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V˘znamné ocenûní pro bílinské divadelníky
Bílinské Divadelní minimum

se poslední březnový víkend zú-
častnilo regionální divadelní pře-
hlídky „Děčínská brána“ v Děčí-
ně, kde zahráli i bílinským dobře
známé představení izraelského
dramatika Ephraima Kishona
„Oddací list“.

A na přehlídce, která je soutěž-
ní, a už léta patří k nejprestižněj-
ším tohoto druhu v republice, se
naši divadelníci neztratili. Předsta-
vitelé titulních rolí Elly a Daniela
Brozowských - Anna Šteflová
a Pepa Ježek z Bíliny - obdrželi od
odborné poroty „cenu za nejlepší
herecký výkon“.

„Mám obrovskou radost. Je to
ocenění, kterého si nesmírně vá-
žím,“ řekla nám paní Anna Šteflo-
vá, kterou jsem požádal o krátký
rozhovor.
■ Vaše postava Elly projde bě-
hem představení celou řadou
charakterových a citových pro-
měn, z ušlápnuté puťky až po se-

bevědomou ženu, která si nene-
chá nic líbit. Odkud jste čerpala
inspiraci?

Odpovím vám slovy mého he-
reckého partnera Pepíka Ježka: ně-
co je ve mně a něco pochytím ze
svého okolí.
■ Bývá té inspirace ve vašem
okolí hodně?

No jéje. Právě proto, že Oddací
list je víceméně o lidech kolem
nás, o stejných lidech, které denně
potkáváte na ulici, v supermarketu
nebo v hospodě. Tyhle odkoukané
charaktery se pak dají přenést i na
jeviště. Musím říct, že v tomto je
mistr právě Pepa Ježek, který mi
byl na zkouškách velkou oporou.

■ Jak dlouho se vlastně zkoušel
Oddací list?

Zkoušet se začalo vloni v červ-
nu, ale musím říct, že zkoušky ně-
kdy neprobíhaly zrovna ideálně,
víte většina z nás má ještě jiné po-
vinnosti.
■ Například?

Například tu hlavní, a tou je sa-
mozřejmě zaměstnání. Někteří
mají ještě jiné koníčky, rodinné
povinnosti aj. Časově vše skloubit,
aby se v určitý den a v určitou ho-
dinu sešli všichni, bývá někdy pro-
blém. Takže se musí vymýšlet ná-
hradní termíny, záskoky, případně
se zkouška úplně zruší. Sváťa (re-
žisér Oddacího listu Svatopluk Va-
šut - pozn. aut.) z toho byl někdy
doslova na mrtvici, ale nakonec se
to povedlo a to je hlavní.
■ Co dalšího připravujete?

Začali jsme zkoušet jednu hru
pro čtyři lidi, jmenuje se „Zabiják
Joe“ a měla by mít premiéru někdy
v červnu. Současně začíná celý
soubor zkoušet opět společně, aby-
chom si zase zahráli všichni v jed-
nom představení, ale co to bude, to
vám neprozradím, nechte se pře-
kvapit.
■ Děkuji za rozhovor a ještě jed-
nou blahopřeji.

Také děkuji a lidi, choďte do di-
vadla!                                  (jis)

Miss aerobic 2006

V Městském divadle v Bílině
se konal další ročník dětské sou-
těže Miss aerobic 2006. Dívky
předvedly aerobní sestavu v mi-
nimální délce 2,5 min. Součástí
soutěže byly kostýmy a líčení,
takže v zákulisí to vypadalo jako
jedna velká módní přehlídka.

Porota hodnotila aerobní sesta-
vu, celkový výraz a jelikož se
soutěžilo o Miss, také kvalitu
kostýmu a  vzhled. Soutěžilo se v
jednotlivých kategoriích.

I. kategorie 5 - 7 let: 2. vice-
miss Arpášová Natálka, 1. vice-
miss Tunková Anička, miss Nová-

ková Lucie, miss sympatie získala
Sedlmaierová Míša.

II. kategorie 8 - 10 let: 2. vice-
miss Beránková Monika, 1. vice-
miss Černá Terezka, miss Ryjáč-
ková Pavlínka, miss sympatie Bar-
bora Samohýlová. III. kategorie
11 až 13 let: 2. vicemiss Váňová
Lucie, 1. vicemiss Elischerová Pet-
ra, miss Ryjáčková Míša, miss
sympatie Koubková Michaela. IV.
kategorie 14 - 16 let: byly přihlá-
šeny pouze 3 dívky a vyhlašovala
se pouze Miss 2006 a tou se v této
kategorii stala Samohýlová Nikola.

Děkujeme sponzorům akce Miss
aerobic 2006: Janu Šámalovi, který
věnoval do soutěže korunky. Beau-
ty 2000 - Lada Fantová a Pavla
Hejnová věnovaly vítězkám pou-
kázky na tetování v hodnotě 70 a
50 Kč. Nechyběly květiny od Petry
Rosenkranzové. Poděkování patří
také pracovníkům Kc Kaskáda za
ozvučení a osvětlení sálu. (lal)

UPOZORNùNÍ: 25. 5. 2006 pfiipravujeme pfiedvolební speciál Bílinského zpravodaje. Do 18. 5. 2006 pfiijímáme inzerci politick˘ch stran.
Maximální velikost inzerátu mÛÏe b˘t 2 sloupce na 176 mm. Inzerci lze objednat na tel. ãísle 417 553 146, e-mail: inzerce.tp@sever.vlp.cz

Anna Šteflová a Pepa Ježek ve hře Oddací list.

Vítězky první kategorie pět až sedm let.
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E. TOMANOVÁ,
23 let, mateřská

dovolená:
„Spokojena rozhod-

ně nejsem. Zvláště na
Chlumu ne. V obcho-
dech není velký výběr
sortimentu a nabízené
služby  neodpovídají
přání zákazníků.“

M. KADAVÁ, 
30 let, invalidní

důchodkyně: 
„Myslím si, že kva-

lita služeb odpovídá
požadavkům. Vždy si
nakoupím vše, co po-
třebuji. Jsem celkem
spokojená se součas-
nou situací v Bílině.“

J. JULKOV, 
71 let, důchodce:
„Nejsem spokojený.

Kvalita neodpovídá
standardu. Je tu málo
zboží, které je navíc
drahé a prodavačky
jsou neochotné.  Dob-
ře nakoupit se v Bílině
nedá, snad u Vietnam-
ců.“

P. ZAVORALOVÁ, 
32 let, mateřská

dovolená:
„Nejsem spokojená

s kvalitou služeb zdej-
ších obchodů. Chybí
mi tu především větší
výběr zboží jako je ve
velkých obchodních
domech například v
Tescu, Intersparu nebo
Globusu.“

K. KUNZOVÁ, 
73 let, důchodkyně:

„Jsem celkem s kva-
litou služeb v Bílině
spokojená. Uvítala
bych ale více obchodů
s větším výběrem lev-
nějšího zboží.  Je tu to-
tiž docela draho.“

L. ČERMÁKOVÁ, 
24 let, invalidní

důchodkyně: 
„Nejraději nakupuji

v Lidlu nebo v Plusu.
V menších obchodech
mají malý výběr sorti-
mentu. Byla bych rá-
da, kdyby tu otevřeli
nějaký hypermarket
nebo velké obchodní
centrum.“

Jste spokojeni s kvalitou sluÏeb obchodních fietûzcÛ v Bílinû?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

PÛjãky na domovní ãistírny odpadních vod 
Na   veřejnou   kanalizaci    je

v  Ústeckém  kraji  napojeno
81,8 % obyvatel. Z toho na ve-
řejnou kanalizaci zakončenou
čistírnou odpadních vod (ČOV)
je napojeno 77,2 % obyvatel
kraje. Ústecký kraj přitom patří
mezi kraje s největší kapacitou
ČOV. Zajímavým způsobem vy-
šlo vstříc těm, kteří nemají mož-
nost připojit se na kanalizaci,
město Podbořany. To přispěje li-
dem ze spádových obcí, včetně
chatařů a chalupářů, na malou
domácí ČOV částkou deset tisíc
korun. Zajímalo nás, zda i na Bí-
linsku mají lidé možnost využít
příspěvků na pořízení domovní
čistírny. 

Město Bílina ve svém rozpočtu
s touto podporou nepočítá. Město
je odkanalizované, ale většina ob-
cí, které jsou v územní působnosti
Bíliny, vlastní kanalizaci nemá.
Jistá možnost získání dotace anebo
návratné finanční výpomoci exis-
tuje také na kraji z prostředků Fon-
du vodního hospodářství Ústecké-
ho kraje, který je také určen na re-
alizaci protipovodňových opatření
a zajištění vyšší schopnosti krajiny
zadržovat vodu. Zde však mají
přednost  opatření veřejného vý-
znamu, která jsou v souladu s plá-
nem rozvoje kanalizací. Investice
do domovní čistírny se přesto vy-
platí.

Budete-li se rozhodovat pro do-
mácí ČOV, je nutné znát základní
parametry. V prvé řadě jak velkou

čistírnu zvolit. Souhrnnou jednot-
kou pro určení kapacity čistírny je
takzvaný ekvivalentní obyvatel
(EO, EQ). U rodinného domu je
nutno počítat s tím, že občas přijde
i několikadenní návštěva. Kapacita
u rodinného domu by proto měla
být zhruba o dva EO vyšší, než je
počet stálých obyvatel domu. Dal-
ším údajem, kterým se udává kapa-
cita ČOV, je BSK5, což je bioche-
mická spotřeba kyslíku, který spo-
třebují organismy na rozklad zne-
čištění za 5 dní. Domácí ČOV jsou
totiž založené na  biologickém
způsobu čištění odpadní vody, tedy
za přítomnosti mikroorganismů. 

Pro objekty, které nejsou trvale
obydleny, se hodí spíše anaerobní
ČOV (mikroorganismům je zame-

zen přístup vzduchu). Využívají
podobných procesů, které probíha-
jí samovolně na dně jezer a rybní-
ků. Účinnost čištění dosahuje až
70 %. V kombinaci s dalším stup-
něm čištění se dosáhne účinnosti
až 85 %. Naproti tomu aerobní
ČOV (za přístupu vzduchu) jsou
vhodné pro rodinné domy a další
trvale obydlené objekty. Jejich
účinnost závisí zejména na vhodně
dimenzovaném biofiltru a pohybu-
je se mezi 80 a 90 %. Optimálně
fungují při vyšších teplotách, proto
jsou některé vybaveny topným tě-
lesem, které se při poklesu teploty
samo spíná. Čistírny aktivační jsou
nejmodernější variantou aerobních
způsobů separace kalů. 

„Posledním velmi zajímavým ty-

pem jsou kořenové čistírny. Prak-
ticky se jedná o umělý mokřad, ži-
vé společenství, které se skládá ze
štěrkového filtru, z rostlin a z mi-
kroorganismů. Kořenové čistírny
nepotřebují ke svému provozu
elektrickou energii. Proto jsou lev-
né. Kořenová pole nezapáchají, ani
se v nich nelíhnou komáři. Lze je
využít u rekreačních objektů,“
uvedla ing. Soňa Hykyšová, vedou-
cí Ekologického centra Most.

„Při výběru typu čistírny dopo-
ručujeme v každém případě obrá-
tit se na odborníky. Je nutné zvá-
žit jednoduchost provedení, pro-
vozní náklady, stavební nároč-
nost, zajištění servisu, garanci od-
tokových hodnot apod...,“ dodala
Hykyšová.

Ing. Soňa Hykyšová, 
Ekologické centrum Most 

pro Krušnohoří

Vítání obãánkÛ
Dne 28. 3. 2006 proběhlo v obřadní síni MěÚ v Bí-

lině první vítání občánků našeho města v letošním ro-
ce. Přivítal je pan starosta Josef Horáček. Ve velmi

příjemné atmosféře nám děti z mateřské školy Síbovy
ulice v Bílině přednesly pásmo krátkých básniček,
které si pro tuto slavnostní chvilku připravily, a za asi-
stence budoucích zdravotních sester ze zdravotní ško-
ly v Teplicích se nám rodiče podepsali do pamětní
knihy města Bíliny a zároveň jim byly předány pa-
mětní listiny, upomínkové dárky a květiny.

Do života byly přivítány tyto děti: Drdová Kateři-
na, Rebel Petr, Kasal Martin, Najmanová Veronika,
Molek Petr, Ahosta Libor, Klepáčková Marie, Jurke-
chová Tereza, Salfická Adéla a Hegenbart Petr.

Milé maminky a tatínkové, další termíny vítání ob-
čánků v tomto roce jsou: 27. 6., 26. 9. a 19. 12., vždy
od 14.30 hodin. Rodiče, kteří budou mít zájem, mo-
hou přijít na matriku č. dveří 212, I. poschodí, kde
předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz nej-
později týden před konáním slavnostní akce.

Těší se na Vás matrikářka 
Miloslava UhrováM. Kasal při podpisu do památeční knihy.



Na „Horkém
křesle“ padl do-
taz týkající se
výskytu psích
exkrementů na
celém území
města. 
S tímto problé-

mem se potýká většina měst, a to
nejen v České republice. Každý
majitel psa by si měl uvědomit, že
zodpovídá jednak za jeho přihláše-
ní (což velká část majitelů nepova-
žuje za důležité), ale také za to, co
po něm na procházce zůstává.

Je opravdu nepříjemné, když
procházíte městem a v parcích
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINYvedle květin, keřů nacházíte  spou-

stu oku zrovna nelahodících hro-
mádek.  

V našem městě jsou tři centrální
sídliště, a to Za Chlumem, U No-
vého nádraží a Pražské Předměstí
I. a II. s dětskými hřišti. A právě
pro nezodpovědnost některých
majitelů psích miláčků si tam děti
nemohou hrát na pískovištích, ne-
bo běhat po trávě. Všichni víme,
jak jsou výkaly zvířat pro člověka
nebezpečné. Město se snažilo řešit
tento problém umístěním stojanů
se sáčky na psí exkrementy, ale bo-
hužel okamžitě po doplnění se za-
čaly ztrácet a dokonce jsme zjistili,

že některé děti mají do nich zaba-
lenou svačinu. V současné době se
město zabývá řešením budování
dětských hřišť pro nejmenší podle
norem Evropské unie, na která bu-
de nutné vynaložit nemalé finanční
prostředky.

Proto už dnes bychom se k těm
stávajícím měli naučit chovat tak,
aby sloužila především dětem a ne
psům. Budu apelovat na městskou
policii, aby se zaměřila právě na
majitele psů a pokud budou přisti-
ženi, že porušují zákon, budou po-
kutováni, nebo jejich přestupek bu-
de předán komisi pro projednávání
přestupků při MěÚ Bílina. 

BÝVALÉ JESLE SE PŘEMĚNÍ
NA ORDINACI

Město nechalo zpracovat pro-
jektovou dokumentaci na rekon-
strukci objektu bývalých jeslí na
Teplickém předměstí.

„V budoucnu bychom chtěli
prostory bývalých jeslí zrekon-
struovat na dětskou zdravotní ordi-
naci. Jedinou překážkou k rychlej-
ší realizaci je Úřad pro zastupová-
ní státu, se kterým musíme o cel-
kové rekonstrukci jednat,“ uvedl
místostarosta Milan Pecháček.

Pokud nenastanou komplikace,
vznikly by tak ideální prostory
právě pro dětskou lékařku, která by
se přestěhovala z vily na Tep-
lickém předměstí.                     (lal)

ČAS K ZAMYŠLENÍ
Z CYKLU DĚTI A DROGY

Ve čtvrtek 9. 3. 2006 jsem se
zúčastnila celodenního Setkání
realizátorů programů primární
prevence užívání drog Karlovar-
ského, Ústeckého a Libereckého
kraje.

Setkání zahájil pan ing. P. Fiala,
náměstek hejtmana Ústeckého kra-
je, přítomen byl i mimo jiných
MUDr. V. Záhorský, člen Rady Ús-
teckého kraje. Hlavním problé-
mem bylo užívání drog a jejich pri-
mární prevence. S tímto problé-
mem se setkáváme již v útlém vě-
ku a to věku předškolním. Z toho-
to důvodu mě tato problematika
zajímá a toto setkání mě obohatilo
o nové poznatky.

Setkala jsem se zde s lidmi, kte-
ří mě zasvětili do tohoto problému
a jeho řešení. Nevím, zda stávající
společnost je již natolik vyspělá
a bude se dostatečně problémem
zabývat. Také my v mateřské škole
tento problém začínáme řešit a jed-
notlivé dané úkoly zařazujeme do
ročního plánu. O drogách se již na-
psalo mnoho, teď jen záleží na li-
dech samotných, jak se k problému
postaví a zamyslí se.

Ředitelka MŠ M. Švabinského
Eliška Růžičková

DALŠÍ JEDNÁNÍ
O PIVOVARU

Město obnovilo jednání s fir-
mou, která před rokem předloži-
la návrh na revitalizaci pivova-
ru. Dostupné materiály byly opět
prostudovány a shledány reálný-
mi pro další vývoj pivovaru.

„Vzhledem k technickému stavu
pivovaru je předložený projekt vel-
mi odvážný, ale celkově řeší jedno-

Rada mûsta Bíliny na své  7. schÛzi konané dne 5. dubna 2006
schválila:
■ Finanční příspěvek (dále jen FP)
ve výši 5 tis. Kč  pro SKK Bílina
na 4. ročník Memoriálu Emila Alt-
mana v kuželkách.
■ FP ve výši 10 tis. Kč organizaci
EQUIPARK o.p.s. Svinčice na kr-
mení pro koně. 
■ FP z programu podpory kultury
(II. kolo) ve výši 20 tis. Kč na
uspořádání výběrového předkola
„Babí léto na Kyselce“. 
■ Přijetí dotace ve výši 79 tis. Kč
na  prvomájový jarmark. 
■ Termín konání RM  v mimořád-
ném termínu a to 14. 4. 2006 od
12.00 hod. 
doporučuje ZM ke schválení:
■ Navýšení rozpočtu odboru škol-
ství a kultury na rezervu pro spor-
tovní organizace ve výši 404 tis. Kč.
vzala na vědomí:

■ Informaci ved. finančního odbo-
ru o počtu výherních hracích pří-
strojů v centru města Bíliny. 
■ Informaci ved. odboru správní-
ho a vnitřních věcí o volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v Bílině ve dnech 2. a 3. 6.
2006, včetně harmonogramu úko-
lů. 
■ Splnění usnesení, kterým bylo
vedoucímu ONI uloženo zadat
projektovou dokumentaci na re-
konstrukci části objektu bývalých
jeslí v Panelovém sídlišti, za úče-
lem využití jako zdravotní ordina-
ce. 
■ Splnění usnesení, kterým bylo
vedoucímu odboru ŽP p. Pulchar-
tovi uloženo provést kontrolu útul-
ku pro psy v Libčevsi, kde jsou
umísťováni psi nalezení na území
města Bílina. 

■ Zápisy z komise pro školství,
kultury a sport ze dne 20. 3.  a ze
sociálně zdravotní komise ze dne
15. 3. 2006. 
■ FP sportovním organizacím na
rok 2006 dle návrhu předloženého
odborem školství a kultury. Mate-
riál bude dopracován a následně
opětovně předložen radě města
k projednání.
■ Kladení věnců, které se uskuteč-
ní v pátek 5. května od 14.00 ho-
din.                    Ladislav Kvěch,

tajemník MÚ Bílina

S úplným zněním usnesení RM
se lze seznámit na úřední desce
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu
starosty města a dále i na webo-
vých stránkách města www.bili-
na.cz

Blahopfiejeme

V měsíci březnu 2006 oslavi-
la své 93. narozeniny v kruhu
své rodiny členka základní or-
ganizace Českého svazu bojov-
níků za svobodu sestra Marie
Jelínková.

Sestra Jelínková, ačkoliv mě-
la 3 děti ještě malé, manžela za-

vlečeného do koncentračního tá-
bora v době německé hrůzovlády,
projevila velkou odvahu v pomo-
ci partyzánům všech národností
zásobováním léků v partyzánské
nemocnici, hlídáním skladů aj.
Zbylo-li v rodině potravin,  nevá-
hala a přispěla svou snahou se po-
dělit.

Po válce jí byla za tuto velkou
snahu v odboji proti fašismu  Mi-
nisterstvem obrany ČSR předána
řada významných ocenění.

Členové ZO ČSBS se připojují
k blahopřání a současně děkují za
dosavadní činnost v práci ZO, za
dobu jejího členství, za vše, čím se
na osvobození od německého fa-
šismu podílela.

Do dalších let v příjemném pro-
středí své rodiny, která o ni vzorně
pečuje, přejeme ještě hodně rados-
ti, kterou si zaslouží, a těšíme se

V minulém týdnu oslavila své
významné životní jubileum pra-
covnice MěÚ v Bílině paní
Irena Karková. Mnoho osob-
ních a pracovních úspěchů pře-
je vedení a zaměstnanci Měst-
ského úřadu v Bílině.

z každého společného shledání.
M. Hojdová,

Český svaz bojovníků 
za svobodu ZO Bílina
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tlivé postupy rekonstrukce pivova-
ru. Je jasné, že rekonstrukce bude
velmi pomalá, hlavně z finančního
hlediska, protože se jedná řádově
o stovky milionů korun. Město ne-
má v úmyslu do budovy pivovaru
investovat, a proto vítá každou
snahu o nápravu, která pomůže  ře-
šit současný havarijní stav této bu-
dovy. Termín jednání všech zá-
stupců bude teprve určen,“ řekl
místostarosta Milan Pecháček.

Budova pivovaru je časovanou
bombou z hlediska bezpečnosti.
Z chátrajících zdí padá omítka,
propadává se střecha, padají oka-
py. Město přistoupilo k menším
opravám, aby se alespoň částečně
zabránilo úplné devastaci. Byly za-
zděny otvory, kde se nejvíce tvoři-
ly skládky a z průčelí pivovaru
oklepána omítka.                (lal)

II. SETKÁNÍ ROMSKÝCH
PŘEDSTAVITELŮ

V měsíci březnu se již podruhé
sešli zástupci romských iniciativ
z Ústeckého kraje. Schůzce
předsedal Aladar Nistor z Krup-
ky a paní Tomášová, která se za-
bývá sociálním poradenstvím
pro město Duchcov. Pozvání při-
jal starosta města Bíliny Josef
Horáček, místostarosta Roman
Šebek a tajemník MěÚ Ladislav
Kvěch.

Program druhého setkání se nesl
ve volebním duchu a původně se
měl  zabývat  volebními   progra-
my jednotlivých politických stran.
A. Nistor však přítomné překvapil
a místo studia jednotlivých progra-
mů představil svůj program s tím,
že účastníci setkání  doplní tento
program o další body. Romské
programové prohlášení by mělo
být předloženo jednotlivým poli-
tickým stranám, která strana se

Pfiedstavujeme úãastníky konference
Partnerské město - Novovolyňsk

Začátkem 50. let minulého
století začala v západní části vo-
lyňské oblasti těžba ložisek uhlí
ve lvovsko-volyňské pánvi, která
se táhne podél ukrajinsko-pol-
ských hranic. V té době bylo za-
loženo město Novovolyňsk. Spo-
lu s rozvojem uhelného průmys-
lu se rozvíjela výstavba průmys-
lových objektů. Malé městečko
začalo vykazovat rysy mohutné-
ho průmyslového střediska ob-
lasti s tím odpovídající sociální
infrastrukturou. 

V současné době průmyslový
potenciál města představuje 42
podniků různých odvětví ekonomi-

ky. V seznamu výrobků vyrábě-
ných novovolyňskými podniky
jsou takové produkty jako: černé
uhlí, stavební cihly, nábytek, dře-
votřískové desky, kosmetika, tex-
tilní výrobky, uzenářské výrobky,
betonářské výrobky, chodníkové
dlaždice, jízdní kola, odlitky z čer-
ných a barevných kovů, metalo-
plastiková okna. V roce 2005 byla
podniky města realizována výroba
v hodnotě odpovídající 86,9 mil.
dolarů USA. 

Od roku 2000 získalo město sta-
tut území přednostního rozvoje se
zvláštním režimem pro investiční
činnost, který počítá s poskytnutím
výhod pro domácí a zahraniční in-

vestory na uskutečňování investič-
ních projektů v přednostních obo-
rech hospodářské činnosti. V sou-
časné době 15 podniků realizuje
v Novovolyňsku prestižní projekty
v hodnotě 46 mil. dolarů USA.
Mezi nimi jsou investoři z Polska,
Velké Británie, Německé spolkové
republiky, Rakouska, Francie nebo
Dánska. 

Počet obyvatel Novovolyňska
a vesnice Oktjabrskoje, která tvoří
jeho nedílnou součást, činí 58,7 tis.
lidí. Město zaujímá plochu 1722
ha. Především blízkost hranic
usnadňuje aktivní možnosti v ob-
lasti spolupráce s představiteli ob-
chodu a vlád cizích zemí. 

Z va‰ich dotazÛ...
Neustále se mluví o bývalém stacionáři v sídlišti

Za Chlumem, který je značně zdevastován. Tato
opuštěná budova láká nejen skupiny nepřizpůsobi-
vých občanů, ale i děti k různým dobrodružným
výpravám. Je možné tuto budovu zabezpečit tak,
aby se dovnitř nemohly dostat nepovolané osoby?

Mgr.  M. Hejný
V loňském roce došlo k bezúplatnému převodu sta-

cionáře do majetku města. Stát nestanovil  přesně vy-
mezené podmínky na provoz stacionáře, ale  budeme
jednat s ministerstvem financí o záměru prodat budo-
vu stacionáře. Zájem o koupi stacionáře je, ale vše
musí projít  legislativní cestou. Když už to vydrželo ta-
kovou dobu, tak v současné době jsou jakákoli opatře-
ní zbytečná, protože k prodeji dojde co nejdříve.  

Místostarosta Milan Pecháček

Zjistil jsem, že v zahradě budovy Klubu důchod-
ců I., byly pokáceny čtyři vzrostlé stromy. Zajíma-

lo by mě, z jakého důvodu byly pokáceny a jestli
budou nahrazeny novými. Z. Liprt

V zahradě, která patří Klubu důchodců, byly poká-
ceny 3 smrky a 1 borovice. Stromy byly pokáceny na
žádost paní A. Fialové, protože stromy byly nešťastně
vysazeny blízko budovy a větve začaly zasahovat do
střechy, kterou narušovaly. O kácení těchto stromů
pravomocně rozhodl odbor životního prostředí  v Bíli-
ně. Nové stromy již vysazovat nebudeme, zahrada bu-
de osázena pouze keři.                                  MTSB

Dotazy nejen pro radnici
Zajímají vás problémy, se kte-

rými se setkáváte ve městě? Má-
te zajímavou otázku nebo námět
a nevíte jak a koho se zeptat?
Napište na bilinsky.zpravodaj-
@seznam.cz. Pokud nemáte pří-
stup k Internetu, zanechte svůj
dotaz nebo námět v Infocentru
na Mírovém náměstí.            BZ
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bude nejvíce zajímat o romskou
otázku, ta by mohla v parlament-
ních i komunálních volbách počítat
s volebními hlasy romské menšiny. 

Na setkání se mimo jiné hovoři-
lo  o vzdělávání a vyšší kvalifikaci
Romů. „Nejde o to, jestli je někdo
Rom nebo ne, ale o to, že tito lidé
mají velmi nízkou kvalifikaci
a v mnoha případech žádnou.
Množí se případy, že děti po absol-
vování základní školy jdou oka-
mžitě na sociální úřad. V tomto by
měl významně zasáhnout stát
a uzákonit minimálně další 2,5le-
tou školní docházku již přímo za-
měřenou na odbornou kvalifikaci.
Zaměstnávání těchto lidí by se tak
podstatně zvýšilo,“ řekl starosta
Josef Horáček. 

K dalšímu setkání dojde pravdě-
podobně koncem měsíce dubna,
jelikož se jednotliví romští poradci
nedohodli na podmínkách a bo-
dech svých požadavků.          (lal)

KDO BUDE STAVĚT ROZHODNE
ZASTUPITELSTVO

Město Bílina určilo zadávací
podmínky pro budoucí investory
ohledně autobusového nádraží.
Na základě těchto podmínek ob-
drželo nabídky od tří společnos-
tí. Obálky s nabídkami jednotli-
vých firem byly otevřeny na radě
města za přítomnosti celé rady
a následně zapečetěny a uloženy
do trezoru.

„V rámci objektivity byly tyto
obálky za přítomnosti pěti osob
předány městskému právníkovi,
který vyhodnotí, zdali nabídky jed-
notlivých firem respektují usnesení
zastupitelstva. Po posouzení situa-
ce právníkem dojde k vytvoření
odborné komise, která bude tyto
nabídky vyhodnocovat a připravo-
vat podklady pro zasedání zastupi-
telstva, které se bude konat 27.
dubna. Všechny nabídky směřují
k výstavbě obchodního centra, tak
jak bylo uvedeno v zadávacích
podmínkách,“ prozradil místosta-
rosta Milan Pecháček.

V odborné komisi by měli za-
sednout zástupci politických stran
a vedoucí odborů, kterých se zále-
žitost bezprostředně týká. Napří-
klad odbor dopravy a investic.
Chybět by neměl ani městský ar-
chitekt.                                (lal)

MĚSTO PŘISPĚLO MTSB

Městské technické služby začí-
nají po zimě sčítat škody. Požá-
daly město, aby se aktivně zapo-

·kolská rada pfii Z· Za Chlumem v Bílinû mûla svou „premiéru“
Nejpozději od ledna 2006 mu-

sí bez výjimky fungovat na kaž-
dé základní, střední a vyšší škole
v České republice tzv. školské
rady. Jejich existenci podpořil
školský zákon a zrodu se musel
ujmout každý zřizovatel.

Jde o důležitý orgán, v němž
mají vždy třetinové zastoupení zá-
stupci zřizovatele, žáci, případně
jejich zákonní zástupci a také pe-
dagogové školy. Školská rada by
se měla stát prodlouženou rukou
vedení školy a naopak ředitel by v
ní měl víceméně spatřovat pomoc-
níka, kterého jistě doposud ve své
náročné práci postrádal. Členové
rad by  tedy neměli být postra-
chem, ale kolegiálním spolupra-
covníkem, který má svou vážnost a
autoritu. Rada má i značné pravo-

moci, např. přehled o veškerém fi-
nancování, vyjadřování se k návr-
hům vzdělávacích programů, pro-
jednávání inspekčních zpráv od
České školní inspekce, může se
vyjadřovat ke školnímu řádu atd.
Volební období členů rady je tříle-
té a svoji práci vykonávají zdarma.
Schůze školské rady se musí dle
zákona konat minimálně 2x do ro-
ka.

V ZŠ Za Chlumem byla podle
zákona první ustavující schůze
školské rady svolána paní ředitel-
kou Mgr. Flenderovou. Stalo se tak
22. března 2006. Další schůzky si
již svolává předseda rady. Členy
naší ŠR jsou Mgr. Ivana Aulická,
Mgr. František Kulina, paní Lenka
Samohýlová a pan Petr Váňa, jako
zástupce zřizovatele paní Radka

Markowiczová a Pavel Ryjáček.
Členové si hlasováním zvolili
předsedu ŠR, jímž se stal Pavel
Ryjáček a místopředsedu Mgr.
Františka Kulinu.

Jsem moc rád, že tyto školské
rady vznikly. Dle mého názoru ně-
co takového v našem školství
dlouho chybělo a věřím, že rada
bude dobrým a kvalitním prostřed-
níkem v komunikaci mezi námi
všemi příslušnými k naší ZŠ Za
Chlumem, bez rozdílu funkce, kte-
ří vědí, že vzdělání je základem ži-
vota. Takže pokud by kdokoliv po-
třeboval pomoc nebo radu, kterou
by bylo možno z naší strany po-
skytnout, uvádím zde své číslo te-
lefonu: 603 445 455.

S pozdravem za naší ŠR 
Pavel Ryjáček

Bakaláfi na Z· Aléská - Den uãitelÛ
Den učitelů - svátek, který má v

Bílině dlouholetou tradici. 
Základní školy (ZŠ Za Chlu-

mem, ZŠ Lidická, ZŠ Kmochova,
ZŠ Aléská), Gymnázium Bílina,
MěÚ Bílina, ZŠ Kostomlaty, ZŠ
Hostomice (přátelské školy) a ma-
teřské školy v Bílině se sejdou na
jedné škole a společně tak oslaví
„svůj“ svátek. Letošní „Bakalář“,
který pořádala naše  škola, se nesl
v duchu „Hvězdy filmového plátna
aneb Co ve filmu nebylo“. Školy
nejprve změřily své síly pod vyso-
kou sítí. 

1. místo ZŠ Lidická - obhájili
loňské první místo, 2. místo ZŠ
Aléská - příští rok se polepšíme,
3. místo Gymnázium Bílina, 4.
místo ZŠ Hostomice, 5. místo
Mateřské školy, 6. místo ZŠ
Kmochova - vyhlášeni „Skoka-
nem roku“, 7. místo ZŠ Za Chlu-
mem, 8. místo MěÚ Bílina - chce
to více tréninku.

ALEŠE, ceny za úspěšnou no-
minaci, přišli předat mimo jiné
Laurel a Hardy, Oldřich Nový,
Smrtka, Měsíčník, Horyna s
Pavlíkem a dokonce k nám zaví-

tala Jana Ámosa Komenská. Po
rozdání všech cen a ocenění uči-
telé stars nabídli něco ze svého
filmového umění a pak se všich-
ni už jen bavili, plánovali takti-
ku na příští rok a slavili svůj
svátek.

Mgr. Gábina Hudáková, 
Základní škola Aléská, Bílina

INZERÁT 1/20
DŘEVOKOMPLET 058/TP

Projektov˘ den na Z· Lidická
Středa 5. 4. byla na ZŠ Lidická ve znamení projek-

tu Putování staletími, který si dal za cíl seznámit žáky
nejen se všemi významnými událostmi a osobnostmi
našich dějin v jednotlivých stoletích formou integrace
poznatků z různých předmětů, ale také osobnostní
a sociální výchovou dětí, mediální výchovou, výcho-
vou demokratického občana a výchovou k myšlení
v evropských a globálních souvislostech. Prací ve
skupinách se žáci učili týmové spolupráci, ale podíle-
li se také na vytváření pozitivního klimatu ve  škole.

Žáci se týden před projektem rozlosovali do 20 sku-
pin. Každá skupina si  vylosovala svého učitele  a sto-
letí, které pak společně zpracovávala. V den projektu
měly skupiny 4 hodiny na přípravu písemné a ústní
prezentace, která pak probíhala v tělocvičně školy.
Přes věkovou různorodost ve skupinách, protože
v každé byli zastoupeni žáci 4. - 9. ročníků  včetně
speciálních tříd, byla atmosféra ve všech skvělá
a všichni úžasně spolupracovali. Výsledkem byly vý-
borné prezentace nejen písemné, ale i ústní, které by-
ly často pojaty jako dramatizace.

Následující den pak žáci hlasovali o nejlepší pre-
zentaci a vyhodnotili tento projekt.

Žáci 1. - 3. tříd se rozhodli následovat své starší

spolužáky projektem Barevný den se zvířátkem, a tak
bylo možné rozlišit jednotlivé třídy podle barvičky,
kterou si vylosovali, a podle plyšových zvířátek, která
doprovázela jejich výuku.

Všem se tento den moc líbil, protože si ho jak žáci,
tak učitelé užili  a po celý den vládla báječná pohodo-
vá atmosféra. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům
i učitelům za skvělou spolupráci, za vytvoření nádher-
né pracovní atmosféry a za mimořádné zážitky, které
nás všechny obohatily.         Mgr. Marie Sechovcová,  

zást. ředitelky ZŠ Lidická 
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jilo do fondu oprav a údržby za-
řízení, které provozují.

„Pro MTSB se schválila částka
400 000 Kč, která bude přímo ur-
čena na opravy zařízení. Konkrét-
ně na tenisových kurtech se bude
provádět odstranění nedostatků,
které při své poslední kontrole ob-
jevila hygienická stanice. Jedná se
o restauraci a její zázemí. Opravou
musí také již projít střechy chatek
v autokempu, které jsou stále po-
kryty eternitem, takže dojde k na-
hrazení jinou krytinou. Na kasár-
nách se bude také opravovat stře-
cha a okapy. Zimní provoz na zim-
ním stadionu také udělal své
a opravám se určitě nevyhne,“ vy-
světlil místostarosta Milan Pechá-
ček.                                    (lal)

SEBA - PODNIK S DLOUHO-
LETOU TRADICÍ

Když se řekne SEBA, snad
každý občan Bíliny si okamžitě
vybaví velký rohový dům na
konci Břežánské ulice. Podnik,
který už léta patří neodmyslitel-
ně k Bílině a jako jeden z mála
textilních podniků v České re-
publice si dokázal udržet svou
tradiční výrobu nejen v socialis-
tickém zřízení, ale hlavně dnes,
kdy český trh zahlcuje textil
z Číny nebo Vietnamu.

„Historie bílinské SEBY sahá až
do roku 1967, kdy se začínalo se
šitím konfekce. Požadavky se sa-
mozřejmě stupňovaly a ke konfek-
ci se postupem času přidala tzv.
ložní šitá konfekce. Od roku 1979
se začínalo s výrobou na export.
V současné době se zde šije vý-
hradně  bytový textil,“ sdělil pan
R. Průša, ředitel bílinské SEBY.

SEBA zajišťuje výrobu sypko-
vin, lůžkovin, přízí aj., vše ve vy-
soké kvalitě. Odbyt má nejen v tu-
zemsku, ale i v zahraničí například
v Německu, Švýcarsku, Norsku
nebo Itálii. 

„Jelikož jsme neustále nuceni
snižovat náklady na výrobu, roz-
hodli jsme se přijímat nové pra-
covníky, ale ne na klasický pracov-
ní poměr, ale na tzv. Dohodu o pra-
covní činnosti. Tato dohoda je ur-
čitě výhodná pro maminky na ma-

Miss Master aerobic 2006

Vítězky druhé kategorie 8 - 10 let, třetí a čtvrtá kategorie 12 - 14 let.

Velikonoãní v˘stava v DDM
Letos, stejně jako každý rok proběhla v DDM veli-

konoční výstava. V letošním roce jsme se více zamě-
řili na praktickou činnost. Děti, které na výstavu při-
šly, si mohly vybrat  z  různých  činností. Ve  čtvrtek
6. 4. si mohly vyrobit zapichovací slepičky a kohout-
ky do travičky. 

V pátek se věnovaly pečení a zdobení perníků.  Na
pondělí byly připraveny různé techniky zdobení vají-
ček, hlavně voskem a vrtáním. V úterý 11. 4. a ve stře-
du 12. 4. si mohly vyzkoušet  pečení velikonočních ji-
dášů  z kynutého těsta. 

Eva Klasová, DDM Bílina

Jarní v˘tvarná dílna v Z· Za Chlumem
V úterý 14. října se na ZŠ Za Chlumem konala

Jarní výtvarná dílna. Děti si samy vybraly „svou
dílnu“ (třídu) podle toho, jaké výrobky chtěly tvo-
řit. Přestože ten den bylo venku nevlídno a sníh, ve
třídách panovala skvělá jarní atmosféra. Pod ruka-

ma malých umělců vznikaly například papírové
maxikraslice, vázy s jarním motivem nebo veliko-
noční kraslice. Učitelky a vychovatelky se svými
žáky strávily příjemné odpoledne.  

Mgr. Ivana Aulická
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

teřské dovolené, které by si chtěly
zvýšit rodinný rozpočet nebo i pro
ty, kteří by měli zájem si přivydě-
lat. Nabídka platí pouze pro vyuče-
né švadleny nebo šičky, protože
klademe vysoký důraz na kvalitu,“
dodal pan R. Průša.            (lal)

BÍLINSKÝ ZÁMECKÝ PARK
BUDE ZŘEJMĚ PRO
VEŘEJNOST UZAVŘEN

Infocentrum bude mít své zastoupení na Holiday World
Město Bílina uzavřelo smlouvu s fir-
mou World Trade, která se zabývá in-
formačním systémem pro kraje, měs-
ta a obce. V Praze se uskutečnil vele-

trh Holiday World, kde jednotliví zástupci informač-
ních center měst ČR nabízeli nejširší kontrakční a
informační možnosti pro odborníky a nejrozsáhlejší
nabídku dovolených pro laickou veřejnost.

„Hlavním cílem účasti na Holiday World je sezná-
mení veřejnosti s aktuální nabídkou produktů a služeb
měst a obcí v ČR. Navázání nových obchodních kon-
taktů nebo upevňování stávajících obchodních kon-
taktů,“ vysvětlila vedoucí informačního centra v Bíli-
ně Romana Hrivňáková.

Veletrh Holiday World 2006 probíhal v celém areá-
lu pražského Výstaviště v Holešovicích. Podle vysoké
návštěvnosti lze usuzovat, že představuje unikátní
koncentrovanou nabídku na českém trhu pro domácí i
zahraničí cestovní ruch.

„Tento veletrh nám umožnil  navázání nových kon-
taktů, získání propagačních materiálů o městech, se
kterými si po domluvě budeme vyměňovat materiály.
Holiday World nás motivoval k novým krokům, dopl-
nění konkrétních materiálů o městech a jejich turistic-

kých lokalitách,“ dodala pracovnice bílinského info-
centra Petra Jurašíková.

Rozšíření informovanosti přivítal i starosta Bíliny
Josef Horáček.

„Takových akcí bychom se měli zúčastňovat už z to-
ho důvodu, že město Bílina vejde do povědomí širší
veřejnosti. Na veletrhu má své zastoupení Ústecký
kraj, kde bude prezentováno město Bílina a okolí. No-
vé materiály ohledně Bíliny se již připravují, takže bu-
deme mít určitě co nabídnout.“                          (lal)

Vydařený koncert skupiny CLOU přilákal do Fontány na dvě stě padesát jejich fanoušků.

Bylo jen otázkou času, kdy do-
jde majiteli bílinského zámku trpě-
livost a rozhodne se dnes již skoro
zdevastovaný zámecký park oplo-
tit. V současné době zámecký park
navštěvují převážně děti z mateř-
ské školy, cyklisti nebo „pejskaři“.
Ovšem na druhou stranu se park
nevyhne vandalismu, vyvážení od-
padu ze zahrádek, nájezdům terén-
ních čtyřkolek a všem známému
rozhazování odpadků. Útočiště zde
nalézají i lidé požívající psycho-
tropní látky a bezdomovci.

„Je nám jasné, že toto opatření
pokud k němu opravdu dojde, se
dotkne převážně slušných lidí.
Každý z nás si ale svůj majetek
chrání a pokud se snažíme zámec-
ký park pravidelně čistit a nikdo si
hezkého prostředí neváží, nemáme
jinou možnost. V poslední době
jsme zaznamenali nejen krádeže
dřeva, vyvážení odpadu ze zahrá-
dek, ale také pořezání desítek
stromků, jejichž mladé větve se
používají na roubování. Kolik se
nachází v parku odpadků ani ne-
mluvě,“ sdělil správce bílinského
zámku Michal Koukal.

Zámecký park prozatím zůstává
veřejnosti zpřístupněn, ale pokud
se situace nezlepší bude celý park
oplocen.                                (lal)

SPORTOVNÍ PŘÍSPĚVKY

Rada města na svém zasedání
schválila rozdělení finančních pro-
středků pro sportovní organizace,
které ve svém konečném znění bu-
de schvalovat zastupitelstvo 27.
dubna 2006. Rada také doporučila
zařadit tělocvičnou jednotu Sokol-
skou do kategorie A, čímž se jí vý-
razně zvedne finanční příspěvek
více než na dvojnásobnou částku.

Místostarosta Roman Šebek

Bílina pod lupou Miroslava Erbena
Dne 31. března od 17.00 hodin se v Galerii Pod Vě-

ží konala vernisáž výstavy bílinského „amatérského“
fotografa pana Miroslava Erbena s názvem „Bílina
pod lupou“. Pan Miroslav Erben absolvoval několik
kurzů Tvůrčí fotografie u několika českých profesio-
nálních fotografů. 

Autor, který na  barevných klasických fotografií za-
chycuje zajímavé, ale i všední  události našeho města
formou dokumentu. 

Na výstavě je možno vidět fotografie povodně
2002, fotografie Závodu míru  v roce 2004, ale i foto-
grafie přestavby zimního stadionu atd. 

Jak říká sám autor fotografií: „Jsem sice amatérský
fotograf, ale někdy jsem byl ve správný čas na správ-
ném místě a měl u sebe foťák.“

Kromě fotografování je pan Erben znám jako sbě-
ratel starých pohlednic Bíliny. Výstava bílinského ro-

dáka potrvá v Galerii Pod Věží do konce dubna, proto
neváhejte a přijďte se podívat. 

Galerie Pod Věží - otevřeno vždy  Po - Pá od 7.00 -
17.00 a sobota od 8.00 - 16.00 hod.               (PBzB)

Babí léto - kvalifikace - 22.
dubna od 12.30 hodin v kultur-
ním domě Fontána začne veřejné
soutěžní předkolo pro bluegras-
sové kapely. 

Odborná komise vybere ze 17
kapel dvě a tyto postoupí do hu-
dební soutěže „Babí léto“, která
se každoročně pořádá v měsíci
září v Bílině na Kyselce. Do dal-

šího kola této soutěže postoupí
jedna skupina, která si získá nej-
více sympatií publika. Soutěž
zakončí folková skupina NE-
ZMAŘI.

Pfiíprava na Babí léto - kvalifikace
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KULTURNÍ SERVIS

DUBEN 2006

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■ Pátek 14. dubna od 20.00 h.
COUNTRY BÁL
K tanci a poslechu hraje skupina
Víprdek. Vstupné: 30 Kč.
■ Sobota 22. dubna od 12.30 h.
Babí léto - kvalifikace
Soutěžní předkolo pro výběr kapel
na soutěž na Kyselce. Soutěží 17
kapel. Odpoledne zakončí skupina
NEZMAŘI. Vstupné: 40 Kč.

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Neděle 23. dubna od 19.00 h.
Velká zebra aneb Jak že se to
jmenujete?
Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová,
J. Ježková a další. Vstupné: 220,
200, 180, 130 a 100 Kč.
■ Čtvrtek 27. dubna od 19.00 h.
One man show P. Dragouna
Hraje divadlo CIRKUS. Vstupné:
30 Kč.

KINO HVĚZDA
■ Pátek 14. dubna od 18.00 a 20.30
h.
Sobota 15. dubna od 18.00 h.
Hooligans
VB/USA. Drama. Vstupné: 60 Kč.
Nevhodné do 12 let.
■ Sobota 15. dubna od 15.00 h.
Příběhy cvrčka a štěňátka
Pásmo kreslených pohádek. Vstup-
né: 20 Kč.
■ Středa 19. dubna od 18.00 h.
Čtvrtek 20. dubna od 18.00 h.
Panic je na nic
ČR. Komedie. V hlavní roli Šárka
Vaňková. Vstupné: 65 Kč. Nevhod-
né do 12 let.
■ Pátek 21. dubna od 18.00 a 20.30
hodin.
Sobota 22. dubna od 18.00 h. 
Obchodník se smrtí
USA. Akční thriller. Vstupné: 50
Kč. Nevhodné do 12 let. 
Sobota 22. dubna od 15.00 h.
Krtek a weekend
Pásmo kreslených pohádek. Vstup-
né: 20 Kč.
■ Středa 26. dubna od 18.00 h.
Čtvrtek 27. dubna od 18.00 h.
Experti
ČR. Komedie. Vstupné: 55 Kč.

GALERIE POD VĚŽÍ 

FOTOGRAFIE MIROSLAVA ER-
BENA „Bílina pod lupou“
Výstava potrvá   do 30. 4. 2006.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

VÝSTAVA DĚTSKÝCH HISTO-
RICKÝCH KOČÁRKŮ
Od 11. 4. 2006 do 30. 4. 2006 se
koná výstava historických kočárků
z období 1880 až 1980 Miloslavy
Šormové. První výstava historic-
kých kočárků v našem kraji.

Divadelní podzim v Mûstském divadle v Bílinû
Kulturní centrum Kaskáda

připravuje pro příznivce diva-
delních představení program
podzimních představení. Na di-
vadelních „prknech“ našeho di-
vadla by se tak měla představit
dobrá sestava vynikajících
a známých herců. „Divadla jsou
již nasmlouvaná, ale ještě neví-
me přesné datumy představení,
jelikož herci vystupují v několi-
ka divadlech najednou. Zatím
máme ujasněné měsíce kdy
představení uvedeme v našem
divadle,“ řekl Petr Mácha z Kul-
turního centra Kaskáda. Jak dá-
le dodal, všichni se včas dozví
přesné datumy představení. Ten-
to přehled slouží především zá-
jemcům o permanentní vstupen-
ky, o které je čím dál větší zájem.
„Zájemce o permanentní vstu-
penku na všechny 4 podzimní
představení zaplatí o 25 % méně.
To znamená, že má jedno před-

stavení zdarma,“ uvedl závěrem
Petr Mácha. Permanentní vstu-
penky si lze objednat v Infor-
mačním centru na bílinském Mí-
rovém náměstí.

Září: „Když kočky nejsou do-
ma“ - v hlavní roli: Lukáš Vaculík,
Roman Štolpa, Jana Galinová.
Anglická komedie o tom, co
všechno se může stát, když zůsta-
nou muži chvíli bez ženského do-
zoru.

Říjen: „Motýli“ - v hlavní roli:
Vojta Kotek, Valérie Zawadská,
Klára Jandová. Mladý muž se roz-

hodne se osamostatnit hlavně od
své nadmíru pečlivé maminky
a proto si pronajme byt. Byt je
však rozdělen na dva menší byty
a tu druhou půlku obývá velice pů-
vabná dívka.

Listopad: „Víš přece, že nesly-
ším, když teče voda“ - v hlavní
roli: Václav Vydra, Dana Moráv-
ková, Jana Brejchová, Petr Nárož-
ný, Květa Fialová, Jiří Ptáčník. Tři
humorné příběhy, které jsou velice
směšné, ale velice lidské.V jistých
obměnách mohou potkat každého
z nás. Příběhy s názvem: Poznání
šokem, Stopy holubic, Já jsem
Herbert.

Prosinec: „Frankie a Johny ve
svitu luny“ - v hlavní roli: Bára
Hrzánová, Radek Holub.

Vtipný a optimistický příběh dr-
zé číšnice a kuchaře, který se prá-
vě vrátil z kriminálu. Je to závažná
výpověď o hledání lásky a sbližo-
vání se dvou osamělých lidí.

Originální v˘stava v Bílinû - koãárky od roku 1880
Kulturní centrum Kaskáda v Bí-

lině bude po dva měsíce hostitelem
exkluzivní výstavy dětských ko-
čárků. Ve Výstavní síni U kostela
bude výstava probíhat od 11. dub-
na až do 10. června tohoto roku.
Zveme všechny na výstavu oprav-
du muzejních kousků kočárků z let
1880 až 1980.

Výstavní síň U kostela bude
otevřena každý den včetně sobot
a nedělí.

Co nového uvidíme ve výstav-
ních síních.

Výstavní síně v našem městě
byly donedávna obsazovány pře-
devším výtvarníky, a to malíři ob-
razů. V nejbližších měsících by se

postupně tvář obou galerií, které
spravuje Kulturní centrum Kaská-
da, měla měnit. „Když se nám
mnohokrát povedlo přilákat oprav-
du dobré malíře na vystavování,
nebyl takový zájem o návštěvu vý-
stavních síní. Rozhodli jsme se
proto přilákat návštěvníky více
atraktivními výstavami. Jakýmsi
startem by právě měla být výstava
kočárků,“ prozradil Petr Mácha
z Kulturního centra Kaskáda v Bí-
lině. Dle jeho slov jsou již v jedná-
ní výstavy například loutek, zbra-
ní, historických kostýmů, starých
hodin a jiných lákavých výstav.
„Samozřejmě, že na obrazy neza-
nevřeme, jelikož bychom měli za-

se holé zdi na těchto atraktivních
výstavách. Pokud budou malíři
souhlasit, budou současně vysta-
vovat s jinými exponáty,“ dodal
závěrem Petr Mácha.

DOPOLEDNÍ PROGRAM NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ
8.30 -   9.30 Hraje orchestr BÍLIŇAČKA
9.30 - 13.00 Hraje skupina GENT
9.45 - 10.00 Vystoupení skupiny historického šermu REKRUTI

10.00 - Taneční výstup - DDM Bílina
10.05 - 10.20 Loutkové divadlo - SVÁŤOVO DIVIDLO
10.15 - Vystoupení hudebníků z DIPPOLDISWALDE (SNR)
10.45 - Ukázka boj. umění SHOTOKAN karatE club Bílina
11.00 - 11.15 Vystoupení skupiny historického šermu REKRUTI
11.20 - 11.40 Loutkové divadlo - SVÁŤOVO DIVIDLO
11.00 -  12.00 Pouliční divadlo KVELB - „Kára plná komediantů“
11.45 -    Ukázka kynologů
12.00 - 12.15 Loutkové divadlo - SVÁŤOVO DIVIDLO
12.15 - 12.30 Vystoupení skupiny historického šermu REKRUTI

DOPROVODNÉ AKCE
Stánkový prodej, otevřená radniční věž a Galerie Pod Věží, možnost
zdarma projížďky v kočáru taženými koňmi (ul. Seifertova), histo-
rické městečko (u Kostela), skákací hrad, motorové čtyřkolky, pou-
ťové atrakce.
! VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA - VÝSTAVA HISTORICKÝCH
KOČÁRKŮ Z OBDOBÍ 1880 - 1980 !

ODPOLEDNÍ PROGRAM NA KYSELCE
15.00 Zahájení odpoledne skupinou MINI BAND 
15.10 Vystoupení breakdance skupiny STYLIQ INFECTION
15.15 Vystoupení a ocenění vítězů Bořeňské čarodějnice 

(recitace, zpěv, tanec)  
15.30 Vystoupení skupiny Akrobatického rock n’rollu
15.45 Hudební série skupiny MINI BAND
16.00 Vystoupení a ocenění - Bořeňská čarodějnice
16.15 Vystoupení hudebníků z DIPPOLDISWALDE (Německo)
16.45 Vystoupení breakdance skupina STYLIQ INFECTION
17.00 Vystoupení a ocenění vítězů Bořeňské čarodějnice
17.15 Vystoupení skupiny Akrobatického rock n’rollu
17.30 Zakončení odpoledne skupinou MINI BAND

Moderuje Vlasta Vébr z Rádia Most
DOPROVODNÉ AKCE
Skákací hrad, horolezecká stěna, stánkový prodej
V pátek 5. 5. 2006 se bude od 14.00 na Městském hřbitově konat 
KLADENÍ VĚNCŮ
V sobotu 6. 5. 2006 se bude v Tyršově zahradě konat po celý den 
zahajovací turnaj bílinské volejbalové ligy.

PROGRAM JARMARKU 1. 5. 2006
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Vzpomínáme
Osud je krutý, nevrátí co vzal.

Ty žiješ Jaruško v našich srdcích
dál. 

Dne 8. 4. 2006 uplynul rok, kdy
zemřela po dopravní nehodě ve
věku 27 let Jaruška Nováková
z Bíliny.

Se zármutkem stále vzpomínají
- rodiče, bratr, přítel Martin, ba-
bičky a dědeček.

Z deníku MûP Bílina  
Hlídka MěP Bílina zadržela

v centru města dva vandaly. Tito
se v jedné z restaurací notně po-
silnili alkoholickými nápoji
a cestu domů si nejprve „vylepši-
li“ hulákáním a rušením nočního
klidu. Když se jim to začalo zdát
„málo frajerské“ začali převracet
odpadkové koše. I to jim ale bylo
málo, a tak jako návdavkem vy-
tloukli dvě okna objektu, který je
v majetku města. Strážníci oba
mladíky zadrželi a následně obvi-
nili z několika přestupků, které
bude řešit příslušný správní or-
gán. V případě, že se ukáže, že
způsobená škoda přesáhla částku
pět tisíc korun, bude jejich čin ře-
šit soud. 

Při kontrolní činnosti spatřili
strážníci MěP Bílina dvě nezletilé
děti, jak ze zaparkovaného vozidla
vyndavají různé věci. Kontrolou by-
lo zjištěno, že nezodpovědný majitel
si vozidlo řádně nezajistil. Děti, aniž
si uvědomily, čeho se dopouštějí,
prohledávaly auto s tím, že když je
otevřené, tak asi nikomu nepatří
a věci z něho si mohou odnést. Hlíd-
ka vyrozuměla majitele vozidla,
který si jej zajistil a věci z vozu si
převzal zpět. Děti byly poučeny
a předány rodičům, kterým se dosta-
lo rovněž náležitého poučení, ale
i sdělení o chování jejich ratolestí.

V časných ranních hodinách
hlídka MěP Bílina kontrolovala

vozidla se zaměřením na vloupání
do nich.

Strážníci kontrolovali pode-
zřele se chovajícího muže z Mos-
tecka. Tento byl oblečen pouze do
potrhané zimní bundy, pod kterou
již neměl žádné jiné oblečení.
Hlídka muže zkontrolovala a pro-
tože nebyly shledány závady, muž
nebyl dále nijak omezován. Ještě
téhož večera strážníci asistovali
pro Policii ČR u vykradeného by-
tu. Následně hlídka MěP Bílina
nedaleko místa činu opětovně
kontrolovala onoho muže z Mos-
tu. Tentokrát však byl muž pod
bundou oblečen! Šetření potvrdi-
lo, že tričko, které měl nyní na so-
bě, pocházelo z krádeže v bytě.
Muž se k vloupání přiznal a byl
předán Policii ČR k dalšímu opat-
ření.                                     (JFK)

svěřený úsek, když byl spatřen ne-
známý muž snažící se před hlídkou
ukrýt. Po krátkém pátrání byl nale-
zen muž, který měl u sebe množ-
ství nářadí upraveného pro vykrá-
dání automobilů. Na místo byla
přivolána i hlídka Policie ČR. Ta
se o osobu náramně zajímala pro
jiná předchozí podezření. Strážní-
ci MěP poté v širším okolí zkon-
trolovali zaparkovaná motorová

PRO DOSPĚLÉ, 
PRO POBAVENÍ

Zpověď Maxe
Tivoliho, ro-
mán americké-
ho spisovatele
nabourává naši
vžitou předsta-
vu o běhu času
a díky autoro-
vým filozofují-
cím úvahám

máme možnost nahlédnout jeho
očima na běžné věci ze zcela jiného
úhlu. Kniha přibližuje čtenáři spo-
lečenskou atmosféru San Franciska
konce 19. a začátku 20.století se su-
verenitou, která nás ohromí, stejně
jako samotný životní příběh Maxe
Tivoliho. Vydává Odeon Praha.

Zápisky o skandálu, román
mladé anglické autorky Zoe Helle-
rové, která mimo jiné píše sloupky
pro list Daily Telegraph a roku
2002 získala cenu Sloupkař roku,
je příběhem o potlačovaných ci-
tech, osamění, závisti a také o lás-
ce. Mistrný psychologický portrét
dvou poněkud nevyrovnaných žen
doprovází napínavý děj a velká
dávka humoru, takže se knížka čte
doslova jedním dechem. Vydává
nakl. BB art Praha. 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ,
PRO POUČENÍ

Sny, střepy
a štěstí, vý-
pravná publika-
ce věnovaná
zimní olympiá-
dě v Turíně
2006 provádí
čtenáře očima
reportéra Jaro-
míra Bosáka

tímto mimořádným sportovním zá-
žitkem. Čtenář v knize najde nejen
zasvěcené reportáže věnované na-
šim sportovcům, především Kate-
řině Neumannové, ale také výsled-
kovou listinu i unikátní fotografic-
kou dokumentaci. Vydává nakl.

Dranus Řitka.

Závislost nejen
na lásce, aneb
Příliš otevřená
zpověď Terezy
Pergnerové ur-
čitě zaujme ja-
ko ojedinělý
d o k u m e n t

o jednom lidském selhání a záro-
veň jako svědectví o nezdolnosti
lidské vůle. Luboš Nečas vede
s Terezou Pergnerovou rozhovor
bez zbytečného skandalizování
a z její výpovědi si čtenář postupně
skládá portrét výjimečně talentova-
né mladé ženy, na kterou byly v ur-
čitém období jejího života kladeny
příliš velké požadavky. Ne každý
tlak médií a popularitu dokáže „vy-
dýchat“ a u tak mladé dívky jakou
Tereza byla, když vysílala oblíbený
pořad Eso, je to skoro nemožné.
Fotografický doprovod i názory
nejrůznějších osobností dokreslují
tuto odvážnou výpověď, která by
mohla pomoci těm mladým lidem,
kteří stejně jako ona hledají cestu
ze závislosti k plnohodnotnému ži-
votu. Vydává nakl. Ikar Praha.

PRO MLÁDEŽ
Letopisy Narnie: Lev, čaroděj-

nice a skříň, ilustrovaný průvodce
filmem bude určitě patřit k žáda-
ným titulům. Fantastická země
Narnie, kterou stvořila fantazie
anglického spisovatele C. S. Lewi-

se, ožila ve fil-
mu a o tom je
právě tato kníž-
ka. Výkonný
producent toho-
to velkofilmu,
který sklízí na-
dšení malých
i velkých divá-
ků, Perry Moo-

re, je zároveň autorem této publika-
ce, ve které mohou děti nahlédnout
do zákulisí a podívat se zblízka na
všechna kouzla a triky. Najdou zde
také rozsáhlý rozhovor s režisérem
a profily herců, kteří ve filmu hráli.
Vydává nakl. Mladá fronta Praha.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY

Městská knihovna v Bílině zve
všechny příznivce na další klubový
večer, tentokrát na setkání s poezií
opět v podání Mirka Kováříka
a Radka Bláhy. Letos se dočkáme
dokonce tří hvězdných jmen básní-
ků, která v minulém století nejvíce
ovlivnila českou poezii. V pořadu
„Díky za všechno, co nebylo i by-
lo” uslyší návštěvníci verše Vladi-
míra Holana, Jaroslava Seiferta
a Jiřího Ortena.

Z jejich básnického odkazu vy-
bral Mirek Kovářík pro svůj pořad
několik výrazných textů, které
uvede spolu s Radkem Bláhou,
který s ním účinkuje už více než 10
let jak v rozhlasovém týdeníku Ze-
lené peří, tak i na klubových pódi-
ích. Jako dialog zazní tak mimo ji-
né slavná Seifertova báseň Vltava
a ve stejném duchu nabídne inter-
pretační dvojice některé z Orteno-
vých Elegií. Večer poezie proběh-
ne ve čtvrtek 20. dubna opět v klu-
bovně centrální knihovny na Míro-
vém náměstí od 18 hodin. Vstup je
volný.

Všechny zájemce srdečně zve
za Městskou knihovnu

M. Šímová

KniÏní novinky na mûsíc duben 2006 

Jiří Orten.
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Noc s Andersenem v bílinské knihovnû
Také v letošním roce se bílin-

ská knihovna zapojila, tentokrát
již potřetí, do celostátní akce,
která se už stála akcí mezinárod-
ní, „Noc s Andersenem“. Je to
jedna z akcí, kterou české kni-
hovny v konkurenci populárněj-
ších médií bojují o dětské čte-
nářství a zájem dětí. První „ Noc
s Andersenem“ proběhla v r.
2000 v uherskohradišťské kni-
hovně a o tři roky později se za-
pojilo již 153 knihoven. Letos
proběhla v pátek z 31. března na
1. dubna a v Bílině se  zúčastnilo
13 dětí ve věku od 6 do 12 let. Od
uherskohradišťské knihovny,
která je stále pořadatelem, jsme
dostali  přidělené registrační čís-
lo 189. Opět jsme si s registrací
pospíšili, protože letos se zúčast-
nilo kolem 500 knihoven, takže
bylo na internetu veselo. Kromě
kulturního programu, který byl
pro děti připraven, si děti pro-
střednictvím internetu chatovaly
s ostatními dětmi nejen v celé
naší republice, ale tak jako
v předcházejících letech i s dětmi
z Německa, Polska, Slovenska
a dalších zemí.

Pracovnice knihovny  připravily
pro děti večer a noc, na kterou se
nezapomíná. Kromě dětského od-
dělení vyzdobeného konfetami
a lampiony s nachystanou velkou
žíněnkou na pohodlné spaní, čekal
na děti  bohatý program. Děti se
scházely už v odpoledních hodi-
nách, vybavené spacáky a kosme-
tickými potřebami a od 16 hodin
se  oficiálně začalo. V úvodu je
pracovnice knihovny seznámily
s programem a také s pozdravem
z pořádající knihovny v Uherském
Hradišti, která tentokrát pro děti
připravila malé překvapení v po-
stavičce skřítka knihovníčka. Ten-
to skřítek se objeví jen tehdy, jsou-
li děti hodné, a tak prvním úkolem
bylo tohoto skřítka nakreslit a dru-
hý den ráno pak čekal děti nelehký
úkol, a tím bylo skřítka v knihovně
objevit. Od 17 hodin probíhala be-
seda se spisovatelkou Evou Ber-
nardinovou, která dětem připo-
mněla velkého pohádkáře, na je-
hož počest tato akce vznikla a také
se zmínila o tom, že právě její
knížka Kluci, holky a Stodůlky by-
la zapsána na Listinu Hanse Chris-
tiana Andersena, kam se zapisují

knihy, které si získaly mimořádnou
dětskou oblibu. Paní spisovatelka
si s dětmi povídala nejen o kníž-
kách, které pro děti píše a o tom
jak se k psaní knížek dostala, ale
také o své zkušenosti s dětmi, kte-
ré nevidí. Bylo to velmi zajímavé
a poučné povídání a děti si uvědo-
movaly, jaké mají štěstí, že si mo-
hou všechny krásné knížky v kni-
hovně prohlížet samy. S paní spi-
sovatelkou jsme se rozloučili ko-
lem půl sedmé. Dalším hostem ve-
čera byl strážník městské policie
pan František Krejčí, který nejen
zajišťoval ostrahu, ale také si s dět-
mi velmi hezky popovídal o bez-
pečnosti ve městě a otázky dětí na
všechno možné nebraly konce. Bě-
hem večera pak děti nejen chatova-
ly, ale také  hrály různé hry a opět
trochu cvičily. Po desáté večer pak
tradičně  podstoupily zkoušku od-
vahy, kdy měly za úkol projít neo-
světlenými prostorami knihovny
z přízemí do 1. patra a na konci ve
skladu je čekalo překvapení a záro-
veň sladká odměna za statečnost.
Letos jsme tento večer mimo jiné

věnovali 70. výročí narození Zdeň-
ka Svěráka, takže se také zpívalo
a také jsme dětem připomněli dal-
šího oblíbeného českého spisovate-
le, od jehož narození v dubnu uply-
ne neuvěřitelných 95 let, Václava
Čtvrtka. Při pohádce Václava Čtvrt-
ka o loupežníku Rumcajsovi se pak
dětem pěkně usínalo. Tuto akci
zdokumentují nejen kresby dětí,
které budou vystaveny v dětském
oddělení do konce dubna, ale také
spousta fotografií, které budou vy-
staveny v informačních panelech
v přístupové chodbě knihovny
a pro veřejnost zpřístupněny na we-
bových stránkách knihovny
w w w. b i l i n a . c z / k n i h o v n a /
<http://www.bilina.cz/knihovna/>.
Druhý den ráno pak děti hledaly
skřítka knihovníčka, který byl na-
konec objeven v jednom z regálů
s knihami, takže asi byly děti hod-
né. Nakonec posnídaly v klubovně
knihovny ze zásob, které obětavé
maminky napekly a odcházely bo-
hatší o nevšední zážitky. 

M. Šímová, 
ředitelka knihovny 

Pohár odletûl do kanadské Alberty
Bílina - Velikonoční turnaj pořádala  5. tří-

da HC Draci Bílina trenéra Tomáše Vernera.
Původně plánovaná družstva extraligových
klubů nahradil výběr kanadské provincie Al-
berta.     

V základní části nestačila Bílina na Kanadu
a prohrála vysoko 1:13 a Litvínov (0:6).  S Li-
toměřicemi prohrála 2:4 a porazila Louny 6:0
a Neratovice 5:1. Výborně se ale malí Draci
prosadili v dovednostních soutěžích. Ve slalo-
mu s pukem byl nejlepší Jan Musil a branká-
řem  při nájezdech Antonín Uhrik. Nejlepším

hráčem  při nájezdech byl Jakub Zdeněk z Lit-
vínova a nejrychlejším ve sprintu na jedno ko-
lo se ukázal Kanaďan Thomas Kingston.
V utkání o 5. místo porazily Louny Neratovi-
ce 3:1 a Neratovičtí se okamžitě po utkání
vraceli do svého zatopeného města.  Bílina
hrála o 3. místo. 

Dramatické utkání skončilo 1:1 a až sedmá
série nájezdů rozhodla o tom, že bronzové
medaile putovaly do Litoměřic. Finále bylo
slušnou hokejovou podívanou. Kanaďané by-
li o trošku lepší bruslařsky a také důraznější

a po zásluze vyhráli Velikonoční pohár.
Brankářem turnaje byl vyhodnocen Josef
Helšus z Loun, obráncem Jakub Mrázek
z Neratovic, útočníkem Jaroslav Krejča z Li-
toměřic a střelcem celého turnaje se stal Ka-
naďan Tyler Knutsvik. 

Závěrečné zápasy sledoval a ceny předá-
val starosta  Josef Horáček.  Sponzory tur-
naje byly STAMD Arpáš  Petr, Black Decker
Pavel Dvořák, DORA MUS, ELE Ledvice,
cukrárna Větrník, ŠK Pavel Kozler.       (ob)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Spisovatelka Eva Bernardinová četla dětem ze své knihy.

Děti napjatě naslouchaly.
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Klub lodních modeláfiÛ Bílina
pofiádá vefiejnou soutûÏ

Historie a souãasnost bílinského sportu
BÍLINSKÝ VOLEJBAL SLAVÍ
50 LET SVÉHO VZNIKU

Rok 1956 je rokem počátků
organizovaného volejbalu v Bíli-
ně. Po roce 1945 byla v Bílině tři
primitivní volejbalová hřiště
sloužící mladým lidem k občas-
nému, ale neorganizovanému vo-
lejbalu.

Většina z těch, kteří chtěli hrát
volejbal, měla zájem o pravidelné
pořádání soutěží. Proto bylo nutné
založit volejbalový oddíl, který by
byl součástí některé z bílinských
tělovýchovných jednot. Důležité
bylo i vybudování regulérního
hřiště. V případě tělovýchovné jed-
noty padla volba na tehdejší
SPARTAK.

SPARTAK Bílina byla malá tě-
lovýchovná jednota při MNV
a tvořily ji oddíly tenisu, volejbalu

a odbor ZRTV. Předsedou této TJ
byl Josef EIBL starší. První pokus
o vybudování vlastního hřiště ne-
byl uskutečněn v Tyršově zahradě,
ale na dvoře základní školy v Li-
dické ulici, kde byl ředitelem poz-
dější dlouholetý funkcionář volej-
balového oddílu a tělovýchovné
jednoty Josef Jirásek.

Volejbalový oddíl se velmi
rychle rozrůstal a volba na stavbu
nového hřiště padla na Tyršovu
zahradu, která se měla stát domo-
vem bílinských volejbalistů, mís-
tem, jímž mnozí jen velmi rychle
prošli, ale také místem, kde jiní
prožili dlouhá léta svého sportov-
ního života. Začalo se kácením
mohutných stromů, odstraňová-
ním pařezů a vyrovnáváním teré-
nu. Vše ručně krumpáči a lopata-
mi. Oddíl a ani TJ neměly pro-
středky na budování sportovních

zařízení, proto byl povrch kurtu
pokryt starou antukou, kterou te-
nisté na jaře vyváželi ze svých
dvorců a kterou si volejbalisté
vozili z Kyselky ručně na vozí-
cích.

Přes tyto nelehké začátky vyví-
jel oddíl mimořádnou aktivitu. Od
roku 1957 hráli v pravidelné soutě-
ži také muži, kteří byli hned zařa-
zeni do krajské soutěže.  

(na pokračování)

Doãkali jsme se...
Po letošní nekonečné zimě

konečně zase sluníčko
a vzrůstající teploty zcela jas-
ně signalizují: jaro je tady
a my, příznivci volejbalového
sportu se už můžeme těšit na
další sezonu tohoto sportu pro
všechny generace.

A nebude to sezona ledaja-
ká. Bílinská volejbalová liga,
tato největší akce pro neregis-
trované sportovce Bílinska, za-
hajuje celodenním turnajem
druhou desítku svých ročníků.
Takže vyzýváme desítky a mož-
ná stovky volejbalistů od 15 do
100 let - připravte se, vaše
chvíle přichází v sobotu 6.
května, kdy se sejdeme na na-
šem „Tyršáku“ a prvními úde-
ry oslavíme jaro, máj a hlavně
náš milovaný sport. Zveme
všechny, přijďte se podívat
a budeme rádi, když se i zapo-
jíte.

Turnaje pak pokračují kaž-
dou středu a je připravena
i mírná obměna hracího systé-
mu. Jarní sezona pak vyvrcholí
v sobotu 24. června velkolepou
oslavou 50 let volejbalu v Bíli-
ně. Přípravný výbor má snahu,
aby tato oslava se stala akcí
všech volejbalistů. Pořadatelé
prosí všechny hráče a přízniv-
ce, aby do zahájení sezony při-
ložili ruku k dílu a pomohli na
kurtech při přípravě sezony.
Děkujeme a těšíme se za vás!

Za pořadatele B. Mráz

Fotbalová ‰kola Bílina
ÚSPĚŠNÝ VSTUP
DO JARNÍCH SOUTĚŽÍ

■ Mladší přípravky SK Siad Bíli-
na zúročily v prvním kole jarních
soutěží náročnou zimní přípravu
a zahájily vítězně. Přípravka „C“-
ročník 1997 hostila v úvodním ko-
le přeboru mladších přípravek Ra-
vel Ústí nad Labem „E“ a v utkání,
které se hrálo na fotbalovém hřišti
v Hrobnicích zvítězili Bílinští 11:0
(5:0).

Branky: Rokos 4, Melichar 2,
Batovec 2 a Kodad D.

Sestava SK Siad Bílina „C“ -
Havel - Šťastný, Kühnel, Kodad D.,
Melichar, Batovec, Baláž, Rokos.
Trenéři: Junek, Baláž.
■ Přípravka „D“/ročník 1998 -
1999/ zajížděla v úvodním zápasu
jara do Ledvic. Na dobře připrave-
ném škvárovém hřišti v Ledvicích,
zvítězili Bílinští po dobrém výko-
nu v poměru 8:1 (5:0).

Branky: Rojík 5, Drapák 1, Ku-
beš 1 a Kodad L. 1.

Sestava: SK Siad Bílina „D“ -
Rajchl - Adamec, Kapfer, Drapák,
Kodad L., Rojík, Kubeš, Bůžek,
Špulák a Matulík. Trenéři: Fryč,
Rojík a Pokorný.
■ V neděli 2. 4. 2006 čekalo na na-
še mladší přípravky vystoupení
v úvodním kole krajských satelit-
ních turnajů. Na umělé trávě hlav-
ního stadionu FK SIAD Most se
představilo 5 družstev: Junior Te-
plice, FK SIAD Most, FK SIAD
Souš, Fotbalová škola Most a Fot-

balová škola Bílina (SK SIAD Bí-
lina).

Také tento turnaj zvládli bílinští
na výbornou. V úvodním zápase
turnaje remizovali s Juniorem Tep-
lice 1:1. Poté již v žádném utkání
nezaváhali a postupně zvítězili nad
FK SIAD Souš 1:0, FŠ Most pora-
zili 3:0 a v rozhodujícím zápase
o první místo porazili bílinští
chlapci FK SIAD Most 2:0.

Branky SK SIAD Bílina: Rokos
5, Melichar 1, Rojík 1.
■ SK SIAD Bílina na tomto turna-
ji reprezentovali: Havel - Raichl -
Šťastný, Kodad L., Adamec, Meli-
char, Batovec, Rojík, Rokos a Kap-
fer. Trenéři: Junek, Fryč, Rojík.
■ Knečné pořadí po úvodním tur-
naji: 1. SK SIAD Bílina, 2. Junior

Teplice, 3. FK SIAD Souš, 4. FK
SIAD Most, 5. FŠ Most.
■ Termíny  zbývajících  turnajů:
9. 4. 2006 FŠ Most, 17. 4. 06 Ju-
nior Teplice, 22. 4. 06 SIAD Souš
a 8. 5. 06 Bílina.
■ UPOZORNĚNÍ: Fotbalová
škola Bílina zahajuje nábor
chlapců i dívek do nově tvořené-
ho družstva ročníků 2000 a 2001.
Nábor probíhá průběžně každé
pondělí - středa - pátek od 15.30
hodin na fotbalovém hřišti SK
SIAD Bílina. Kontaktní osoba:
Petr  Junek -  605 267 592 nebo
e-mail: petr.junek@email.cz.

Současně s tímto náborem
probíhá doplňující nábor talen-
tovaných chlapců ročníků 1996,
1997, 1998 a 1999.

OOOO    BBBBÍÍÍÍLLLLIIIINNNNSSSSKKKK¯̄̄̄    HHHHRRRRNNNNEEEEââââEEEEKKKK
Datum konání: 30. 4. 2006 - Zahájení: 9.00 hod. (trénink od 8.30
hod.) - Místo: rybníky Bezovka Bílina - Kategorie: žáci - EX -500,
F 4 žáci  EX 500 minima, senioři EX 500 - Soutěžní pravidla: ná-
rodní pravidla pro soutěž lodních modelářů žáků 01 - Včetně doplň-
ků - Ředitel: Josef Pašek - Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka
Hlavní rozhodčí: Petr Nekrada - Doprava: na vlastní náklady nebo
na vysílající organizaci - Občerstvení: vlastní
Protesty: nepřijímáme, protože jezdíme pro radost
Startovné: za každý model 10,-Kč
Přejeme hodně startovních úspěchů a hezké počasí bez deště!!!

Vladimír Procházka, KLM Bílina 

Nejstarší dochované foto.



Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky.zpravodaj@seznam.cz. Vyda-
vatel: Město Bílina, zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Vedoucí redakce: Lada Laiblová, tel. 721490378. Povoleno Referátem kultury OkÚ Teplice pod č.
7/1991. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do čtvrtka a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro
Bílinský zpravodaj a Deník Směr: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 537820 a 417 570080, e-mail: inzerce.tp@vlp.cz. •  Foto: Václav Weber.

3/60 4b
176/tp

SK SIAD Bílina - mlad‰í pfiípravka, roãník 1996
Souš - Mladší přípravka SK Si-

ad Bílina ročník 1996 se zúčastni-
la dne 26. 3. 2006 turnaje v kopa-
né na umělé travnaté ploše, který
pořádal SIAD Souš - CUP 2006 -
kde bylo 12 mužstev. Na tomto
turnaji ve své skupině SK SIAD
Bílina skončila ve své skupině na
čtvrtém místě, po jedné výhře a ve
čtyřech případech se se soupeřem
dělili o body po nerozhodném vý-
sledku. Trenér Ladislav Šimon
uvedl, že tento turnaj uzavřel zim-
ní přípravu, která není nikdy pří-
jemná. Tento turnaj ukázal, že
mladší přípravka je připravena na
jarní účast sezony. Výkon jeho svě-
řenců byl velice dobrý. Bylo zde
mnoho krásných momentů, které

fanoušek kopané nevidí ani při pr-
voligovém utkání. Síly mladší pří-
pravky však nestačily a dalšího
soupeře z druhé skupiny a po pro-
hře skončila mladší přípravka na
osmém místě. Krásná umělá tráva
3. generace byla vystavěna za po-
moci dotačního titulu Ministerstva
školství a tělovýchovy ČR. Proč
takový areál není vybudován
i v Bílině místo škvárové plochy
pro naše děti a sportovce?

Zleva trenér L. Šimon, A. Tichá-
ček, O. Ouřada, S. Vršatová, J. Še-
divý, R. Baláž, M. Kozler, R. Sivák,
M. Štěpnička. Dolní řada: M. Sa-
nitrik, L. Bureš, F. Čechák, Z. Ba-
láž, M. Šimon a K. Kühnel. 
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SK Bezdûkov - SK SIAD Bílina  1:2 (0:0)
Bezděkov - Na dobrém terénu

se  hrálo třetí jarní kolo fotbalové
1. A třídy na předměstí Roudnice
nad Labem. Bílina se netajila tím,
že si přijela pro tři body, na pod-
zim doma vyhrála 6:0. Ale úvod

utkání byl vyrovnaný. V 16. min.
po rychlém útoku chyběl Morav-
covi v šanci krok a byl z toho jen
roh. Po půlhodině hosté zatlačili
domácí na jejich polovinu, ale chy-
bělo zakončení.    

Druhý poločas začal opět tlakem
Bíliny.  Po hodině hry si naběhl
Bečvařík, ale jeho hlavičku bran-
kář vyrazil. Z následujícího útoku
se již Bečvařík nemýlil a hosté
vedli.  Bílina také začala více stří-
let, Novákův trestný kop šel těsně
nad  a Moravcova střela „lízala“
tyč.  

Ovšem postupně se hra hodně
přitvrdila a v 75. min. byl vylou-
čen bílinský  kapitán Petr Procház-
ka za úder loktem po signalizaci
pomezního.  Trenér Ladislav Er-
ben stáhnul nedůrazného Pečeného
z útoku a nahradil ho obráncem Ti-
etzem, který se výborně prezento-
val v zimní přípravě. V 90. min.
dostal úder do obličeje i Šulek, ale
hrálo se dál.  Ve druhé minutě na-
stavení šel důrazně za míčem stří-
dající Bartl a odražený míč poslal z
dálky do prázdné branky Moravec.

Ale ještě nebyl konec. Domácí sní-
žili z penalty a rozhodčí ukončil
zápas až v 97. minutě.   „Určitě
jsem nechtěl faulovat, běžel přímo
na mě a spíše jsem se reflexem
kryl. Pomezní na to měl jiný ná-
zor,“ řekl vyloučený Petr Procház-
ka. A jak viděl zápas prezident klu-
bu Petr Arpáš? „Brankář Pohl chy-
tal výborně a dobře hrála i obrana.
Neudělala žádnou chybu. V záloze
byli lepší střední než krajní zálož-
níci. A zápas jsme odehráli vlastně
bez útoku, který nebyl vidět. Ale
jinak to byl kolektivní výkon  a dů-
ležité jsou tři body.“

Branky: 60. Bečvařík, 90+2 Mo-
ravec - 90+5 PK Černý.

Sestava:  Pohl - Procházka, Šu-
lek, Hasal, Bečvařík - Novák, Mo-
ravec (90+4 Seidl Josef), Christov,
Mergl - Bari (89. Bartl), Pečený
(78. Tietze).                          (ob)

SK SIAD Bílina - Hvûzda
Trnovany 3:1 (2:1)

Bílina - Na škváře se odehrálo první jarní kolo 1. A třídy a fotba-
listé podle toho v závěru vypadali. Například Michal Hasal připomí-
nal spíše  posilu z Kamerunu.  Domácí nastoupili bez Spáčila a zra-
něného Bečvaříka  a z posílených hostů měli respekt. Ti také  šli  bles-
kově do vedení, když se v 38. vteřině zápasu trefil Braun, ale potom
se většinou hrálo ve středu hřiště.  Bílina vyrovnala Novákem  a o šest
minut později po faulu na Bariho proměnil penaltu brankař Pohl. Po
půlhodině hry se také zranil domácí Moravec a nastoupil nejstarší bí-
linský hráč 37letý Procházka. Ovšem útočník Truneček je pouze o 18
dnů mladší.   

Ani druhý poločas nepřinesl jiný obraz hry. Hosté se snažili o vy-
rovnání, ale do vyložených šancí se nedostali.   „Bylo to vydřené ví-
tězství,“ oddechl si sekretář Vítězslav Slivoně.  „Obrana až na výpa-
dek v úvodu zápasu pracovala spolehlivě, žádnou chybu neudělala.
Trochu zmatky tam byly počátkem druhého poločasu. Velmi dobře
hrál Hasal, výborný ve hře hlavou, bránil i útočil. V závěru dostal po-
kyn, aby se již nevysunoval.  Spolehlivý byl v brance  Klaus, který si
dobře dirigoval obranu.  

Myslím si, že to bylo zasloužené vítězství. A musím dodat, že na
současné počasí bylo škvárové hřiště výborně připravené,“ ocenil ve-
doucí  mužstva  Miroslav  Spáčil. Další  utkání  doma  hraje  Bílina
8. dubna se Sokolem Pokratice. Začátek v 16.30 hodin. 

Branky: 24. Novák, 30. Pohl PK,  90+2 Parkman - 1. Braun.
Sestava Bílina: Pohl - Vaňásek, Šulek, Hasal, Mašata - Novák, Mo-

ravec (31. Procházka), Christov, Mergl - Truneček, Bari (71. Park-
man).                                                             Oldřich BUBENÍČEK


