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Sluníãko-mánie ovládla zahradu v DDM
DÛm dûtí a mládeÏe v Bílinû

pfii‰el s originálním nápadem,
vyrobit jak˘mkoli zpÛsobem to-
lik sluníãek, aby se jejich koneã-
n˘ poãet zapsal do Guinessovy
knihy rekordÛ. Sluníãka se ma-
lovaly, pekly nebo vyrábûly
z rÛzn˘ch materiálÛ. Do akce se
zapojily ‰koly, ‰kolky a domy dû-
tí a mládeÏe z okolí.“

Jsme moc rádi, Ïe se zapojily

ve‰keré ‰kolské i mimo‰kolské in-

stituce a v‰ichni si vzali za cíl pro-

slavit na‰e mûsto. V‰echny dûti

byly moc ‰ikovné, jejich sluníãka

budou k vidûní v mûsíci fiíjnu ve

v˘stavní síni U kostela. Chtûli

jsme vyrobit cca 4 000 ks sluníãek

a povedlo se jich 3 679, coÏ je vy-

nikající,” uvedla Krista S˘korová,

fieditelka DDM v Bílinû.

Díky této akci pfiijel do Bíliny

Robert Zauer, zástupce agentury

Dobr˘ den, která sídlí v Pelhfiimo-

vû, ve mûstû rekordÛ, aby vyrobe-

ná sluníãka pfiepoãítal. “KaÏd˘m

rokem pofiádáme festival rekordÛ

a kuriozit, zpravujeme databanku

ãesk˘ch rekordÛ na na‰em území

a zároveÀ provozujeme muzeum

kuriozit. V tomto muzeu lze shléd-

nout fiadu v‰emoÏn˘ch, ‰ílen˘ch

exponátÛ. Mimo jiné také vydává-

me ãeskou knihu rekordÛ. Bílinské

DDM pfii‰lo jako první s v˘robou

sluníãek a tak jsem zvûdav, kdo

tento rekordní poãet sluníãek pfie-

koná,” fiekl Robert Zauer.

O doprovodn˘ program se po-

staral moderátor z Radia Most

Vlasta Vébr, kter˘ vym˘‰lel pro

dûti rÛzné soutûÏe  a Tomá‰, kter˘

se jiÏ 17. sezónu vûnuje biketrialu

a pochází z Dûãan na litomûfiicku.

“Biketrial je technick˘ sport, takÏe

nerozhoduje rychlost, ale technika.

Trénuji tak 2x t˘dnû nejlépe v pfií-

rodû na kamenech nebo betonu.

Trénink spoãívá pfiedev‰ím ve v˘-

skocích a odskocích. Pokud se ten-

to sport dûlá od útlého vûku, jsou

úrazy prakticky vylouãeny. Za ce-

lou svou kariéru jsem si akorát zlo-

mil malíãek na ruce a to jezdím od

8 let,” vysvûtlil Tomá‰.

Tomá‰ .se v elitní kategorii me-

zi jezdci biketrialu v âeské repub-

lice pohybuje na 7. - 8. místû.

V loÀském roce reprezentoval

âeskou republiku ve ·védsku, kde

se umístil na 7. místû.            (lal)

Oslavy jarmarku posvûtilo i poãasí
Bílina - Oslavy prvního máje

probíhaly v Bílinû za pûkného slu-

neãného poãasí a vylákaly tak do

mûsta neuvûfiitelné mnoÏství lidí.

Májov˘ jarmark nabízel neuvûfiitel-

nou smûsici kulturních ÏánrÛ, roz-

liãn˘ch prodejn˘ch stánkÛ a samo-

zfiejmû pouÈové atrakce, které láka-

ly pfiedev‰ím ty nejmen‰í.

Bílinsk˘ jarmark pfiilákal i spou-

stu turistÛ jak ze zahraniãí, tak

z okolních mûst. Vysokou náv‰tûv-

nost zaznamenala bílinská radniãní

vûÏ, kterou nav‰tívilo bûhem dopo-

ledních oslav na 250 lidí. Májové

oslavy byly plné pfiekvapení a jed-

no ãekalo na dûti v podobû loutko-

vého divadla. Novou tváfií jarmarku

byl i chomutovsk˘ malífi a grafik

Václav Suchopárek, kter˘ na poÏá-

dání maloval portréty. Velk˘ úspûch

ov‰em zaznamenali jihoameriãtí in-

diáni (Ïijící v âeské republice) se

svou hudební a taneãní produkcí.

Prodejní stánky nabízely od medo-

viny aÏ po staroãeskou kuchyni té-

mûfi v‰e a nûkdo moÏná i zalitoval,

Ïe si nenechal penûÏenku doma.

A jak hodnotí jarní oslavy organizá-

tor bílinského jarmarku Petr Má-

cha? “Myslím si, Ïe leto‰ní jarmark

byl programovû velmi pestr˘. Sa-

mozfiejmû také díky v˘bornému po-

ãasí byla náv‰tûvnost vysoká, coÏ

nás velmi tû‰í. V kaÏdé ãásti ná-

mûstí se stále nûco dûlo. Podle mé-

ho názoru se náv‰tûvníci jarmarku

urãitû nenudili a celé dopoledne

mohli pfiíjemnû strávit na námûstí.”

Májové oslavy jsou ‰Èastnû za ná-

mi a my se zase mÛÏeme tû‰it na

podzimní jarmark, kter˘ bude urãi-

tû opût pln˘ pfiekvapení.         (lal)

Dûti se maximálnû snaÏily o dosaÏení svûtového rekordu v poãtu vyrobe-
n˘ch nebo namalovan˘ch sluníãek.
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Blanka 
PODHOLOVÁ,

71 let, 
dÛchodkynû:

“Letos tu bylo více

atrakcí pro dûti. Jar-

mark byl mnohem lep-

‰í, neÏ v loÀksém roce.

Postrádala jsem ale ví-

ce stánkÛ napfiíklad

s ovocem nebo zeleni-

nou.”

Katefiina 
·MÍDOVÁ, 

17 let, 
studentka:

“Myslím si, Ïe na le-

to‰ním jarmarku bylo

mnohem více koloto-

ãÛ, ale postrádala jsem

tu napfiíklad stánky

s nejrÛznûj‰ími drob-

n˘mi dárky.”

·árka 
HORÁâKOVÁ, 

19 let, 
studentka:

“Kvûtnov˘ jarmark

byl v Bílinû letos mno-

hem lep‰í, neÏ v minu-

l˘ch letech. Mezi

atrakcemi mi tu schá-

zela snad jen nefal‰o-

vaná stfielnice. Ráda

bych si vystfiílela nûja-

kou drobnost.”

Andrea 
HORVÁTHOVÁ, 

26 let, 
na matefiské:

“Byla jsem s jarmar-

kem celkem spokoje-

ná. Jen tu mohlo b˘t

více soutûÏí pro malé

dûti. Kolotoãe skonãi-

ly moc brzo, ale lidí

pfii‰lo nezvykle mno-

ho.”

Pavel 
BURE·, 

22 let, 
zámeãník:

“Letos jsem na bílin-

ském jarmarku postrá-

dal pfiedev‰ím stánky

s bûÏn˘m zboÏím a ta-

ké kvalitní hudbu, kte-

rá by zpfiíjemnila do-

poledne. Dûti tu mûly

atrakcí aÏ dost.”

Eva 
PAGOVÁ, 

29 let, 
novináfika:

“S leto‰ním jarmar-

kem v Bílinû nejsem

spokojená. Vadilo mi,

Ïe si tu nûkteré strany

udûlaly pfiedvolební

kampaÀ a nebyla to uÏ

ta klasická prvomájo-

vá veselice.”

V ãem byl lep‰í nebo hor‰í leto‰ní prvomájov˘ jarmark?
Na Mírovém námûstí se ptal a fotografoval JAN VRAN¯

Anticena Ropák 2005 doputovala do Bíliny
Tuto cenu si vyslouÏil zmoc-

nûnec vlády pro severozápadní
âechy,  poslanec âSSD a ãlen
zastupitelstva mûsta Bíliny,
Vlastimil Aubrecht.

Anticena mu byla udûlena za

zpochybÀování ekologick˘ch li-

mitÛ chránících obce Horní Jifie-

tín a âernice. Vlastimil Aubrecht

jako zmocnûnec vlády navrhoval

novelu zákona, která je v pfií-

mém rozporu s programov˘m

prohlá‰ením koaliãní vlády, kde

je v˘slovnû zaruãeno zachování

souãasné úrovnû obãansk˘ch

práv v oblasti Ïivotního pro-

stfiedí. Vlastimilu Aubrechtovi

cena nevadí a pro Deník Smûr

uvedl: “âekal jsem na Ropáka

tfii roky, koneãnû jsem se do-

ãkal. Domnívám se, Ïe jsem

pro zlep‰ení Ïivotního prostfie-

dí a rozvoj regionu udûlal

mnohem víc neÏ ti, ktefií toto

ocenûní udûlují.” Anketu pofiá-

dalo ekologické sdruÏení Dûti

Zemû.                             (lal)Foto: malik

Zmûna územního plánu mûsta Bíliny
Mûsto Bílina bude

mûnit Územní

plán Bíliny, kter˘

se dle zákona “ak-

tualizuje” cca po

pûti letech a o jeho

zmûnû rozhoduje zastupitelstvo

mûsta. Územní plán na‰eho katast-

ru byl vytvofien v roce 1996 se v‰e-

mi dÛleÏit˘mi aspekty, tzn. plochy

pro komunikace, parkovi‰tû, prÛ-

myslové zóny nebo plochy pro

drobné podnikání. V tomto plánu

je mimo jiné zapracováno jak˘m

zpÛsobem se bude Bílina v bu-

doucnu vytápût a jak˘ bude podíl

tuh˘ch paliv, plynu nebo elektfiiny.

V roce 2001 jsme vyhodnotili stá-

vající Územní plán a do‰li k závû-

ru, Ïe je stále vyhovující. Po uply-

nutí dal‰ích pûti let doznala Bílina

takov˘ch zmûn, Ïe je na ãase

Územní plán inovovat. Setkáváme

se s tím na Radû nebo Zastupitel-

stvu, Ïe buì obãané nebo podnika-

telé chtûjí budovat na místech, kte-

rá nejsou Územním plánem vyme-

zena,” uvedl místostarosta Milan

Pecháãek.

KaÏdá zmûna Územního plánu

je finanãnû velmi nároãná a stojí

cca 200 000 - 300 000,-Kã. Legis-

lativnû je je‰tû nároãnûj‰í, protoÏe

cel˘ cyklus Územního plánu tak,

jak urãuje stavební zákon, trvá

zhruba pÛl roku.

Souãasn˘ schválen˘ Územní

plán Bíliny zpracoval architekt Jifií

Adamczyk, kter˘ byl poÏádán o je-

ho dal‰í vypracování. “Díky pra-

covní vytíÏenosti pana Jifiího

Adamczyka bude s ním  sjednána

schÛzka aÏ v mûsíci záfií nebo fiíjnu

2006. Jednání se zúãastní pfiedsta-

vitelé jednotliv˘ch politick˘ch

klubÛ, kde pfiedloÏí své konkrétní

návrhy na zmûny v Územním plá-

nu, dodal Karel Pfiibyl, vedoucí

stavebního odboru v Bílinû.

Zmûna Územního plánu se bude

t˘kat pfiedev‰ím souãasného auto-

busového nádraÏí nebo parcel pro

v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ pod

Bofienûm. Zmûny se, ale mohou

dotknout také komunikací, prÛmy-

slov˘ch zón, obytné zástavby nebo

sportovi‰È.                             (lal)

Semináfi o rozvoji
regionÛ a obcí

Francouzské velvyslanectví

v Praze pofiádalo semináfi, kter˘

si klade za cíl v˘mûnu názorÛ

mezi pfiedstaviteli ãesk˘ch

a francouzsk˘ch samospráv. Jed-

nalo se o skloubení evropského

a národního práva, zpÛsob fiízení

vefiejn˘ch sluÏeb, rozvoj a pfii-

taÏlivost jednotliv˘ch území. 

“Jednání se zúãastnil pfiímo

velvyslanec Francie v âeské re-

publice Joel De Zorzi, kter˘ pfii-

slíbil, Ïe se osobnû pfiijede podí-

vat do Bíliny. Úãastníky seminá-

fie zajímaly pfiedev‰ím problémy

vefiejn˘ch sluÏeb a jejich kompa-

tibility s pravidly vnitfiního trhu,

financování vefiejn˘ch sluÏeb

a budoucí spolupráce,” sdûlil

starosta Josef Horáãek.        (lal)

Starosta Josef Horáãek s velvy-
slancem Joelem De Zorzim.



Oslavy první-

ho máje jsou

za námi a já

jen doufám, Ïe

se vût‰inû ob-

ãanÛm líbily.

Samozfiejmû,

Ïe hodnû vûcí

se dá kritizovat, ale také chválit.

Jednomu se budou líbit pouÈové

atrakce a druhému tradiãní his-

torické stánky.

Leto‰ní jarmark byl opravdu
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINY“pestr˘” a chtûlo by se fiíci aÏ

pfiecpan˘ atrakcemi. Proto by-

chom chtûli do budoucna, aby

bílinsk˘ jarmark byl klidnûj‰í

záleÏitostí. Vût‰í prostor by si

zaslouÏila rÛzná fiemesla, ‰ermí-

fii nebo jiné stánky s historickou

tradicí. Z pouÈov˘ch atrakcí by

snad mohl zÛstat zachován nafu-

kovací hrad nebo houpaãky pro

nejmen‰í. PouÈové atrakce urãitû

také chybût nebudou, ale ty by

se pfiesunuly mimo centrum.

Je‰tû jednou bych chtûl apelo-

vat na majitele psÛ, aby se sna-

Ïili dodrÏovat mûstské nafiízení

a po sv˘ch psech uklízeli. Na

MûÚ se mnoÏí oprávnûné stíÏ-

nosti od obãanÛ na nepofiádek,

kter˘ po pejscích zÛstává a na

aroganci nûkter˘ch jejich maji-

telÛ. Musím zdÛraznit, Ïe Mûst-

ská policie se na majitele psÛ za-

mûfií a bude je na místû pokuto-

vat, pokud bude zji‰tûn pfiestu-

pek.

DOMY NA NÁMùSTÍ 
DOSTANOU NOVOU 
FASÁDU

V letních mûsících zapoãne

kompletní renovace námûstí. Plá-

nuje se ãi‰tûní okapÛ a oprava fa-

sád domÛ. “Na v˘chodní stranû ná-

mûstí, kde se nachází Hotel u Lva

dochází k tomu, Ïe pod okapy se

rozlamují fiímsy, které jsou zabez-

peãeny tak, aby nespadly. S novou

fasádou zaãneme prvním domem

u Kostela. Budete to vlastnû první

oprava námûstí po deseti letech,”

sdûlil Ing. Jaroslav Bure‰.       (lal)

MùSTO BÍLINA
ZÁJEZDY 2006-04-26
8. ãervence
Loket, Mariánské Láznû    100 Kã

12. srpna 
DomaÏlice (Chodské slavnosti)

150 Kã

26. srpna 
âeské Budûjovice

(v˘stava Zemû Ïivitelka)

âesk˘ Krumlov                 200 Kã

23. záfií
Litomûfiice (Zahrada âech)  50 Kã

záfií - fiíjen
Kralovice - houby             100 Kã

11. listopadu 
Praha                                  80 Kã

16. prosince
Praha                                  80 Kã

NADACE âEZ PODPO¤ILA
Z· LIDICKOU

Pfiedávání ‰eku fieditelce ‰koly
Mgr. Ivanû Svobodové z rukou fie-
ditele Elektrárny Ledvice ing. J.
Ka‰parÛ.

Pfiedáním ‰eku v hodnotû 50
000 Kã z rukou fieditele elektrár-
ny Ledvice ing. Ka‰parÛ, vyvr-
cholil na Z· Lidická projekt Du-
hová ‰kola, realizovan˘ v rámci
Regionální podpory nadace
âEZ. Peníze,  které ‰kola v tom-
to projektu získala, poslouÏí na
vybavení 9 uãeben barevn˘mi
skfiíÀkami.

Nadace âEZ kaÏdoroãnû vyhla-

‰uje projekty jimiÏ pomáhá ‰ko-

lám, tûlov˘chovn˘m jednotám

i dal‰ím  organizacím v realizaci

RADA MùSTA BÍLINY NA SVÉ 10. SCHÒZI
KONANÉ DNE 3. 5. 2006 MIMO JINÉ:

uloÏila:
■ Vedoucímu odboru nemovi-
tostí a investic (dále jen ONI)

pfiipravit projektovou dokumen-

taci na modernizaci stávajících

vefiejn˘ch záchodkÛ na b˘valé

mûstské trÏnici.

■ Vedoucímu ONI zadat zpra-
cování studie pro vyuÏití prostor

b˘valé trÏnice pro odpoãinko-

vou zónu.

■ Vedoucímu ONI zadat zpra-
cování projektové dokumentace

vãetnû rozpoãtu na kompletní

renovaci komunikace v úseku

od plavecké haly k domu ã.p. 88

v ÎiÏkovo údolí. 

schválila:
■ V˘pÛjãku pozemkové parcely
o v˘mûfie 12.388 m2 k.ú. Bílina,

která je vedená jako sportovi‰tû

a rekreaãní plocha, na dobu 20ti

let. Smlouva o v˘pÛjãce bude

uzavfiena se spoleãností SK SI-

AD Bílina, se sídlem v Bílinû.

■ Ukonãení nájemní smlouvy
s paní S.M. na pronájem nebyto-

v˘ch prostor o v˘mûfie 47,22 m2

ve 2. NP, Mírovém námûstí ã. 46

- kosmetické sluÏby dohodou,

k datu 31. 5. 2006. Nebytov˘

prostor bude zvefiejnûn k dal‰í-

mu pronájmu. 

■ Instalaci dálkového otvírání
boãních dvefií do Zeleného do-

mu s náklady  47 250,- Kã. 

■ Zámûr ãásteãné opravy ko-
munikace ÎiÏkovo údolí v úse-

ku od plavecké haly aÏ k rodin-

n˘m domÛm typu okal.

zamítla:
■ Îádost organizace R. Jiru‰ka
- SUuâeTe  o poskytnutí finanã-

ního pfiíspûvku ve v˘‰i 30.000,-

Kã na uspofiádání I. roãníku me-

moriálu Fanyho Stelzera - závo-

du na horsk˘ch kolech.

vzala na vûdomí:
■ Zápisy z bytové komise RM

ze den 24. 4.  a bezpeãnostní

komise RM ze dne 12. 4. 2006.

■ Návrh fie‰ení odvodnûní za
domem ã.p. 699 - 702, ul. Kpt.

Jaro‰e, Bílina s tím, Ïe odbor

nemovitostí a investic  pfiedloÏí

stanovisko právníka.

■ Návrh Ing. arch.Abrahama na
fie‰ení vyuÏití prostoru na proti-

lehlé stranû komunikace pfied

Zimním stadionem. 

■ Îádost Mgr. V. Horové o vy-
budování víceúãelového vefiejnû

pfiístupného dûtského hfii‰tû

a parkové úpravy. 

Kvûch Ladislav,
tajemník MûÚ Bílina

S úpln˘m znûním usne-
sení RM se lze seznámit
na úfiední desce MÚ nebo
v sekretariátu starosty
mûsta a dále i na webo-
v˘ch stránkách mûsta Bí-
liny (www.bilina.cz).

Nov˘ zdroj nahradí dosluhující uhelnou elektrárnu
Spoleãnost âEZ investuje 26 miliard

korun do v˘stavby nového 660 MW bloku,

kter˘ nahradí stávající blok 2 a 3. S v˘-

stavbou nového bloku se zapoãne v listo-

padu 2007, a uvedení do provozu se pfied-

pokládá polovina roku 2012.  “Souãasn˘

stav elektrárny je sice dostaãující, ale jiÏ

v roce 2015 nebudou nynûj‰í 110 MW blo-

ky vyhovovat ekologick˘m limitÛm. U no-

vého 660 MW bloku objem emisí pokles-

ne o více neÏ 50%. Úãinnost v˘roby elektfiiny bude

oproti stávajícím zdrojÛm vy‰‰í cca o 25%,” sdûlil Jifií

Borovec, ãlen pfiedstavenstva elektrárenské spoleãnos-

ti âEZ a fieditel divize V̆ roba. Hnûdé uhlí pfiedstavuje

pro ãeskou ekonomiku dlouhodobou strategickou su-

rovinu, jelikoÏ sniÏuje závislost na dovozech energe-

tick˘ch surovin. Obnova elektrárny závisí pfiedev‰ím

na dostatku uhlí po celou dobu její Ïivotnosti. Nov˘

ledvick˘ blok bude spalovat hnûdé uhlí z Dolu Bílina.

“U zcela nové elektrárny potfiebujeme uhlí na 40 let od

okamÏiku jejího spu‰tûní,” fiekl Václav Matys, fieditel

sekce obnova zdrojÛ âEZ, a.s.

V̆ stavba nov˘ch blokÛ by mûla pfiinést nové pra-

covní pfiíleÏitosti jak pro vlastní zamûstnance, tak i dal-

‰í tisíce pracovníkÛ v uhelném prÛmyslu a sluÏbách

v rámci regionu.Skupina âEZ provozuje 30 vodních,

16 uheln˘ch, 2 vûtrné, 2 jaderné a 1 fotovoltaickou

(sluneãní) elektrárnu.                                            (lal)

Elektrárna Ledvice v roce 2012.
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jejich konkrétních programÛ. Kro-

mû jiÏ zmínûné Regionální podpo-

ry získala Z· Lidická v loÀském

roce z nadace âEZ -  Duhová díl-

na - penûÏní  prostfiedky na vyba-

vení v˘tvarné dílny materiálem

v hodnotû 30 000 Kã.

Dûkujeme touto cestou nadaci

âEZ za jejich finanãní  podporu

a doufáme, Ïe se nám podafií jejich

prostfiednictvím realizovat v bu-

doucnu i dal‰í podobné projekty.

Mgr. Marie Sechovcová,
zást. fieditelky Z· Lidická

OBâANÉ  NEPROJEVILI
VELK¯ ZÁJEM 
O BUDOUCÍ V¯VOJ 
MùSTA

Obãané mûsta Bíliny mûli moÏ-

nost alespoÀ ãásteãnû ovlivnit sv˘m

názorem, budoucí v˘voj mûsta.

SvÛj názor prostfiednictvím dotazní-

ku vyjádfiilo cca 700 obyvatel Bíli-

ny. “Jak pfiedpokládala agentura,

která dotazníky vyhodnocuje, nej-

vût‰í úspû‰nost byla ve ‰kolách.

Nejlep‰í Z· Za Chlumem a Gymná-

zium. ·patné to bylo s prÛmyslov˘-

mi závody v okolí Bíliny, tam ta ná-

vratnost dotazníkÛ byla mizivá. Pfies

internet poslalo dotazník zhruba 70

lidí,” fiekl místostarosta Milan Pe-

cháãek.Podle vyjádfiení zpracova-

telské agentury je poãet dotazníkÛ

dostaãující pro vyhotovení strate-

gického plánu pro Bílinu.         (lal)

ODPOâINKOVÁ ZÓNA
V CENTRU MùSTA

Maminky, které mají malé dûti

pfii‰ly s návrhem, jak vyuÏít prázd-

nou plochu v centru mûsta na b˘va-

lém trÏi‰ti.

“Bude zpracovaná studie na fie-

‰ení celého areálu s vyuÏitím jako

odpoãinková zóna pro maminky

s mal˘mi dûtmi.  PodmiÀující jsou

pro nás finance, které se vy‰plhají

na stovky tisíc pokud to budeme

chtít dát do odpovídajícího stavu,”

sdûlil místostarosta Milan Pechá-

ãek.

JelikoÏ budoucí klidová zóna se

bude nacházet v tûsné blízkosti

centra, mûla by b˘t podle místosta-

rosty Romana ·ebka navrÏena pfií-

mo odborníkem, kter˘ se zab˘vá

v˘tvarn˘mi studiemi pro klidové

zóny s dûtsk˘mi hfii‰ti. Jak dále do-

dal: “Oslovil jsem jednu z iniciáto-

rek tohoto projektu, aby se aktivnû

do projektu zapojili v‰ichni, ktefií

mají o tuto klidovou zónu zájem.

Budou se tak spolu podílet na zadá-

ní projektu.”                           (lal)

V˘znamné stromy 3 - jilm vaz
Jilm vaz  (Ulmus laevis)  je nebo spí‰e b˘val po-

mûrnû bûÏnou domácí dfievinou, ale v posledních de-
setiletích porosty jilmÛ silnû zdecimovala houbová
choroba tzv.grafióza. Nûkteré odborné prameny
v‰ak uvádûjí, Ïe právû vaz je z na‰ich domácích jil-
mÛ vÛãi této chorobû nejodolnûj‰í.

Nejv˘znamnûj‰í bílinsk˘ jilm vaz nalezneme v sou-

sedství kostela sv. Petra a Pavla. Roste u stûny domu

vpravo od cesty vedoucí od kostela na zámek (k fafie).

Byl vyhlá‰en jako státem chránûn˘ památn˘ strom,

i kdyÏ je‰tû nebyl takto oznaãen. Je tedy prvním památ-

n˘m stromem na území mûsta. Je také v˘znamn˘m es-

tetick˘m prvkem pfiímo v centru. Pozoruhodn˘ je jeho

mohutn˘ vzrÛst a pfiedpokládané vysoké stáfií. Je urãitû

star‰í neÏ 100 let. Památn˘m stromem byl vyhlá‰en

v únoru 2002 na podnût OÎP MûÚ v Bílinû. Dorostl do

v˘‰ky  témûfi 20 m, obvod kmene ãiní 300 cm a koruna

se rozvinula do ‰ífie 16 m.   

Druh˘ exempláfi  je vlevo pod toutéÏ cestou od kos-

tela na zámek. Dal‰í v˘znamné jilmy nalezneme v lá-

zeÀském parku, obzvlá‰tû mohutn˘ je exempláfi nachá-

zející se cca 40 m jiÏnû od lesní kavárny. Bílinské  jil-

my se kupodivu tû‰í relativnû dobrému zdraví, jsou vel-

mi mohutné a ty u kostela pravidelnû plodí. Tolik roz‰í-

fiená houbová choroba  grafióza se na tyto stromy je‰tû,

zdá se, nepfienesla.  Pro milovníky stromÛ je‰tû zmíní-

me, Ïe u Duchcova podél polní cesty u Louãenského

potoka se nachází dlouhá alej z tûchto jilmÛ, rovnûÏ

chránûná státem.

Jilm vaz  je strom mohutn˘ dosahující aÏ 30 m v˘‰-

ky. Koruna je nepravidelná, kulovitá aÏ elipsoidní,

znaãnû volná. Borka je hnûdavû ‰edá, hluboce brázditá.

âasté jsou kmenové v˘mladky. Mladé vûtviãky (leto-

rosty) jsou ãervenohnûdé a fiídce chlupaté. Listy jsou 7

- 12 cm dlouhé, ‰iroce eliptické na vrcholu krátce za‰-

piãatûlé, báze listu je nápadnû asymetrická, okraje listu

dvojitû pilovitû zubaté. Na rubu jsou listy jemnû ‰edo-

zelenû chlupaté. ¤apíky jsou velmi krátké. Semena jsou

10 - 12  cm dlouhá oválná s blanit˘m lemem, jemnû

a fiídce chlupatá. 

Rod Ulmus  byl hojnû roz‰ífien v miocénu (pfied 20

miliony let) v lesních porostech  mostecké pánve a na-

lézá se v podobû hojn˘ch otiskÛ listÛ i plodÛ a pylu.

Tfietihorní listy jilmu byly podobné tûm dne‰ním, ale

jejich asymetrie byla velmi nev˘razná. 

K. Mach a J. Bor‰iová

Z va‰ich dotazÛ...
Proã uÏ Bílina nemá muzeum?
Co se stalo s muzeem na zám-

ku? Proã není zámek zpfiístup-
nûn vefiejnosti?         Karel Lanc

V Bílinû nikdy muzeum nebylo,
pouze na zámku byly uloÏeny ar-
chivní materiály a vykopávky. Tyto
materiály se v souãasné dobû na-
cházejí v teplickém okresním mu-
zeu. 

Bílinsk˘ zámek je v soukromém
vlastnictví a nepfiedpokládá se, Ïe
by byl nûkdy pro vefiejnost otevfien.
Pouze je v jednání koncertní sál,
kter˘ by mohl b˘t zpfiístupnûn ve-

fiejnosti pfii pofiádání koncertÛ.
(red)

Naproti Zimnímu stadionu se
nachází nevyuÏitá prázdná plocha,
která v souãasné dobû slouÏí pouze
jako smeti‰tû. Jaké zámûry má
mûsto do budoucna s tímto prosto-
rem? p. Kováfi, Za Chlumem

Na prostor pfied Zimním stadio-
nem máme zpracovanou skicu na
zpevnûní celého svahu a do bu-
doucna by tento prostor mûl slouÏit
jako parkovi‰tû. TakÏe nepofiádek,
kter˘ se tam neustále tvofií by mûl
koneãnû zmizet.

Místostarosta Milan Pecháãek

Stfieda 17. kvûtna - Závod Míru opût v Bílinû
Po dvouleté pfiestávce bude mûsto Bílina 17. kvûtna svûdkem startu 5. etapy Zá-

vodu Míru. Kulturní centrum Kaskáda pro náv‰tûvníky pfiipravuje doprovodn˘

program, kter˘ bude probíhat od 8.30 hodin. Postupnû se pfiedstaví bílinské maÏo-

retky, závodníci na historick˘ch kolech, mistr svûta v biketrialu Martin ·imÛnek

a k vidûní bude i ukázka “chodníkového” vozítka znaãky SEGWAY. Celou akci

bude doprovázet skupina Miniband. Moderátorem bude Radek Jirgl z Rádia Aga-

ra, kter˘ vyzpovídá b˘valého sportovního komentátora ·tûpána ·korpila. Samot-

n˘ start závodu je na Mírovém námûstí naplánován na 12.00 hodin.    Petr Mácha
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·KOLU V P¤ÍRODù
SI DùTI UÎILY

Ve dnech 2. - 12. dubna jsme

strávili nûkolik úÏasn˘ch chvil

v prostfiedí ‰koly v pfiírodû Sklárna

Îihle. V̆ jezd nám byl umoÏnûn

i díky ‰tûdrému pfiíspûvku od mûs-

ta Bílina, neboÈ akce byla napláno-

vána bûhem pomûrnû krátké doby

a díky tomuto nebyl s financemi

absolutnû Ïádn˘ problém. Îáci tak

mûli moÏnost nav‰tívit mûsto Pl-

zeÀ, zdej‰í ZOO, zkusit jízdu na

koních a poznat krásy  PlzeÀského

kraje.

Touto cestou bychom rády po-

dûkovaly mûstu Bílina.

Tfiídní uãitelky 7. tfiíd Mgr. Petra
Hodaãová a Mgr. Petra Vránová

UMùL¯ TRÁVNÍK
3. GENERACE BUDE 
V BÍLINù

Zastupitelstvo mûsta schválilo

investiãní zámûr na rekonstrukci

stávajícího ‰kvárového hfii‰tû pro

rok 2007 s tím, Ïe bude poÏádáno

o dotaãní titul. “Kompletní rekon-

strukce hfii‰tû vãetnû umûlého

osvûtlení, oplocení a okolní komu-

nikace vychází na 15 000 000,-Kã.

Pokud budeme mít 20% úãast na

financování, zaplatíme 3 000 000,-

Kã,” vysvûtlil místostarosta Milan

Pecháãek. Nûktefií zastupitelé mûli

obavy, Ïe tak drah˘ trávník se bu-

de pokládat v blízkosti fieky, kde

hrozí její vylití z bfiehu. “Tyto oba-

vy jsou zbyteãné, koryto fieky Bíli-

ny je velmi dobfie zaji‰tûno, takÏe

vylití vody si myslím, zde nehrozí.

Trávník 3. generace je velmi vhod-

n˘ pro zemû, kde jsou ‰patné kli-

matické podmínky. PodloÏí trávní-

ku se skládá z 50 aÏ 60 milimetrÛ

dlouhého vlasu, kter˘ je prosypan˘

gumov˘mi granulkami a tím sni-

Ïuje riziko zranûní,” dodal místos-

tarosta Roman ·ebek.

Na trávníku 3. generace se popr-

vé hrálo ve Francii a v Nûmecku.

V âeské republice je 31 hfii‰È

s umûl˘m trávníkem a tento trend

neustále narÛstá.                     (lal)

ZASTUPITELSTVO MùSTA BÍLINY
na svém 2. vefiejném zasedání konaného dne 27. 4. 2006 mimo jiné

schválilo:
■ Zámûr prodeje bytu ã. 598/101
(b˘vala zubní ordinace) v Panelo-

vém Sídli‰ti v Bílinû, o v˘mûfie

65,1 m2, za cenu 1 080,- Kã/m2,

celková cena 70 308,- Kã.

■ Prodej domu ã.p. 545 v ul. Te-
plická,  p.p.  pod stavbou, dvouga-

ráÏ vã. p.p.  pod stavbou za cenu

dle znaleckého posudku 1 327

810,— Kã. 

■ Minimální kupní cenu 1,5 mil.
Kã pro zvefiejnûní zámûru prodeje

nemovitosti ã. p. 819 Za Chlumem

a p.p.ã. 1636/37 v k.ú. Bílina.

■ Minimální kupní cenu 500 000,-
Kã pro zvefiejnûní zámûru prodeje

nemovitosti ã.p. 2 v ul.              P.

Bezruãe vã. p.p.  ã. 30 o v˘mûfie

311 m2 v k.ú. Bílina.

■ Uzavfiení dodatku ke smlouvû
o pÛjãce z Fondu rozvoje bydlení

mezi mûstem Bílina a Spoleãen-

stvím vlastníkÛ jednotek domu ã.

p. 729 Za Chlumem, jehoÏ pfied-

mûtem je zmûna celkové v˘‰e po-

skytnuté  pÛjãky a pfiepoãítání

a sníÏení úrokÛ.

■ Prodej ojetého motorového vo-
zidla zn. Honda Civic (dle obãan-

ského zákoníku vûc opu‰tûná, na-

lezená v na‰em územním obvodu),

z dÛvodu nesplnûní technické zpÛ-

sobilosti, na náhradní díly, v cenû

5.700,- Kã dle znaleckého posud-

ku. 

■ Pfiijetí finanãní podpory ve v˘‰i
200 tis. Kã z Ministerstva kultury

âR pro mûstskou památkovou zó-

nu a pouÏití finanãních prostfiedkÛ

na akci “Oprava kulturní památky

Lesní kavárna”. 

■ Poskytnutí finanãního pfiíspûv-
ku (dále jen FP) Gymnáziu Bílina

ve v˘‰i 66 tis. Kã na ‰kolu v pfiíro-

dû pro 55 osob.

■ Îádost TJ Sokol Bílina o pfie-
hodnocení zafiazení organizace, pfii

rozdûlování FP na ãinnost sportov-

ních organizací a zafiadit je mezi

ostatní sportovní organizace.

■ Nav˘‰ení rozpoãtu odboru ‰kol-

ství a kultury na rezervu pro spor-

tovní organizace ve v˘‰i 404 tis.

Kã. 

■ Rozdûlení FP sportovním orga-
nizacím na rok 2006

■ Nav˘‰ení rozpoãtu O·aK ve v˘-
‰i 1,5 mil. Kã na dotaci, schvále-

nou Krajsk˘m zastupitelstvem Ús-

teckého kraje , na projekt Mûsto

Bílina - centrum cestovního ruchu

a lázeÀství, celkové náklady pro-

jektu ãiní 1,8 mil. Kã. Dotace ãiní

1 350 000,- Kã (/75%), spoluúãast

mûsta ãiní 450 000,- Kã (25%). 

■ Poskytnutí FP SK SIAD Bílina
ve v˘‰i 150 000,-  Kã na dokonãe-

ní oplocení areálu Tyr‰ova zahra-

da.

■ Poskytnutí FP Sportovnímu ku-
Ïelkáfiskému klubu Bílina ve v˘‰i

150 000,-  Kã na rekonstrukci ku-

Ïelkáfisk˘ch drah s tím, Ïe FP bude

vyplacen na základû schválené do-

tace. 

■ Pfiijetí úãelové dotace na konání
voleb do Poslanecké snûmovny

Parlamentu âR ve v˘‰i 354 845,-

Kã. 

■ Poskytnutí FP do v˘‰e 150 tis.
Kã HNsP s.r.o., Bílina na zakoupe-

ní stomatologického RTG pfiístro-

je. 

■ Podání Ïádosti o dotaci na minis-
terstvo financí na rekonstrukci stá-

vajícího ‰kvárového hfii‰tû  v Bílinû,

na umûl˘ trávník III. generace a tím

i zámûr zahrnout 20 % spoluúãast

mûsta na rekonstrukci ‰kvárového

hfii‰tû do rozpoãtu mûsta na r. 2007

ve v˘‰i 3 004 900,- Kã.

■ Poskytnutí FP Sportclub Bílina -
florbalov˘ oddíl na zakoupení

mantinelÛ na florbal. Odbor nemo-

vitostí a investic provûfií moÏnost

získání FP z dotaãních titulÛ. 

■ Uzavfiení Dodatku ã. 1 ke
smlouvû s HNsP spol. s r. o.,

o podmínkách provozování ambu-

lantní pohotovostní péãe v Bílinû,

s platností od 1.4. 2006. 

■ Vydání souhlasu spoleãnosti
âEZ, a. s. Praha, s realizací staveb

“Nov˘ zdroj 660 MW” a “Rekon-

strukce trati - vnûj‰í vleãka”

v Elektrárnû Ledvice. 

■ Zaji‰tûní prÛbûÏného financová-
ní projektu “Komunitní plánování

mûsta Bílina” pfiedloÏeného v rám-

ci opatfiení 3.2 SROP “Podpora so-

ciální integrace v regionech Ústec-

kého kraje” z rozpoãtu mûsta. Cel-

ková hodnota projektu ãiní 2 083

035,- Kã. 

■ âinnost RM v samostatné pÛ-
sobnosti za období od 8. 3. do 5. 4.

2006.

■ Zmûnu termínu konání ãervno-
vého vefiejného zasedání ZM -  z

22.6. na  21. 6. 2006, z dÛvodu ko-

nání Konference partnersk˘ch

mûst . 

■ Konání 3. vefiejného zasedání
ZM v mimofiádném termínu dne

10. 5. 2006 v 16.00 hodin. Na pro-

gramu bude jedin˘ bod - jednání

o kupní smlouvû pozemkÛ za úãe-

lem vybudování obchodního cent-

ra v areálu autobusového nádraÏí. 

zamítlo:
■ Îádost paní J.V. M. ·vabinské-
ho, Bílina o poskytnutí úvûru ve

v˘‰i 300 tis Kã na v˘mûnu stávají-

cích oken za okna plastová a dopo-

ruãuje poÏádat o pÛjãku z FRB

v fiádnû vyhlá‰eném termínu pro

následující kalendáfiní rok.

projednalo:
■ Zápis finanãního v˘boru ze dne
19. 4. 2006. 

vzalo na vûdomí:
Informaci pfiedsedy lázeÀské ko-

mise Ing. Karla Matu‰ky, t˘kající

se rekonstrukce Lázní Kyselka.

■ Îádost manÏ. H. a manÏ. R.
o prodej nemovitosti ãp. 819 Za

Chlumem, Bílina.  

■ Informaci vedoucí FO o hospo-
dafiení mûsta, jeho zafiízení a fiíze-

n˘ch organizací za  r. 2005.

■ Pfiehled ãerpání rezervy RM v r.
2006 a srovnání ãerpání rezervy

RM s pfiedcházejícími roky.

■ Zprávu o ãinnosti mûstské poli-
cie za r. 2005. 

■ Zápis z jednání kontrolního v˘-
boru ze dne 1. 3. 2006.

Kvûch  Ladislav,
tajemník MÚ Bílina

S úpln˘m znûním usnesení
ZM se lze seznámit na úfiední
desce MÚ nebo v sekretariátu
starosty mûsta a dále i na webo-
v˘ch stránkách mûsta Bíliny
(www.bilina.cz).

Kulturní centrum Kaskáda pfiipravuje:

SAXANA DùTEM
nedûle 18. 6. 2006 od 15,00 hodin 
v letním kinû Na Kyselce v Bílinû

Zpûvaãka Petra âernocká a kytarista Jifií Pracn˘ 
v zábavném pofiadu pro dûti i rodiãe.
SoutûÏe, písniãky a povídání nejen o filmu Saxana.

Pfiedprodej vstupenek v Infocentru na Mírovém námûstí v Bíli-

nû. Vstupné: dûti 40,- Kã (do 3 let zdarma), dospûlí 60,- Kã.
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ÚPRAVA ZELENÉHO
DOMU

V pfiízemí Zeleného domu bydlí

lidé v invalidním dÛchodu, ktefií se

pohybují buì na vozíãku nebo

o berlích. Nûktefií mají problém

s otevíráním hlavních dvefií. 

“Byl schválen zámûr, aby oteví-

rání dvefií bylo automatické. Na tu-

to dvefiní úpravu byla vymezena

ãástka 40 000,-Kã. Dále bylo

schváleno u bezbariérov˘ch bytÛ

vybudování ochrann˘ch stfií‰ek

proti de‰ti, která finanãnû vyjde na

50 000,- Kã,” uvedl místostarosta

Milan Pecháãek.                    (lal)

LIDÉ JSOU
NEPOUâITELNÍ

âerné skládky neustále narÛsta-

jí. Technické sluÏby opût evidují

skládku v Jeni‰ovské ulici, novû

v Pfiíkré a DÛlní ulici. Zámeck˘

park opût nezÛstal u‰etfien, tam se

majitel skládky ani nenamáhal od-

vézt odpad do lesa, ale vyhodil ho

hned vedle hlavní cesty.

“Není mûsíc, kdy bychom nefie-

‰ili likvidaci ãern˘ch skládek, kte-

ré stojí mûsto roãnû aÏ 300 000,-

Kã. Obãané, ktefií skládku zakláda-

jí si zfiejmû neuvûdomují, Ïe úklid

ãerné skládky zapadá do koncepce

poplatku za svoz odpadkÛ. V dÛ-

sledku by to znamenalo nárÛst po-

platku za svoz odpadu pro v‰echny

obãany. Chtûl bych apelovat na to,

aby si lidé více v‰ímali co se ko-

lem nich dûje a okamÏitû nahlásili

zakládání ãerné skládky i anonym-

nû,” zdÛraznil místostarosta Milan

Pecháãek.

Zakládání ãern˘ch skládek je

barbarství nejen vÛãi pfiírodû, ale

také k finanãním prostfiedkÛm

a v˘sledek takového jednání nako-

nec zaplatíme v‰ichni!            (lal)

DÛmyslnû odloÏené pneumatiky.

Odpolední setkání s BofieÀskou ãarodûjnicí
Májové oslavy pokraãovaly

odpoledním programem na Ky-
selce, kde byli vyhlá‰eni vítûzové
BofieÀsk˘ch ãarodûjnic. SoutûÏi-
lo se o recitaãní, pûveckou a ta-
neãní cenu BofieÀské ãarodûjnice
2006. Celou akci skvûle modero-
val Vlasta Vébr z Radia Most.

DivákÛm se mimo vítûzÛ pfied-

stavila taneãní skupina akrobatic-

kého rock n rollu, zahrála skupina

MINI BAND a dlouho avizované

vystoupení hudebníkÛ z Dippol-

diswalde, ktefií do Bíliny pfiijeli ze

SRN. Kdo oãekával dechovku,

hluboce se zm˘lil. Taneãní nad‰en-

ci jistû ocenili taneãní kreace praÏ-

ské breakdanc skupiny Styliq in-

fection.                                 (lal) PraÏská taneãní breaková skupina Styliq infection.

Moderátor Vlasta Veber zpovídá vítûze recitaãní sou-
tûÏe Ondru Kvûcha. Hudební skupina z Dippoldiswalde.

Îákovsk˘ slang
- vítûzn˘ projekt

V prosinci minulého roku se na‰i

Ïáci zapojili do projektu “Îákovsk˘

slang”, kter˘ se zamûfiil na prÛzkum

nekonvenãní a expresivní mluvy Ïá-

kÛ ve vûku 12 - 16 let, kdy Ïáci uvá-

dûli do dotazníku, jaké pouÏívají

v˘razy v komunikaci se sv˘mi vrs-

tevníky, jak fiíkají uãitelÛm nebo ro-

diãÛm, a také jak˘ je jejich postoj k ManaÏerka Christine Louppe s fieditelkou Z·  Aléská Mgr. B. Holkovou.

nadávkám. Tento unikátní elektro-

nick˘ prÛzkum provedla “Veselá

kráva” ve spolupráci s agenturou

Factum Invenio a Ústavem pro ja-

zyk ãesk˘  AV âR v roli odborné-

ho garanta. Projektu se zúãastnilo

461 ‰kol z celé ãeské republiky.

Vítûznou ‰kolou se stala: Základní

‰kola Aléská, Bílina. 2. kvûtna

nám manaÏerka znaãky Veselá

kráva Christine Louppe pfiedala

grant na vybavení poãítaãové

uãebny. Nové vybavení zajistí Ïá-

kÛm, ale i uãitelÛm kvalitnûj‰í v˘-

uku a práci na PC. 
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

MùSTO BÍLINA ZAKOUPÍ
ZUBA¤SK¯ RENTGEN

Zastupitelstvo mûsta na svém

jednání z 27. dubna 2006, schváli-

lo zakoupení zubafiského rentgenu

pro bílinské zdravotnické zafiízení.

“Doufám, Ïe tato investice se plnû

vyplatí jak souãasn˘m stomatolo-

gÛm, ktefií jiÏ v Bílinû ordinují, tak

nám pomÛÏe získat tfietího zubafie,

kter˘ tu velmi chybí” sdûlil mís-

tostarosta Roman ·ebek.

V Bílinû je v souãasné dobû bez

zubafiského o‰etfiení více jak 3000

pacientÛ.                                (lal)

UÎ JENOM JEDNO K

Koneãnû zaãala turistická sezo-

na a my, Ïáci 6. a 7. roãníku Z· Za

Chlumem, jsme mohli v sobotu 8.

dubna vyrazit za krásami na‰í ze-

mû. Tentokrát na Konopi‰tû.

Poãasí nám pfiálo, bylo sluneãno

a teplo. Ráno jsme vyjeli radostnû

naladûni. Nejprve jsme nav‰tívili

stfiedovûké mûsto Bene‰ov a pak

uÏ na Konopi‰tû. MnoÏstvím aut a

autobusÛ (jde o turisty ãasto vyhle-

dávan˘ cíl) jsme byli trochu zasko-

ãeni, ale nebylo se ãeho bát, mûli

jsme rezervaci! Stálí obyvatelé,

medvûd Kazimír a medvûdice Má-

‰a, nás sice nepfiivítali (radûji spali

ve svém brlohu), ale rozlouãit se

pfii‰li. To nás opravdu potû‰ilo!

Prohlídka se nám líbila a tak jsme

se spokojeni vydali na cestu domÛ.

V loÀském roce Karl‰tejn, letos

Konopi‰tû a pfií‰tû ? UÏ zb˘vá je-

nom Kfiivoklát. V‰ichni uÏ se tû‰í-

me.            Mgr. Ivana Kulinová

“Okrasa” zámeckého parku.

Zhodnocení pfiedkola hudebního festivalu ,,Babí léto”
V sobotu 22. dubna 2006 se

v kulturním domû Fontána
v Bílinû uskuteãnilo pfiedkolo
hudebního festivalu ,,Babí léto
na Kyselce”, kterého se zúãast-
nilo 13 amatérsk˘ch skupin ze
v‰ech koutÛ âeské republiky.
Úãelem tohoto klání bylo pfiání
pofiadatelÛ umoÏnit vystoupit
více kapelám (byÈ mimo rámec
samotného festivalu) a násled-
n˘m v˘bûrem z nich tak cel˘
bílinsk˘ záfiijov˘ festival obo-
hatit. 

KaÏd˘m rokem se poãet pfii-

hlá‰en˘ch kapel zvy‰uje a v loÀ-

ském roãníku organizátofii za-

znamenali 74 dotazÛ na moÏ-

nost vystoupení (mimo jiné ze

Slovenska, Holandska a Ruska).

Pofiadatelé sami fiíkají, Ïe nejsou

pfiipraveni ani vybaveni na za-

hraniãní hosty, ale jedním de-

chem dodávají, Ïe by takovou

Skupina Hluboké nedorozumûní nepostoupila, ale mûla úspûch.

Favorité soutûÏe a postupující skupina Bob a Bobci z KfiiÏanova.

Nestofii ãeské folkové scény Nezmafii.

Pfiedkolo - zúãastnûné ka-
pely:

duo Marie Havlová a Milan
Krejsa – Duchcov, Bohosudov
– Havlová Marie

Apple – PlzeÀ – Pertlíãek
Jaroslav

Hluboké nedorozumûní –
Praha– Vratn˘ Petr

Minaret – Slan˘– Zname-
náãek Jirka

Jarek Hampejs – Hlinsko
v â. – Hampejs Jaroslav

5 ofií‰kÛ pro Popelku – Lit-
vínov– Ma‰ková Magda

ZVLÁ·TNÍ ZÓNY – Olo-
mouc– Ma‰ek Olda

Bob a Bobci – KfiiÏanov –
KfiíÏ – René JeÏek

ZDARR – Most – Souãek
Zdenûk

BG BAZAR – Jablonec n.
N. – Sadílek Zby‰ek

SamoSebou – Dubí – âer-
vinka Michal

Flashback – Praha – Kejval
Jan

MARTIN HEJNÁK – Kra-
lupy nad Vltavou – Hejnák
Martin

zku‰enost v budoucnu rádi naby-

li. Pfiedkolo  bylo uskuteãnûno

pfiedev‰ím proto, aby se v˘bûrem

z úãinkujících  program pozdnû

letního festivalu zkvalitnil. Roz-

hodování bylo velmi tûÏké, proto-

Ïe z níÏe uvedeného seznamu

v‰ech interpretÛ se jen velmi ne-

snadno vybíralo, kdo je lep‰í.

V‰ichni zúãastnûní se pfiedvedli

na tak vysoké úrovni, Ïe porotû

zamotali hlavu. Diváci byli ne-

kompromisní a vlastním hlasová-

ním zvolili skupinu Bob a Bobci,

která pochází z na‰eho regionu,

pfiesnûji z Oseka. Porota po vy-

hodnocení diváckého hlasování

doplnila dal‰ího postupujícího,

kter˘m se stal jabloneck˘ BG Ba-

zar, a zb˘valo shodnout se na tfie-

tím postupujícím. Zde se názory

ãlenÛ poroty rÛznily, ale Pavel

Zajíc byl objektivním a nestran-

n˘m pfiedsedou a nedopustil Ïád-

né dohady. Posledním postupují-

cím se tak staly Zvlá‰tní zóny

z Olomouce. 

Slu‰í se jistû podûkovat za

úãast v‰em, ktefií v soutûÏi samot-

né pokou‰eli ‰tûstí, pak také ãle-

nÛm odborné poroty za celodenní

trpûlivost (pfiedseda - Pavel Zajíc,

ãlenové - Lenka PrÛchová, Ervín

Rosenkranz, Jaroslav Kováfi, Mi-

lo‰ Brzobohat˘), moderátorovi

pofiadu Jaroslavu Kuchafiovi za

vlídné prÛvodní slovo, zvukafii Ji-

fiímu Janetkovi za profesionální

pfiístup a skvûl˘ zvuk, inspicien-

tovi Pavlu Kubátovi za pfiesnost,

kulturnímu centru Kaskáda (p.

Máchovi, Lence PrÛchové, Miro-

slavu Gondekovi, Martinu Kaãír-

kovi) za v˘borné zázemí celé ak-

ce, Mûstu Bílina za podporu, po-

fiádající kapele Kfiáp (Pavlu Kop-

fiivovi, Petru Kube‰ovi, Mirosla-

vu Kube‰ovi, Josefu Gerthnerovi)

a vlastní rodinû za trpûlivost. 

Vrcholem celého dne byl sa-

mostatn˘ veãerní koncert ãesko-

budûjovické skupiny NEZMA¤I.

Tato kapela existuje na folkové

scénû jiÏ 25 let a lze fiíci, Ïe je ne-

storem tohoto Ïánru v na‰í repub-

lice. S velk˘m potû‰ením jsme

pfiivítali zájem NezmarÛ o úãin-

kování na festivalu samotném.

Pro roãník 2007 je tak potvrzená

úãast této skupiny v hlavním ve-

ãerním programu Babího léta.

Jindfiich LuÀák
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KULTURNÍ SERVIS
KVùTEN 2006

Kulturní dÛm Fontána
Sobota 13. kvûtna       od 20.00 h.

Májov˘ ples nejen pro zamilo-
vané.
Poslední ples této sezóny.

Vstupné: 99 Kã.

Pátek 19. kvûtna         od 20.00 h.

Koncert skupiny MOTORBAND

Vstupné: pfiedprodej 60 Kã, na

místû 90 Kã.

Mûstské divadlo
Pátek 12. kvûtna         od 17.00 h.

Playback kids
Pofiádá DDM Bílina a KC Kas-

káda.

Nedûle 14. kvûtna       od 15.00 h.

âert a Káãa
Nedûlní pfiedstavení pro dûti

a rodiãe plné písniãek.

Vstupné: 40 Kã.

Pondûlí 29. kvûtna      od 19.00 h.

Chvála bláznovství
Vstupné: 220, 200, 180, 130

a 100 Kã.

MÍROVÉ NÁMùSTÍ
Stfieda 17. kvûtna

START 5. ETAPY ZÁVODU
MÍRU
Doprovodn˘ program.

Stfieda 24. kvûtna        od 9.00 h.

BofieÀská ãarodûjnice 2006
V˘tvarná soutûÏ jednotlivcÛ

a kolektivÛ.

Téma: “Kouzlo pfiírody aneb Jak

to vidím já”.  

Kino Hvûzda
Pátek 12. kvûtna od 18.00

a 20.30 hodin

Sobota 13. kvûtna od 18.00 ho-

din 

HOSTEL – USA, horror.

Vstupné: 65 Kã. Nepfiístupno do

18 let.

Stfieda 17. kvûtna od 18.00 h.

âtvrtek 18. kvûtna od 18.00 h.

PRVNÍ PO BOHU

Rusko, váleãn˘.

Vstupné: 50 Kã. Nevhodné do 12

let.

Pátek 19. kvûtna od 18.00

a 20.30 h.

Sobota 20. kvûtna od 18.00 h.

âÍ≈AN

Dánsko/âína,tragikomedie.

Nevhodné do 12 let.

Sobota 20. kvûtna od 15.00 h.

O pejskovi a koãiãce

Pásmo kreslen˘ch pohádek.

Vstupné: 20 Kã.

Stfieda 24. 5. od 18.00  a 20.00 h.

âtvrtek 25. 5. od 18.00  a 20.00

h. RAFËÁCI

âR, komedie. Vstupné: 70 Kã.

V˘stavní síÀ u kostela
V¯STAVA DùTSK¯CH HIS-

TORICK¯CH KOâÁRKÒ

Do 10. 6. 2006 se koná v˘stava

historick˘ch koãárkÛ z období

1880 - 1980 Miloslavy ·ormové.

První v˘stava historick˘ch ko-

ãárkÛ v na‰em kraji.

Divadelní podzim v Mûstském divadle v Bílinû
Permanentní vstupenky si lze

objednat v Informaãním centru
na bílinském Mírovém námûstí.

Záfií
“KdyÏ koãky nejsou doma”<P>

v hlavní roli: Luká‰ Vaculík, Ro-

man ·tolpa, Jana Galinová.

Anglická komedie o tom, co

v‰echno se mÛÏe stát, kdyÏ zÛstanou

muÏi chvíli bez Ïenského dozoru.

¤íjen
“Mot˘li”

V hlavní roli: Vojta Kotek, Valé-

rie Zawadská, Klára Jandová.

Mlad˘ muÏ se rozhodne se osa-

mostatnit hlavnû od své nadmíru

peãlivé maminky a proto si prona-

jme byt. Byt je v‰ak rozdûlen na

dva men‰í byty a tu druhou pÛlku

ob˘vá velice pÛvabná dívka.

Listopad
“Ví‰ pfiece, Ïe nesly‰ím, kdyÏ te-

ãe voda”.

V hlavní rolích: Václav Vydra,

Dana Morávková, Jana Brejchová,

Petr NároÏn˘, Kvûta Fialová, Jifií

Ptáãník.

Tfii humorné pfiíbûhy, které jsou

Zábûr z pfiedstavení “KdyÏ koãky nejsou doma” (net)

velice smû‰né, ale velice lidské.

V jist˘ch obmûnách mohou potkat

kaÏdého z nás.

Pfiíbûhy s názvem: Poznání ‰o-

kem, Stopy holubic, Já jsem Her-

bert.

Prosinec
”Frankie a Johny ve svitu luny”

V hlavní roli: Bára Hrzánová,

Radek Holub.

Vtipn˘ a optimistick˘ pfiíbûh dr-

zé ãí‰nice a kuchafie, kter˘ se prá-

vû vrátil z kriminálu. Je to závaÏná

v˘povûì o hledání lásky a sbliÏo-

vání se dvou osamûl˘ch lidí.

TIP KC KASKÁDA na mûsíc kvûten
v˘stavní síni U kostela stále

probíhá v˘stava koãárkÛ
AÏ do 10.ãervna bude ve v˘-

stavní síni U kostela probíhat v˘-

stava historick˘ch koãárkÛ. Tuto

velmi originální v˘stavu nav‰tívi-

lo bûhem jednoho mûsíce na 600

náv‰tûvníkÛ. “Jsme rádi, Ïe v˘-

stava stále láká obãany jak z Bíli-

ny, tak ze ‰irokého okolí. V tom-

to duchu v˘stav bychom chtûli

pokraãovat i nadále a doufáme,

Ïe se nám tím podafií zvednout

náv‰tûvnost této v˘stavní sínû,”

fiekl  Petr Mácha z KC Kaskáda.

V˘stava bude uzavfiena od 1.-

4.ãervna, jelikoÏ bude k dispozici

jako volební místnost.

Honza Nedvûd v ãervnu vy-
stoupí v Bílinû !!!

Populární zpûvák Honza Ne-

dvûd se pfiedstaví je‰tû pfied prázd-

ninami v letním kinû Na Kyselce  s

doprovodnou kapelou Vojty Ne-

dvûda. Jeho vystoupení tak zahájí

letní sezónu. V nedûli 18.ãervna si

mohou náv‰tûvníci od 19.00 hodin

pfiijít poslechnout jeho nejznámûj-

‰í, ale i zcela neznámé skladby.

Souãástí koncertu bude  vystoupe-

ní country pfiedkapely a celou at-

mosféru dotvofií táborov˘ oheÀ ne-

bo-li táborák.            Petr Mácha

Taneãní zábava s názvem
“Májov˘ ples nejen pro zamilo-
vané”.

Kulturní centrum Kaskáda pofiá-

dá pro milovníky tance a dobré

hudby taneãní zábavu s názvem

“Májov˘ ples nejen pro zamilova-

né”, kter˘ se koná v sobotu 13.

kvûtna od 20.00 hodin. Tento pfií-

znaãn˘ název je vázán právû mûsí-

cem “Lásky”, kter˘m je kvûten.

Pofiadatelé pfiipravili i doprovodn˘

program, ve kterém se pfiedstaví

Mí‰a Ryjáãková se sv˘m taneãním

v˘stupem, dále je pfiipravena pro

náv‰tûvníky Barmanská show a

hostem veãera bude známá Ïenská

skupina s názvem KOULE, která

svojí show jistû rozproudí diváky.

K tanci a poslechu zahraje skupina

GENT. V prÛbûhu veãera se i pfied-

staví DJ Danek, kter˘ bude vypl-

Àovat pfiestávky zamilovan˘mi

písnûmi 60., 70., 80. let

..Urãitû pfiíjemn˘m pfiekvapením

bude pro náv‰tûvníky moÏnost za-

koupení kvûtiny pro svou nejmilej-

‰í bytost pfiímo na plese. Pro ty,

ktefií je‰tû nestihli políbení pod bfií-

zou, mají moÏnost na tomto plese,

bfiíza bude pfiipravena !!!

Pozor bude vyhlá‰ena kvûtinová

tombola

SRDEâNù V·ECHNY ZVE-

ME !!!

RAFËÁCI MIMO¤ÁDNù
V 18 A VE 20 HODIN

Na mûsíc kvûten pfiipravilo

Kulturní centrum Kaskáda pro ná-

v‰tûvníky kina opût velmi oãeká-

van˘ film s Vojtou Kotkem a Jifiím

Mádlem v hlavní roli s názvem

RAFËÁCI.Tento film jiÏ s velk˘m

úspûchem obíhá kina v celé repub-

lice. “Poãítáme s velk˘m zájmem

o tento film a proto jsme se roz-

hodli po oba dva dny 24.

a 25.kvûtna promítat vÏdy po dvou

pfiedstaveních a to v 18 a ve 20 ho-

din,” sdûlil Petr Mácha z KC Kas-

káda. Kino Hvûzda promítá  tento

mûsíc dal‰í filmÛ, a to horor s ná-

zvem HOSTEL (12. a 13.kvûtna).

Pozvánka do kina Pozvánka do divadla
Kulturní centrum Kaskáda

v Bílinû Vás srdeãnû zve na diva-

delní pfiedstavení, které se koná

29.5. 2006 od 19.00 hodin

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ. Pfií-

bûh dvou regulérních cvokÛ, kde

ani jeden nemá Ïádné nadpfiiro-

zené schopnosti se odehrává

v norském Oslu. Jejich úmysly se

v jejich rukou promûÀují v ohÀo-

stroj nesmyslÛ.

Hrají: V. Dlouh˘, M. Dlouh˘,

V. Fridrich, E. Leinweberová.

Upozornûní: Bílinsk˘ zpra-

vodaj od mûsíce kvûtna v pro-

deji v Infocentru na Mírovém

námûstí.
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KniÏní novinky na mûsíc kvûten 2006
KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ

Fatwa, autobi-

ografick˘ pfií-

bûh s podtitu-

lem Îivot pod

hrozbou smrti,

anglické autor-

ky Jacky Tre-

wanové, líãí

s t r a s t i p l n o u

pouÈ Ïeny, která

se rozhodne se dvûma dcerkami

tajnû opustit svého egyptského

manÏela.Autorce se podafiilo umû-

lecky ztvárnit vlastní dramatick˘

osud, o kterém vypráví také proto,

aby varovala mladé dívky a Ïeny,

které uvaÏují o sÀatku s muÏem

rozdílné kultury.Vydává nakl. Alp-

ress Fr˘dek-Místek v edici Klo-

kan.

Ber, po ãem
touÏí‰, souãasné

pfiíbûhy uÏ desá-

tého souboru

edice âeská po-

vídka, situovali

autofii a autorky

do blízkého

i vzdáleného za-

hraniãí. V New Yorku se odehrává

jemnû humorn˘ pfiíbûh Hany And-

ronikové, ale také nev‰ední setkání

s taxikáfiem v pfiíbûhu Ivy Pekár-

kové. Do Austrálie zasadil svÛj

pfiíbûh Edgar Dutka, ãerstv˘ nosi-

tel Státní ceny za literaturu a dáv-

n˘ sen si náv‰tûvou PafiíÏe chce

splnit hrdina povídky Jifiího Krato-

chvíla. Vydává nakl. Listen Jihla-

va.

Léãba Schopenhauerem, dal‰í

z psychoanalytick˘ch knih Irvina

D.Yaloma, amerického profesora

psychiatrie na Stanfordovû univer-

zitû v USA se opût ãte jedním de-

chem. Na pozadí beletristického

pfiíbûhu autor ãtenáfie seznamuje

s Ïivotem v˘znaãného nûmeckého

filozofa Artura Schopenhauera.

Yalom pfii psaní knihy ãerpal nejen

z jeho korespondence, ale také

z knihy Nietzscheho “Tak pravil

Zarathustra”.PfiestoÏe to není

snadné ãtení, vnímav˘ ãtenáfi si

pfiijde na své. Vydává nakl. Portál

Praha.

NAUâNÁ PRO DOSPùLÉ,
PRO POUâENÍ

Atlas památek - Evropská mûsta

v pfiírodû, ilustrovan˘ prÛvodce po

muzeích lidové architektury etno-

grafa Jifiího Langera je unikátní

publikací a zároveÀ prvním sou-

hrnn˘m dílem, které systematicky

mapuje muzea v pfiírodû v celé Ev-

ropû. Kniha je urãena ‰iroké vefiej-

nosti a je psána Ïiv˘m a ãtiv˘m ja-

zykem. Text je bohatû ilustrovan˘,

doplnûn˘ fotografiemi,plánky mu-

zeí i 48 mapami státÛ. Vydává na-

kl. Baset Praha.

Osudové lásky, milostné pfiíbû-

hy, které ‰okovaly svût a pozmû-

nily bûh dûjin, zaujmou pfiíznivce

memoárové literatury. Kniha Me-

gan Gressonové a Kerryho Cooka

pfiiná‰í intimní a zároveÀ laskav˘

pohled na ,mnohé svûtovû proslu-

lé milostné vztahy v˘znaãn˘ch

osobností z oblasti literatury,hud-

by,politiky i filmu. Osudové vzta-

hy lorda Barona a lady Caroline

Lambové, Johna Lennona a Yoko

Ono, Elizabeth Taylorové a Ri-

charda Burtona, Napoleona a Jo-

sefíny a dal‰ích ,urãitû ãtenáfie za-

ujmou a moÏná pfiimûjí i k zamy‰-

lení nad nevyhnutelností osudu,

kter˘ si kaÏd˘ v Ïivotû neseme.

Vydává nakl. Alpress Fr˘dek-

Místek.

PRO MLÁDEÎ
Ségry v akci,
dal‰í z hu-

morn˘ch pfií-

bûhÛ rakous-

kého spiso-

vatele pro

mládeÏ Tho-

mase Brezi-

ny je urãen

p fi e d e v ‰ í m

dospívajícím

dívkám. KníÏka vychází s podti-

tulem “KlukÛm vstup zakázán”

a “Jen pro ãarodûjnice”,takÏe

tím je téma dané. OdváÏné dív-

ky mají starosti s blíÏícím se

plesem,ale také s kluky,ktefií

s oblibou stra‰í v opu‰tûném

parku osamûlá dûvãata.Nejen

o tom, Ïe si to dívky nenechají

líbit, je tento vtipn˘ pfiíbûh,kter˘

,s velkou znalostí souãasné rea-

lity dne‰ní mládeÏe, autor vy-

práví. Vydává nakl. Fragment

HavlíãkÛv Brod.

Pûkné záÏitky nad nov˘mi

knihami pfieje 

za Mûstskou knihovnu

M.·ímová

● Noc se pfiehoupla do své druhé
poloviny, kdyÏ hlídka MûP Bílina

vstoupila do jedné z restaurací

v centru Bíliny. StráÏníci zde proved-

li kontrolu se zamûfiením na pfiípadné

poru‰ení zákazu podávání alkoholic-

k˘ch nápojÛ a zákaz prodeje tabáko-

v˘ch v˘robkÛ mladistv˘m osobám.

Kontrolou pfiítomn˘ch hostÛ restau-

race, byli zji‰tûni tfii nezletilci pod

vlivem alkoholu, kdy u v‰ech bylo

namûfieno více neÏ jedno promile al-

koholu. Alarmující bylo zji‰tûní, Ïe

u jedné z kontrolovan˘ch mladist-

v˘ch osob namûfiil digitální pfiístroj

3,3 promile alkoholu v krvi! Zji‰tûné

skuteãnosti byly oznámeny pfiíslu‰-

nému správnímu orgánu MûÚ Bíli-

na, kde provozovateli hrozí uloÏení

citelné finanãní sankce. Nezletilci

byli i s náleÏit˘m osvûtlením jejich

jednání pfiedáni rodiãÛm. 

● Bylo krátce po ‰estnácté hodinû,
kdyÏ obsluha mûstského kamerové-

ho systému spatfiila nûkolik osob,

které utíkaly ze zahrady jedné z bí-

linsk˘ch matefisk˘ch ‰kol. Osoby si

na útûku pfiedávaly “jak˘si” pfiedmût

pfiipomínající pfienosn˘ radiopfiijí-

maã. StráÏníci MûP Bílina díky po-

zorování kamerami znali smûr pohy-

bu podezfiel˘ch osob a tak si na tyto

pohodlnû poãkali na konci ulice. By-

Z DENÍKU MùSTSKÉ POLICIE BÍLINA

lo zji‰tûno, Ïe osoby se do matefiinky

vloupali oknem a odcizili odtud CD

pfiehrávaã s rádiem. Zapírání nemûlo

smysl uÏ jen proto, Ïe na pfiehrávaãi

bylo umístûno inventární ãíslo.

StráÏníky pfiivolaná hlídka Policie

âR si pfiípad na místû pfievzala k dal-

‰ímu opatfiení.

● Na základû upozornûní obãanÛ
byla hlídka MûP Bílina vyslána do

prostoru Mosteckého pfiedmûstí, kde

pr˘ skupina osob zakládá ãernou

skládku. StráÏníci, ktefií se na urãené

místo dostavili zjistili, Ïe osoby vy-

váÏejí z domu odpad a ukládají jej

v rozporu se zákonem mimo místa

vyhrazená pro ukládání odpadu.

Osoby byly pouãeny kromû jiného

o existenci sbûrného dvora, kam lze

odpady bezplatnû ukládat. Skládka

byla hlídkou zdokumentována a oso-

bám bylo na místû sdûleno obvinûní

z pfiestupku za nûjÏ jim ve správním

fiízení hrozí sankce ve v˘‰i aÏ 50 000

Kã.                                         (JFK)

Klubové pofiady Mirka Ková-

fiíka a Radka Bláhy mají uÏ svou

letitou tradici a po kaÏdé se sna-

Ïí objevit pod bílinsk˘m nebem

nûjakou básnickou hvûzdu. Ve

ãtvrtek 20. dubna se pfiíznivci

poezie doãkali tfií hvûzdn˘ch

jmen básníkÛ, ktefií v minulém

století nejvíce ovlivnili ãeskou

poezii. K baladám Vladimíra

Holana /1905 - 1980/ pfiifiadil

pan Kováfiík dva autory, ktefií

patfií mezi nejoblíbenûj‰í a nej-

ãtenûj‰í básníky, Jaroslava Sei-

ferta /1901 - 1986/ a Jifiího Orte-

na /1919 - 1941/. Z jejich bás-

nického odkazu vybral Mirek

Kováfiík pro tento pofiad nûkolik

v˘razn˘ch textÛ, které pfiednesl

spolu s Radkem Bláhou. Poslu-

chaãi mûli mimofiádnou pfiíleÏi-

tost vyslechnout málo známou Se-

ifertovu báseÀ Vltava, která evo-

kuje atmosféru protkanou neleh-

k˘m básníkov˘m osudem a také

nûkteré z Ortenov˘ch elegií.

V úvodu veãera také zaznûly ver‰e

Jana Zahradníãka jako takové ma-

lé ohlednutí za ãasem velikonoã-

ním, a na závûr, jako mal˘ bonbó-

nek pro znalce, ver‰e Václava Hra-

bûte. A tak po poslední sloce zná-

mé básnû Láska je jako veãernice

plující noãní oblohou, malé zasta-

vení s poezií skonãilo s tím,Ïe se

urãitû zase sejdeme. Tentokrát se

se‰lo 12 pozorn˘ch posluchaãÛ,

coÏ není mnoho, ale na druhou

stranu to také není v dne‰ní uspû-

chané dobû tak málo. Ti, ktefií pfii-

‰li, urãitû nelitovali, tak zase za

rok.                             M. ·ímová

Ohlédnutí za veãerem poezie 

Základní ‰kola
Za Chlumem Bílina

Vás srdeãnû zve na celomûstské
kolo soutûÏe Co ví‰ o Bílinû
konající se 23. 5. 2006 od 12 hodin
v Kulturním domû Fontána Za Chlumem.
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To tu je‰tû nebylo!

17. ãervna 2006 pfiesnû ve
12.00 hodin, se bude konat pravá
romská svatba v Bílinû. Romské,
ale i ty ãeské tradice pomalu
ustupují do pozadí a vût‰ina
mlad˘ch lidí Ïije bûÏn˘m stan-
dardním Ïivotem. Tato svatba
bude pfiesnû podle star˘ch rom-
sk˘ch zvykÛ.

Miroslav Lázo, umûleck˘m

jménem Erik vdává jedinou dceru

a to v plné parádû. Na pravé rom-

ské svatbû bude více jak 150 po-

zvan˘ch hostÛ. Nevûsta bude oble-

ãena do dvou svatebních ‰atÛ od

známého ‰panûlského návrháfie St.

Patricka. Jedny ‰aty do kostela

a druhé ‰aty na oslavu dne v hod-

notû 70 000,-Kã. ·perky v hodno-

tû 200 000,-Kã, budou zapÛjãeny

v pÛjãovnû klenotÛ za nûkolik tisíc

korun. Nevûsta podle tradice musí

b˘t oddána v kostele, kam pfiijede

v nejvût‰ím koãáfie v âeské repub-

lice, kter˘ vlastní chomutovské

ZOO. Koãár bude doprovázet li-

muzína se Ïenichem a 30 aut s hos-

ty. V‰e bude doprovázet romská

cimbálová kapela.

Pfied odjezdem do bílinského

kostela, pfiijde Ïenich pokleknout

k rodiãÛm nevûsty domÛ (Za Chlu-

Nevûsta ve svatebních ‰atech do koestela s nastávajícím.

mem, bl.2 v 10.30 h) a poÏádat

o poÏehnání. Pfied domem nevûsty

bude vyhrávat “cimbálovka”, po-

dávat poho‰tûní pro pfiijíÏdûjící

hosty, ale také pro známé a pfiátelé,

ktefií se pfiijdou podívat na nevûstu

a klasickou romskou svatbu. Rodi-

ãe nevûsty je rádi uvítají a pohostí.

Nenechte si tuto ojedinûlou akci

ujít.                                     (BZ)

Proã slavíme Den matek

Tento svátek má svÛj pÛvod
ve starém ¤ecku, kde byla uctí-
vána bohynû RHEA, matka
v‰ech bohÛ. První zprávy
o pfiedchÛdci nynûj‰ího SVÁT-
KU MATEK sahají do Anglie
16. století. Tehdy se tomuto dni
fiíkalo Matefiská nedûle nebo
Nedûle matek. Je to vÏdy druhá
nedûle pÛstu, jeÏ oslavuje mat-
ky. V den Mothering Sunday
mûlo sluÏebnictvo volno k to-
mu, aby se vrátilo domÛ a trá-
vilo tento den se sv˘mi matka-
mi.

My‰lenka, aby se tento den

oslavoval mezinárodnû a pravi-

delnû, vznikla ve 20. století,

pfiesnûji roku 1907. Mûlo se tak

dít jako vzpomínka ãi pfiipome-

nutí prvního v˘roãí úmrtí Anny

Reevers Jarvisové, která cel˘ Ïi-

vot bojovala za práva matek.

V roce 1908 se uskuteãnila

první oficiální oslava Dne matek

ve Filadelfii. V roce 1914 vyhlá-

sil americk˘ prezident Woodrow

Wilson první oficiální oslavu

Dne matek na druhou kvûtnovou

nedûli.

V âR se zaãal slavit v roce

1923 na popud Alice Masaryko-

vé. S pfiíchodem komunismu ho

vytlaãil Mezinárodní den Ïen.

K oslavování kvûtnového Dne

matek jsme se vrátili aÏ po roce

1989. Nyní je na kaÏdém z nás,

kterému svátku dá pfiednost.

Ani muÏi se sesmûjí cítit zapo-

menuti, existuje pfiece i jejich

den. Pfiipadá na 18. ãervna - Den

otcÛ. Slaví se od roku 1966, kdy

americk˘ president Lyndon John-

son podepsal proklamaci ustavu-

jící tfietí nedûli v ãervnu jako Den

otcÛ. U nás ten svátek nemá Ïád-

nou tradici.

V‰ichni víme, na koho se mÛ-

Ïeme spolehnout od nejútlej‰ího

dûtství a mnohdy i v dospûlosti.

Je to máma. Pfiíroda nám nadûlila

instinkt, kter˘ nás k ní neomylnû

vede, kdyÏ máme problém, a jí

zase “rada”, kter˘m okamÏitû ro-

zezná, Ïe nejme v pohodû. Máma

s námi sdílí radosti z úspûchÛ

i Ïivotní zklamání.

Zpracovala: 

Mgr. Zdena Hanzlíková

V‰em matkám k jejich svátku
pfieje v‰e nejlep‰í Redakãní rada
Bílinského zpravodaje.

1/20
058/tp

Za hory,
za doly...
ZA CHLUMEM.

Radûji tak by mûla zaãít na‰e pohádka. ProtoÏe právû na ‰kole Za

Chlumem se v pátek 28. dubna se‰ly pohádkové bytosti a známí filmoví

hrdinové se stra‰n˘mi ãarodûjnicemi.

Îáci 1. stupnû se na chvíli ocitli v nejistotû, kdyÏ do tfiídy, místo jejich

paní uãitelky, vletûla “pûkná” ãarodûjnice. Své tfiídní poznávali jen pod-

le hlasu, a zejména ti nejmen‰í museli pfiekonat i tro‰ku strachu, a znovu

a znovu se uji‰Èovali, Ïe za tím velk˘m nosem, hnûdou tváfií a zcuchan˘-

mi vlasy je opravdu jejich jindy tak upravená paní uãitelka. 

A pak uÏ se na celé dopoledne tfiídy promûnily v ãarodûjné dílny, ve

kter˘ch si Ïáci vyrábûli masky, za pomoci sv˘ch ãarodûjnic ( a také asi-

stentÛ z devátého roãníku ) si malovali tváfie. Dále se v alchymistick˘ch

dílnách vyrábûly rÛzné neznámé lektvary a zkou‰ela se ãarovná za-

klínadla.

Úkolem kaÏdé tfiídy byla vlastnoruãnû vyrobená tfiídní ãarodûjnice.

A ty se opravdu povedly!

Nakonec se v‰echny bytosti vydaly na cestu ‰kolou, protoÏe venku se

bohuÏel Ïenili v‰ichni ãerti, ktefií nás nepustili na pochod sídli‰tûm. To by

kolemjdoucí koukali! 

Ale i tak se nám slet ãarodûjnic vydafiil a uÏ se tû‰íme na ten pfií‰tí. Tfie-

ba nám za rok poãasí bude pfiát a my si nûjakou tu vyrobenou ãarodûjni-

ci i upálíme. Ty leto‰ní si alespoÀ vystavíme ve ‰kole a budeme je hlídat,

aby nám neuletûly.                      Kanimúra Mgr.  Milena Mary‰ková

âARODùJNÁ ·KOLA
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Historie a souãasnost bílinského sportu
BÍLINSK¯ VOLEJBAL SLAVÍ
50.LET SVÉHO VZNIKU

Rok 1958 pfiiná‰í první spor-

tovní úspûchy. DruÏstvo Ïen vy-

hrálo krajskou soutûÏ a postoupi-

lo do krajského pfieboru I. tfiídy.

MuÏi stále úspû‰nû bojovali

v krajské soutûÏi. Postup Ïen zna-

volejbalov˘ funkcionáfi a vynika-

jící rozhodãí Zdenûk Hrdliãka.

Stal se vlastnû prvním skuteãn˘m

pfiedsedou na‰eho oddílu. Dal‰í

v˘znamnou zmûnou byl pfiechod

oddílu z TJ Spartak Bílina do bí-

linské Lokomotivy.

Pod vedením Svûtly Jiráskové

se formovalo velmi perspektivní

druÏstvo dorostenek a byly to

pfiedev‰ím sestry Eva a Jana Be-

ne‰ovy, Milena Halmichová,

Kvûta Seifertová, Nadia Pilafiová,

Irena S˘korová, Milena Schalan-

drová, Ilona ·ímová, Helena Ver-

nerová, Vûra Hamanová a Eli‰ka

Pospí‰ilová.               

(na pokraãování)

menal pro oddíl novou povinnost

a to, peãovat o druÏstvo doroste-

nek. Této povinnosti se ujala ka-

pitánka druÏstva Ïen Svûtla Jirás-

ková, která je trenérkou doroste-

nek trvale od roku 1958.

DruÏstvo muÏÛ bylo v témÏe

roce v˘raznû posíleno v˘born˘mi

hráãi, Bedfiichem Bezoldem,

ZdeÀkem Kábou, Vlastou Ko-

mendou a na krátkou dobu Pfiem-

kem Bene‰em.

Dal‰í rozvoj oddílu pfiedpoklá-

dal vybudování dal‰ího dvorce.

Volba padla na prostor vedle prv-

ního dvorce, kde stály ãtyfii vyso-

ké ka‰tany, nacházel se zde ‰ikm˘

terén a husté kfioví. Pracovalo se

dennû po zamûstnání aÏ do tmy.

Brigády v nedûli zaãínaly jiÏ

v 6.00 hodin ráno a obûdvalo se

mezi prací na hfii‰ti. Bez jediné

koruny dotací rychle vyrÛstal

druh˘ dvorec, kter˘ byl pfies

v‰echny obtíÏe dokonãen na jafie

r. 1959 a právû na tomto dvorci

slavila na‰e druÏstva nejvût‰í

sportovní úspûchy. V roce 1959

do‰lo v oddíle k fiadû závaÏn˘ch

pfiemûn. Do oddílu pfii‰el zku‰en˘Zdenûk Hrdliãka

Zleva Va‰ek Záhrobsk˘, Pavla Kfiivánková, Irena S˘korová, Ilona ·ímo-
vá, Milena Halmichová, Svûtla Jirásková, Milena Schalandrová, Helena
Vernerová, Kvûta Seifertová, Jana Bene‰ová.

SHOTOKAN  KARATE  DO MASOPUST BÍLINA
V sobotu probûhlo 1. kol Národ-

ního poháru JKA v Sokolovû. Ja-
ko jiÏ letos po nûkolikáté, tak i ten-
tokrát jsme se vypravili na závody
autobusem.

Cesty na závody autobusem jsou

ãasovû nároãné, protoÏe v‰ichni mu-

sejí poãkat i na toho posledního zá-

vodícího a na v˘sledky. Ale kupodi-

vu tento fakt dûtem nevadí a jsou

spokojené, protoÏe mají moÏnost se

vzájemnû povzbuzovat a za cel˘ den

si uÏijí i spoustu legrace.

Nikdo nepfiedpokládal, Ïe se do

kategorie mlad‰ích ÏákÛ pfiihlásí 63

závodníkÛ, ktefií soutûÏili v disciplí-

nách kata, kumite a kata teamy. Pfie-

sto se nám podafiilo v této kategorii

získat stfiíbrnou medaili v kata, kte-

rou vybojoval Petr ·roubek z Duch-

cova, pfied sv˘m b˘val˘m klubov˘m

kolegou Antonínem Jenãem. V kata

teamech (team je sloÏen ze tfií zá-

vodníkÛ, kde se hodnotí provedení

cviãení kata a synchronizace cviãe-

ní) jsme získali stfiíbrnou a bronzo-

vou medaili.

Velk˘m úspûchem v kumite

mlad‰ích ÏákÛ bylo vítûzství a zlatá

medaile pro Michaela Englera ze

Svûtce.

Ve star‰ích Ïácích se se‰lo 60 zá-

vodníkÛ, ná‰ zku‰en˘ závodník Filip

Fr˘dl si po právu vybojoval stfiíbr-

nou medaili v kata a v kata teamech

na‰i star‰í Ïáci vybojovali vytouÏe-

nou zlatou medaili.

Velice jsem byl spokojen˘ i s vy-

stoupením na‰ich mlad‰ích ÏákyÀ,

kde si stfiíbro v disciplínû kata od-

vezla Barbora ·indeláfiová z Miro-

‰ovic. V kata teamech si na‰e dûvãa-

ta vybojovala zlatou medaili. Po

tûchto kategoriích následovalo ku-

mite, kde opût zabojovala a koneãnû

prorazila smÛlu v této disciplínû

Barbora ·indeláfiová a v koneãném

vyhodnocení vystoupila na tfietí pfiíã-

ku stupÀÛ vítûzÛ.

V kategorii star‰ích ÏákyÀ byla

pfiíjemn˘m pfiekvapením Monika

Beerová z Hostomic, která se pfies

velkou trému nechala   “vyhecovat”

a ãtyfimi nádhern˘mi vítûzstvími nad

sv˘mi vrstevnicemi si vybojovala

zlatou medaili v kumite.

První kolo národního poháru je

zároveÀ postupovou soutûÏí na

Mistrovství âR JKA, kde jsou bodo-

vána umístûní do 8. místa a body zís-

kané ve v‰ech kole poháru se sãítají.

Vût‰ina na‰ich závodníkÛ se umísti-

la v první osmiãce a tak se jim poda-

fiilo získat cenné bodíky vedoucí po-

tenciálnû k nominaci na M âR. Cel-

kem jsme si z Národního poháru pfii-

vezli  2 zlaté, 3 stfiíbrné a 1 bronzo-

vou medaili v kategoriích jednotliv-

cÛ a 2 zlaté, 1 stfiíbrnou a 1 bronzo-

vou medaili medaile v kategorii kata

teamÛ. Od ledna se závodníci na‰e-

ho oddílu zúãastnili dal‰ích ‰esti zá-

vodÛ po celé republice, kde si dopo-

sud vybojovali jiÏ celkem 26 zla-

t˘ch, 31 stfiíbrn˘ch a 37 bronzov˘ch

medailí, k nimÏ nyní pfiibyly v˘‰e

zmiÀované.        Masopust Roman,
prezident klubu

SK SIAD Bílina v. FK Lovochemie
Lovosice  0:1 (0:0)

Bílina - Tfietí poráÏku za sebou utrpûla Bílina a postupov˘ sen se rozpl˘vá.

Utkání zaãalo opatrn˘m bojem o stfied hfii‰tû a na obou stranách chybûla stfiel-

ba. AÏ v 17. min. ‰la první stfiela Moravce vedle. KdyÏ se blíÏila pÛl hodina

zápasu, zaãal b˘t fotbal pfiece jen zajímavûj‰í. Nejdfiíve pûknû nacentroval

Novák, ale mladíãek Parkman na míã nedosáhl. Vzápûtí hlaviãkoval nad Bár-

tl.  Ov‰em z protiútoku musel Pohl vyráÏet míã nohou.  Ve 33. min. si vy‰lápl

nejstar‰í hráã na hfii‰ti 39let˘ lovosick˘ Pavlíãek na o 21 let mlad‰ího Bártla.

Ten musel se zranûn˘m kolenem odstoupit, ale nebyla z toho ani Ïlutá karta.

Do druhého poloãasu jiÏ za de‰tû, nastoupila Bílina mnohem aktivnûji. Po ho-

dinû hry vystfielil Moravec, ale byl z toho jen roh.  Tlak Bíliny sílil, ale efekt

nepfiicházel. Naopak po ojedinûlé akci se hlavou k tyãi trefil stfiídající Durãek.

Bílina si vytvofiila poslední ‰anci v 85. min. Za hustého de‰tû staãil hostující

brankafi Popper vytáhnout hlaviãka nad bfievno.  Neoslnili ani rozhodãí. Na ty

se po zápase rozãiloval  domácí trenér Ladislav Erben: “Co mám fiíct, Ïe roz-

hodãí na nûco ãekají, jinak budou pískat proti nám. My trneme kaÏd˘ zákrok,

aby nám nevylouãil hráãe a na druhé stranû stejné zákroky nejsou ani na Ïlu-

tou kartu. Tam fiekne jen tytyty. Nefiíkám, Ïe jsme si to neprohráli sami, ten

hráã zÛstal voln˘.  Ale hru si rozhodãí reÏíruje  pro sebe, tak abychom ne-

mohli k brance a ohrozit ji.  To je ‰patn˘.”   Diplomatiãtûj‰í tón nasadil pre-

zident Petr  Arpá‰: “Ta obrana by se mû docela líbila,  ale jediná chyba a do-

stali jsme gól. Chybí nám útok.  Je pravda, Ïe rozhodãí pískal co chtûl.” 

Branka: 79. Durãek. Rozhodãí:  Koloc - Sabol, Baum.

Sestava Bílina: Pohl - Procházka, ·ulek, Hasal, Ma‰ata - Bártl (36. Spáãil),

Novák, Christov, Beãvafiík -  Moravec, Parkman.                                   (ob)
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ba Tomá‰, Talovic Marek, Jura‰ík

Jakub, Hlaváã Radek, Charvát Ja-

kub, Skfiivan Stanislav, Dlouh˘

Radek, Schulze Tomá‰. Trenér: Pe-

tr Mácha

Koneãné pofiadí finále: 1.

Znojmo, 2. Moravská Tfiebová, 3.

Bûlá pod Bezdûzem, 4. Bílina, 5.

Kolín.

“Chtûl bych podûkovat v‰em
hráãÛm i hráãkám za dobrou re-

prezentaci na‰eho klubu a mûs-
ta. Sezóna tím pro nás ale ne-
skonãila a nyní se jiÏ musíme
soustfiedit a pfiipravovat na vel-
k˘ mezinárodní turnaj v holand-
ském Amsterdamu, na kter˘ od-
jíÏdíme v mûsíci srpnu. V nepo-
slední fiadû bych chtûl podûkovat
panu R. Jura‰íkovi a panu J.
Skfiivanovi za odvoz ÏákÛ na fi-
nálov˘ turnaj do Znojma,” do-
dal závûrem Petr Mácha.

Znojmo-stojící zleva: Koriãárová, Myslíková, Hlaváã, Charvát, Mrkviã-
ková, Hauptvogelová, trenér P. Mácha. Dole zleva: Jalovic, Kouba,
Dlouh˘, Schulze, Jura‰ík, Skfiivan.                                Foto: R. Jura‰ík

Bílin‰tí korfbaloví Ïáci 4. v âR!
2.finále ligy mlad‰ích ÏákÛ
-  Znojmo 22.dubna 2006
Bílin‰tí  Ïáci z Korfbalového

klubu KC Kaskáda Bílina zajíÏdûli

ke svému druhému finálovému

turnaji, ve kterém se bojovalo o

mistra republiky, do jihomoravské-

ho Znojma. Cílem bylo vybojová-

ní bronzového stupínku, ale to se

bohuÏel nepodafiilo. Bílin‰tí tak

zÛstali po sezónû 2005/2006 na

“bramborové”pozici. “V tomto ce-

lostátním finále, kam se probojo-

valo celkem pût t˘mÛ jsou opravdu

jiÏ velmi tûÏcí soupefii.Vût‰ina z

nich se jiÏ jedním nebo více tituly

mistra republiky mÛÏe pochlubit.

Myslím si proto, Ïe jsme ostudu

mûstu Bílinû rozhodnû neudûlali a

4.místo v republice je pro nás do-

br˘m umístûním,” fiekl  Petr Má-

cha, trenér a pfiedseda klubu, po

pfiíjezdu ze Znojma.

V˘sledky: 
YMCA Znojmo - KC Kaskáda

Bílina 6:4 (2:2)
Ko‰e: Schulze, Kouba, Jura‰ík,

Hauptvogelová

KC Kaskáda Bílina - SK Bûlá
pod Bezdûzem 2:2 (1:0)

Ko‰e: Charvát, Hauptvogelová

KC Koravská Tfiebová - KC
Kaskáda Bílina 9:0 (2:0)

KC Kaskáda Bílina - VKC
Kolín 7:0 (0:0)

Sestava : Hauptvogelová Krist˘-

na, Mrkviãková Denisa, Myslíko-

vá Klára, Koriãárová Nikola, Kou-


