na

Teplickém pfiedmûstí. V souãasné

dobû probíhá jednání o umístûní tfie-

tí cedule a to na hlavní silnici smû-

rem na Teplice, která láká hlavnû

„motorkáfie“ k rychlé jízdû. Dou-

fám, Ïe dojde alespoÀ k ãásteãnému

sníÏení rychlosti ve mûstû a hlavnû

u pfiechodÛ pro chodce.“

■ Bude se navy‰ovat poãet ãlenÛ
Mûstské policie?

Na zasedání zastupitelstva se jed-

nalo o nav˘‰ení stavu MûP.  Situace

v nûkter˘ch lokalitách sídli‰È se stá-

vá neúnosnou a pohyb stráÏníkÛ by

tam mûl b˘t urãitû ãastûj‰í. Z mana-

gementu MûP odejdou dva zamûst-

nanci a budou pfiefiazeni do „ulice“.

Na zastupitelstvu se rozhodlo, Ïe se

uvolní finanãní ãástka na dal‰ích 5

stráÏníkÛ z rozpoãtu, i kdyÏ jinde

nám tyto peníze budou chybût.

Osobnû jsem psal dopis panu minis-

tru Bublanovi ohlednû navy‰ování

poãtu ãlenÛ MûP, protoÏe situace za-

ãíná b˘t neudrÏitelná. Mûstské poli-

cii jsme pfiedali vÛz ·koda Felicia

Combi, a tím posílili jejich vozov˘

park.“

■ BOJ S VùTRN¯MI ML¯NY
Tak si asi pfiipadají bílinské

Technické sluÏby. âerné skládky

rostou jako houby po de‰ti. „Je to

bûh na dlouhou traÈ. Jednu skládku

uklidíme a dal‰í se objeví nûkde

jinde. V souãasné dobû likviduje-

me tfii velké ãerné skládky, které se

prÛbûÏnû  bûhem roku objevují.

Prakticky od roku 2000 likviduje-

me stejné skládky.  GaráÏe pod pa-

sovkou jsou pfiímo lákadlem pro

ty, co chtûjí nûco vyhodit. Jak se

nûkde objeví prázdná garáÏ, tak za

pár dní je uÏ zcela zaplnûna odpa-

dem. Znovu chci pfiipomenout, Ïe

na místû b˘val˘ch kasáren je zfií-

zen sbûrn˘ dvÛr, kde je moÏné za

minimální poplatek  odloÏit nepo-

tfiebné vûci. Je to urãitû lep‰í neÏ

nûco jen tak nûkam vyhodit,“ zdÛ-

raznil Tomá‰ Pulchart z Odboru Ïi-

votního prostfiedí v Bílinû.    (lal)

âestná cena paní AlÏbûtû Fialové
Bílina - 7. záfií pfievzala AlÏbû-

ta Fialová z rukou pana starosty
Josefa Horáãka Cenu „RADY
MùSTA“, za celoÏivotní práci
pro jeho rozvoj. Paní AlÏbûta Fi-
alová se aktivnû angaÏuje v Klu-
bu dÛchodcÛ. Pro ãleny pofiádá
rÛzné zájezdy do v‰ech koutÛ re-
publiky, zaji‰Èuje odborné  pfied-
ná‰ky a besedy.

V‰em nezi‰tnû pomáhá a usiluje

o to, aby dÛstojnost Ïivota ve stáfií

patfiila v‰em. Jak nám sama po

slavnostním ceremoniálu, kde za-

zpívaly ãlenky pûveckého souboru

Schola Viva pod vedením Mgr.

Mary‰ky,  fiekla: „Hlavnû musím

v‰em podûkovat a poznamenat, Ïe

v‰e není jen moje zásluha. Aktiv-

ních ãlenÛ má ná‰ klub samozfiej-

mû více. Opravdu mû to dojalo,

vûk Ïije plnû aÏ tenkrát, kdyÏ dru-

hému dá více neÏ sobû“.

(lal)

protoÏe jsem to vÛbec neãekala.“

A co by vystihlo paní AlÏbûtu Fia-

lovou nejlépe? Asi úsloví, Ïe „ãlo-

AlÏbûta Fialová pfiebírá Cenu „RADY MùSTA“ z rukou starosty Josefa
Horáãka.                                                                       Foto: V. Weber

Starosta mûsta Bíliny J. Horáãek vítal prvÀáãky.              Foto: V. Weber

âerná skládka pod pasovkou. 

■ LÁVKA NAD P¤ECHODEM 
PRO CHODCE
Jak zajistit bezpeãnost silniãních

pfiechodÛ a omezit na minimum

nebezpeãí, které tyto pfiechody

sk˘tají, v souãasné dobû fie‰í mís-

tostarosta pro vûci investiãní Milan

Pecháãek. „UvaÏujeme o vybudo-

vání „lávky“ nebo pfiemostûní nad

pfiechodem pro chodce u Hlavního

nádraÏí. Není to vûc, která se dá

vyfie‰it jen tak od stolu. Nechali

jsme si proto zpracovat studii

vlastnû“ náãrt“, abychom zjistili,

jak bude v‰e zapadat do okolí. Ne-

jde jen o to namalovat lávku, ale

„náãrt“ musí obsahovat skuteãnos-

ti, se kter˘mi musíme poãítat. Na-

pfiíklad dÛleÏitá je statika, kon-

strukce, ale i vzhled. Po zhodnoce-

ní celého návrhu budeme Ïádat

pfií‰tí rok o dotaci na projektovou

dokumentaci. Termíny dotaãních

titulÛ jsou vyhla‰ovány na jafie,

takÏe do té doby bychom  chtûli

mít zpracovanou  studii a mûlo  by 
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a uÏ mít rozhodnuto, jak˘m smû-

rem se projektová dokumentace bu-

de ubírat. Pro zv˘‰ení bezpeãnosti

chceme nechat zhotovit tûsnû pfied

pfiechodem pro chodce brzdící, troj-

rozmûrn˘ pás. Urãitû se najdou lidé,

ktefií lávky vyuÏívat nebudou a tak

se i nadále budou vystavovat ne-

bezpeãí, ale vûfiím, Ïe rozumn˘ch

lidí je víc a tuto inovaci uvítají.“

■ U LIDLU VYROSTE 
„BENZINKA“
Pozorn˘m obãanÛm urãitû neu-

nikl pohyb dûlníkÛ a rÛzné staveb-

ní techniky u marketu Lidl. Na

prostranství za obchodním stfiedis-

kem vyroste nová benzinová pum-

pa znaãky Jet. Nová „benzinka“ by

mûla b˘t plnû modernû vybavena,

takÏe nebude chybût klasická myã-

ka aut ani ruãní myãka (wap).

Mûsto si nezadalo podmínku do

smlouvy, kdy musí b˘t stavba

ukonãena, ale pfiedpokládá se, Ïe

do konce roku 2005 bude  benzi-

nová pumpa dokonãena.       (lal)

■ OBâANÉ SI VYBRALI 
NÁMùSTÍ
V galerii Pod vûÏí v infocentru

byla zvefiejnûna anketa, kde byly

vystaveny v‰echny tfii námûty ve

formû studií. Vystaveny byly také

na PP.I v samoobsluze. Obãané tak

mûli moÏnost vybrat si jednu ze

studií, která se jim nejvíce líbí

a dát jí svÛj hlas. Ankety se zúãast-

nilo nûco pfies 500 lidí, coÏ je na

poãet obyvatel v Bílinû pomûrnû

málo.

První dvû místa obsadily návr-

hy pana Ing. Bádala a Ing. Volma-

na, které se li‰í jen velmi mal˘m

rozdílem hlasÛ. „Svoláme jednání

politick˘ch stran, které tyto návrhy

vyhodnotí a eventuálnû doplní nû-

kter˘mi námûty. Samozfiejmû, Ïe

budeme respektovat názory obãa-

nÛ. Budeme hledat dotaãní tituly

na zpracování projektové doku-

mentace i na realizaci samotného

námûstí. Zpracování projektové

dokumentace by mûlo zaãít na pfie-

lomu roku 2005 a bûhem roku

2006. Samotná rekonstrukce zaãne

na jafie 2007.“ Vysvûtlil místosta-

rosta M. Pecháãek.

■ ZÁKAZ TÁBO¤ENÍ 
POD BO¤ENùM
JelikoÏ je tento zákaz velice

spornou záleÏitostí, sejdou se zá-

stupci z Odboru Ïivotního prostfie-

dí s paní starostkou obce Hrobãice

na Mûstském úfiadû v Bílinû.

K projednávání této vûci bude pfii-

NeÏ zasedala rada mûsta
Poslední jednání rady mûsta jsme zahájili tím, Ïe jsme se jeli podívat

na skládku Chotovenka a to z nûkolika dÛvodÛ. Urãitû není od vûci se

pfiímo podívat na místo, o kterém jednáte, zvlá‰È, kdyÏ jde o miliony. Pro-

hlédli jsme si skládku, jímky odpadních vod a stávající monitorovací vr-

ty. Zpáteãní cestou jsme se vraceli pfies rekultivovanou v˘sypku a byla

jsem mile potû‰ena, Ïe plochy, kde byla dfiíve v˘sypka, jsou velice pûk-

nû, upravené. Jsem ráda, Ïe se tûmto plochám vûnuje dostatek pozornos-

ti. V budoucnu by se v tûchto místech mûla vybudovat oddechová zóna.

Pfied pfií‰tí radou mûsta máme v plánu nav‰tívit azylov˘ dÛm v DÛlní

ulici a tzv. buÀkovi‰tû u kasáren.                      Mgr. Eva Böhmová 

Rada mûsta Bíliny na své 17. schÛzi konané dne 7. záfií 2005 mimo jiné: 
ULOÎILA:

■ Odboru nemovitostí a investic
(ONI) zajistit ostrahu v areálu b˘-

valé Z· Teplické Pfiedmûstí.

■ Místostarostovi pro vûci inves-
tiãní jednat s firmou NeXA, s. r. o.,

Praha o moÏném vypracování  in-

formaãního memoranda o lázních

v Bílinû.

■ Finanãnímu odboru pfiipravit na
jednání ZM materiál se zámûrem

prodeje vily v ul. Teplická. 

■ Vedoucímu ONI spoleãnû s Ing.
arch. Abrahamem zpracovat moÏ-

nost roz‰ífiení a rekonstrukce spor-

tovní haly v Tyr‰ovû zahradû a zá-

roveÀ pfiedloÏit návrhy na novou

víceúãelovou halu. 

ROZHODLA:
■ Nejv˘hodnûj‰í nabídkou z na-
bídkového fiízení na poskytování

sluÏeb poji‰Èovacího makléfie na

poji‰tûní majetku mûsta je nabídka

firmy STACH & I.P., a.s. Most. 

SOUHLASÍ:
■ S v˘konem managementové pé-
ãe, pro Bílinskou pfiírodovûdnou

spoleãnost Gymnázium Bílina,

v rámci plánu péãe o krajinu, na

vrchu Kostrlík,  v k.ú. Bílina, za

podmínek uveden˘ch v rozhodnutí

Správy Chránûné krajinné oblasti

âeského stfiedohofií. Managemen-

tová péãe bude provádûna na vlast-

ní náklady a na vlastní nebezpeãí. 

Z¤ÍDILA:
■ Dle § 167 zákona ã. 561/2004
Sb. ‰kolské rady pfii Z· Bílina,

Aléská 270, Z· Bílina, Za Chlu-

mem 824 a Z· Bílina, Lidická

31/18. 

VYDALA:
■ Volební fiád ‰kolsk˘ch rad zfiíze-
n˘ch pfii  Z· Bílina, Aléská 270,

Z· Bílina, Za Chlumem 824 a Z·

Bílina, Lidická 31/18.  Volební fiád

nab˘vá úãinnosti 15. 9. 2005. 

VZALA NA VùDOMÍ:
■ Informaci místostarosty pro vûci

neinvestiãní (p.·ebek) o jednáních

ohlednû vykoupení pozemkÛ na

prÛmyslovou zónu. 

■ Informaci místostarosty pro vûci

neinvestiãní o postupu prací na

virtuálních stránkách mûsta. 

■ Splnûní usnesení, kter˘m bylo

místostarostovi pro vûci neinves-

tiãní uloÏeno pfiipravit moÏnost

provozování sportovní haly v Tyr-

‰ovû zahradû v zimním období.

Do konce kalendáfiního roku bude

mít sportovní halu ve správû Z·

Lidická. Tajemník MûÚ Bílina  

Kvûch Ladislav

Tuláãek na radnici
Bílina - V pondûlí 29. 8. 2002

pozval pan starosta Josef Horá-
ãek na radnici  Vladislava Tuláã-
ka, kter˘ získal stfiíbrnou me-
daili ve vrhu koulí na mistrov-
ství svûta v marocké Marraké‰i.
Pozvání na radnici pfiijal tatínek
a trenér v jedné osobû Vladislav
Tuláãek a  prezident Atletického
klubu v Bílinû JUDr. Jaromír ¤í-
ha. V. Tuláãka mimo tatínka tré-
nuje Jaroslav Brabec, kter˘ se
stal r. 1973 mistrem Evropy ve
vrhu koulí v hale. V souãasné do-
bû trénuje i nejlep‰ího ãeského
koulafie Petra Stehlíka.

„Jsem rád, Ïe mohu osobnû po-

zdravit takov˘ sportovní talent ja-

k˘m bezesporu jste.“ Tûmito slovy

pfiivítal pan starosta jednoho z nej-

vût‰ích talentÛ, kterého Atletick˘

klub Bílina má. Setkání probíhalo

v pfiátelské atmosféfie, kde pan Tu-

láãek st. pfiipomenul, Ïe je nutné

neustále trénovat a hlavnû neu-

snout na vavfiínech. V. Tuláãek stu-

duje  gymnázium v Duchovû. Ve-

dení ‰koly mu vy‰lo vstfiíc a povo-

lilo mu individuální studium,  jak

sám fiekl: „v‰e stíhám, i kdyÏ tré-

nuji skoro kaÏd˘ den a ãas si najdu

i na kamarády nebo poãítaã. Prostû

dûlám v‰e jako ostatní, jen musím

hodnû trénovat a pilovat techniku.

Zajímá mû i hod diskem, a tam

opravdu s technikou zaostávám.

TakÏe mám pofiád co vylep‰ovat.“

Pan starosta nakonec zdÛraznil,

„Ïe kdyÏ má nûkdo takov˘ talent,

musí se mu opravdu vûnovat, pro-

toÏe spousta lidí se vûnuje napfií-

klad sportu, ale nikdy nedosáhnou

na metu nejvy‰‰í. Jak se fiíká „hod-

nû povolan˘ch, ale málo vyvole-

n˘ch“, a já jsem ze srdce rád, Ïe za

ná‰ Atletick˘ klub soutûÏí nûkdo,

kdo má vrozen˘ talent.“ Nakonec

pfiedal pan starosta Vladislavu Tu-

láãkovi vûcné dary. 

PRONÁJMY TùLOCVIâEN
Pronájmy tûlocviãen na b˘valé Z· Teplická a v Zelené hale „Na

Tyr‰áku“ se zaji‰Èují na Základní ‰kole Lidická. 417 823 170 od
7.00 - 15.00 hodin, paní Knapíková.   Místostarosta Roman ·ebek
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■ KAMEROV¯ SYSTÉM
Bílina - Zabránit kriminalitû se

dá rÛzn˘mi zpÛsoby. Jedním z nej-

spolehlivûj‰ích jsou bezesporu  ka-

mery. Mûsto Bílina se rozhodlo po-

moci Mûstské policii a za podpory

dotace z programu prevence krimi-

nality PARTNERSTVÍ 2005  dojde

k roz‰ífiení mûstského kamerového

systému. Jak cel˘ systém bude fun-

govat a kde v‰ude kamery budou

umístûny, nám povûdûl pan Marcel

·piãka, fieditel MûP.

„V nejbliÏ‰í dobû pfiibudou v Bí-

linû dvû monitorovací kamery.

Jedna bude umístûna na PraÏském

sídli‰ti I. na bloku 103 v Beze-

jmenné ulici. Kamera bude snímat

malé parkovi‰tû mezi bloky 102

a 103, velké parkovi‰tû pod nákup-

ním centrem a co je velmi dÛleÏi-

té, Ïe bude monitorovat okolí zá-

kladní ‰koly. V minulosti jsme tu

mûli velké problémy s bezdomov-

ci a rÛzn˘mi osobami pod vlivem

alkoholu nebo psychotropních lá-

tek, ktefií naru‰ovali plynul˘ chod

‰koly. Stejnû tak chceme sníÏit kri-

minalitu na PraÏském pfiedmûstí

II., kde bude kamera umístûna na

domû pfiímo naproti prodejnû po-

travin a Komplex clubu v ul. Síbo-

va, kde bude stejnû jako na PP I.

kamera sledovat plochu parkovi‰-

tû. Hlavním cílem je co nejvíce

omezit vykrádání aut v tûchto vy-

bran˘ch lokalitách. I nadále bude-

me peãlivû vybírat místa, kam bu-

deme postupnû kamery umísÈovat.

V souãasné dobû jednáme o dvou

místech, kde v budoucnu kamery

pfiibudou. Jedná se hlavnû o ulice

âapkova a Mostecká. V Mostecké

ul. se nám v prvé fiadû jedná o sle-

dování parku naproti ‰kole.

Jaké bylo soustfiedûní krouÏkÛ aerobicu DDM
Posledních deset dní v srpnu se

dûti z krouÏkÛ aerobicu CIK -

CAK a CAVIKY pfiipravovaly na

novou sezónu. Soustfiedûní probí-

halo jiÏ druh˘m rokem v Nové Vsi

nad Nisou v penzionu „Maják“.

Krásná pfiíroda, lesy plné hub a bo-

rÛvek, skvûl˘ personál a domácí

strava, tak to nás ãekalo.

KaÏdé ráno zaãínalo rozcviãkou

pod vedením v˘borného „sporÈá-

ka“, kter˘m se stal jeden tatínek.

Pak následovala bohatá snídanû

formou bufetu. Ta byla u dûtí velmi

oblíbená. Dopoledne a odpoledne

nás ãekal dvoufázov˘ trénink na

hfii‰ti u penzionu. KdyÏ nám poãa-

sí nepfiálo, byla nám poskytnuta tû-

locviãna v místní základní ‰kole.

Mûli jsme hodnû práce, ale i zába-

vy. V rámci tréninku jsme zdolali

vrchol Je‰tûdu a dal‰í den vrchol

rozhledny âerné Studnice a pro‰li

jsme se krásn˘ch 15 kilometrÛ.

Aby si dûti odpoãinuly od cviãe-

ní a v˘‰lapÛ, mûli jsme i soutûÏ

v netradiãních úãesech a líãení,

hráli jsme vybíjenou, sbírali hou-

by, borÛvky a nakonec nechybûla

i pÛlnoãní stezka odvahy. V pátek

jsme odjeli na celodenní v˘let do

Centra Babylonu. Náv‰tûva aqua-

parku, muzea hlavolamÛ a luna-

parku se dûtem moc líbila. Nechy-

bûla ani pusinka na dobrou noc od

sv˘ch prozatímních maminek, a to

pro nás bylo „nároãné“, protoÏe 30

dûtí je 30 dûtí.

ZáÏitkÛ za tûchto deset dní bylo

opravdu hodnû a dûkuji za nû.

Závûrem bych chtûla podûkovat

v‰em rodiãÛm, ktefií se mnou pro-

Ïili konec prázdnin a se v‰ím mi

pomohli. Podûkování patfií i dû-

tem, protoÏe byly moc hodné

a udûlaly kus práce a já vûfiím, Ïe

na‰e nová sezóna bude opût úrod-

ná na v˘hry jako ta loÀská, protoÏe

„moje“ dûti, jak jim fiíkám, si to za-

slouÏí.                Vûra Ryjáãková,
DDM, odd. tûlov˘chovy

Kaskáda cup 2005

(Dokonãení ze str. 1)
hraje nûjak˘ turnaj, tak rád pfiije-

du. Trochu mi tu vyãítají, Ïe mám

dobr˘ho parÈáka, ale myslím, Ïe je to

zbyteãná v˘ãitka, protoÏe to co on

uhraje, tak zase já zkazím. V posled-

ní dobû jsem nemûl moÏnost hrát a je

to trochu vidût (nebylo) a je tu

spousta dobr˘ch hráãÛ.“

Pana Kuberu nevyvedla z míry

ani otázka ohlednû koufiení, protoÏe

ihned po zápase si „jednu“ zapálil.

„UÏ mi bylo ‰patnû, protoÏe jsem

byl odhalovat mozaiku na Obchodní

akademii v Teplicích a tam se samo-

zfiejmû koufiit nesmûlo, tak jsem mûl

velk˘ absÈák. Cestou do Bíliny jsem

to sice dohánûl, ale je‰tû pofiád mi

chybí tak 20 cigaret do denního limi-

tu. Já koufiím rád a není to Ïádná zá-

vislost, protoÏe koufiím, kdyÏ musím

a to je skoro pofiád. Nevzdám se to-

ho co budu Ïiv a to budu dlouho. Na

dal‰í turnaj urãitû zase pfiijedu, ze-

jména, kdyÏ jsou tady tak bezvadn˘

pofiadatelé, ktefií mi vyhradí jeden

kurt jako kufiáck˘, coÏ je dokonal˘.“

Komu to velice dobfie sedlo na

kurtu a nejen na televizní obrazovce,

byl Petr Rychl˘. Jaké mûl pocity

z turnaje, proã protestoval a kdo je

mu sympatick˘, fiekl: „Hrálo se mi

velice dobfie, ale podle v˘sledku to

tak uÏ nevypadá. Hlavní je, Ïe turnaj

se povedl, je tu pûkné prostfiedí, fan-

tastick˘ diváci a kdyÏ mû pozvou,

pfiijedu zase. Musel jsem podat pro-

test, protoÏe bûhem soutûÏe se zmû-

nily podmínky, tím pádem jsme za-

hráli pfiedãasné semifinále. Forma,

kterou mûl mÛj spoluhráã pan Jan

KÛs, byla na vysoké úrovni, Ïe jsme

mohli hrát semifinále. BohuÏel to

nevy‰lo. Protest jsem podal a musím

objektivnû fiíci, Ïe po skonãení teni-

sového turnaje byl mÛj protest pfiijat.

Jinak nejlep‰ím hráãem zde v Bílinû

je urãitû pan Karel Netolick˘. Mezi

námi má pfiezdívku „robocop“. On

vás zabije tenisákem a tím vlastnû

získává body a nejsympatiãtûj‰í hráã

je pro mû Va‰ek Svoboda, kdyÏ se

podíváte má úsporné pohyby, ale

pfiitom fantasticky vrací a to má dnes

stfievní problémy.“  Takto zhodnotil

celou situaci  Petr Rychl˘ a je vidût,

Ïe  humor mu nechybí ani mimo ka-

mery. Pro ty, ktefií nevûdí kam pana

Svobodu zafiadit, pfiipomeneme, Ïe

hrál v „Básnících“ bodrého morav-

ského lékafie a jeho filmovou vûtu

„to sú moji paco‰i“ si uÏ jistû vyba-

víte. 

Pofiadatelé turnaje, Kulturní cent-

rum Kaskáda, dûkují v‰em sponzo-

rÛm, ktefií pomohli uskuteãnit 1. roã-

ník této vydafiené akce, dûkují mûstu

Bílina v ãele s panem starostou Jose-

fem Horáãkem za podporu a úãast na

turnaji a v neposlední fiadû dûkují

v‰em sportovcÛm za pfiedvedené v˘-

kony a za hru v duchu fair play.

Kubera - Netolick˘, Gfiundûl - Bártík. Foto - P. Mácha

zván majitel pozemku, kde se tá-

bofii‰tû nachází a zástupce správy

Bofienû a jeho okolí. Doufejme, Ïe

v‰ichni naleznou spoleãnou fieã

a v‰e se vyfie‰í ke spokojenosti

v‰ech zúãastnûn˘ch stran, ale hlav-

nû ke spokojenosti turistÛ, ktefií tu-

to lokalitu nav‰tûvují.           (lal)

Diskutabilní zákaz. Foto: L. Vörös
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Chtûl bych pfiipomenout, Ïe od

záfií budou mûst‰tí stráÏníci opût

kontrolovat silniãní pfiechody pro

vût‰í bezpeãnost chodcÛ.“      (lal)

■ JAK¯ BUDE OSUD OPU·-
TùNÉ CÍRKEVNÍ STAVBY?
Kolem budovy projdou dennû

desítky lidí. Dfiíve v˘znamná bu-

dova âeskoslovenské církve hu-

sitské dnes pomalu chátrá. Lidem

se nask˘tá Ïalostn˘ pohled na

dÛm s vytluãen˘mi okny, opr˘s-

kan˘mi zdmi a propadající se

stfiechou. Opu‰tûn˘ objekt tak vy-

hledávají skupiny, které poÏívají

psychotropní látky a bezdomovci.

O dal‰ím osudu této budovy nás

informovala Mgr. Daniela ·ere-

metová z âeskoslovenské církve

husitské v Teplicích. „Objekt spa-

dá do vlastnictví církve, ale

v souãasné dobû nemáme finanã-

ní prostfiedky  na opravu objektu.

Uvûdomuji si, Ïe je velice nepfií-

jemné pot˘kat se s problémy, kte-

ré opu‰tûná budova pfiiná‰í, ale

církev nemá finance ani na ãás-

teãné zazdûní vchodÛ. V‰e je ve

fázi fie‰ení. Chtûli bychom jednat

s mûstem o spolupráci a spoleãnû

najít v˘chodisko z tohoto problé-

mu.  UvaÏovali jsme i o moÏnos-

ti, Ïe objekt nabídneme za úãelem

podnikání.“

Chátrající církevní budova.

■ ZAROSTE POLIKLINIKA
TRÁVOU?
„Nezaroste!“ O tom nás ubezpe-

ãil místostarosta M. Pecháãek.

„Problém je v tom, Ïe zatravnûné

pozemky na poliklinice a kolem ní

patfií státu a zãásti soukromému

subjektu. V souãasné dobû probí-

hají jednání ohlednû finanãní kom-

penzace, protoÏe si poliklinika mu-

sí sama hradit náklady na sekání

zatravnûn˘ch ploch. Jednat bude-

me i se soukrom˘m majitelem,

kterému patfií ãást plochy o odkou-

pení. Zatím se v‰e podafiilo fie‰it

a já mohu ubezpeãit obãany, Ïe

s úpravou polikliniky se poãítá

i nadále.“                            (lal)

Kouzeln˘ svût
Tak se jmenuje soutûÏní v˘sta-

va, kterou pfiipravili Ïáci speciál-

ních tfiíd Z· Lidická v Bílinû pro

své kamarády z ostatních speciál-

ních tfiíd ‰kol teplického okresu. 

Ve v˘stavní síni U Kostela byla

dne 6. záfií 2005 zahájena v˘stava,

na které je k vidûní opravdu hodnû.

Dûti se moc snaÏily a jejich práce

jsou krásnû barevné, velké i malé

a nûkteré vás urãitû pfiekvapí. K vi-

dûní budou ruãní práce, ‰ité panen-

ky(ty se po v˘stavû po‰lou do pro-

jektu na pomoc dûtem v rozvojo-

v˘ch zemích), v˘robky ze dfieva,

kovu, sádry, keramiky...

Pfiijìte se podívat do svûta obfií-

ho hmyzu, na Ïivot v lese, v mofii

i do tajemné Afriky. V̆ stava je

soutûÏní a vybrat v˘robek, kter˘ se

vám bude nejvíc líbit, bude urãitû

obtíÏné. 

Do soutûÏe se pfiihlásily ‰koly

Z· Krupka Masarykova, Z· Tepli-

ce Buzulucká,  Z· Teplice Bílá

cesta, Speciální ‰kola Bílina Kmo-

chova, Speciální ‰kola Duchcov

·kolní cesta, Speciální ‰kola Tepli-

ce U âerveného kostela, tyto ‰koly

se pravidelnû zúãastÀují i soutûÏe

âarujeme s vûdomostmi, kterou

taktéÏ pofiádá na‰e ‰kola. Hostem

je Z· Trmice v Ústí nad Labem.

SoutûÏ je doplnûna o v˘tvarná díl-

ka ÏákÛ Z· Lidická.

Pfiijìte se podívat do kouzelné-

ho svûta dûtsk˘ch prací a pomozte

nám vybrat ten nejzdafiilej‰í v˘ro-

bek.            Organizátofii soutûÏe
Kurátorka v˘stavy Petra Bûhálková se Ïákyní z jedné vystavujících
‰kol.                                                                          Foto: V. Weber

·kolní rok zaãal nádhernû...
1. záfií 2005 záfiilo hned nûkolik sluníãek

v matefiské ‰kole M. ·vabinského v Bílinû.

V první fiadû to byly oãi uãitelek, které dy-

chtivû ãekaly na své dûtiãky. Poté to byly

oãi dûtí, které se tû‰ily na nové kamarády,

i kdyÏ nûkteré oãi byly zalité slziãkami pro

svou maminku ãi tatínka. A také záfiilo to

„na‰e velké sluníãko“, které dûti vyuÏily ke

sv˘m hrám a velmi dobfie se bavily  na

‰kolní zahradû. Nové dûti se brzo skamará-

dily, u obûda uÏ bylo veselo a nikdo nepla-

kal. Doufám, Ïe tak dobrá kamarádská at-

mosféra bude vládnout v na‰í matefiské

‰kole po cel˘ ‰kolní rok. V‰em dûtem pfieji

pfiíjemné záÏitky a mnoho nov˘ch kamará-

dÛ. RÛÏiãková Eli‰ka, fied. M·

Dûti z matefiské ‰koly M. ·vabinského.               Foto: V. Weber

Provozní hodiny
v plavecké hale
Plavecká hala v ÎiÏkovû údolí 
se otvírá 7. 9. 2005.

Sauna - pro vefiejnost
Stfieda -  od 13.00 - 20.00 hod.  (spo-

leãná)

âtvrtek -  od 13.00 - 20.00 hod.  (Ïeny)

Pátek -  od 13.00 - 20.00 hod.  (muÏi)

So + Ne                      zavfieno

Pokud se zv˘‰í zájem o saunu, bude-
me otvírací hodiny roz‰ifiovat.

Bazén - pro vefiejnost 
Pondûlí -  od  12.00  - 20.00 hod.

Úter˘ -  od  10.00  - 20.00 hod.

Stfieda -  od  10.00  - 20.00 hod.

âtvrtek -  od  10.00  - 20.00 hod.

Pátek -  od  10.00  - 20.00 hod.

So+Ne -  od  10.00  - 20.00 hod.  



Zastupitelstvo mûsta Bíliny  na svém 6. vefiejném
zasedání konaném dne 1. záfií 2005 mimo jiné...

KRONIKA BÍLINY

ULOÎILO:
● Starostovi mûsta podat Ïádost

na Ministerstvo obrany âR o udû-

lení v˘jimky, pro moÏn˘ prodej

nemovitostí v areálu b˘val˘ch ka-

sáren. 

SCHVÁLILO:
● Prodeje  pozemkové parcely ã.

98 o v˘mûfie 121 m2 v k.ú. Bílina-

Újezd, za kupní cenu 200,- Kã/m2

a p. p. ã. 269/79 o v˘mûfie 467 m2

v k.ú. Bílina, za kupní cenu 150,-

Kã/m2 a p. p. 349/2 o v˘mûfie 67

m2 v k.ú. Bílina - Újezd za kupní

cenu 200,- Kã/m2. Dále prodej p.p.

1727/87 o v˘mûfie 41 m2 v k.ú. Bí-

lina, za kupní cenu 100,- Kã/m2. 

● Opûtovné zvefiejnûní prodeje
objektu ãp. 711 a pozemkov˘ch

parcel ã. 1727/68 o v˘mûfie 475 m2

a ãásti  pozemku p.ã. ã. 1727/38,

v k. ú. Bílina,   za    kupní   cenu

1 500 000,- Kã.

Zámûry:
• prodeje p.p. ã. 1727/81 o v˘-

mûfie 32 m2 v k.ú. Bílina, za kupní

cenu 150,-Kã/m2.

• prodeje p.p. ã. 2219/7 o v˘mû-

fie 18 m2 v k.ú. Bílina, za kupní ce-

nu  90,- Kã/m2.

• prodeje p.p. ã. 1595/21 o v˘-

mûfie 24 m2 v k.ú. Bílina., za kupní

cenu 100,- Kã/m2.

• prodeje  ãásti p.p. ã. 1625/1

o v˘mûfie cca 400 m2 v k.ú. Bílina,

za kupní cenu 70,- Kã/m2 s tím, Ïe

si Ïadatelé na své náklady zajistí

geometrické oddûlení pozemku. 

• prodeje ãásti p.p. ã. 269/1

o v˘mûfie cca 50 m2 v k.ú. Bílina,

za kupní cenu 150,- Kã/m2 s tím,

Ïe si Ïadatelé na své náklady zajis-

tí geometrické oddûlení pozemku. 

• prodeje ãásti pozemkové par-

stavbu rodinn˘ch domkÛ a druh˘

dodatek obecnû závazné vyhlá‰ky

ã. 24,  ze dne 10. dubna 1997, o zá-

vazn˘ch ãástech územního plánu

sídelního útvaru Bílina,  na dopl-

nûní závazné ãásti územnû pláno-

vací dokumentace. 

● Posílení rozpoãtu mûsta na rok
2006 o finanãní prostfiedky pro na-

v˘‰ení  5 stráÏníkÛ Mûstské policie

Bílina. 

● Uzavfiení darovací smlouvy me-
zi mûstem Bílina a Severoãesk˘mi

doly, a.s. Chomutov. Pfiedmûtem

smlouvy je poskytnutí finanãního

daru ve v˘‰i 490 000,- Kã. 

âINNOST RADY MùSTA ZA
OBDOBÍ OD 8. âERVNA 2005

DO 10. SRPNA 2005.

NESCHVÁLILO:
● Zámûr prodeje pozemkÛ v areá-
lu b˘val˘ch bílinsk˘ch kasáren. 

● Vydání Obecnû závazné vyhlá‰-
ky mûsta ã. 3/2005, o sazbû danû

z nemovitosti.

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

ku za provoz systému shromaÏìo-

vání, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyu-

Ïívání a odstraÀování komunálních

odpadÛ s v˘‰í roãní sazby 470,- Kã

na rok  2006.

● Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
6/2005 - PoÏární fiád mûsta.

PROJEDNALO:

● Zápis z 22. zasedání finanãního

v˘boru ze dne 29. srpna 2005,

v bodech programu 1 - 18. 

VZALO NA VùDOMÍ:

● V̆ sledek ankety obãanÛ mûsta

k návrhu fie‰ení rekonstrukce Mí-

rového námûstí. 

● Îádost SK SIAD Bílina a Fot-

balové ‰koly Bílina o pfiípadné za-

fiazení v˘stavby fotbalového hfii‰tû

do plánu investic na rok 2006.

● Zprávu o bezpeãnostní situaci

ve mûstû, zejména v Panelovém

sídli‰ti.

● Informaci starosty o jednání

s ministrem dopravy âR o obnovû

v˘stavby obchvatu mûsta Bíliny. 

● Informaci starosty mûsta o dal-

‰ích jednáních o moÏné rekon-

strukci Lázní Kyselka.

BYLO STAÎENO 
Z PROGRAMU:

● Prodej objektu sportovní âerné

haly ve Studentské ulici s tím, Ïe

do fiíjnového zasedání zastupitel-

stva mûsta (13.10.) bude právní-

kem pfiipraven návrh kupní smlou-

vy a smlouvy o podmínkách po-

skytnutí dotace. 

tajemník MûÚ Bílina

Kvûch Ladislav

cely ã. 1748/8 o v˘mûfie 3 m2 v k.ú.

Bílina oddûlené z pozemkové par-

cely ã. 1748/1 geometrick˘m plá-

nem ã. 1981-64/2005, za kupní ce-

nu 150,- Kã/m2. 

• prodeje p.p. ã. 2353/2 o v˘mû-

fie 552 m2 v k.ú. Bílina, za kupní

cenu 100,-Kã/m2.

• uzavfiení dohody mezi obcí

Ledvice a mûstem Bílina o zmûnû

obecní hranice t˘kající se  k.ú.

Ledvice a k.ú. Chudefiice u Bíliny,

dle prÛbûhu vyznaãeného Severo-

ãesk˘mi doly.

● Kompenzaci závazkÛ Hornické
nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bí-

lina, vÛãi mûstu, vypl˘vajících

z poskytnut˘ch pÛjãek, s nutn˘mi

náklady, vynaloÏen˘mi uvedenou

spoleãností na údrÏbu zelenû v ji-

mi spravovan˘ch zdravotních zafií-

zení, za rok 2005.

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

● Prodej sluÏebních vozidel zn.
·koda Felicia combi a prodej ha-

varovaného vozu ·koda Forman

a dále prodej speciálního nákladní-

ho vozidla MTSB.

● Uzavfiení smlouvy o sdruÏení fi-
nanãních prostfiedkÛ mezi mûstem

Bílina a ¤ímskokatolickou farnos-

tí - arcidûkanství Bílina,  na akci

„Oprava stfiechy kostela Panny

Marie“ .

● Zámûr zfiízení speciálnû pedago-
gického centra pfii Základní ‰kole,

Bílina, Aléská 270, okres Teplice,

pfiíspûvková organizace, od 1. záfií

2006.

● Druhou zmûnu územního plánu
sídelního útvaru Bílina na roz‰ífie-

ní zastavitelného  území mûsta Bí-

liny v k.ú. Bílina-Újezd, pro v˘-

S úpln˘m znûním usnesení ZM se lze seznámit na
úfiední desce MûÚ Bílina nebo v sekretariátu starosty
mûsta. ZároveÀ si Vás, váÏení obãané,dovoluji pozvat na
dal‰í vefiejné zasedání ZM , které se koná 13. 10. 2005
od 15.00 hod. v zasedací místnosti MûÚ Bílina.

Urãitû mi dáte za pravdu, Ïe kaÏ-
dá kronika je symbolem kaÏdého
mûsta. Tvofiit kroniku není urãitû
jednoduchá záleÏitost. Je to ãinnost,
která zabere spoustu ãasu a energie.
Ov‰em energie nechybí paní Martû
·pringlové, která od 1. záfií pfiebra-
la „‰tafetu“ od paní Horákové, kte-
rá se kronice mûsta vûnovala do
souãasnosti. Ze zdravotních dÛvo-
dÛ musela psaní kroniky zanechat.
KdyÏ jsem dorazila na domluvenou
schÛzku pfiivítala mû velmi energic-
ká dáma, které by  nikdo nehádal
69 let.

Z jakého dÛvodu jste se rozhodla

vûnovat psaní kronice mûsta? 
„Bylo to vlastnû na doporuãení pa-

ní fieditelky z Mûstské knihovny M.

·ímové. 40 let jsem uãila na gymná-

ziu a z toho  12 let psala kroniku ‰ko-

ly, takÏe uÏ nûjaké zku‰enosti mám. Je

pravda, Ïe se asi nedá moc srovnávat

kronika ‰koly a mûsta, ale systém zís-

kávání informací je skoro stejn˘.

U kroniky mûsta je nároãná obsáhlost

a mnoÏství podnûtÛ, které se musí

skloubit dohromady, aby  vzájemnû

na sebe navazovaly.“

UÏ víte jak˘m zpÛsobem a hlav-
nû o ãem budete psát? 

„Dnes uÏ vím, Ïe napfiíklad Mûst-

sk˘ úfiad mi bude poskytovat informa-

ce po pÛl roce, takÏe obsahovû to bu-

de celkem nároãné. UÏ mám v‰e pfii-

praveno, úvody k událostem si budu

psát sama, potom jen doplním zb˘va-

jící fakta. Vlastnû uÏ teì mám spous-

tu materiálu o v˘znamn˘ch událos-

tech mûsta, aÈ uÏ se to t˘ká privatiza-

cí, náv‰tûv pfiedstavitelÛ z âeské re-

publiky nebo ciziny, samozfiejmû kul-

tury, ale nechtûla bych opomíjet i oby-

ãejné lidi. V souãasné dobû probíhá

jednání s pfiedstaviteli mûsta, jestli se

zachová souãasná podoba kroniky,

která je ruãnû psaná nebo se události

budou pfiehrávat na CD. Osobnû bych

byla pro zachování písemné podoby,

i kdyÏ je to nároãnûj‰í.”

Jako kronikáfika urãitû vnímáte
zmûny rÛzn˘ch období, která je

podle vás zásadní a co se vám na ni
líbí a co naopak hodnotíte negativ-
nû? 

„Urãitû rok 1989, nezmûnilo se jen

státní zfiízení, ale zaznamenala jsem

hlavnû zmûnu ve mûstû. KdyÏ budu

konkrétní, tak urãitû oprava námûstí,

úprava zelenû a domÛ v okolí pfiispûla

k jeho atraktivitû. UÏ se mi ale nelíbí

to, Ïe jak se zvelebuje námûstí, zapo-

míná se na ostatní ãásti mûsta. Jedna

z vûcí, která se mi jako star‰ímu ãlo-

vûku nelíbí, je neustálé stûhování a ru-

‰ení rÛzn˘ch obchodÛ.“

Uvidíme v budoucnu, jestli si kro-

nika zachová svoji pÛvodní podobu

nebo pÛjde s dobou, ale hlavnû pfieje-

me paní Martû ·pringlové hodnû elá-

nu do dal‰í práce.                      (lal)
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POZVÁNKA NA BABÍ LÉTO NA KYSELCE - Zveme vás na festival pohodové muziky do areálu koupali‰tû v Bílinû
na Kyselce dne 17. záfií 2005.                                                                                                            Jindfiich LuÀák

Na „âernou halu“ ve Studentské ulici by-
lo vypsáno v˘bûrové fiízení v tom rozsahu, Ïe
zájemce zaplatí 1 000 000,- Kã. Podmínkou
bylo zachování této haly ke sportovním úãe-
lÛm a ãinnostem, ke kter˘m je hala pfiizpÛso-
bena. O halu projevil zájem pouze pan Ar-

pá‰, kter˘ je dostateãnou zárukou, Ïe hala
bude opravdu slouÏit sportovnímu vyÏití. Ka-
menem úrazu se staly investice a spolufinan-
cování, které se musí pfiepracovat a upfiesnit.
Zastupitelstvo mûsta  tento návrh zatím ne-
schválilo a vrátilo jej k pfiepracování. „Dle
mého názoru se jedná pouze o drobné nedo-
statky a myslím si, Ïe na pfií‰tím setkání za-
stupitelstva bude návrh schválen,“ zdÛraznil
místostarosta M. Pecháãek.                   (lal)

âeká nás zdraÏení
poplatkÛ za odpad?

Jedním z bodÛ na projednávání zastupitelstva
byly i poplatky za svoz odpadu. Byla schvalována
obecnû závazná vyhlá‰ka o poplatku z odpadÛ, ze
sbûru, shromaÏìování a ukládání odpadu. 

Toto téma nezÛstalo bez odezvy, zaznûlo i nûkolik

kritick˘ch pfiipomínek k v˘‰i poplatku a jak˘m zpÛso-

bem jsou zpracovávány podklady, které tvofií v˘sled-

nou cenu. „Materiál je zpracováván Technick˘mi sluÏ-

bami. V̆ ‰e poplatku se vypoãítá z pevné ãástky 250,-

Kã, která je dána zákonem. Nav˘‰ení se vypoãítává

z konkrétního sbûru komunálního odpadu (popelnice,

kontejnery). Zatím k Ïádnému nav˘‰ení cen za svoz

odpadu nedojde. Stále platí ãástka 470,- Kã za osobu a

tfii roky se tato ãástka nezmûnila. 

Ov‰em, jestli bude pokraãovat trend zdraÏování po-

honn˘ch hmot tak, jak jsme ho zaznamenali v posled-

ních dnech, tak ke zdraÏení v roce 2007 urãitû dojde. 

Nejde jen o zdraÏení benzínu, nafty, ale i náhradních

dílÛ, pneumatik atd. a to v‰e se urãitû promítne i do ko-

neãné ãástky.“ Mûsto se pot˘ká s dal‰ím velk˘m pro-

blémem ohlednû svozu odpadÛ a to s dluÏníky. „To je

také jeden s problémÛ, kter˘ neustále fie‰íme. V sou-

ãasné dobû se eviduje dluh 6 482 000,- Kã, coÏ není

Ïádná zanedbatelná ãástka. Samozfiejmû, Ïe se rozesí-

lají upomínky a v‰e se fiádnû eviduje, ale tento problém

je celorepublikov˘.“ Vysvûtlil místostarosta M. Pechá-

ãek.                (lal)

âerná hala
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TIPY NA V¯LETY • TIPY NA V¯LETY • TIPY NA V¯LETY 

Malebn˘ hrad na stfiekovské skále
Ústeckou siluetu si lze jen tûÏko

pfiedstavit bez hradu Stfiekova, je-

hoÏ zfiícenina se rozkládá na strmé

skále nad fiekou Labe. Na rozdíl od

jin˘ch hradÛ, jejichÏ poãátky jsou

zahaleny tajemstvím, známe obdo-

bí jeho zaloÏení. Roku 1316 dostal

Pe‰ík z Veitmile od ãeského krále

Jana Lucemburského ves Stfiekov

a v roce 1319 se v˘slovnû uvádí,

Ïe tam novû vybudoval hrad, kter˘

se tehdy naz˘val Schreckenstein.

Vlastnû to byla více vojenská pev-

nost, jejímÏ hlavním úkolem bylo

chránit dÛleÏitou obchodní cestu.

Mûl dvû ãásti, spojené padacím

mostem,  a dvû  okrouhlé  vûÏe,

z nichÏ první mûla chránit pfiedhra-

dí a druhá na severozápadní stranû

umoÏÀovala sledovat dûní na dlou-

hém úseku fieky Labe.

Sotva se pan Pe‰ík z Veitmile

zaãal psát také "ze Stfiekova",

o své léno pfii‰el, a král jej udûlil

Janu a Bene‰i z Vartemberka, ktefií

drÏeli rovnûÏ  Dûãín a vzornû stfie-

Ïili dlouh˘ úsek fieky. AÏ v roce

1400 postoupil Jan z Vartemberka

hrad v˘mûnou za jiné statky Je‰ko-

vi z Vchynic, ale kvÛli zaplacení

pfiíslu‰né sumy se nakonec znesvá-

fiili. V nastal˘ch zmatcích získal

hrad mí‰eÀsk˘ markrabû Vilém,

kter˘ zde umístil svoji posádku.

Král Václav IV. vycítil nebezpeãí

pro âeské království, královské lé-

no vzal zpût do svého drÏení

a v roce 1410 jmenoval purkrabím

na Stfiekovû sobû oddaného Vla‰ka

z Kladna. Spolu s bratrem Jetfii-

chem patfiili pozdûji k protihusit-

sk˘m Zikmundov˘m stoupencÛm,

ktefií hrad Stfiekov za pomoci mí-

‰eÀské posádky uhájili i v dobû

bitvy u Ústí. 

Jetfiichovi potomci Ïili na hradû

aÏ do roku 1479, kdy ho koupili

bratfii Hanu‰ a Lorenc Glatzové ze

Starého Dvora u Krupky. Od roku

1485 byl jedin˘m vlastníkem Ha-

nu‰ Glatz, kter˘ v následující dobû

zahájil pfiestavbu vnitfiního hradu.

Zejména jej roz‰ífiil o velkou obyt-

nou budovu v severozápadní ãásti,

rekonstruoval hlavní palác a pfiidal

i nové stavení v pfiedhradí, které

bylo v 19. století pfiemûnûno v ro-

mantickou hradní restauraci. Glat-

zové hrad drÏeli jen do roku 1506,

ale dal‰í drÏitelé se stfiídali je‰tû

rychleji - jen v následujících 26 le-

tech to byli Opl z Fictumu, Jan

a Bernard z Vald‰tejna, Jaroslav ze

·elmberka a Eli‰ka z Fictumu.

V letech 1532 aÏ 1563 mûl hrad

Ka‰par De‰ensk˘ se sv˘mi dûdici.

Stfiekov od nich koupil Václav

Popel z Lobkovic, jehoÏ manÏel-

kou byla Bonu‰e z Veitmile, a kte-

r˘ právû budoval v Duchcovû (kde

mûl hlavní sídlo) nov˘ renesanãní

zámek. Také na Stfiekovû provádûl

s králov˘m souhlasem úpravu

obytn˘ch ãástí a snaÏil se tento

hrad získat do dûdiãného vlastnic-

tví. Po jeho smrti (1574) zdûdil

Stfiekov syn Jifií (+1590), kter˘

mûl velk˘ vliv u dvora. Zámûr tr-

valého získání Stfiekova se v‰ak

podafiilo uskuteãnit aÏ jeho bratro-

vi Adamu Havlovi v roce 1599.

V roce 1615 pfie‰lo vlastnictví

Stfiekova na roudnickou vûtev

LobkovicÛ, ale ti jiÏ mûli daleko

v˘znamnûj‰í zámecká sídla. Za

tfiicetileté války se na hradû vystfií-

dala císafiská, saská i ‰védská voj-

ska. Hrad zaÏil poÏáry  a mnoho-

krát byl i pobofien. Je‰tû za sedmi-

leté války roku 1757  byl dvakrát

dob˘ván dûlostfieleckou palbou

a definitivnû se promûnil ve zfiíce-

ninu.

Na‰tûstí jiÏ na poãátku 19. stole-

tí si jej zaãali v‰ímat romantici,

z nichÏ nejv˘znamnûj‰í byl pobyt

hudebního skladatele Richarda

Wagnera v roce 1842, kter˘ zde

na‰el inspiraci k opefie Tannhäuser,

jak pfiipomíná i pamûtní deska ve

vstupním prÛjezdu. V 80. letech

19. století i krátce pfied I. svûtovou

válkou, po II. svûtové válce i v po-

slední ãtvrtinû 20. století byly pro-

vádûny rozsáhlé zabezpeãovací

práce nejen na hradních zfiíceni-

nách, ale i stfiekovské skále. Lob-

kovicové vlastnili hrad aÏ do roku

1948, kdy byl jejich majetek ze-

státnûn, ale získali jej zpût v resti-

tuci roku 1991. Dnes tento v˘-

znamn˘ památkov˘ objekt, pfií-

stupn˘ vefiejnosti, úspû‰nû provo-

zují.

Zabezpeãení domu chrání nejen majetek
Nebezpeãí, Ïe se poklidn˘ Ïivot zmûní v

trauma, ãíhá ãasto pfiímo v okolí domova. Po-

ãet vloupání do bytÛ, rodinn˘ch domÛ a chat

je ãím dál vût‰í. PostiÏení vnímají odcizení

cenností nejen jako materiální ztrátu, ale i ja-

ko psychickou újmu. Maximální ostraÏitost je

na místû.

Statistiky vykraden˘ch nemovitostí jsou

nejlep‰ím dÛkazem. KoneckoncÛ sami posti-

Ïení na tom nesou trochu viny, neboÈ danou si-

tuaci nedoceÀují. I drobnûj‰í bezpeãnostní

opatfiení mÛÏe totiÏ zabránit nejhor‰ímu. Zlo-

dûji volí vÏdy cestu nejmen‰ího odporu a cíle-

nû vyhledávají co nejménû chránûné objekty.

Jak je tedy moÏné se zabezpeãit? 

Nejlep‰í je komplexnû, buì mechanick˘mi

zábranami, nebo elektronicky. MoÏná je i

kombinace obojího. Pokud se ãlovûk rozhod-

ne zabezpeãit jen ãásteãnû nebo postupnû, je

dobré zaãít dvefimi. Ty jsou totiÏ jak u bytÛ,

tak u domÛ tím nejzranitelnûj‰ím místem. Je

dobré zvolit urãitû bezpeãnostní dvefie. Pouhá

bezpeãnostní vloÏka zámku v Ïádném pfiípadû

nestaãí. Cena takov˘ch dvefií se v˘raznû neli-

‰í od bûÏn˘ch.

"Dají se pofiídit kolem patnácti tisíc vãetnû

vloÏky, kování, montáÏe a dopravy,  Dal‰ím

slab˘m místem, kudy se zlodûji nejãastûji do-

stávají do obydlí, jsou okna, a to vãetnû vy‰-

‰ích pater. Dnes se zlodûji klidnû spustí i ze

stfiechy. Okna a balkony se zaji‰Èují bezpeã-

nostní fólií nebo mfiíÏemi. 

U rodinn˘ch domÛ je kromû tûchto dvou

je‰tû mnoho dal‰ích kritick˘ch míst, jako jsou

stfiecha, kanály ãi svûtlíky. Ty se ale mecha-

nicky zabezpeãit nedají, takÏe na fiadu pfiichá-

zí elektronika. Na trhu je jí celá ‰kála. "Bude-

li ale nûkdo nabízet komplexní zabezpeãení

na byt pod deset tisíc korun, nebude kvalitní,"

"Urãitû je také lep‰í obrátit se na specializo-

vanou firmu .
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KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ
● Klíã vûdûní, dal‰í z románÛ svû-
toznámé americké autorky Nory

Robertsové, jejíÏ díla se vût‰inou

vyznaãují romantick˘m dûjem.

Tentokrát jde o pfiíbûh tfií mlad˘ch

Ïen, které se pokou‰ejí najít klíã ke

sv˘m ÏivotÛm. V Ïivotû kaÏdého

z nás jsou chvíle, kdy i pfiesvûdãe-

n˘ realista je za urãit˘ch okolností

ochoten uvûfiit v existenci nadpfii-

rozen˘ch sil. Správná dávka napû-

tí, romantiky a poutav˘ dûj jsou

i u tohoto románu zárukou, Ïe bu-

de patfiit k tûm ãtenáfisky vyhledá-

van˘m. Vydává nakl. Alpress Fr˘-

dek-Místek v edici Klokan.

● Golem a elixír lásky, poslední
román Vojtûcha Steklaãe je také

tak trochu o záhadách. B˘val˘

gymnazista Martin má zvlá‰tního

pfiítele - Golema, kter˘ pochází

z dávn˘ch ãasÛ a ovládá magické

postupy, s jejichÏ pomocí dokáÏe

namíchat úãinné elixíry. Jednoho

dne se ale sebere a zmizí z tohoto

svûta a Martin cítí, Ïe bez nûj nic

nezvládá. A tak nezb˘vá, neÏ Go-

lema   hledat...  Vydává  nakl.

Egmont Praha.

NAUâNÁ PRO DOSPùLÉ
● Jména tajemství zbavená,
dvoudílná encyklopedie Vladimíra

Matese uvádí podle centrálního re-

gistru obãanÛ 500 nejãastûj‰ích

pfiíjmení v âeské republice. Porov-

nává kolik NovákÛ je na jednoho

Adámka, uvádí jména pfiíbuzná,

analyzuje jejich pÛvod a objasÀuje,

jak˘ v˘znam mûla v dobû svého

vzniku. 

Kniha také uvádí rãení, pranos-

tiky a pfiísloví, ve kter˘ch se jména

vyskytují, vãetnû zemûpisn˘ch ná-

zvÛ. Vydává nakl. Epocha Praha.

● Rakouská kuchynû podle Roki-
tanského, to nejlep‰í ze svûtovû

proslulé rakouské kuchynû s vy-

zkou‰en˘mi recepty staré c.k. mo-

narchie. Více neÏ 1150 receptÛ se-

psal E. M. István, kter˘ je nejen vy-

zkou‰el, ale také pfiizpÛsobil poÏa-

davkÛm moderní kuchynû. PÛvod-

ní vydání knihy bylo ocenûno Zla-

tou palmou na v˘stavû kuchafiské-

ho umûní ve Vídni v r. 1899 a zla-

tou medailí v PafiíÏi v r. 1900. Vy-

dává nakl. Beta-Dobrovsk˘ Praha.

● Etiketa, pfiíruãní encyklopedie
slu‰ného chování nabízí pouãnou

a pfiitom odlehãenou formou zá-

kladní orientaci pfii spoleãensk˘ch

událostech v‰ech úrovní - od sou-

kromé náv‰tûvy pfiátel po veãefii

u hlavy státu. Ivo Mathé a Ladislav

·paãek napsali kníÏku, kterou pfie-

hlednû rozdûlili do dvaaãtyfiiceti

KniÏní novinky na mûsíc záfií 2005
kapitol a která pfiímo navazuje na

úspû‰n˘ stejnojmenn˘ televizní se-

riál. Vydává nakl. BB art Praha.

Upozornûní pro zájemce o star-
‰í literaturu. Knihovna pofiádá
opût burzu knih vyfiazen˘ch ze
zru‰ené poboãky na PraÏském
pfiedmûstí. První prodej probûhl
v mûsíci ãervnu a vzhledem k to-
mu, Ïe byl o knihy velk˘ zájem,
mají pfiípadní zájemci je‰tû jed-
nou moÏnost doplnit si knihovnu.
Tentokrát nabízíme i dûtskou lite-
raturu, která byla také vyfiazová-
na z dÛvodu duplicity i z ostatních
provozÛ knihovny. TakÏe neváhej-
te a vyuÏijte mimofiádnou pfiíleÏi-
tost. Od 7. záfií do 7. fiíjna 2005,
kaÏdou stfiedu a pátek od 9 do 17
hodin budeme prodávat opût za
symbolické ceny od Kã 1,- do Kã
20,-. V‰echny srdeãnû zve za ko-
lektiv knihovny M. ·ímová. 

KASKÁDA CUP 2005  ● KASKÁDA CUP 2005  ● KASKÁDA CUP 2005

X. ROâNÍK VOLEJBALOVÉ LIGY ● X. ROâNÍK VOLEJBALOVÉ LIGY
Petr Rychl˘ v akci.

TuãÀáci - ELE proti HASU, v pozadí se snaÏili fandit Metalové. DUOSU ani fanou‰ci nepomohli k obhájení titulu.      Foto: L. Laiblová

Pfiedstavitelé mûst proti sobû.                                    Foto: Petr Mácha
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6. roãník Memoriálu
JI¤ÍHO JERIE

Jan Hamr vyhrál mistrovství âR

7. ROâNÍK O PUTOVNÍ
POHÁR DOLÒ BÍLINA

Sokol Pokratice - SK SIAD Bílina 1:1 (1:1)
Pokratice - Spokojenost s bodem znamenal konec utkání 5. kola 1. A tfiídy pro bí-

linské fotbalisty. Ov‰em podle vedoucího muÏstva Miroslava Spáãila si muÏstvo pfii-

psalo jiÏ sedm˘ plusov˘ bod a to se poãítá. I po tomto kole vedla Bílina tabulku, kdyÏ

ãtyfii zápasy vyhrála a jeden remizovala. V prvním poloãase mûl ‰anci VaÀásek, Beã-

vafiík a kdyÏ byl vylouãen domácí Wünsch, hosté získali pfievahu. Po rohu Moravce se

v˘bornû orientoval Christov a hosté vedli.  V závûru poloãasu posoudil rozhodãí sráÏ-

ku brankafie Pohla s Léblem jako faul a domácí z penalty exligov˘m Krejãíkem vy-

rovnali. Ve druhém poloãase stfiílel Novák, Truneãek a ohromnou ‰anci mûl VaÀá‰ek.

BûÏel sám na domácího brankafie, ale míã nezpracoval.  V 76. min. byl po druhé Ïlu-

té kartû vylouãen Truneãek a síly se vyrovnaly.  „Za pfiedvedenou hru je remíza spra-

vedlivá,“ byl spokojen prezident klubu Petr Arpá‰.  „Za domácí nastoupil b˘val˘ hráã

Viktorie ÎiÏkov Krejãík a stále umí,“ pfiidal postfieh kapitán Petr Procházka.  „Byl to

tûÏk˘ soupefi a bod je dobr˘. Penalta byla vymy‰lená, nefauloval jsem,“ du‰oval se

brankafi Klaus Pohl.

Branky: 43. Krejãík (PK) - 33. Christov.

Sestava: Pohl - Beãvafiík, ·ulek, Hasal, Procházka - VaÀásek (90. Zelenka), Chri-

stov, Moravec, Novák (66. Spáãil) - Seidl (88. Ma‰ata), Truneãek.                     (ob)

Lodní modeláfii pofiádali uÏ 6. roãník soutûÏe v kategorii E X 500 -
mimina a Ïáci. F 4 - Ïáci a seniofii. ZávodníkÛ bylo celkem 45 a to
z Bíliny, Mostu, Duchova, Probo‰tova, Brand˘su a z Ledenic.

Nejlep‰í závodníci: 

E X 500 Ïáci - J. Müller, P. Nekarda, T. Hlavniãka.

F 4 Ïáci - T. Steinedová, T. Hlavniãka, P. Nekarda.

F 4 seniofii  - J. Jedliãka, P. Jedliãka, Z. Podle‰áková.

E X 500 mimina vyhrálo v‰ech 5 závodníkÛ.

Poãasí jsme mûli jako vÏdy nádherné a hlavnû se nikdo neutopil.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm: Doly Bílina a.s., Sbûrné suroviny

Ivo KoÏeluh, SdruÏení technick˘ch sportÛ a ãinnosti Bílina, firma

MA trajding s.r.o. - p. Mejck˘, Mûstsk˘ úfiad Bílina, Mûstsk˘ v˘bor

KSâM Bílina a krajsk˘ zastupitel za KSâM O. Bubeníãek.       

Procházka Vladimír Nejmlad‰í závodník Honzík Procházka s tatínkem.               Foto: V. Weber

O uplynulé sobotû na mûstské stfiel-
nici v Nemocniãní ulici doznûly k po-
ledni poslední v˘stfiely sportovnû
stfielecké soutûÏe ve stfielbû ze stan-
dardní pistole a revolveru na zelenou
nekrytû leÏící siluetu s kruhy ve vzdá-
lenosti 25 m.

V hodnocení soutûÏících chybûly vítû-

zi  soutûÏe do maximálního zisku dvou

set kruhÛ pouhé tfii kruhy. Devítkám, kte-

r˘mi desítkov˘ kruh nezasáhl, pak schá-

zelo jen nûkolik milimetrÛ.  Tak se na le-

to‰ní sedm˘ roãník „Putovního poháru

DolÛ Bílina“ pfiipravil pan Paichl Karel

st., otec loÀského vítûze syna Karla.

V prÛbûhu prvé smûny své soupefie

pouze sledoval a potajmu poãítal kolik

kruhÛ musí zasáhnout, aby zvítûzil. Zá-

mûr a taktika pfiinesly v závûreãném hod-

nocení soutûÏe úspûch.

O dal‰í pofiadí se doslova popralo pût

favoritÛ na vítûzství, kdyÏ sice ve snaze

uspût nastfiíleli limit mistra, Ïel kaÏdému

na vítûze chybûl nûjak˘ ten kruh!

Dva kruhy chybûly na vítûze panu

Radku Skfií‰ovskému z SSK Most LeÏá-

ky, tfietí post obsadil s nástfielem 193

kruhy pan Milan Budil z SSK MTs Bíli-

na. Nestárnoucí, ãast˘ okupant stupÀÛ

vítûzÛ, pan Jifií Filipovsk˘, dosáhl za 192

kruhÛ na místo ãtvrté.

SoutûÏících se zúãastnilo necelé tfii de-

sítky z Teplicka a Mostecka, ‰koda jen,

Ïe se zúãastnilo málo stfielcÛ z DolÛ Bíli-

na a Ïádn˘ stfielec z ostrahy IBIS!

Dopisovatel SSK

Mistrovství âeské republiky v bûhu do vrchu se v le-

to‰ním roce konalo v Dolní Moravû 12. srpna 2005. Bûh

dlouh˘ 13 km, s pfiev˘‰ením 963 metrÛ konãil na vrcho-

lu Kralického SnûÏníku. Závod juniorÛ s pfiehledem vy-

hrál závodník Atletického klubu Bílina Jan Hamr. Tím-

to umístûním se kvalifikoval na Mistrovství svûta v bû-

hu do vrchu, které se uskuteãní 18. záfií 2005 na Novém

Zélandu. 

Dal‰í medaile z mistrovství âeské republiky do 22 let

pfiivezli z Olomouce Antonín Petr a Vladislav Tuláãek.

Antonín Petr pfiekonal v trojskoku patnáctimetrovou

hranici o 27 centimetrÛ a skonãil druh˘. Vladislav Tulá-

ãek vrhl sedmikilogramovou koulí 16,08 a tímto v˘ko-

nem si zajistil medaili bronzovou. Startoval i v disku,

kde obsadil osmou pozici za v˘kon 47,63 m. 

Jan Hamr, mistr republiky v bûhu do vrchu


