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Jarmarku kraloval kat a ãarodûj
Začal nám nejen nový školní rok, ale i každoroční jarmareční osla-

vy. Podzimní, již třetí jarmark v tomto roce začal trochu netradičně
8.9., kdy již v odpoledních hodinách vyhrával  na Mírovém náměstí
Hornický dechový orchestr. „Vedení Dolů Bílina požádalo město o po-
moc s organizací Dne horníků, který by chtěli obnovit. Den horníků
se slavil vždy 9. září, ale od 90. let se, ale začal používat název jar-
mark. Bílina je městem hornickým a tak nevidím důvod, proč tuto
tradici nebo tento název neobnovit,“ vysvětlil starosta Josef Horáček.

Na lampionový průvod, který se
pořádal v předvečer jarmarku při-
šlo okolo tisíce lidí. „Na Kyselku
takový počet lidí nedorazil, ale
jsme rádi, že lampiónový průvod
se těší tak velkému zájmu rodičů
i dětí,“ řekl Petr Mácha za pořáda-
jící KC Kaskáda.

Letošní podzimní jarmark se vy-
značoval poklidnější atmosférou
a výrazně lepší organizací než jak
tomu bylo na jaře. Program byl
rozdělen do tří scén, tak, že žádný
program nebyl rušen například
hudbou z pouťových atrakcí. S vel-
kým zájmem návštěvníků se setka-
la historická scéna, kde vystupoval
středověký čaroděj Mandragor
a kat, který názorně na divácích
předvedl vsazení do klády nebo
klec, kde čekali odsouzenci na
smrt. 

Kdo nečetl kata Mydláře si mo-
hl poslechnout zajímavé vyprávění

o katovském řemesle, které nespo-
čívalo pouze ve stínání hlav, ale ta-
ké v odklízení uhynulého dobytka
a jiných pro kata neobvyklých čin-
nostech.

Z hlavní scény zněla folková
hudba v podání zpěváka Jindry Ke-
jaka a příznivci dechové hudby si
mohli na městské tržnici poslech-
nout Bíliňačku a hosty ze SRN ka-
pelu Musikantentraum. Poslední
jarmark tak dotvořil nadcházející
podzimní atmosféru a možná, že
v příštím roce bude jarmark pouze
na jaře a na podzim se opět ujme
název „Den horníků“.          (lal)

V Bílinû se otevfielo devût prvních tfiíd
Opět je tu nový školní rok a

s ním přicházejí nové povinnosti,
starosti, ale i radosti. Pro žáky prv-
ních tříd je to zkušenost nová
a proto velmi záleží na prostředí
školy, které budou několik měsíců
navštěvovat. V Bílině nastoupilo
v tomto školním roce cca 200 prv-
ňáčků. Na základní škole Za Chlu-
mem se otevřely čtyři první třídy,
v Aléské tři, na Lidické jedna a Zá-
kladní škola praktická otevřela ta-
ké jednu první třídu s osmi žáky.
Základní školy v Bílině během let-
ních prázdnin nezahálely a snažily
se školní prostředí vylepšit.

„Na nový školní rok jsme se při-
pravovali, když opominu zápisy do
prvních tříd, vlastně celé prázdni-
ny a to vydatně. Ve škole se dělalo
mnoho věcí najednou, bylo tu
mnoho řemeslníků, několik firem,
ale vše šlo poměrně hladce. Opra-
vovala se atria pro první stupeň,
aby se mohla využít při vyučování

nebo o přestávce. V loňském roce
jsme provedli hluboký průzkum ja-
kou by si děti přály mít školu a jed-
noznačně vítězilo přání, aby byla
škola barevnější, proto jsme také
hodně malovali,“ sdělila ředitelka

základní školy Aléská, Mgr. Bože-
na Holková.

Jak dále uvedla, ve školní jídel-
ně se vyměnila okna. První stupeň
dostal částečně nové koberce a dal-

(Pokračování n a str. 2)

z leva Jiří Vlach, Martin Vöröš
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T. SVOBODOVÁ, 
16 let, studentka: 
„Letos jsem na Jar-

marku bohužel nebyla,
ale jinak chodím na
každé takové akce.
Myslím si, že Jarmark
i Den horníků mají
hodně společného a i
atrakce jsou stejné. “

R. BOUČEK, 
46 let, údržbář: 

„Na podobné akce
nechodím. Nevyhovu-
je mi to. Nemám rád
hodně lidé pohromadě
na malém místě. Proto
raději chodím do pří-
rody. Myslím si ale,
že obě akce jsou stej-
né.“

J. VONDRÁČKOVÁ, 
30 let, mateřská:
„Na letošním jar-

marku jsem nebyla,
ale myslím, si, že jak
jarmark, tak i Den hor-
níků mají totožný pro-
gram. Proto nemohu
říct co se mi líbí více.“

Z. NEDVĚDOVÁ, 
29 let, asistentka:
„Letošní jarmark

byl zatím nejhorší co
tu kdy byl. Chyběly mi
například soutěže pro
děti nebo kulturní vy-
žití. Bylo tu jen pár
kolotočů a stánky nic
moc. Tentokrát prostě
bída.“

M. SVOBODOVÁ,
31 let, dělnice:

„Mimo kata a ukáz-
ky mučících nástrojů
si děti moc neužily.
Chyběly pro ně soutě-
že. Letošní jarmark za
moc nestál. Bylo tu jen
pár vietnamských
stánků a koření, jinak
nic.“

P. SALFICKÝ, 
27 let, nezaměst:
„Přednost dávám

Dni horníků, než Jar-
marku. Na něm jsou
totiž jen atrakce pro
děti, ale v rámci Dne
horníků tu vystupují i
živé hudby a je tu
mnohem veselo a lepší
zábava.“ 

Líbí se vám více tradiãní bílinsk˘ Jarmark nebo Den horníkÛ?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

(Dokončjení ze str. 1)
ší se přikoupí během letošního zá-
ří. ZŠ Aléská přebudovala školní
knihovnu, která bude plnit funkci
odborné učebny pro všechny třídy.
K dispozici bude internet, knihy
a časopisy. V knihovně bude  mož-
né pracovat jak individuálně, tak
ve skupinách. Škola má také v plá-
nu  zavést bezhotovostní platbu
stravenek, aby se zamezilo dlou-
hým frontám. Na školu přišli mla-
dí pedagogové, jeden učitel na tě-
locvik a zeměpis, jedna učitelka na
matematiku a hudební výchovu
a jedna učitelka do 1. třídy.

„Pro prvňáčky je to velká změna
v životě a já bych jim přála, aby rá-
di chodili do školy a měli radost
z toho co se naučí a hlavně jim to
dlouho vydrželo. Tak jak budou
prožívat první třídu, budou proží-
vat celou školní docházku. Ostat-
ním bych chtěla popřát, aby se jim
co nejvíce dařilo a měli hodně ús-
pěchů a těch neúspěchů, se  který-
mi se školák  občas potká, aby jich
bylo co nejméně. To je to, co by-
chom si přáli pro své děti a já to
přeji všem dětem,“ popřála dětem
do nového školního roku ředitelka
ZŠ Aléské.

Na bílinské prvňáčky nezapo-
mněl ani starosta Josef Horáček,
který všem žáčkům prvních tříd
v Bílině popřál hodně úspěchů.

V Bílinû se
otevfielo devût
prvních tfiíd

Na matefiské ‰koly se v Bílinû nezapomíná
V současné době fungují v Bí-

lině jedny jesle a šest mateřských
škol. Zatímco v posledních letech
byl problém mateřské školy na-
plnit a jednalo se o jejich postup-
ném rušení, naopak letošní rok
je kapacita bílinských školek pl-
ně vytížena.

„Myslím si, že město přistoupilo
k tomuto problému zodpovědně.
Na poslední chvíli jsme zachránili
prostory po uvolněných bývalých
jeslích v ul. M. Švabinského
a v následném roce plánujeme po-
sílení kapacity školky ředitelce E.
Růžičkové o dalších 48 míst. Vše
by se mělo zrealizovat tak, že již
v květnu 2007 uděláme zápis dětí
do těchto nových prostor na září
2007,“ oznámil místostarosta Ro-
man Šebek.

Podle místostarosty Šebka by už
v budoucnu nemělo docházet k to-
mu, že rodiče z Bíliny budou vozit
své děti mimo své bydliště. V sou-
časné době je kapacita školek v Bí-
lině naplněna na 100 %, ale pokud
se některé mamince podaří získat
zaměstnaní, neměl by být problém
její dítě dodatečně do mateřské
školky umístit.

Jesle, které se v současnosti na-
cházejí v Žižkově údolí, jsou také
zcela naplněny, ale v uplynulých
letech tomu bylo jinak. „Jesle, kte-
ré byly v ul. M. Švabinského se
potýkaly s velmi malým zájmem.
Poslední dva roky jejich existence,
jsme měli zapsáno třeba jen 10 až
12 dětí a skutečně docházelo třeba
pouze čtyři nebo pět dětí a dokon-

ce jednou při místním šetření bylo
v jeslích ten den, jen  jedno dítě
a to ještě tam vozili rodiče z Te-
plic.

Z těchto důvodů se jesle přesu-

nuly do města a podle naprostého
obratu ve  zvýšeném počtu dochá-
zejících dětí, to byl krok správ-
ným směrem,“ dodal místostaros-
ta.                                         (lal)

Svatopluk Karásek v Bílinû
Naše město začíná čím dál tím více tížit
sociální otázky. Období před volbami
dává prostor straníkům i nestraníkům tu-
to situaci řešit. Není žádným tajemstvím,
že řešení této problematiky nebude vůbec
snadné. V Bílině pracuje společnost
„Člověk v tísni“, probíhá „Komunitní
plánování“ a zřídilo se Nízkoprahové
centrum pro volnočasové aktivity dětí,
kterým hrozí sociální vyloučení.

Seznámit se s danou problematikou přijel do Bíliny Svatopluk Karásek,
zmocněnec vlády  pro lidská práva a poslanec parlamentu ČR.

„Město by mělo více spolupracovat s organizacemi jako je například
„Člověk v tísni“ a hledat jiné cesty jak pomáhat lidem, kterým hrozí so-
ciální vyloučení. Existuje řada evropských strukturálních fondů, kterých
je třeba více využívat a pomoci těmto lidem dostat se z jejich sociální kri-
ze,“ řekl zmocněnec pro lidská práva, Svatopluk Karásek.             (lal)



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 314. ZÁŘÍ 2006

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

JAK BY MĚLO VYPADAT
TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ
V BUDOUCNU

Jak si mohli někteří návštěvníci
Infocentra na Mírovém náměstí
všimnout, visí na stěnách dílčí ná-
vrhy na úpravy sídliště na Teplic-
kém předměstí. V rámci progra-
mu nazvaném „Regenerace pane-
lových sídlišť“ byly vytvořeny mo-
tivační skici, které si zájemci mo-
hou podrobně prohlédnout pouze
v Infocentru.

„Od 1. září jsou na Teplickém
předměstí vylepeny výzvy pro jeho
obyvatele, aby se, pokud budou mít
zájem zapojili, a přišli si prohléd-
nout jak asi bude jejich sídliště po
rekonstrukci vypadat. Své názory
a připomínky  mohou vhodit do
schránky přímo v Infocentru nebo
směrovat na e-meilovou adresu ham-
rova@bilina.cz <mailto: hamro-
va@bilina.cz>,“ sdělila Ladislava
Hamrová z MěÚ v Bílině.

Návrhy sídliště se hlavně orientu-
jí na požadavky obyvatel teplického
sídliště, které vyplynuly ze sociolo-
gického průzkumu. Počítá se s rozší-
řením zeleně,  parkovacích míst, vy-
budováním dětských hřišť a odpočin-
kových prostor. Nedílnou součástí
bude i plocha vyhrazená pouze pro
pejskaře. Veřejné projednání proběh-
ne 20. 9. 2006 od 14.00 hodin v za-
sedací místnosti MěÚ v Bílině.

MÍSTO ČÁSTI ŠKOLY,
LÉKAŘSKÁ ORDINACE.

Bílinské nemocnici se podařilo již
třetí rok po sobě ušetřit peníze, kte-
rými město pomáhá financovat am-
bulantní pohotovostní péči. O tyto
ušetřené peníze požádalo vedení
HNsP na akontaci nové sanitky. „Vo-
zový park v bílinské poliklinice není
v dobrém stavu a je potřeba ho začít
obměňovat. Už samotný fakt, že tam
jezdí sanita, která má najeto přes mi-
lion kilometrů, hovoří sám za sebe.
Dnešní financování českého zdravot-
nictví jejími pojišťovnami a tím
i hospodářský výsledek bílinské ne-
mocnice je na to, aby sotva udržel
stav zaměstnanosti, provoz nemocni-
ce včetně  všech souvisejících pro-
vozních plateb a nezbytnou údržbu,“
řekl místostarosta Roman Šebek.

Je jasné, že poliklinika si sama ne-
může vydělat na větší investice do
budov nebo jejího okolí a proto
i v budoucnosti bude město polikli-
niku dotovat. Město má v plánu vyu-
žít i část pavilonu číslo 1. v bývalé
základní škole na Teplickém před-
městí.

Kdy budou láz-
ně? Stále opa-
kovaná otázka
již několik let.
Stále se pokou-
šíme najít vhod-
ného investora,
který by lázně

zrekonstruoval a následně zpro-
voznil. Pokud se městu do prvního

čtvrtletí 2007 nepodaří vhodného
investora najít, je tu možnost zažá-
dání o dotaci ze strukturálních fon-
dů Evropské unie a pokusit se láz-
ně zrekonstruovat a zároveň vypsat
výběrové řízení na provozovatele.
K získání dotace máme připraven
projekt i vyplněnou žádost. 

Tím, že nám přibývá občanů v
důchodovém věku, kteří nemají

velké možnosti jak využít svůj vol-
ný čas, rozhodli jsme rozšířit již
zavedený Klub důchodců na Praž-
ském předměstí I. Úpravy prostor
poskytují seniorům velký prostor k
jejich činnosti. Mohou si zacvičit,
dívat na televizi, číst nebo se bavit
ve velkém sále. Je málo měst, kte-
ré se mohou pochlubit seniorskými
domy, a jsem rád, že my ho máme. 

Slovo starosty mûsta

Rada mûsta Bíliny na svém 18. zasedání konaném dne 30. srpna 2006 mimo jiné
schválila:

■ Záměr společnosti ConocoPhil-
lips Czech Republic, s. r. o., zřízení
čerpací stanice LPG na čerpací stani-
ci PHP JET - Bílina. 

pověřila:
■ Pojišťovacího makléře, společnost
STACH & I.P., a.s. k zabezpečení re-
alizace zakázky „Pojištění majetku
města“ podle zpracovaného časové-
ho harmonogramu a bere na vědomí
oslovení pojišťoven:

1) Allianz Pojišťovna, a. s.
2) Česká Pojišťovna, a. s.
3) ČSOB Pojišťovna, a. s.
4) Generali Pojišťovna, a. s.
5) Kooperativa Pojišťovna, a. s.

■ Člena rady Mgr. Svobodu, Ph.D.
jednáním o možném konání festivalu
filmových dokumentů o lidských
právech ve městě Bílina. 

vzala na vědomí:
■ Ukončení mandátu paní Aleny
Bubeníčkové, zvolené za KSČM Za-

stupitelem města Bíliny, ke dni 12. 6.
2006, z důvodu ukončení trvalého
pobytu v Bílině. 
■ Informaci ředitelky MTS Bílina o
průběhu jednání týkající se znalec-
kého posouzení technického stavu
úpravy bazénové vody na koupališti
Kyselka. 
■ Informaci  člena rady,  pana Zdeň-
ka Rendla o přípravě kulturní akce
Belinensis 4.           Kvěch Ladislav,

tajemníkm MÚ Bílina

V˘znamné jubileum

Dne 25. 9. 2006 se dožívá bra-
tr major v. v. Emil Šlosarčík, 90
let. Jmenovaný je členem Čes-
kého svazu bojovníků za svobo-
du od rku 1969. Zde zastával
mnoho funkcí, ale nejzajímavěj-
ší je jeho život.

Důležité období jeho bohatého a
plodného života, jeho nejkrásnější
léta mládí prožil v bojích za naši
svobodu. Jeho účast v odboji od r.
1939 byla na západní frontě Anglie,
Francie, a bojoval v Africe. Za pří-
tomnost v odboji je nositelem čet-
ných vyznamenání a to, Čsl. válečné-
ho kříže, Medaile Za chrabrost, Za
zásluhy 1. stupně a mnoha dalších
medailí a uznání. Čeho si, ale nejví-
ce váží, je dopis s poděkováním za
účast v boji spolu se spojenci jiných
států z roku 1944 od hejtmana kraje
Marmandi.

Bratr major Šlosarčík se po II.
Světové válce vrátil do vlasti a zapo-
jil se do budování. Není sám, jeho
manželka Vlastimila se o něho pečli-
vě stará ačkoli sama již oslavila 82.

narozeniny. Celá rodina přispívá
svou pomocí a snahou usnadnit mu
spokojené a šťastné stáří.

Také členové ZO ČSBS přichází
popřát svému členovi hodně zdraví
a pohody do dalších let.
Vadlejch Václav,  předseda ČSBS

■ ■ ■ 

V měsíci září oslavila 89 let na-
še členka ZO ČSBS, sestra Anna
Lovičová. Členové naší základní
organizace blahopřejí k této vý-
znamné události. Sestra Lovičová
se těší velké úctě své rodiny, ale i
všech, kteří jí mají rádi. Přejeme
touto cestou hodně zdraví, životní
pohody a štěstí.

Vadlejch Václav,
předseda ZO ČSBS

Civilní foto: Emil Šlosarčík

Klub dÛchodcÛ na PP I. v novém
Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Klubu důchodců na PP I.

provázelo veselí a dobrá nálada nepřehlédnutelné Alžběty Fialové, seni-
orů a hostů. A bylo opravdu co oslavovat. Nové místnosti zářily novotou,
připravovalo se občerstvení a senioři mezi sebou živě diskutovali. V no-
vém klubu přibyla televizní místnost, kuchyňka, upravený společenský
sál a malá tělocvična. „Chtěla bych především poděkovat Městskému
úřadu, že nám umožnil rozšíření našeho klubu, panu starostovi za finanč-
ní dar a všem, kteří nám pomohli se stěhováním a úklidem. Chtěla bych
tímto pozvat i seniory, kteří u nás ještě nebyli, ať přijdou mezi nás,“ ozná-
mila vedoucí Klubu důchodců I. Alžběta Fialová. Slavnostního otevření
se zúčastnili představitelé města, starosta Josef Horáček, místostarosta
Roman Šebek, místostarosta Milan Pecháček, člen městského zastupitel-
stva Oldřich Bubeníček, vedoucí sociálního odboru Zábojníková a  pra-
covnice sociálního odboru p. Minarčíková.                                  (lal)



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ4 14. ZÁŘÍ 2006

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY
„Chtěli bychom část pavilonu vy-

užít jako menší zdravotnické zaříze-
ní, kde by sídlily dvě až tři ordinace.
Byla by to dětská a kožní ordinace
(přesunutá z nevyhovujících prostor
ve vile na Teplické ul.) a jedna ordi-
nace rezervní např. pro praktického
lékaře. Vchod by měl být samostatný
s bezbariérovým přístupem z boku
budovy od ul. M. Švabinského. Toto
zadání již dostal projektant a v krát-
ké době bychom již měli mít rozpo-
čet,“ dodal místostarosta. Náklady
na zřízení nových ordinací by čás-
tečně pokryly peníze utržené za pro-
dej zmíněné vily.                        (lal)

OBEC VÝSLUNÍ POŘÁDÁ SVA-
TOVÁCLAVSKOU POUŤ.

Svatováclavskou pouť pořádá na-
dace na obnovu kostela sv. Václava
v obci Výsluní v okrese Chomutov.
Výtěžek z této akce se věnuje na ob-
novu kostela sv. Václava. 

Přijďte do Výsluní oslavit svátek
všech Václavů, pobavit se na pouťo-
vých atrakcích nebo se podívat na
různá historická řemesla. V částečně
restaurovaném kostele bude probíhat
kulturně-hudební program. Svato-
václavská slavnost  se koná 28. září
2006 od 10.00 hodin.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ
HUSITSKÁ OBNOVUJE
ČINNOST

Vážené sestry a bratři, s radostí
Vám oznamujeme, že CČSH obno-
vuje činnost náboženské obce v Bíli-
ně. Tímto zveme všechny členy
a sympatizanty CČSH ke spolupráci
při obnově NO Bílina. Jelikož probí-
há celková rekonstrukce fary na
Pražské ulici, hledáme prozatímní
prostory pro konání pobožnosti. Kdy
a kde proběhne první pobožnost Vás
budeme včas informovat.

Nyní se pokoušíme založit karto-
téku členů, a proto Vás milé sestry
a bratři prosíme, abyste nás kdykoli
kontaktovali na tel. č. 608 480 557
nebo e-mailové adrese husitibili-
na@seznam.cz <mailto:husitibili-
na@seznam.cz>, abychom Vám
mohli zasílat veškeré informace
o dění v NO Bílina a zároveň celé
CČSH. Osobní setkání pastoračního
charakteru či jen ryze organizačního

Zastupitelstvo mûsta Bíliny
na  5. vefiejném zasedání konaného dne 7. 9. 2006 

uložilo:
■ rFinančnímu výboru provést
kontrolu výkazů hospodaření
HNsP  s.r.o. Bílina za I. pololetí
2006. 

schválilo:
■ rDokument „Strategický plán
rozvoje města Bíliny“. 

■ rProdej bytové jednotky číslo
598/101 (bývalá zubní ordinace),
Panelové Sídliště, Bílina, Kupují-
cí: manželé A. a L. Kashitsyna, Bí-
lina.

■ rZáměr prodeje domů č. p. 234,
235 a 236 s pozemky p. č. 336/53,
336/54 a 336/55, vše v k.ú. Bílina,
jejich nájemníkům bytů do spolu-
vlastnictví dle občanského zákoní-
ku za cenu 1.080,- Kč/m2. Kupují-
cí uhradí prodávajícímu účelně vy-
naložené náklady spojené s prode-
jem předmětného nemovitého ma-
jetku.  

■ rProdej pozemkových parcel č.
621/1 o výměře 469 m2, č. 621/2
o výměře 767 m2 a č. 621/3 o vý-
měře 504 m2 vše v k. ú. Bílina,
Kupujícími jsou manželé G. a K.
Matuškovi, Bílina.

■ rProdej pavilonu č. 2 v areálu ZŠ
Teplická, stojící na pozemkové
parcele č. 1683/99 o výměře 349
m2 v k. ú. Bílina, za cenu dle zna-
leckého posudku. Kupujícím je
společnost SORTING Solutions
s.r.o. se sídlem v Bílině.

■ rPoskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 396.388,- Kč HNsP
s.r.o.,Bílina na zakoupení sanitní-
ho vozidla. FP odpovídá výši ne-
dočerpané dotace na výkon Ambu-
lantní pohotovostní péče z roku
2005. 

■ rVýši roční sazby místního po-
platku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu na rok 2007,
v částce 470,- Kč.

■ rPodání žádosti na zpracování
projektové dokumentace a realiza-
ci díla na odstranění ekologických
škod a to na akce:

- vybudování krajské základny
požárního sportu v oblasti Radove-
sické výsypky - projektová doku-
mentace, vybudování propojené sí-

tě cyklostezek v oblasti Radovesic-
ké výsypky - realizace.

■ rPřevzetí díla - „Síť cyklostezek
v oblasti Radovesické výsypky“ do
majetku města. Cyklostezky budou
vybudovány na území katastru
města Bíliny.

■ rPředběžnou rozvahu financová-
ní budoucí investiční akce „Revita-
lizace historického centra města
Bíliny“. 

■ rZakoupení dvou osobních vozi-
del pro MTS Bílina a zároveň
schvaluje využití rezervního fondu
MTSB do výše 0,5 mil. Kč na za-
placení první splátky. 

■ rOdprodej svozového vozu zn:
Multicar M25 RZ: 1U3 0490
MTSB, za doporučenou cenu dle
znaleckého posudku 17 800,- Kč. 

■ rZprávu o činnosti Lázeňské ko-
mise do 21. 8. 2006. 

■ rČinnost rady města v samostat-
né působnosti, za období od 28. 6.
do 16. 8. 2006. 

■ rZměnu termínu říjnového zase-
dání zastupitelstva města z 19. říj-
na na 12. října 2006.

souhlasí:
■ rS tím, že s případnými zájemci
o využití lázní Bílina - Kyselka
může být jednáno i o prodeji celé-
ho areálu, a to za následujících
podmínek:

- pozemky lesoparku nebudou
předmětem případného prodeje,
(kromě pozemků bezprostředně
souvisejících s provozem areálu)

- dojde k obnovení lázeňského
provozu alespoň v části areálu láz-
ní Bílina - Kyselka (netrvá na ce-
lém areálu)

- případný prodej staveb a po-
zemků pod stavbami se uskuteční
až po dokončení rekonstrukce (tj.
po právní moci kolaudačního roz-
hodnutí, tedy nemovitosti areálu
nebudou použity jako zástavy pro
čerpání úvěrů, apod.)

- cena prodeje bude smluvně do-
hodnuta předem před zahájením
projektu

- finanční prostředky na realiza-
ci projektu si zajistí investor sám,
město se nebude na realizaci pro-
jektu finančně podílet, nebrání se
však spolupráce a součinnosti při
jednání o případných dotacích, ani

v tomto případě však město nebu-
de přebírat žádné záruky či se fi-
nančně podílet

- rekonstrukce dle záměru (sta-
vebního povolení) bude dokončena
do 5-ti let od vydání stavebního
povolení, za každý další započatý
kalendářní měsíc uhradí zájemce
smluvní pokutu  

- po 180 dnech od data sepsání
smluvního závazku o realizaci zá-
měru budou zájemci (smluvnímu
partnerovi) přeúčtovávány náklady
na zabezpečení areálu až do doby,
kdy bude zahájena stavba.

vydává:
■ rObecně závaznou vyhlášku
města Bíliny č. 1/2006 o místním
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu.

projednalo:
■ rZápis z finančního výboru  ze
dne 30. srpna 2006.

vzalo na vědomí:
■ rInformaci starosty města
o ukončení mandátu paní A.Bube-
níčkové, zvolené za KSČM zastu-
pitelem města Bíliny, z důvodu
ukončení trvalého pobytu v Bílině,
ke dni 12. 6. 2006. 

■ rProhlášení pana Miloslava Han-
zela členem Zastupitelstva Bíliny
(za KSČM) dnem 13. června 2006. 

■ rZprávu vedoucí odboru školství
a kultury o průběhu konání „Setká-
ní partnerských měst“ v měsíci
červnu 2006 v Bílině. 

■ rInformaci vedoucí finančního
odboru o převodu jedné akcie Se-
veročeské plynárenské a. s. na
hlavního akcionáře. Vzhledem
k této skutečnosti přestalo být
město Bílina akcionářem této spo-
lečnosti. 

■ rDocházku členů Zastupitelstva
města Bíliny na zasedání ZM za
volební období let 2002 - 2006 (do
21. června 2006). 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení
ZM se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města a dále
i na webových stránkách města
(www.bilina.cz) 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 514. ZÁŘÍ 2006

je možné kdykoli po telefonické do-
hodě.

Těšíme se na spolupráci při obno-
vě naší společné NO a budeme rádi
za veškeré návrhy, připomínky, ná-
pady aj. 

S přáním všeho dobrého, manželé
Veronika a Vladimír Moravcovi.

PĚVECKÝ SBOR ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY V BÍLINĚ
VSTOUPIL DO NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU

Namísto příjemného poprázdni-
nového „rozkoukávání se“, či v pří-
padě sboru přesněji „rozezpívávání
se“ a příprav na podzimní a adventní
koncerty vystoupí děti před veřej-
ností již na konci měsíce září. Sbor
vede v novém školním roce učitel Ji-
ří Bidrman, který se práci v tomto
uměleckém oboru věnuje téměř dva-
cet let. Věřím, že se nám s podporou
rodičů a především díky talentova-
ným dětem (kterých není v Bílině
málo - vzpomeňme na každoroční
pěvecké kolo soutěže O bílinskou
čarodějnici) postupně podaří vytvo-
řit kvalitní pěvecký sbor, který bude
úspěšně reprezentovat školu i naše
město. Také proto bychom rádi ve
školním sboru přivítali další zpěvač-
ky a zpěváky.

Jiří Kopa, ředitel školy

MILÉ DĚTI,
VÁŽENÍ RODIČE,

Máme před sebou další sezónu
zpívání. Vzhledem k tomu, co všech-
no nás čeká, zahajujeme naše schá-
zení 12. 9. 2006. Hned v sobotu
16.9. se v 9:00 hod. sejdeme na jed-
nodenním „minisoustředění“ v ZUŠ.
Jsme totiž přizváni, abychom se po-
díleli na nahrávce DVD o Bílině,
25.9. se zúčastnili nahrávání a kon-
certu ve Fontáně a 16.10. na slav-
nostním koncertu v Městském diva-
dle pokřtili nové DVD v rámci 4.
ročníku BELINENSIS. 

Všichni účastníci obdrží DVD ja-
ko odměnu za vynaložené úsilí, kte-
rého jistě bude potřeba mnoho.

Pěvecký sbor Základní umělecké
školy v Bílině se bude scházet ke
zkouškám každé úterý 

od 17.00 hod. do 18.30 hod.

PŘIHLÁŠKY
Do Pěveckého sboru ZUŠ v Bílině

se může přihlásit každý, kdo touží
rozvinout a prohloubit své pěvecké
dovednosti. Přihlášky lze vyzved-
nout ve všední dny v odpoledních
hodinách.                Za pěvecký sbor

Jiří Bidrman - sbormistr

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY
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borovici černou (ta má však jehlice
vždy po dvou ve svazku). 

Velmi zajímavé jsou šišky. Mají
vejcovitý tvar, jak se na správnou
borovici sluší, dosahují velikosti až
12 x 7 cm a světlé lesklé silné šupi-
ny jsou na vrcholu opatřeny ostrými
trnitými výčnělky, které znepříjem-
ňují  uchopení šišky do ruky. Seme-

Borovice těžká byla v Bílině roz-
šířena koncem 70. let 20. století ze-
jména v sídlištní výsadbě. Nej-
krásnější exempláře se ve skupin-
kách nacházejí v okolí Jižní a Ji-
ráskovy ulice na sídlišti Pražská
II. Největší z nich při soliterním
růstu dosáhly výšky kolem 8 m,
obvodu kmene 95 cm a šířky koru-
ny 6 m.  

Této borovici se v Bílině daří. Je
to strom nenáročný, mrazuvzdor-
ný a odolný vůči suchu. Každý
z bílinských stromů pravidelně
kvete a většinou plodí desítky ši-
šek. 

Borovice těžká (Pinus ponderosa)
nebo též žlutá  je domovem na zá-
padním pobřeží Severní Ameriky.
Dosahuje zde výšky až 70 m (v Če-
chách málokdy přesahuje 20 m).
Svými až 20 cm dlouhými jehlicemi
po třech ve svazku a neobvykle sil-
nými letorosty (až 2 cm) strom půso-
bí doopravdy těžce, vzdáleně může
připomínat v Čechách velmi běžnou

Borovice těžká poblíž dětského
hřiště v Jižní ulici.

Jak se hraje fotbal v Americe
Bílina má několik fotbalových

mužstev, do kterých se počítají
žáci, dorost a dva týmy dospě-
lých. Jedním z trenérů mládeže a
dnes už bývalých aktivních hrá-
čů fotbalu v Bílině je Petr Pro-
cházka. Ten odjel sbírat trenér-
ské zkušenosti za oceán do USA.

Jak se dostane člověk z Bíliny
do USA?

Úplnou náhodou jsem se jedné v
internetové diskusi dočetl o  agen-
tuře, která nabízela fotbalovým
trenérům z Evropy šestinedělní
stáž v Americe. Musel jsem ovšem
splnit několik podmínek, mít tre-
nérskou licenci, čistý trestní rejst-
řík, řidičský průkaz, dobrou zna-
lost anglického jazyka a celou řadu
dalších náležitostí. Po uhrazení po-
platku agentura zajistila vše ostat-
ní, například vízum, cestu a ubyto-
vání.
■ S čím zajímavým jste se setkal
v USA a koho jste trénoval?

Celých šest týdnů bylo jedním
velkým dobrodružstvím. Potkal
jsem tam spoustu fotbalových tre-
nérů převážně ze západní Evropy.
Byli tam trenéři z Holandska, Špa-
nělska, Anglie, Belgie ale i jeden
Slovák a Rumun. Pro děti, které

mají zájem o fotbal se pořádají tzv.
týdenní kurzy (něco jako příměst-
ský tábor ). Děti se učily základní
fotbalové techniky, útok, obranu
nebo hlavičkování. O trenéry se
staraly rodiny dětí a musím říci, že
vzorně. Kdo hostil trenéra, nemu-
sel platit kurz. Po celou dobu pů-
sobení v USA jsem projel řadu stá-
tů jako např. Severní Karolinu, Vir-
ginii nebo stát Georgia, kde teplo-
ty ve stínu dosahovaly víc jak 40
°C. 
■ V Bílině trénujete žáky, zazna-
menal jste nějaké rozdíly třeba v
přístupu?

Rozdíl není ani tak v přístupu ja-
ko v systému. U nás může hrát fot-
bal kdokoli, možná proto, že fotbal
není až tak finančně náročný jako
třeba hokej. V USA hrají fotbal
převážně děti movitějších rodičů a
pro ty se pořádají právě tyto kurzy
ve formě táborů, které nepatří
zrovna k nejlevnějším. V Evropě
se hraje fotbal od školy až po do-
rost a následuje reprezentace a
profesionální fotbal. V USA končí
hráči ve 24 letech, kdy úplně skon-
čí školu. Jinak děti jsou všude stej-
né, stejně nadané a zlobivé.
■ S jakými pocity jste se vracel
zpět do Bíliny?

Vzhledem k tomu, že jsem se

pohyboval výhradně mezi „obyčej-
nými“ američany jsem měl mož-
nost jim nahlédnout doslova do ku-
chyní, což pro mě byla velice zají-
mavá zkušenost. Je nutno podo-
tknout, že po celou dobu pobytu
jsem se jen jednou setkal s člově-
kem, který by nebyl přátelský a ne-
snažil se mi vyjít vstříc. Všichni se
tvářili (a já si myslím, že dooprav-
dy byli) velice vstřícně a pozitivně.
Udělal jsem si obrázek o jejich ži-
votě a porovnání s životem tady je
doopravdy velice zajímavé. Šest
týdnů za oceánem bylo, ale tak
akorát a musím říci, že jsem se už
hodně těšil na své svěřence i přáte-
le doma v Bílině.                   (lal)

Pfiedstavujeme

na jsou opatřena křídly. Barva kůry
mladých stromů je shodná s borovicí
lesní, k stáru borka rovněž rozpras-
kává, bytní a získává červenavý od-
stín  Tento druh borovice je velmi
dekorativní a vzrostlé stromy budou
v budoucnu určitě patřit mezi vý-
znamné estetické prvky městské ze-
leně. Neopomenutelný je i exotický
původ - je to druhá ze tří druhů seve-
roamerických borovic, o kterých se
v našem seriálu zmíníme. Stromů je
momentálně na sídlišti Pražská II ví-
ce, avšak vzhledem k tomu, že se
jedná o relativně rychle rostoucí
strom, vznikne u některých exem-
plářů vysazených v blízkosti panelo-
vých domů v budoucnu jistě tlak ze
strany občanů na jejich pokácení
z hygienických a bezpečnostních dů-
vodů. Proto je potřeba chránit ales-
poň ty, které rostou dále od výstav-
by.   

Rod Pinus je hojně nalézán v mi-
océnních sedimentech mostecké
pánve v podobě šišek,  jehlic a hoj-
ného  pylu. Velikostí šišek a délkou
jehlic právě tato borovice nejvíce
připomíná třetihorní typy borovic. 

K. Mach a J. Boršiová
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SEDADLA V DIVADLE ČEKAJÍ
NA NÁVŠTĚVNÍKY

Nová sedadla v Městském divadle
vyrobila a nainstalovala firma HO-
KO-VH z moravského Vlčnova. Od-
borná firma se zabývá rekonstrukcí,
výrobou a montáží křesel a sedaček
do kin a divadel, sportovních hal
a stadiónů. V neposlední řadě do po-
slucháren a školních učeben. Firmy,
které se zabývají touto činností jsou
pouze dvě v České republice.

„Nepůsobíme jen na českém trhu,
ale vyrábíme i pro Rakousko, Itálii
nebo Maďarsko. Právě v Maďarsku
jsme vybavovali sedačkami nové
multikino. V České republice jsme
dodali sedačky například do Karlín-
ského divadla nebo domu u Hybernů
v Praze,“ uvedl majitel firmy ing.
Petr Vrága.           (lal)

POSLEDNÍ SETKÁNÍ MALÍŘI

Poslední týden v srpnu byla ukon-
čena malířská výstava „100“ malířů.
Někteří malíři toho využili a nama-
lovali nebo si vyfotili místa, která je
zaujala nejvíce. Největším lákadlem
byl bílinský zámek, který je pro ve-
řejnost v současné době uzavřen.
Někteří z malířů si nafotili různé po-
hledy ze zámku, které přenesou na
malířské plátno. 

„Myslím si, že tato akce se nám
povedla a určitě ji opět v Bílině zo-
pakujeme s tím rozdílem, že nepone-
se název Salon. Výstava bude prav-
děpodobně uspořádána v menším
měřítku,“ sdělil koordinátor Salonu
Pavel Říha z Bíliny. Pavel Říha se
věnuje malování od svých 5 let, vě-
nuje se krajinomalbě a zátiší. V po-
slední době se věnuje restaurátorství
obrazů pro pět Evropských zámků.
Je jedním ze zakládajících členů Vý-
tvarného sdružení malířů.         (lal)

Foto: Marcela Horáčková

Jiří Kačírek při montáži sedaček v
Městském divadle.

Kouzlo pfiírody ve v˘stavní síni

Jaké bylo prázdninové soustfiedûní
krouÏkÛ aerobicu DDM Bílina

Výstavní síň u Kostela se roze-
hrála všemi barvami a přivítala
návštěvníky vernisáže, kteří se
přišli podívat na výtvarné práce
mladých umělců. Vystavená jsou
díla dětí, které se zúčastnili jarní
výtvarné soutěže o Bořeňskou
čarodějnici na téma „Kouzlo pří-
rody aneb jak to vidím já“. Oce-
nění přebírali vítězové prvních
míst v jednotlivých kategoriích.

I. kategorie - jednotlivci: Klára
Šťástková, II. kategorie - jednotliv-
ci: Markéta Prchalová, II. katego-
rie - kolektiv: P. Benešová, A. Ne-
stlerová, A. Šauerová, III. katego-
rie - jednotlivci: K. Martínková,
III. kategorie - kolektiv: T. Fryčo-
vá, V. Šuláková, I. Melenová, J.
Zacková a N. Samohýlová. III. ka-
tegorie - kolektiv: Š. Šípová, A.
Darbinjan.

Vernisáže se zúčastnil také jeden
z porotců výtvarné soutěže malíř
Josef Tóth z Mostu, kterému se vy-
stavená dílka velmi líbila a na sebe
prozradil: „Bylo poměrně těžké
vybrat vítěze, mohla se použít ja-

kákoli technika na dané téma a dů-
ležité bylo jak sena to  děti podíva-
jí. Prolínalo se vše od pastelu až po
abstrakci, vyráběla se keramika
nebo vitráže.

Byla by škoda, kdyby něco ta-
kového zaniklo. Osobně maluji
skutečnost, ale i abstrakci. V sou-
časné době probíhá v Mostě výsta-
va, kde jsou mé krajiny a zátiší.
Před měsícem jsme měl naopak

Již třetím rokem děti strávily
poslední dny svých prázdnin na
soustředění aerobicu v Nové Vsi
nad Nisou. Děti z kroužku CIK -
CAK, CAVIKY a letos i nově ty
nejmenší, z kroužku CVRČEK
rozjely další aerobicovou sezónu.

Ranní rozcvičky a dvou fázový
trénink nám dal všem opravdu za-
brat. Po dlouhém prázdninovém
lenošení byla naše fyzička ta tam,
ale každé ráno jsme vše zvládaly
o trochu lépe.

I když nám počasí nepřálo, tak
jsme si vše užili. V Nové Vsi jsme

měli k dispozici tělocvičnu,  kam
jsme dvakrát denně docházeli.
Cvrčkové se procvičili v základ-
ních  krocích aerobicu, , síly a fle-
xibility. Skupina Cik - Cak a Cavi-
ky začala pracovat na svých no-
vých sestavách se kterými budou
závodit celou sezónu.

Když jsme netrénovali, chodili
jsme do lesa, na houby a borůvky,
hráli různé hry a opékali vuřty. By-
li jsme na celodenním výletě v Li-
berci v komplexu Babylon. Děti
navštívily aquapark, lunapark
a Muzeum hlavolamů. Také jsme

pro děti zajistili vyjížďky na ko-
ních. 

Pension Maják s majitelem pa-
nem Jiří Papouškem a s paní Li-
buškou, kteří se starali jak o stravu,
tak i o celý pobyt, tomu všemu do-
kreslili deset dní plných zážitků
a pohody. Na majitelích a personá-
lu je opravdu vidět, že mají rádi
děti. Ranní švédské stolování, do-
mácí koláče, opravdu výborná do-
mácí kuchyně.

Myslím si, že všem dětem se
moc líbilo a příští rok si to opět zo-
pakujeme.

Nakonec bych chtěla poděkovat
všem, kteří mi s dětmi pomohli:
manželé Váňovi, Adamcovi, Ro-
senkranzovi a Beránkovi. Další
poděkování patří paní Janě Cha-
lupné, která nám přispěla na výlet
do Liberce a panu Ing. Záhorovi,
který nám sponzorským darem při-
spěl na autobusovou dopravu.  Dě-
kujeme.               Věra Ryjáčková,

odd. tělovýchovy

inzerát 1/20
058/tp

výstavu abstraktních obrazů.“
Josef Tóth je členem skupiny se-

veročeských malířů „Spolu“ se
sídlem v Ústí nad Labem. O tom,
že tato soutěž nezanikne přesvěd-
čila pořadatelka Petra Zaťková,
která prozradila, že příští téma po-
nese pohádkový název „Královská
slavnost“. Ti, kteří se budou chtít
zúčastnit, mohou už teď přemýšlet,
co namalují nebo vyrobí.        (lal)
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

PROJEKT NA OBNOVU
NÁMĚSTÍ JE SCHVÁLEN

Rada města na svém 17. zasedá-
ní odsouhlasila konečnou podobu
Mírového náměstí v Bílině. Ze tří
modelů náměstí, ze kterých měli
občané možnost  vybrat tu nejpři-
jatelnější variantu, vyhrál s ma-
lým rozdílem hlasů projekt ing.
Bádala. Po přezkoumání projekto-
vých skutečností se nakonec rada
města rozhodla pro projekt Ing.
arch. Vladimíra Volmana. Tento
projekt počítá s překrytím staré
dlažby se zachováním dispoziční-
ho řešení čtverců a osázením
okrasných stromků.

„Naše představa o podobě náměs-
tí se hlavně liší s Národním památ-
kovým ústavem, který požaduje za-
chování dlažby v původní podobě
nebo zásadně odmítá zeleň na ná-
městí s tím, že tam nikdy nebyla. Ra-
da k tomu zaujala takové stanovisko,
že okolo morového sloupu se odkry-
je část původní dlažby, která je pod
tou stávající, ohradí se, překryje
sklem a následně osvítí. Obslužné
komunikace by měly být provedeny
v barevném asfaltu a okolní chodní-
ky sjednoceny v žulovém dlážděném
povrchu,“ sdělil místostarosta Milan
Pecháček.

Objektem sporu mezi NPÚ je prá-
vě dlažba uprostřed náměstí z konce
19. stol.

„Dlažba je v nevyhovujícím stavu
a je třeba najít kompromis, který by
odpovídal řešení dle současných po-
žadavků a norem,“ dodal Ing. Vladi-
mír Volman. Jak dále uvedl, obnova
parteru Mírového náměstí spočívá
v úpravě ploch, které jsou technicky
v havarijním stavu, zvýraznění původ-
ních historických artefaktů (kašna,
morový sloup) vhodným osvětlením
a doplnění zeleně do historického
středu města tak, jak je to vidět v dal-
ších městech našeho regionu. (lal)

DNE 27. 9. 2006 SLAVÍ 75.
NAROZENINY PANÍ ELIŠKA
KALÍKOVÁ. 

Vše nejlepší a hodně zdravíčka
jí přejí syn Pavel s manželkou,
vnoučata Petra, Pavla, Lukáš, pra-
vnoučata Pája a Honzík.

Tenisová show opût v Bílinû
První zářijovou sobotu se v Bíli-

ně na tenisových kurtech uskuteč-
nil turnaj ve čtyřhře s názvem Kas-
káda Cup 2006. Turnaje se zúčast-
nilo celkem 16 dvojic především z
řad herců, zpěváků, politiků a
sponzorů. Úvodní boje probíhaly
ve 4 čtyřčlenných skupinách systé-
mem každý s každým. První dva
ze skupiny postoupili do pavouka
o vítěze Kaskáda Cupu a druzí dva
ve skupině bojovali v pavouku o
vítěze „Ceny útěchy“. Do finále o

vítěze Kaskáda Cupu  se probojo-
val jako v loňském roce senátor a
primátor Teplic pan Jaroslav Ku-
bera společně s panem Karlem Ne-
tolickým, taktéž z Teplic. Soupe-
řem mu byl pro změnu bílinský
starosta pan Josef Horáček s bílin-
ským spoluhráčem Pavlem Vrchot-
kou. Vítězem a současně obhájcem
prvenství se stala dvojice Kubera ,
Netolický. Vítězem skupiny „útě-
chy“ se stala dvojice pánů Kůs (Bí-
lina) a Hofmann (Most).

POŘADÍ: Kaskáda Cup
1.místo - Kubera, Netolický
2.místo - Horáček, Vrchotka
3.místo - Takáč, Kvěch
4.místo - Rychlý, Soukup

POŘADÍ Cena útěchy
1.místo - Kůs, Hofmann
2.místo - Prchal, Pokorný
3.místo - Šebek, Rous
4.místo - Šámal, Cáder

Petr Mácha, 
KC Kaskáda
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA  ZÁŘÍ 2006

KULTURNÍ DŮM
FONTÁNA

■ Úterý 26. září od 19.00 h.
Taneční kurz
Zahájení kurzů tance a spole-
čenského chování pro začáteč-
níky i pokročilé. Vyučují lekto-
ři Iva a Petr Dufkovi z Teplic.
Cena: dívky 900 Kč a chlapci
860 Kč. Přihlášky a platby v In-
formačním centru.

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Neděle 17. září od 15.00 h.
Malované písničky
Pásmo písniček, básniček a vy-
právění ve verších pro nejmenší
diváky. Hrají: Petr Mikeska, Te-
reza Kostková a loutky. Vstup-
né: 40 Kč
■ Úterý 19. září
Když kočky nesou doma
Anglická komedie o tom, co
všechno se může stát, když od-
jedou dvě sestry na nenadálou
dovolenou a jejich muži zůsta-
nou sami doma... Hrají: L.Va-
culík, R. Štolpa, J. Galinová a
další. Vstupné: 160, 140, 120 a
100 Kč.

KINO HVĚZDA
■ Pátek 29. září od 18.00 

a 20.30 hodin
Sobota 30. září od 18.00 hodin
SUPERMAN SE VRACÍ
USA. Sci-fi/Fantasy. Neporazi-
telný kladný hrdina se vrací na
plátna kin v podání Brandona
Routha. Vstupné: 65 Kč. Ne-
vhodné do 12 let.

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
U KOSTELA

■ Výtvarka za školou. Výsta-
va dětských výtvarných prací
ze soutěže „Bořeňská čaroděj-
nice“, které byly vytvořeny v
květnu na Mírovém náměstí.
Výstava potrvá  do 27. 9. 2006

GALERIE POD VĚŽÍ
■ Výstava ručních prací. Prá-
ce seniorů z Domova důchodců
v Bystřanech. Výstava potrvá
do 26. září 2006

Připravuje se na měsíc říjen:
• Městské divadlo - divadelní
představení Motýli s Valerií Za-
wadskou a Vojtou Kotkem.
• Kulturní dům Fontána - Revi-
val Beatles.
• Kino Hvězda - Garfield 2, Šif-
ra mistra Leonarda, Účastníci
zájezdu, Auta.

Letní kino Na Kyselce 

Pozvánka na skupinu BEATLES
Ve čtvrtek 19.října vystoupí v našem Městském divadle revivalová

skupina Beatles. Určitě si mnoho lidí rádo zavzpomíná, zaposlouchá
a zazpívá známé písně čtyřech mladíků z Anglie. Tato revivalová sku-
pina je jedna z nejlepších na domácí scéně, ověnčená mnoha úspě-
chy i v zahraničí. Na setkání revivalových kapel Beatles ve Spoje-
ných státech amerických se dostali až mezi nejlepší skupiny. Koncert
v Městském divadle v Bílině dne 19. října začíná v 19.00 hodin.
Vstupné je již možno koupit v předprodeji v Informačním centru na
Mírovém náměstí za 90 Kč, na místě před koncertem bude vstupen-
ka za 120 Kč. Vstupenky na Beatles již v předprodeji !!!

Petr Mácha, KC Kaskáda

Taneãní kurz pro dospûlé

Nové ekocentrum otevfieno v Bílinû

Letošní promítání na letním kině Na Kysel-
ce přineslo oproti loňskému roku výrazné zvý-
šení návštěvnosti.Celkem bylo promítnuto 22
filmových představení, stejně jako v loňském
roce. Počet návštěvníků však rapidně stoupl.
Oproti loňským 132 návštěvníkům za celé lé-
to, tento rok v letní sezoně navštívilo filmová
představení 1079 diváků, což je v průměru cel-
kem 49 diváků.      Petr Mácha, KC Kaskáda

(Na smímku vpravo) Letní kino bývá několi-
krát během letní sezony z velké části zaplněn.
V letošním parném létu tomu nebylo jinak.
Koncerty i filmová představení během léta
navštívilo okolo 3 tisíc návštěvníků.

V Bílině bylo otevřeno nové Ekocentrum Terra
Natura v rámci krajského projektu „Ústecký kraj
- kraj přírody i člověka“. Zřizovatelem ekoporad-
ny je občanské sdružení EKODOMOV. Ekocent-
rum Terra Natura se bude věnovat problematice ži-
votního prostředí. Především se zaměří na osvětu

obyvatel regionu v souvislosti s odpadovým hospo-
dářstvím. Dále se bude zabývat poradenstvím v od-
borných oblastech jako je například ochrana život-
ního prostředí, technologie rekultivačních prací,
biodiverzita aj. 

„Ekocentra slouží především široké veřejnosti, ale
také specifickým skupinám, zástupcům podnikatelské
sféry jako například zemědělcům. Není to jen pora-
denská činnost, ale různé vzdělávací, veřejné nebo
osvětové akce nebo práce přímo v terénu,“ sdělila ma-
nažerka Jitka Steinerová  z odboru evropských projek-
tů Krajského úřadu ústeckého kraje.

Ekocentrum sídlí od 1. září 2006 na Mírovém ná-
městí (vchod do Infocentra). Otevřeno je vždy v pon-
dělí odpoledne a vždy ve středu a pátek dopoledne.

Slavnostního otevření se zúčastnili starosta města
Bíliny Josef Horáček, starostka obce Hrobčice Božena
Zemanová, ředitel společnosti Terra Natura Jindřich
Luňák a další.

„Informace pro občany jakéhokoli druhu jsou vždy
velmi užitečné a je určitě dobře, že se podařilo spojit
dohromady několik oborů. Občané tak získají infor-
mace okamžitě na jednom místě, což je velká výho-
da,“ dodal starosta Josef Horáček.                     (lal)Blažena Říhová a Gabriela Rusó.

Kulturní centrum Kaskáda v Bí-
lině pořádá opět taneční kurz pro
dospělé. První setkání účastníků je
naplánováno na čtvrtek 21. září
2006 od 19.00 hodin v kulturním
domě Fontána Za Chlumem. Cel-
kem 10 večerů pod vedením zku-

šeného tanečního mistra stojí na
osobu 800 Kč. Zájemci se mohou
přihlásit osobně v Informačním
centru na Mírovém náměstí, nebo
telefonicky na čísle: 417 810 985.

Kurz tance a společenského ho-
vání pro mládež - Jako každoroč-

ně probíhá v podzimních měsících
kurz tance a společenského chová-
ní. V kulturním domě Fontána za-
číná tento kurz v úterý 26. září od
19.00 hodin. Přihlášky je možno si
vyzvednout v Informačním centru
na Mírovém náměstí v Bílině.

Petr Mácha, KC Kaskáda
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Jízda v jízdních
pruzích

Nov˘ bodov˘ systém...

Paragraf 12, odst. 6
Na pozemní komunikaci o třech

jízdních pruzích vyznačených na vo-
zovce v jednom směru jízdy smí řidič
předjíždět z levého jízdního pruhu
do středního jízdního pruhu jen teh-
dy, neohrozí-li řidiče předjíždějícího
do středního jízdního pruhu z pravé-
ho jízdního pruhu: obdobně se po-
stupuje při předjíždění z levých jízd-
ních pruhů do středních jízdních
pruhů na pozemní komunikaci o čty-
řech a více jízdních pruzích na vo-
zovce.

Odst. 7
Je-li pro zařazování do průběžného

jízdního pruhu zřízen připojovací pruh,
je řidič povinen před zařazením do prů-
běžného pruhu užít připojovacího. Při
zařazování z připojovacího pruhu do
průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit
řidiče jedoucího v průběžném pruhu.
Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič
povinen dát přednost v jízdě vozidlům
jedoucím v průběžném pruhu.

Odstavce 6 a 7 upřesňují chování ři-
dičů při jízdě po silnici o více pruzích.
Jedná s o změnu pruhů, kde by sice lo-
gika měla řidiči napovědět, ale dění na

silnicích tomu nenasvědčuje. Pokud to-
tiž na tři a víceproudé komunikaci sou-
časně chtějí do volného jízdního pruhu
najet dva automobily, měli by se řidiči
řídit pravidlem pravé ruky.

Je upřesněno najíždění na dálnice
a rychlostní komunikace prostřednic-
tvím připojovacích pruhů, které je
v případě jejich existence řidič povinen
použít. Ačkoli se to zdá jako samozřej-
most, jsou stále řidiči, kteří na tyto ko-
munikace i při existenci připojovacích
pruhů vjíždějí se zastavením jako na
křižovatce. Teď se již nebudou chovat
jen nesprávně, nýbrž v rozporu se zá-
konem a dopravními předpisy.

Jízdy v jízdních pruzích se nově tý-
ká i § 41, odst. 8, který upřesňuje v pří-
padě vzniku kolon vytvoření průjezd-
ného jízdního pruhu pro průjezd vozi-
del s právem přednosti jízdy.

KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ...

Fantómová bo-
lest, román jed-
noho z nejčteněj-
ších a kritikou
nejvýše hodnoce-
ných nizozem-
ských autorů sou-
časnosti Arnona

Grunberga (nar. 1971) je fiktivním
příběhem spisovatele, který umí
psát knihy,ale neumí jimi splatit
své dluhy u žen ani dorovnat pře-
čerpaný úvěr v bance. V humorné
nadsázce je tento spisovatel nako-
nec zaveden na cestu úspěchu,slá-
vy a bohatství díky svému nosu,
když ucítí vůni pokrmu připravo-
vaného podle tradiční židovské re-
ceptury. Vydává nakl. Argo Praha.

Santiniho jazyk, příběh Marti-
na Urmanna,zaměstnance reklam-
ní agentury, který dostane nesplni-
telný úkol a ujme se ho po svém,
by se dal číst jako thriller, kdyby v
sobě neskrýval hlubší význam. Mi-
loš Urban svůj netradiční román
pojal především jako oslavu díla
českého barokního architekta ital-
ského původu, který zcela změnil

podobu českého
a moravského
venkova. Série
vražda, které se
tu dějí vyděšené-
mu hrdinovi pří-
mo před očima
může mít rituální
podklad, ale

možná je za nimi jen nešťastná lás-
ka. Vydává nakl. Argo Praha.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ,
PRO POUČENÍ...

Idioti na plavbě kolem světa,
pětileté putování plachetnice Vic-
toria světovými moři zpracoval je-
den z účastníků této dobrodružné
plavby Ivan Orel. Parta nadšenců
si plachetnici sama postavila a bez
velkých zkušeností, peněz sponzo-
rů a humbuku médií vyrazila na
moře. Jejich příběh se čte jedním
dechem a je dokladem vítězství
vytrvalosti a odvahy a také svědčí
o tom,že když skutečně něco chce-
me dokázat, tak to i dokážeme.Vy-
dáno vlastním nákladem, Vl. Ši-
mek Bendov.

Tak šel můj život, paměti ame-

rické herečky Ja-
ne Fondové jsou
napsané vytříbe-
ným jazykem, s
humorem a mno-
ha zajímavými
detaily. Shrnují
nejen její boha-
tou filmovou ka-

riéru, ve které měla možnost spo-
lupracovat se současnými legenda-
mi evropské i hollywoodské kine-
matografie, ale i bouřlivé přelomo-
vé období americké historie, v níž
rovněž sehrála nemalou roli. Vydá-
vá nakl. Ikar Praha.

Psychologie smysluplnosti exi-
stence, publikace profesora Jaro
Křivohlavého,kterého měli mimo-
chodem příznivci klubových pořa-
dů knihovny možnost poznat osob-
ně, je u nás vůbec prvním knižním
zpracováním přehledu studií a je-
jich výsledků, které na toto téma
vznikly. Autor se více než 60 let
věnuje intenzivnímu studiu a práci
v oblasti psychologie a předkládá
tuto knihu každému, kdo se snaží
nalézt odpovědi na základní otázky
o smyslu naší existence. U každé-

ho z nás se tyto otázky vynořují ve
chvílích nechtěných životních za-
stavení - těžká nemoc, životní kri-
ze, rozpad manželství, ztráta za-
městnání atp. Vydává nakl. Grada
Publishing Praha.

PRO MLÁDEŽ

Šmalcova abeceda, krásy světa
v abecedním pořádku na důmysl-
ných vyobrazeních a také hádanka
na každém listě, to je půvabná
knížka určená začínajícím čtená-
řům. Básněmi ilustrovali Radek
Malý, Jiří Dvořák a Markéta Šim-
ková. Tato  kniha naučí malé děti
poznávat písmena, nová slova, zví-
řata, lidi i tvary. Zábavné hádanky
procvičí důvtip a básničky napově-
dí příběhy schované za obrazy.
Současná a zároveň poctivá kniha
pro nejmenší, která zde od časů
Ladových a Sekorových
nebyla.Vydává nakl. Baobab Praha
za přispění Ministerstva kultury
České republiky.

Krásné zážitky nad novými kni-
hami a pěkné podzimní počtení
přeje za knihovnu M. Šímová.

KniÏní novinky na mûsíc záfií 2006

Pozvánka na Zimní stadion v Bílinû
Od začátku hokejové sezóny začal nově pracovat vý-

konný výbor (VV) HC Draci Bílina, který byl řádně zvo-
len v červnu 2006 na výroční členské schůzi hokejového
klubu.

Prezidentem klubu byl zvolen Kvěch Ladislav, viceprezi-
dentem  Kolman Zdeněk, manažerem p. Verner Tomáš, me-
todikem p. Malinovski Daniel a sekretářem p. Bešťák David.
Svoji vizi o funkčnosti hokejového výboru již VV nastínil
na červnové výroční členské schůzi.

„Prioritou by měl být mládežnický hokej, který se v sou-
časné době potýká s nedostatkem žáků. Jak přilákat děti
k hokeji je i snaha pana Machuldy a celého realizačního tý-
mu ve složení trenérů p. Goga, p. Hájka a vedoucího muž-
stva p. Bubeníčka, který v současné době dává dohromady
„A“ mužstvo, které by mělo bojovat o postup do druhé ligy.
Byl by to jeden z významných kroků jak zpopularizovat led-
ní hokej v Bílině,“ sdělil prezident Hokejového klubu v Bí-
lině, Ladislav Kvěch.

Jestli se bude bílinskému hokeji dařit, je možné vidět již
tuto sobotu 16.9. od 17.00 hodin, kdy proti sobě nastoupí
v prvním kole krajského přeboru mužů domácí HC Draci
Bílina vs. VTJ Liberec. Tento krajský přebor bude sehrán
v osmi účastnících čtyřkolově. Vítěz získá titul „Přeborník“
a bude mít právo účastnit se kvalifikace o postup do druhé
ligy.

Zajímavou akcí pro děti 1. stupně (a nejen pro mě) je
uspořádání dne otevřených dveří na Zimním stadionu v Bí-
lině dne 27.9. 2006 od 8.30 do 11.00 hodin. Toto dopoledne
budou moci návštěvníci shlédnout vystoupení oddílu kraso-
bruslení, ukázku dovednostních hokejových soutěží žáků
a dále bude sehrán malý zápas. Celým dopolednem bude
provázet svým zpěvem Klárka Kozlovská.               (red)
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Z dopisÛ na‰ich obãanÛ...
■ VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
NAŠEHO MĚSTA BÍLINY.

Před několika dny jsem s man-
želkou navštívil město Opavu a pa-
na exstarostu Ing. Dudu. To co
jsme měli za pouhý 1 den možnost
vidět, v nás doslova vyvolalo údiv
a úžas. Na žádost redakce B.Z. bu-
du stručný.

Představte si město plné parků
a tisíce květin, které nikdo nekrade
a neničí. Představte si 3 m vysoké
ptáky z měděného plechu, kteří za
Vámi otáčí hlavu a v noci jim svítí
oči, ale hlavně nikdo je neukradl.
Představte si desítku dětských hřišť
a různých prolézaček jak ze dřeva
tak z plastu a ani jedno není poško-
zeno. O čistotě ani nemluvě.

Vážení, Opava je přece taky u nás
v Čechách, to nesděluji z daleké ci-
ziny. A není to daleko do tvrdé reali-
ty, tzn. k nám domů do Bíliny. Van-
dalismus je přece věcí nás všech
spoluobčanů a proti těm tzv. nespo-
luobčanům se musíme dle mého ná-
zoru vzájemně bránit. Například co
zůstalo z Pohádkového lesa za Chlu-
mem, copak nám nevadí pálení a ni-
čení plastových kontejnerů a nevadí
nám snad krádeže kanálových krytů.
Opravdu nám nevadí krádeže všech
možných elektrických kabelů, ničení
dopravního značení, veřejného
osvětlení, veřejné zeleně, o květi-
nách ani nemluvě atd., atd.

Chtěl bych tímto vyzvat opravdo-
vé spoluobčany našeho města, a já
stále věřím, že takových je mezi ná-
mi většina, aby se nebáli v případě
jakéhokoliv zpozorování ničení ma-
jetku nás všech okamžitě volat Měst.
Policii, která také nemůže být všude.
Promiňte závěrem jedno sdělení.
I kdyby Bílina snad měla nejlepší
Technické služby na světě s nejlep-
ším finančním rozpočtem a nejlepší-
mi pracovníky, tak mám obavu, že
stále stoupajícím vandalismem ale
i naším nezájmem nedokáží T.S zho-
la nic!

Děkuji Vám všem, kdo se nad tě-
mito řádky zamyslíte a hlavně Vám,
kteří pro tento stav skutečně uděláte
alespoň co je v naší moci. Stále si
doufám uvěřit, že takto či podobně
uvažuje převážná část nás „Biliňá-
ků“.             Zmítko Marcel, Bílina

■ VÁŽENÁ REDAKCE,
Chtěl bych reagovat na odpo-

věď pana ing. Bureše na dopis pa-
na Lance, který si mimo jiné stě-
žoval na přecházení silnice 1/13 -
hlavní tah Bílinou.

Souhlasím s p. Lancem, že přejít
na zelenou nelze stihnout, proto mě
velmi překvapila odpověď p. Bureše,
který řekl, že je důležité vstoupit na

● Redakce nezodpovídá za obsah
příspěvků od čtenářů a žádným
způsobem je neupravuje. Obsah
příspěvků se nemusí vždy shodovat
s názory redakce a redakční rady.

■ HISTORIE MĚSTA ZAVÁNÍ
LHOSTEJNOSTÍ

Kde se vzal, tu se vzal - objevil
se nový investor. Občané, jásejte,
lázně čeká nová, vzkvétající etapa,
jakoby hlásal titulek Bílinského
zpravodaje č. 17. V něm se na ti-
tulní straně píše, že o lázně se zají-
má nový investor. 

Nakolik je však titulek planný, do-
kazuje obsah článku. Jeho úvod se
zabývá tím, čemu lázně sloužily, což
je všeobecně známá a nijak nová in-
formace. Další odstavce naplňují
skutečnosti, o kterých jsem zhruba
před rokem psala v Deníku Směr,
takže opět nic nového. Až teprve
v samotném závěru materiálu na ně-
kolika řádcích se jeho autorka zmi-
ňuje o tom, že městu se přihlásila
zprostředkovatelská firma s nabíd-
kou zájmu o naše lázně. Ale společ-
nost Czech Mediate Company s r. o.
přece není investor, pouze zprostřed-
kovatel, který by zřejmě městu něja-
kého investora našel a vydělal by si
spoustu peněz. Proč je tedy občan
zmaten a s největší pravděpodobnos-
tí si koupil městský plátek jen kvůli
tomu, aby se tam dočetl o nadějné
budoucnosti lázní?

Arabských šejků, movitých Angli-
čanů, Němců ohánějících se tučnými
konty i ruských zájemců se na radni-
ci ve starostově kanceláři vystřídaly
desítky. Všichni chtěli investovat do
lázní nebo je od města odkoupit. Bez
úspěchu. České žadatele nevyjímaje.
Bílinský poslanec Vlastimil Aub-
recht se rovněž zapojil, vyjednal
slibné dotace, současné vedení měs-
ta však buď zaspalo, mělo moře jiné
práce nebo se prostě jenom nedoká-

zalo včas dohodnout a rozhodnout
a peníze z evropských fondů získalo
jiné město či instituce a jistě s nimi
naložily tak, aby to bylo k všestran-
nému prospěchu. 

Jen v Bílině není vůle k tomu do-
jít satifakce občanům i návštěvní-
kům města a chlubit se prosperují-
cím lázeňským komplexem, díky ně-
muž by vzkvétalo město po stránce
turistické, zdravotnické, ekonomic-
ké, sociální a dalších souvisejících. 

Dopadnou lázně stejně jako ob-
jekt Bellevue. Dnes nezůstane jedno
oko pamětníka na nespočet protan-
čených večerů nebo odpoledních ra-
dovánek s přáteli v Bellevue suché.
Stejný osud postihl i St. London
v samém centru města. Ten však jis-
tou naději na záchranu má, ještě to-
tiž stojí. Nejinak je tomu v případě
objektu pivovaru. Nejeden chtivý rá-
doby podnikatel se nestydí si v his-
torických prostorách a místní památ-
ce zřídit truhlárnu nebo pneuservis.
Kdo to kdy viděl, říkají si jistě za-
hraniční turisté, kteří jsou zvyklí si
ve svých německých, holandských,
dánských, anglických městečkách
a vískách takové historie vážit. 

My jsme holt Češi, lhostejní ke
svému okolí, avšak hodně opatrní na
tom, aby se nám vedlo zle. Mít co
nejvíc „v kapse a na kontě“, a ostat-
ní ať mi políbí šos.

Asi takhle, připadá mi, se vedení
radnice chová k městu a ke svým ob-
čanům. Vždyť za jeho volební obdo-
bí se městu přílišného rozkvětu nedo-
stalo. Investiční akce rázu, jakého se
městu dostává, je žalostný. Opravy
chodníků, komunikací, sem tam ně-
jaká komplexní ulice. Chápu, že
uvést značně zchátralé lázně do pro-
vozu není procházka růžovým sa-
dem. Zastupitelé města zvolili lázeň-
skou komisi v čele s Karlem Matuš-
kou, člověkem dle mého názoru ide-
álním, aby se lázeňskou problemati-
kou zabýval. Po schůzce s ním v loň-
ském roce jsem nabyla dojmu, že pro
lázně je Karel Matuška člověkem na
správném místě, rozumí lázeňské
problematice a ví, co je v tu kterou
dobu třeba zařídit, do čeho se pustit.
Proč se tedy nic stále nic neděje?

Všechna bílinská volební uskupe-
ní si do svých volebních programů
dala lázně jako prioritu. Zřejmě se
ukázalo, že volební sliby vyzněly do
prázdna v okamžiku skončení uply-
nulých komunálních voleb.  

Eva Pagová

přechod v okamžiku, kdy svítí zele-
ná. Tudíž by měl p. Bureš zajistit
montáž startovacích bloků ke každé-
mu přechodu. Důvod je zřejmě ten,
že p. Bureš pěšky nechodí, jinak by
situaci znal. Lze jen věřit, že zlínská
firma CROSS s.r.o. při úpravě svě-
telné signalizace bude myslet i na
chodce.                            P. Herzig

Po přečtení dopisu, který reaguje
na odpověď pana Bureše, který si
stěžoval na přecházení silnice 1/13
bych chtěl dodat, že  postřeh pana
Herziga není první ani poslední. V té
době, kdy došlo k novému seřízení
semaforů na celém průtahu Bílinou
a konkrétně zcela u radnice, se ozva-
la řada připomínek, že když chodec
je v polovině přechodu,  rozsvítí se
červená.  Chodci mají vizi, že po ce-
lou dobu přecházení by měla svítit
zelená a mohou tak mít pocit, že jsou
na přechodu neoprávněně, ale není
to tak. Přecházení je součást seříze-
ní světelné signalizace a nelze tech-
nicky zajistit to, že po celou dobu
přecházení bude svítit zelená. To by
ta křižovatka byla velmi komplikova-
ná a nešla by technicky zvládnout.
Pro uklidnění chodců bych chtěl říct,
že nemusí mít žádné obavy, pakliže
přechází a v polovině přechodu se
jim  rozsvítí červená, mají dostatek
času přejít na druhou stranu. Časo-
vý prostor pro přechod i za účasti
červené je dostatečný a nemusí mít
obavy. Firma na chodce bude myslet,
ale v tomto smyslu se nedosáhne po-
zitivnější náhrady. Ta situace bude
pro chodce stejná, ale na bezpečnost
je pamatováno.

Milan Pecháček, místostarosta.

Téma k diskuzi Dûtská hfii‰tû
Moc se mi líbilo několik dětských hřišť v Roztokách u Prahy. Zde je je-

den z mnoha motivů zařízení. Přírodní dřevo, kde se lidé musí cítit dob-
ře. Nenarušuje to sídliště ani starší zástavbu. Materiál je z místních ob-
novitelných zdrojů. Rozvíjí to fantazii pohybovou a psychickou odolnost
dětí. Není třeba velkých prostorů. Neznám cenu. Pro volný čas menších
dětí by se peníze měli najít. V rodném městě by byli spokojenější a mohli
v budoucnu být na své město hrdé. Vrátí se městu v jejich dospělosti. Kon-
čím s tím, čím dříve a více těchto hřišť v Bílině.                         S. Pták



1114. ZÁŘÍ 2006                                  BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

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

Historie muzea v Bílinû

ãást ãtvrtá
Kde se vzal, tu se vzal - objevil

se nový investor. Občané, jásejte,
lázně čeká nová, vzkvétající etapa,
jakoby hlásal titulek Bílinského
zpravodaje č. 17. V něm se na ti-
tulní straně píše, že o lázně se zají-
má nový investor. 

Nakolik je však titulek planný, do-
kazuje obsah článku. Jeho úvod se
zabývá tím, čemu lázně sloužily, což
je všeobecně známá a nijak nová in-
formace. Další odstavce naplňují
skutečnosti, o kterých jsem zhruba
před rokem psala v Deníku Směr,
takže opět nic nového. Až teprve
v samotném závěru materiálu na ně-
kolika řádcích se jeho autorka zmi-
ňuje o tom, že městu se přihlásila
zprostředkovatelská firma s nabíd-
kou zájmu o naše lázně. Ale společ-
nost Czech Mediate Company s r. o.
přece není investor, pouze zprostřed-
kovatel, který by zřejmě městu něja-
kého investora našel a vydělal by si
spoustu peněz. Proč je tedy občan
zmaten a s největší pravděpodobnos-
tí si koupil městský plátek jen kvůli

tomu, aby se tam dočetl o nadějné
budoucnosti lázní?

Arabských šejků, movitých Angli-
čanů, Němců ohánějících se tučnými
konty i ruských zájemců se na radni-
ci ve starostově kanceláři vystřídaly
desítky. Všichni chtěli investovat do
lázní nebo je od města odkoupit. Bez
úspěchu. České žadatele nevyjímaje.
Bílinský poslanec Vlastimil Aub-
recht se rovněž zapojil, vyjednal
slibné dotace, současné vedení měs-
ta však buď zaspalo, mělo moře jiné
práce nebo se prostě jenom nedoká-
zalo včas dohodnout a rozhodnout
a peníze z evropských fondů získalo
jiné město či instituce a jistě s nimi
naložily tak, aby to bylo k všestran-
nému prospěchu. 

Jen v Bílině není vůle k tomu do-
jít satifakce občanům i návštěvní-

kům města a chlubit se prosperují-
cím lázeňským komplexem, díky ně-
muž by vzkvétalo město po stránce
turistické, zdravotnické, ekonomic-
ké, sociální a dalších souvisejících. 

Dopadnou lázně stejně jako ob-
jekt Bellevue. Dnes nezůstane jedno
oko pamětníka na nespočet protan-
čených večerů nebo odpoledních ra-
dovánek s přáteli v Bellevue suché.
Stejný osud postihl i St. London
v samém centru města. Ten však jis-
tou naději na záchranu má, ještě to-
tiž stojí. Nejinak je tomu v případě
objektu pivovaru. Nejeden chtivý rá-
doby podnikatel se nestydí si v his-
torických prostorách a místní památ-
ce zřídit truhlárnu nebo pneuservis.
Kdo to kdy viděl, říkají si jistě za-
hraniční turisté, kteří jsou zvyklí si
ve svých německých, holandských,

dánských, anglických městečkách
a vískách takové historie vážit. 

My jsme holt Češi, lhostejní ke
svému okolí, avšak hodně opatrní na
tom, aby se nám vedlo zle. Mít co
nejvíc „v kapse a na kontě“, a ostat-
ní ať mi políbí šos.

Asi takhle, připadá mi, se vedení
radnice chová k městu a ke svým ob-
čanům. Vždyť za jeho volební obdo-
bí se městu přílišného rozkvětu ne-
dostalo. Investiční akce rázu, jakého
se městu dostává, je žalostný. Opra-
vy chodníků, komunikací, sem tam
nějaká komplexní ulice. 

Chápu, že uvést značně zchátralé
lázně do provozu není procházka rů-
žovým sadem. Zastupitelé města
zvolili lázeňskou komisi v čele
s Karlem Matuškou, člověkem dle
mého názoru ideálním, aby se lázeň-
skou problematikou zabýval. Po
schůzce s ním v loňském roce jsem
nabyla dojmu, že pro lázně je Karel
Matuška člověkem na správném
místě, rozumí lázeňské problematice
a ví, co je v tu kterou dobu třeba za-
řídit, do čeho se pustit. Proč se tedy
nic stále nic neděje?

Všechna bílinská volební uskupe-
ní si do svých volebních programů
dala lázně jako prioritu. Zřejmě se
ukázalo, že volební sliby vyzněly do
prázdna v okamžiku skončení uply-
nulých komunálních voleb. 

Eva Pagová

FOTBAL: Baník Modlany -
SK SIAD Bílina 0:1 
(0:0)

Modlany -  Podle postavení
v tabulce 1. A třídy byli jasným fa-
voritem hosté, ale poměr sil na
hřišti tomu neodpovídal. První
šanci ale měli hosté. Mergl zahrál
trestný kop a Hegr trefil břevno
vlastní branky.  Bílině dělali pro-
blémy rychlé útoky domácích.  Ve
22. minutě fauloval Bari unikající-
ho hráče a byla z toho penalta.  Ve-
selého střelu však vytlačil Pohl na
tyč. 

Domácí častěji stříleli. V prvním
poločase byly Modlany lepším
mužstvem a bílinský fotbalový
prezident Petr Arpáš byl v hledišti
na infarkt.  Nevěřil vlastním očím
do jeho mužstvo předvádí. Hned
na úvod druhého poločasu  vyrazil
Pohl střelu Svobody a potom měla
šanci Bílina. Moravec zatáhl míč,
zacentroval a Novák trefil hlavou
břevno.  Na hřišti se objevil Levý,
který po zápase  slavil teprve 17.

narozeniny. Hned se předvedl pěk-
nou střelou k tyči a následně roz-
hýbal bílinský útok.  Ale šance mě-
li i domácí.  V 56. min. poslal stří-
lený centr před branku Levý a Hoj-
ka ve vyložené pozici přestřelil.
Hosté získávali postupně převahu.
V 60. min. odpustil rozhodčí do-
mácím penaltu za faul na Moravce.
Za to Šulek dostal žlutou kartu za
protesty. 

V 73. běžel domácí Veselý sám
na branku, sice přehodil Pohla, ale
míč skončil vedle branky.  V 83.
min, se zranil při obraném zákroku
Bartl a vzápětí si domácí vypili ka-
lich hořkosti až do dna. Hojka na-
centroval a domácí Neckář si srazil
míč do vlastní branky. „Bojovné
utkání, ale řada hráčů hrála slabě,
vítězství je ale vítězství,“  uvedl
stručně Petr Arpáš.  „Vyhráli jsme
se štěstím. Hráli jsme špatně a prv-
ní poločas velice špatně. Oba kraj-
ní záložníci a útočníci nebyli vidět.
Po domluvě se to na chvíli zlepši-
lo.  Máme úzký kádr a na jednotli-
vá místa není žádná konkurence.

Musíme si pomáhat hráči z doros-
tu, Levý dnes zahrál velice dobře,“
řekl bílinský trenér Jiří Engl. 

Branky: 84. vlastní Neckář

Sestava Bílina: Pohl - Bartl (82.
Bačka), Hasal, Bari, Mergl (32.
Mašata) -  Špadrna (52. Levý), Šu-
lek, Novák, Hojka - Moravec, Si-
rovátka.                                  (ob)

HOKEJ: HC Draci Bílina
- SK KadaÀ B 7:4 
(1:2, 3:1, 3:1)

Bílina - Po porážce v Kadani se-
hráli Draci doma odvetu s rezervou
prvoligového mužstva, se kterou se
utkají  v krajském přeboru. Pokud
v Kadani Draci vedli a nakonec
prohráli, tak v Bílině vstřelila prv-
ní branku  Kadaň.   Od počátku se
hodně vylučovalo  a již ve 2. min.
hrála Bílina ve třech. V 17. min.
byli domácí opět ve třech a Kadaň
šla znovu do vedení.  Počátkem
druhé třetiny měli stejnou možnost
domácí, ale neuspěli. V polovině

utkání nejdříve technickou střelou
vyrovnal Viedeman a potom otočil
skóre mladý Gergel.  Spalovačem
šancí byl ve druhé třetině  Raichl.
V poslední třetině hrála Bílina opět
dlouhou přesilovku pět na tři, ale
branku nevstřelila. Potom se přece
jen dočkal Raichl. Nejdříve nastře-
lil tyčku a následně se trefil i do
branky. Od druhé třetiny viděli di-
váci pěkný hokej. V poslední třeti-
ně se hra ještě zrychlila. S výko-
nem byl spokojen i trenér Vladimír
Machulda. Podle manažéra klubu
Zdeňka Kolmana se budou domácí
mistrovské zápasy hrát v sobotu.
Utkání   s VTJ Liberec se tedy hra-
je v sobotu 16. září v 17 hodin. 

Branky: 11., 29. Viedeman, 50.,
53. Král, 30. Gergel, 36. Srbek, 48.
Raichl.

Sestava: D. Slačík (31. Jurczak)
- Goga, Dietze, Boháček, Baum-
ruk, Lexa, Procházka, Kolman,
Balín - Viedeman, Kousek, Král -
Mikolášek, Maixner, Vávra (17.
Raichl) -  Srbek, Gergel, Kalkus -
Cába.   (ob)
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Bílin‰tí korfbalisté v Amsterdamu zlatí

Bílin‰tí stfielci MTs mají napilno

Dva týmy mladých bílinských
korfbalistů z Korfbalového klubu
Kaskáda Bílina se poslední srpnový
víkend zúčastnily mezinárodního
turnaje v holandském Amsterda-
mu.Ve své krátké historii již druhá
mezinárodní akce skončila velkým
úspěchem pro mladé sportovce z Bí-
liny.Oba dva týmy vyhrály ve svých
věkových kategoriích a přivezly si
ceny za 1.místo.Turnaje se zúčastni-
la družstva z Holandska,Anglie a
České republiky.Bílinský tým si při-
vezl kromě nejvyšších ocenění i po-
zvánku na příští ročník.Spolu s ním
byly oba naše týmy pozvány taktéž
na podobný turnaj v Anglii v Ken-
tu,poblíž Londýna v polovině čer-
vence příštího roku.

Součástí turnaje byla i prohlídka
města Amsterdam s jeho nádhernou
,historickou architekturou.Hodinová
projížďka lodí po kanálech a amster-
damského přístavu ještě více umoc-
nila pěkný zážitek celého zájezdu.

VÝSLEDKY  TÝMU KC KASKÁDA
BÍLINA (9-10 LET):
■ KC Kaskáda Bílina - E.K.V.A. Al-
meer (Hol.) 3:0. Koše: Mrkvičková
2, Jurašík.
■ KC Kaskáda Bílina - ASVD Ag-
romedia Dronten (Hol.) 7:0. Koše:
Skřivan 2, Weinhold T., Mrkvičková,
Weinhold M., Myslíková, Dlouhý,
■ KC Kaskáda Bílina - Crescendo
Lenden (Ang.) 12:0. Koše: Jurašík,
Weinhold T., Mrkvičková, Weinhold
M., Beranová M. 2, Beranová L. 2,
Myslíková 2, Dlouhý 2.

■ KC Kaskáda Bílina - SK Náchod
(ČR) 2:2. Koše: Skřivan, Beranová
M.

Sestava: Jurašík, Dlouhý, Wein-
hold M., Weinhild M., Skřivan, Be-
ranová M., Beranová L., Myslíková,
Mrkvičková. Trenér: Petr Mácha.

VÝSLEDKY TÝMU KC KASKÁDA
BÍLINA (11-12 LET):
■ KC Kaskáda Bílina - KVA Ams-
telween (Hol.) 6:1. Koše: Talovic 2,
Charvát, Vildová, Hlaváč, Hauptvo-
gelová.
■ KC Kaskáda Bílina - Sparta Rot-
terdam (Hol.) 2:0. Koše: Hlaváč,
Charvát.
■ KC Kaskáda Bílina - DOS Westb-
rooek(Hol.) 15:1. Koše: Hlaváč  4,
Charvát 3, Paďouková 3 ,Talovic 2,
Beranová 2, Schulze.
■ KC Kaskáda Bílina - Crescendo

Lenden (Ang.) 16:0. Koše: Hlaváč 5,
Beranová 3, Paďouková 3, Charvát 2,
Schulze, Talovic, Hauptvogelová. 

■ KC Kaskáda Bílina - Kent korf-
ball club (Ang.) 11:4. Koše: Hlaváč
3, Beranová 3, Charvát 2, Paďouková
2, Schulze.

Sestava: Charvát, Hlaváč, Talo-
vic, Schulze, Vildová, Paďouková,
Hauptvogelová, Beranová M. Tre-
nér: Petr Mácha.

„Musím své svěřence v obou tý-
mech pochválit za nesmírnou bojov-
nost. Ani jeden zápas jsme v turnaji
neprohráli. Myslím si, že jsme naše-
mu městu a naší zemi ostudu neudě-
lali, o čemž svědčí ten fakt, že jsme
okamžitě obdrželi pozvánku na příš-
tí ročník, kam bychom rádi samo-
zřejmě jeli. Otázka turnaje v Anglii
se bude řešit podle finančních mož-
ností klubu,“ řekl po příjezdu z Am-
sterdamu trenér a předseda klubu Pe-
tr Mácha.

Letošní „podzimní střelecký
festival“, který se uskuteční
v průběhu měsíců září a října,
budou střelci SSK 0715 MTs Bí-
lina zabezpečovat celkem sedmi
soutěžemi. Z toho dvě se budou
honosit mezinárodní účastí
a proběhnou spolu s ostatními
v disciplínách z malorážních,
velkorážních a historických
zbraní. To vše na zrekonstruova-
né Městské střelnici v Nemocnič-
ní ulici.

První soutěž se již uskutečnila
v sobotu 2. září v rámci oslav Dne
horníků. Nesoutěžilo se v ní o nic
menšího než o Putovní pohár ředi-

du všechny závodníky osobně při-
vítal ředitel bílinských dolů Ing.
Antonín Vincenc a popřál jim po-
koření dosavadního rekordu, který
činí 199 kruhů z 200 možných. Prů-
běh soutěže byl tradičně napínavý,
pět střelců dosáhlo limitu „mistra“
a dalších dvanáct splnilo limit prv-
ní výkonnostní třídy. Tím ovšem
drama neskončilo. Domácí Milan
Budil  a Karel Paichl st. z SSK Le-
sy Teplice totiž nastříleli shodně
nejvyšší nástřel 194 kruhů. Pět ran
v rozstřelu mělo rozhodnout a vítě-
zi. Budil začal bezchybně za deset,
Paichl znervózněl  a dal  osudnou
osmičku, následné desítky stačili už

jen na druhé místo, Budil totiž po-
levil pouze jednou a to „jen“ na de-
vítku. Z rukou Ing. Vincence tak
převzal pohár a diplom. Třetí skon-
čil Miroslav Polák z SSK Doly Bí-
lina s 193 kruhy. Nejlépe střílejícím
zaměstnancem dolů byl vyhlášen
Cyprián Veselovský s nástřelem
190 kruhů, nejstarším závodníkem
byl  Josef Novotný z Meziboří
s 187 kruhy a naopak  nejmladším
byl Adam Bauer s 161 kruhy. 

Na závěr předal šéftrenér bílin-
ských Vlastimil Koula st. Ing. Vin-
cencovi pamětný klubový pohár, ja-
ko vyjádření díků za osmiletou  vý-
bornou spolupráci a podporu při or-
ganizování střeleckých soutěží.

Text a foto: Milan Zábranský
(dopisovatel SSK MTs Bílina)

tele Dolů Bílina, v disciplíně Velko-
rážní standardní pistole a revolver
5+20 výstřelů na terč P 135. V úvo-

Nov˘ trenér má v plánu postoupit do II. ligy
Lední hokej v Bílině má řadu

obětavých fandů, kteří se mu věnují
mnoho let. Mezi trenéry to je Jiří
Hájek, mezi rozhodčími Luboš Uher
a z hráčů je stálicí brankař Daniel
Slačík. Pro novou sezónu však moh-
li Draci ohlásit sportovní bombu.
Trenérem áčka se stal dlouholetý
hráč Litvínova a následně úspěšný
trenér mládeže Vladimír Machulda.
Pokud s  litvínovskými mládežnický-
mi celky získal řadu titulů mistra re-
publiky, s bílinským áčkem chce po-
stoupit do II.hokejové ligy.

Text a foto ob


