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Běla Gran Jensen se spisovatelem Janem Procházkou a aktovky plné štěstí.

441/tp - Kubištová

Dûti pfiedaly „Aktovku ‰tûstí“ StonoÏce
Bílina - Do základní školy

Aléská v Bílině přijela osobně
Běla Gran Jensen, zakladatelka
hnutí „Na vlastních nohou - Sto-
nožka“ a válečný novinář a spi-
sovatel Jan Procházka. “Stonož-
ka” je  humanitární  mírová or-
ganizace, ve které děti pomáhají
dětem. Hnutí bylo založeno r.
1990. Do jeho programu je zapo-
jena nejen Česká republika, ale
i Slovensko, Polsko, Norsko
a Kanada.

Letos byla vyhlášena hnutím
„Stonožka“ akce - „Aktovka štěs-
tí“ - určená pro děti z města Zbo-
řiště v bývalé Jugoslávii. Válka na
Balkáně znamenala pro jeho oby-
vatele nejen ztrátu domovů, ale
i některých významných institucí
a škol. Před pěti lety věnovali pří-
slušníci jednotek SFOR lidem ve
Zbořišti jednu mobilní buňku, kte-
rá dodnes slouží jako škola. Stále

přetrvávají problémy se zajištěním
základních školních potřeb a z to-
ho důvodu děti z různých škol da-
ly dohromady aktovku se školními
pomůckami. Mezi nimi i bílinská
ZŠ Aléská.

„Jsme opravdu poctěni, že paní
Jensen si přijela osobně aktovku
převzít a poděkovat všem dětem
a učitelům, kteří se na této akci po-
díleli,“ uvedla ředitelka ZŠ Aléská
Mgr. Božena Holková.

Základní škola Aléská spolupra-
cuje s hnutím “Stonožka” od jeho
založení. Velkou zásluhu na tom
má profesorka Mgr. Jiřina Miko-
lášková, která byla v loňském roce
oceněna u příležitosti Dne učitelů
v Praze. „S paní Jensen spolupra-
cujeme už 16 let, kdy rozesílala
dopisy po školách a vybízela je,
aby děti malovaly například vá-
noční přáníčka. Z výtěžku proda-
ných přáníček nakupovala nebo fi-
nančně přispívala tam, kde to bylo
potřeba, zejména nemocným nebo
invalidním dětem,“ dodala Mgr. Ji-
řina Mikolášková.

Celé akci předcházel program,
o který se postarali sami žáci. Na
škole právě probíhal “Evropský
den jazyků”, žáci představili sebe
a školu v několika světových jazy-
cích. Před slavnostním převzetím
„Aktovky štěstí“ si děti v čele
s Romanou Fischerovou, členkou
bílinského pěveckého sboru Scho-
ly Vivy zazpívaly „Stonožkovou“
hymnu “NEVER Be ALONE”. 

„Protože se dospělí neumějí do-
mluvit, používají zbraně a dětem
berou to nejcennější právo - právo
na dětství. Děkuji všem, kteří po-
máháte dětem tam, kde štěstí může
mít podobu plné školní aktovky,“
řekla u příležitosti předání „ Ak-
tovky  štěstí“ Běla Gran Jensen.

(lal)

HC Draci uspofiádali Den otevfien˘ch dvefií
Bílina - Ačkoli stále vládne ba-

bí léto, sezóna zimních sportů
pomalu začíná. Na zimním sta-
dionu v Bílině probíhal ve středu
od 9.00 hodin “Den otevřených
dveří”. Na programu byla pro-
hlídka  zimního stadionu, pře-
hlídka mladých krasobruslařů,
krasobruslařek a exhibiční ho-
kejový zápas nejmladších Dra-
ků. O hudební doprovod se po-
starala mostecká skupina Mini-
band. Na správný chod progra-
mu dohlížel sám viceprezident
klubu Zdeněk Kolman.

„Den otevřených dveří jsme
uspořádali hlavně proto, že se
chceme zaměřit na ty nejmenší
a naplnit klub. Chtěli bychom stále
vystupovat jako HC Draci Bílina
a ne se slučovat s jinými kluby. Ta-
to akce je součástí dnešní odpoled-
ní náborové akce a poté se budou
nábory provádět každou středu,“

sdělil viceprezident. Významnou
součástí programu bylo předání
symbolického šeku na 90. 000,-
Kč od Nadace ČEZ, prostřednic-
tvím současného ředitele elektrár-
ny Ledvice, ing. F. Strachem.

„Hokejový klub Draci Bílina
požádal prostřednictvím elektrárny
Ledvice Nadaci ČEZ o nadační

příspěvek za účelem podpory pro-
jektu „Ledním hokejem proti kri-
minalitě a drogové závislosti dětí
a mládeže“ . Mechanismus ČEZ je
nastaven tak, že z jakého regionu
žádost přijde, tak ředitel příslušné
elektrárny zprostředkovává ofi-
ciální předání daru,“ vysvětlil ing.
F. Strach.    (Pokračování na str. 3)
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Zleva A. Brantová, D. Hujová a A. Neubauerová.                                    
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M. HAJNÁ, 
28 let, nezam.: 

„Ke komunálním
volbám nepůjdu.
O politické dění v na-
šem městě se totiž moc
nezajímám. Ani komu-
nální politiky Bíliny
příliš neznám.“

H. ŠTIČKOVÁ, 
61 let, důchodkyně:

„K letošním komu-
nálním volbám se ne-
chystám. Jsem už zne-
chucená celou politi-
kou a to nejen ve vlá-
dě, ale i v regionu. Ne-
mám zájem se na tom
sama ještě podílet.“

M. KAOJSS, 
27 let, nezam: 

„Nemá cenu chodit
k volbám. Proto tam
už nepůjdu. Bílinské
komunální politiky
příliš neznám a tak ani
nevím, koho bych vo-
lil. Bylo by to ale stej-
ně jedno.“

P. PRŮŠOVÁ, 
25 let, na mateřské:

„K volbám necho-
dím. Ještě nikdy jsem
tam nebyla a ne-
chystám se ani nyní.
Nezajímám se o politi-
ku a o tu komunální už
teprve ne.“

P. TÜRB, 
38 let, dělník: 

„Nepůjdu volit.
Chleba stejně levnější
nebude. Politici stejně
moc pro lidi nedělají
a hledí jen na svůj fi-
nanční prospěch. Tak
proč bych měl někoho
volit?“

D. ŽÁČEK, 
27 let, řidič: 

„V politice mám
jasno a vím koho volit.
K urnám půjdu. Mys-
lím si ale, že by Bílina
potřebovala v komu-
nální politice více
omladit a chybí tu totiž
političky.“

PÛjdete k leto‰ním komunálním volbám?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

ZpÛsob hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 20. - 21.fiíjna 2006
Voličem je občan obce za

předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den
voleb v této obci přihlášen k tr-
valému pobytu. 

Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost
a státní občanství České republi-
ky platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním pa-
sem ČR. Po záznamu ve výpisu
ze stálého seznamu voličů nebo
jeho dodatku obdrží volič od
okrskové volební komise prázd-
nou úřední obálku opatřenou
úředním razítkem.

V záhlaví každého hlasovacího
lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva obce, který má
být zvolen. Kandidáti každé voleb-
ní strany jsou uvedeni na společ-
ném hlasovacím lístku v pořadí ur-
čeném volební stranou.

Hlasovací lístky jsou starostou
obce distribuovány voličům nejpo-
zději 3 dny před dnem voleb.
V případě, že dojde k poškození
nebo ztrátě hlasovacího lístku, mů-
že volič ve volební místnosti požá-
dat okrskovou volební komisi o ji-
ný hlasovací lístek.

Po obdržení úřední obálky, pří-
padně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpra-
vě hlasovacích lístků, kde může
hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem vo-
lební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům
této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva ob-
ce, který má být v obci volen. Po-
kud by byla označena tímto způso-
bem více než jedna volební strana,
je takový hlas neplatný.

2. Označit v rámečcích před

jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvole-
no. V Bílině 30 kandidátů. Ozna-
čení více kandidátů nad stanovený
počet, je neplatné.

3. Oba způsoby popsané v pře-
dešlých bodech lze kombinovat
a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rá-
mečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje
a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto pří-
padě je dán hlas jednotlivě označe-
ným kandidátům. Z označené vo-
lební strany je dán hlas podle po-
řadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do

počtu volených členů zastupitel-
stva obce. Např. pokud má být vo-
leno 30 členů zastupitelstva a je
označena volební strana s 30 kan-
didáty a kromě toho 5 kandidátů
individuálně ze sloupců dalších
volebních stran, je dáno označené
volební straně 25 hlasů, a to pro
kandidáty na prvních 25 místech.
Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů než je
stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hlaso-
vacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lís-
tek nevloží do úřední obálky, hla-
sovací lístek přetrhne nebo vloží
do úřední obálky několik hlasova-
cích lístků do téhož zastupitelstva,
je jeho hlas neplatný.            (bz)

Volba pfiedsedÛ volebních komisí
Česká republika se připravuje

na komunální a senátní volby a na-
še město není výjimkou. V Měst-
ském divadle v Bílině proběhlo
1.zasedání okrskových volebních
komisí  a losování předsedů a mí-
stopředsedů volebních komisí 27.
9. 2006, kterého se zúčastnil sta-
rosta Josef Horáček, tajemník La-
dislav Kvěch a vedoucí odboru
vnitřních věcí Karel Bartl.

„Každá politická strana nebo

sdružení  deleguje své zástupce za
členy okrskových volebních komi-
sí. Pokud do stanoveného počtu
chybí člen komise, dojmenovává
ho starosta města. V těchto vol-
bách jsou komise  8 až 9 členné.
Členové komisí složí slib a tím jim
vznikne mandát k vykonávání této
funkce,“ vysvětlil Karel Bartl.

Letos dojmenoval starosta Josef
Horáček 67 členů volební komise
do 15 volebních okrsků.         (lal)



S úplným zněním usnesení
ZM se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo v se-
kretariátu starosty města a dá-
le i na webových stránkách
města (www.bilina.cz)
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Počátkem měsíce září se město
Bílina zapojilo po vzoru jiných
měst, např. Ústí nad Labem,
Most, Kadaň, Louny, Litoměřice,
Karlovy Vary, České Budějovice,
Písek... do komunitního plánová-
ní sociálních služeb. Jedná se
o program financovaný z fondů
Evropské unie. Město Bílina se na
financování   podílí   pouze 12 %.
Projekt potrvá do konce června
2008 a bude mít za úkol připravit
pro město Bílinu takovou koncep-
ci z oblasti sociálních sfér, která
bude vyhovovat potřebám obča-
nů města. Výsledky komunitního
plánování se tak stanou základ-
ním koncepčním materiálem pro
oblast služeb na území města,
který dosud neexistuje, a který je
zde v Bílině nutný. Doposud byla
sociální péče a pomoc ve městě
organizována a poskytována pou-
ze na základě přenesené samo-
statné působnosti obce, avšak bez
ucelené koncepce.

Komunitní plánování zapojuje
všechny účastníky systému sociál-
ních služeb (uživatel - poskytova-
tel - zadavatel) do přípravy a usku-
tečňování plánu sociálních služeb
a zvyšuje míru zapojení občanů do
dění v obci, podporuje dialog
a spolupráci mezi obyvateli, zvy-
šuje pocit příslušnosti ke komunitě
a umožňuje objevovat nové lidské
i materiální zdroje, zvyšuje do-
stupnost a kvalitu sociálních slu-
žeb a rozšiřuje jejich nabídku, za-
jišťuje, aby služby odpovídaly
místním potřebám a reagovaly na
lokální odlišnosti, zvyšuje efekti-
vitu investovaných prostředků,
protože je vynakládá na takové
služby, které jsou potřebné.  Ko-
munitní plánování sociálních slu-
žeb v Bílině je rozděleno do šesti
pracovních skupin, každá se skládá
z neomezeného počtu členů a kaž-
dá skupina má svého manažera.
• Pracovní skupina pro problemati-
ku dětí, mládeže, rodiny
• Pracovní skupina pro problemati-
ku seniorů
• Pracovní skupina pro problemati-
ku zdravotně handicapovaných
• Pracovní skupina pro problemati-
ku závislých
• Pracovní skupina pro problematiku
sociálně vyloučených a osob v krizi
• Pracovní skupina pro problemati-
ku dlouhodobě nezaměstnaných

Bc. Lucie Ječmenová,
manažer projektu

Jsme před
koncem čtyřle-
tého volebního
období. Ve
dnech 20. - 21.
října 2006 se
uskuteční ko-
munální volby

a bude ustanoveno nové zastupi-
telstvo města na roky 2006 -
2010. 

Na šesti kandidátních listi-
nách je uvedeno 180 jmen bílin-
ských občanů. Třicet z nich bude
v dalším volebním období spolu-
rozhodovat o dění v našem měs-
tě.

Chtěl bych navázat na minulé
slovo starosty a částečně zhodnotit
činnost zastupitelů, kteří končí.

Významným úspěchem v součas-
né době bylo zakoupení dvou za-
metacích vozů, na které se nám po-
dařilo získat  milionové dotace.
Provedla se částečná rekonstrukce
Městského divadla, ale také
v uplynulém volebním období
vzniklo Infocentrum na Mírovém
náměstí. Město se významně podí-
lelo na opravě kostela sv. Petra
a Pavla. Vybudovala se nová par-
kovací místa, kompletně se opravi-
la Břežánská ulice, vzniklo nákup-
ní středisko LIDL a zefektivnil se
kamerový systém. Za pomoci Se-
veročeských dolů se podařilo kom-
pletně zrekonstruovat kulturní dům
Fontána Za Chlumem, který v do-
hledné době dostane novou, barev-
nější fasádu. Významně se rozšířil

Dům dětí a mládeže, vybudovaly
se nové sprchy, sociální zařízení
a zakoupila keramická pec. V ne-
poslední řadě se nám podařilo zís-
kat dotace na projekt na rekon-
strukci Mírového náměstí a na re-
konstrukci lázeňského parku.

Některé akce, které se podařilo
realizovat se v našich programech
objevují znovu, protože je považu-
jeme za úkol stálý, to se týká pře-
devším oprav chodníků a komuni-
kací, investic do budov škol
a ostatního majetku města, řešení
parkování ve městě apod.

Na závěr bych chtěl dodat, aby
jste využili svého práva volit a při-
šli zvolit ty, o kterých si myslíte, že
povedou nejlépe naše město
k rozkvětu.

Slovo starosty mûsta

Rada mûsta Bíliny mimo jiné na své
20. schÛzi konané dne 4. 10. 2006

schválila:
■ Instalaci tří zpomalovacích prahů
typu 3M na komunikace, ze kterých
byly odstraněny.
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve
výši 78 tis.Kč, na 30% spoluúčast
na dotačních  projektech „ S počíta-
čem lépe a snadněji“ a „Volba povo-
lání“. 
■ Navýšení rozpočtu na odstranění
havárie kanalizace v zařízení MŠ Sí-
bova.
■ Vybudování nového vstupu do
prodejny Quelle. 
■ Navýšení rozpočtu ve výši 87 tis.
Kč na opravu přístupových chodní-
ků v ul. Pivovarská 695-698 v ná-
vaznosti na sponzorský dar Cono-
coPhillips Czech Republic s.r.o. 
■ Finanční příspěvky (FP) z rezervy
pro sportovní organizace města  ve
výši 10,9 tis. Kč, organizaci AK  Bí-
lina na zakoupení bezdrátových mik-
rofonů, dále FP ve výši  50 tis.Kč or-
ganizaci SK SIAD Bílina na zakou-
pení přenosné fotbalové branky
a opravy sítě mezi fotbalovým a atle-
tickým stadionem, dále FP ve výši
16 tis.Kč  organizaci AK  Bílina na

zakoupení tiskárny, kopírky, skeneru
a provedení bezdrátového připojení,
dále FP ve výši  20 tis. Kč organiza-
ci KLH HC DRACI Bílina na zakou-
pení  počítačové sestavy a FP 50 tis.
Kč organizaci LAWEN TENIS
KLUB BÍLINA na zakoupení auto-
matického nahrávacího stroje. 
■ Ukončení nájemní smlouvy
s Rómským občanským sdružením
na výpůjčku místnosti o výměře
56,11 m2, II. NP, pavilonu č. 5 areá-
lu bývalé ZŠ Teplické předměstí -
společenská místnost, dohodou k da-
tu 30. 9. 2006. Nebytový prostor bu-
de zveřejněn  k další výpůjčce. 
■ Žádost pana Pavla Chaloupky
o souhlas s podnájmem části nebyto-
vých prostor - prodejna mobilních te-
lefonů, Seifertova ul. č. 105 pro pana
Drahoslava Klímu za účelem zřízení
kanceláře pojišťovny GENERALLI. 

rozhodla:
■ Vzhledem k havarijnímu stavu
topné soustavy na ZŠ Lidická udělit
výjimku z pravidel pro zadávání in-
vestičních akcí. Odbor nemovitostí
a investic osloví konkrétního doda-
vatele. 

projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města ke schválení:
■ Přijetí účelové dotace ve výši 465
tis. Kč na konání voleb do Senátu
ČR a zastupitelstva obce.
■ Financování I. etapy komunitního
plánování ve výši 744 tis. Kč.
■ Záměr zřízení odloučeného pra-
coviště MŠ Maxe Švabinského 664
v budově M. Švabinského 668 do
výše kapacity 50 dětí.
■ Vyúčtování  hospodaření města,
jeho zařízení a řízených organizací
za I. pololetí roku 2006. 

odvolává:
■ Slečnu I. Čermákovou, DiS,  jako
kontaktní osobu pro oblast protidro-
gové politiky, k 1. 10. 2006

deleguje:
■ Paní  S. Strýčkovou, jako kon-
taktní osobu pro oblast protidrogové
politiky, od 1. 10. 2006.

vzala na vědomí:
■ Zápisy z bezpečnostní komise ko-
nané dne 13.9.2006 a komise pro
školství, kulturu a sport ze dne 18.
9. 2006.

vyslovila:
■ Poděkování předsedům a členům
komisí rady města za jejich činnost
ve volebním období 2002 - 2006.

Ladislav Kvěch,
tajemník MěÚ Bílina

(Dokončení ze str. 1)
Symbolický šek převzal prezident klubu ing. Ladislav Kvěch, který

společně s Oldřichem Bubeníčkem projekt připravil. Jako čestný host byl
na Den otevřených dveří pozván  starosta Bíliny Josef Horáček.

„Výkonnost hokejových mužstev šla v loňském roce trochu dolů a je
patrné, že dětí, které mají zájem o hokej ubývá. Tím, že se zorganizoval
Den otevřených dveří, mají děti možnost vidět, co vše umí jejich vrstev-
níci nebo jak vypadají tréninky. Jsem rád, že jsem byl přítomen předání
symbolického šeku, který je ovšem krytý penězi a pomůže tak k rozvoji
hokejového sportu v Bílině,“ dodal starosta.                                   (lal)

HC Draci uspofiádali Den otevfien˘ch dvefií
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Otázka pro lídry politick˘ch stran a Hnutí nezávisl˘ch
Kter˘ bod programu va‰í politické strany je pro vás prioritou a proã?

„Největší prioritou našeho voleb-
ního programu je zprovoznění bílin-
ských lázní Kyselka. Nedovedeme si
totiž představit, že by najednou měla
skončit jejich více než třísetletá tra-
dice. Lázně by měly oživit město,
přispět k rozvoji služeb, drobného
podnikání a pomoci rozvoji turistic-
kého ruchu. Bílina se tak stane atrak-
tivnějším městem k bydlení i k práci.
Neméně důležité je proto zlepšení
možností pro podnikání, jako je na-
příklad příprava malých průmyslo-
vých a rozvojových zón. Je totiž
smutné, když investor hledá možnost
ke svému podnikání tak, že začne
jednat s Krupkou, přeskočí Bílinu a
skončí až v Mostě nebo v Klášterci
nad Ohří. Jedná se většinou o celé
stovky pracovních míst.“

Prioritou je mimo jiné přijetí etic-
kého kodexu pro zastupitele a radní
města, což se mi jeví v Bílině jako
nutnost. Kodex by měl určit přesná
pravidla v chování a jednání zastupi-
telů či radních. Vzhledem k tomu, že
mám o určitých věcech, které v ča-
sech nedávných postihly město po-
chybnosti, považuji přijetí etického
kodexu za počátek konce našeho
současného bílinského stereotypu.   

Je to celý náš program. Nechci zá-
měrně vyzdvihnout jeden bod. Před-
kládáme občanům co nejvíce kon-
krétních věcí, o kterých jsme pře-
svědčeni, že jsou ve volebním období
splnitelné. Chtěl bych raději využít
této příležitosti a sdělit občanům na-
šeho města, že pokud chtějí, aby se u
nás něco opravdu zlepšilo a posunulo
se tím naše město k těm modernějším
v ČR, musí si vybrat ten či onen vo-
lební program. Dosavadní volební
styl bílinských je, že si vybírají pro ně
sympatickou osobu a křížkují napříč
politickým spektrem. Výsledek je ten,
že sice v zastupitelstvu sedí spousta
výrazných osobností, ale každý s úpl-
ně jiným názorem a vizí. Potom se
obtížně 30 zastupitelů na něčem do-
hodne.

Je pro mne velmi těžké vybírat
nejdůležitější bod našeho volebního
programu, který je výsledkem dlou-
hé a týmové práce. Všechny navrže-
né body považuji za důležité pro na-
še město. Určitě však lze říci, že jed-
ním z nejdůležitějších bodů je doře-
šení problematiky obnovy lázní a
celkového územního rozvoje města
(revitalizace sídlišť, zóny pro bydle-
ní, chodníky), který sebou přinese
důležitý rozvojový potenciál v ob-
lasti podnikání a sociální péče. Roz-
voj Bíliny jako celku bude mít přímý
dopad na všechny naše občany.

Hlavním bodem našeho programu
je vyřešení neutěšené situace v do-
pravě, kde je již dávno vyčerpaná
kapacita stávajícího průtahu měs-
tem. Je zdrojem znečištění, hluku
a zvýšeného rizika možnosti vzniku
úrazů, kterých jsme v poslední době
permanentně svědky. Navíc musíme
počítat s tím, že počet automobilů
bude v příštích letech narůstat. My
prosazujeme obchvat, který jediný
zajistí klid v centru města a znovu
obnovení lázeňské zóny.

Nedá se vysloveně říci, že by byl
některý bod více důležitý a některý
méně. Všechny jsou pro občany
a všechny jim mají nějakým způso-
bem  zlepšit a zpříjemnit život v na-
ší Bílině.  Ale základem je klid, po-
řádek, bezpečnost.  Proto je bod
»Bezpečnost a pořádek«  základem
pro celý volební program. Pokud se
podaří zlepšit bezpečnostní situaci
ve městě, bude to znamenat možnost
rychleji plnit i další body volebního
programu. 

Vlastimil Aubrecht,
ČSSD

Josef Horáček,
Hnutí nezávislých za

harmonický rozvoj obcí a měst

František Poživil,
SNK-ED

Oldřich Bubeníček,
KSČM

Michal Mlej,
Liberární reformní strana

Roman Šebek,
ODS

ZPOMALOVACÍ PRAHY

Rada města projednávala opě-
tovné zavedení zpomalovacích
prahů, které byly odstraněny z dů-
vodu  Závodu míru, který se jel
přes Bílinu v květnu letošního ro-
ku. Jednalo se o ulice Čs. armády
a Litoměřická.

„ Zpomalovací prahy, které se
odstranily byly už na konci své ži-
votnosti, takže rada rozhodla
o tom, že se nové zpomalovací pra-
hy  umístí  na původní místa,“ sdě-
lil místostarosta Milan Pecháček.
(lal)

CESTA K NÁM POD
ZÁŠTITOU SKUPINY ČEZ

V ZOO v Ústí nad Labem bylo
9. září 2006 opravdu rušno. Konal
se zde již druhý ročník festivalu
pro mentálně postižené děti z celé-
ho ústeckého kraje pod názvem
Cesta k nám aneb Podejme si ruku,
jehož generálním partnerem byl
právě ČEZ , a. s. V průběhu celého
slunečného dne se v prostorách ús-
tecké ZOO rozzářil téměř každý
návštěvník.  A že se jich tento den
přišlo podívat do ZOO i na festival
hodně - téměř dva tisíce. K vidění
kromě zvířátek byly nejen stánky
s výrobky z chráněných dílen, ale
i křtiny levharta za účasti zpěváka
Kamila Střihavky a vystoupení hu-
dební skupiny Ondřeje Brzoboha-
tého. Velký aplaus pak sklidilo
předtančení havajských tanečnic
z MŠ Pohádka a především pre-
zentace všech 120 učinkujících
z ústavů sociální péče v ústeckém
kraji. Celý program zahajoval pri-
mátor města Ústí nad Labem Mgr.
Jan Kubata , ředitel ZOO Ústí nad
Labem Mgr. Tomáš Kraus , zástup-
ce generálního sponzora celé akce
p. Petr Tunka z elektrárny Ledvice
a zpěvák Kamil Střihavka. Symbo-
lickým odpískáním byl zahájen
festival plný hudby, zpěvu, tance,
divadla a hlavně dobré zábavy ne-
jen pro návštěvníky, ale také pro
samotné účinkující, kteří dokázali,
že i mentálně postižení  umí skvě-
le pobavit nejen sebe, ale i ostatní.

Miroslava Fantová
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Slavnostní přípitek a nový školní rok DDM může začít.                           

Pavla Picková při práci se sklem.                          

Vašíka Plavce zaujaly modely letadel.                           

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Technické sluÏby dostaly nové úklidové vozy
Technické služby dostaly dva

nové zametací vozy. Díky velkým
sponzorským darům od Severočes-
kých dolů, které přispěly 1,5 mili-
onem na malý vůz, jehož celková
cena i s daní činí 2,5 milionu ko-
run. Částkou 2,5 milionů korun
přispěl ČEZ na velký zametací
vůz, jehož celková hodnota je 4,5
milionu korun.

„Potřebovali bychom ještě jeden

svozový vůz a jeden na odvoz kon-
tejnerů, aby byl větší a mohli jsme
dávat kontejnery dva za sebou,
protože je nestíháme odvážet,“
uvedla ředitelka technických slu-
žeb Olga Roučková.

Zametací vozy, které ještě před
půl rokem tvořily součást vozové-
ho parku technických služeb v Bí-
lině vypověděly službu po bezmá-
la třiceti letech užívání.          (lal)

NAJDE SE MASÉR?

Bílinské fotbalové áčko dělá na
podzim příznivcům radost. Po
8.kole vedlo soutěž o čtyři body
a nebýt  domácího zaváhaní
s Rumburkem, mohl být již pod-
zim jasný. Cíl, návrat do kraje, do-
stává reálné obrysy. Ale v realizač-
ním týmu chybí masér. Po odcho-
du Jakubíka  k mostecké rezervě,
se zatím nenašla náhrada. Proto
fotbalisté vyzývají fanoušky, zda
se mezi nimi najde muž nebo žena,
kteří mají rádi fotbal  a chtěli by
pomoci. „Nemusí to být profesio-
nál, ale aby měl k této práci vztah,“
doplnil šéf bílinského fotbalu Petr
Arpáš.                                   (ob)

KONCERT V OSECKÉM
KLÁŠTEŘE

DÛm dûtí a mládeÏe se pfiedstavuje
Kdo z dětí nebo rodičů se ještě

nerozhodl jakou volnočasovou
aktivitu si vybrat, má možnost
navštívit Výstavní síň u kostela.
Dům dětí a mládeže připravil
pro návštěvníky výstavy přehlíd-
ku jednotlivých zájmových
kroužků. Zájemci si mohou pro-
hlédnout fotografie od úplných
začátků DDM až po současnost.
Vystaveny jsou různé výrobky
a modely dětí, které do DDM do-
cházely a dochází.

„Je to vlastně taková forma pre-
zentace pro ty, kteří ještě nejsou
rozhodnutí, pro jaký zájmový
kroužek se rozhodnout. Dům dětí
a mládeže má toho opravdu hodně,
co může nabídnout. Po prázdni-
nách se nám opět rozjíždí Kloká-
nek, klub pro maminky s nejmen-

šími dětmi, který měl v loňském
roce velký úspěch. Začali jsme ví-
ce využívat přilehlou zahradu
DDM, která splňuje požadavky
EU na bezpečnost, je pravidelně

kontrolována MTSB a oplocena,“
sdělila ředitelka DDM Bílina Kris-
ta Sýkorová.

Zkrátka nepřijdou ani rodiče.
Od 18. října se rozjíždí výuka ang-
lického jazyka pro dospělé pod ve-
dením Petra Zerzána a angličtina
pro děti od 3 let s Ladou Černou.
Novinkou je škola pro modelky,
nad kterou si vzala patronát bílin-
ská módní návrhářka Martina Tu-
háčková. Výhledově se připravuje
divadelní kroužek.

Pro děti, které baví práce s počí-
tačem je připraven Baltík pro začá-
tečníky. Přihlásit se mohou děti od
3. třídy do 5 .třídy. 14. října pro-
běhne v DDM „Podzimní pařá-
nek“ - pro milovníky strategických
her, kde hrají jednotlivé dvojice
proti sobě.

„Volná místa jsou v technických
kroužcích jako je modelářský, lod-
ní, letecký nebo elektronický. Opět
se do DDM vrátila Rybářská aka-
demie, kam se mohou přihlásit dě-
ti od 2.třídy,“ dodala Eva Klasová
vedoucí oddělení techniky.

V loňském školním roce navště-
vovalo zájmové kroužky celkem
737 členů. Zápis v letošním školním
roce ještě neskončil, některé činnos-
ti se zatím rozbíhají. Zatím se při-
hlásilo do kroužků DDM 610 členů.

Neváhejte a přijďte se podívat do
Výstavní síně u kostela nebo do
DDM, Havířská 529/10, 417 821
577, www.ddmbilina.cz.

5. 11. 2006 - Osecký klášterní
kostel Nanebevzetí P. Marie
v 16.00 hodin  koncert sboru

HARLEM GOSPEL CHOIR
Sbor založil v roce 1986 Allen

Bailey, kterého tato idea oslovila
při návštěvě oslavy na počest Dr.
Martina Luthera Kinga Jr. v reno-
vovaném Cotton Clubu v Harlemu.
Sbor byl „složen“ z nejlepších zpě-
váků a hudebníků z různých „čer-
ných kostelů“ v Harlemu.

Harlem Gospel Choir šíří už řa-
du let poselství lásky, míru a har-
monie s tisíci lidmi různých náro-
dů, prostředí, kultur. Snaží se dělat
ze světa láskyplnější a svobodné
místo. Svou hudbou a dynamický-
mi vystoupeními se snaží o větší
porozumění mezi afroamerickými
kulturami - tato inspirativní hudba
se jmenuje gospel a je prezentová-
na především v „černých koste-
lích“. Téma těchto písní a vystou-
pení mají vždy jedno společné
spojit lidi a národy dohromady
a něco z těchto idejí obnovit.

Vstupenky v předprodeji v In-
formačním a turistickém centru
Osek od 10. 10. 2006.

Kontakt:  itc@osek.cz, tel.417
822 138. Cena vstupenky 330 Kč.
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Ukázka práce dětí z kroužku Do-
mu dětí a mládeže v Bílině.

V˘znamné stromy 14 - LLiilliioovvnnííkk  ttuulliippáánnookkvvûûtt˘̆

Mohutný exemplář liliovníku
dosahující výšky hlavní lázeňské
budovy na Kyselce se nachází ně-
kolik metrů od  severní stěny této
budovy, tedy na straně budovy
směrem k městu, kde roste společ-
ně se dvěma lípami a borovicí ve-
jmutovkou. 

Strom je v dobré kondici,  jeho
výška činí cca 20 m, šířka koruny
dosahuje 13 m a obvod kmene je
160 cm,  předpokládaný věk zřej-
mě zhruba odpovídá stáří hlavní
lázeňské budovy, mohl tedy být
vysazen kolem roku 1898.   Strom
pravidelně kvete a plodí.  

Liliovník tulipánokvětý (Lirio-
dendron tulipifera) pochází ze Se-
verní Ameriky (Pensylvánie) a ve
své domovině dorůstá výšky až 30
metrů. Má širokou nepravidelnou
korunu. Listy jsou až 15 cm dlou-
hé, se čtyřmi  špičatými laloky  -
připomínající svým tvarem lyru
(odtud vědecké rodové jméno - li-
riodendron). Jednoduché oranžově
bledě-žluté květy připomínají
svým tvarem i rozměry  tulipán,
plody jsou rozpadavé šištice orien-

tované na větvích špičkou vzhůru
s délkou do 6 cm. Kůra stromu po-
někud připomíná kůru lípy.  Zají-
mavé a nezaměnitelné jsou zploš-
tělé listové pupeny s obloukovitou
čepelí.   

Kyselský exemplář je význam-
ný především stářím,  exotickým
původem a botanickým zařazením
(patří k primitivním krytosemen-
ným rostlinám - magnoliovitým).
Neopominutelná je dekorativnost
jak kvetoucího stromu, tak sytě
žlutých listů na podzim. Význam
stromu byl oceněn OŽP MÚ v Bí-

lině do té míry, že strom byl navr-
žen a následně vyhlášen na jaře
v roce 2006 státem chráněným pa-
mátným stromem.

Na Bílinsku  není znám paleon-
tologický nález tohoto rodu (vy-
jma sporného nálezu plodových
šupin v miocénu mostecké pánve),
avšak  Liriodendron je nacházen
v podobě otisků listů v usazeni-
nách svrchního oligocénu (40 - 25
milionů let starých) mezi vulkanic-
kými horninami Českého středo-
hoří a Doupovských hor. 

K. Mach a J. Boršiová

Olistění liliovníku vedle hlavní lázeňské budovy.
VANDALISMUS
V BÍLINĚ

TIFFANY 

Barto‰ se prosadil  na stupnû vítûzÛ
Žalany - Slunečné počasí,

kvalitní výkony a výborná orga-
nizace, to byl 7.ročník  soutěže
tříčlenných  družstev ve střelbě
»O putovní pohár ředitele Měst-
ské policie Bílina v policejním
parkuru«. Na žalanskou střelnici
přijelo 11 družstev a mezi nimi
nechyběl tradiční účastník
BDMP Drážďany. 

Na trať dlouhou 500 metrů na-
stoupila také dvě družstva pořáda-
jících bílinských strážníků.  „Na
první pohled se může zdát, že trať
není náročná, ale po obrátce násle-
duje slušné stoupání. Výkony však
ukazují, že všichni účastníci jsou

dobře trénovaní,“  ocenil ředitel
MP Bílina Marcel Špička.  Před
desátou se vydali na trať  první zá-
vodníci. Nejdříve  startovala druž-
stva a potom jednotlivci.  Ředitel
závodu Karel Obracaník pečlivě
zaznamenával chybné zásahy i ča-
sy a vedoucí organizačního zabez-
pečení Václav Mojžíš se staral
o žaludky závodníků, doprovodu
i pořadatelů.  Pro případ mimořád-
né události nechyběl se sanitou
HNsP Bílina  Marek Haiš. Po vý-
borném výkonu si nakonec odvez-
li putovní pohár strážníci z Litví-
nova. Druzí skončili střelci Auto-
díly Špindler I a třetí byl Bodygu-

ard team.   Bílinští skončili na pá-
tém a osmém místě. Nejrychlejší
byli bodyguardi a nejlépe stříleli
vítězové z Litvínova. V jednotliv-
cích bylo na stupních vítězů stejné
pořadí jako v minulém ročníku
a z bílinských strážníků se tam
probojoval Radim Bartoš.  Druhý
domácí strážník Miloslav Janou-
šek skončil sedmý. Vítězem se stal
Pavel Chaloupecký (SSK Radove-
sice II) před Vítem Krausem (Bo-
dyguard) a Radimem Bartošem
(MP Bílina I).  Nejrychleji běžel
Roman Kaleja (Postoloprty), ale
střelba ho odsunula na šesté místo.
Závodům mezi řadou hostů přihlí-
žel starosta Josef Horáček, zaháje-
ní se zúčastnil místostarosta Milan
Pecháček a nechyběl »anděl stráž-
ný« bílinských strážníků zastupi-
telka Jitka Brejníková.  A ještě se-
stavy  domácích. MP Bílina I - Pa-
vel Krása, Ladislav Janda, Radim
Bartoš, MP Bílina II - Miloslav Ja-
noušek, Martin Obracaník a Petr
Kollár. „Za perfektní organizaci
a výbornou atmosféru zaslouží po-
děkování všechny ženy a muži
v černých uniformách MP Bílina,“
ocenila soutěž zastupitelka Brejní-
ková.        Oldřich BUBENÍČEK
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Balet ZUŠ zazářil ve dvou tanečních vystoupeních.  

BÍLINSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI BELINENSIS  
V pondělí 16. 10. se završí

slavnostním koncertem Belinen-
sis IV další rok vzájemné spolu-
práce příznivců místního kultur-
ního života. Na společenském ve-
čeru opět vedle sebe vystoupí řa-
da našich i hostujících umělců
a souborů -  Pavlína Senič, Irina
Kondratěnko, Raven, Josef
Štágr či Stefany Ruso přijedou
opět potěšit naše diváky v hlediš-

ti i své bílinské kolegy z jeviště.
Na společné vystoupení se opět
těší pěvecký soubor Schola Viva,
dětský pěvecký sbor ZUŠ, Ko-
mořinka, hudební a pěvecký
soubor místního Gymnázia, Klá-
ra Kozlovská a další. 

Atmosféru koncertu Belinensis
si v Městském divadle premiérově
prožije přední evropský alt saxofo-
nista Ivan Myslikovjan a výtečný

kytarista Adam Šmejkal, jež je zá-
roveň učitelem tohoto nástroje na
místní ZUŠ. Slavnostním večerem
nás budou opět provázet místní
učitelé Zdeněk Svoboda a Veroni-
ka Duchoslavová.

Loňské mimořádně pozitivně
přijaté natáčení hudebního CD
města Bíliny i jeho následná obliba
u širokého spektra posluchačů in-
spirovalo tvůrce k jeho „povýšení
o obraz“ a výsledkem roční práce
organizačního týmu HCMB a jeho
přátel je nové DVD BELINENSIS,
které navazuje na vše dobré z mi-
nulého ročníku a k jeho dvanácti
uvedeným písním přibude šest dal-
ších. Kromě materiálů vycházejí-
cích z hudebního CD města Bíliny
obsahuje DVD i několik dokumen-
tů z prostředí bílinského veřejného
života: dokument o našem městě
„Bílina -  perla středohoří“, doku-
ment věnovaný 111. výročí exi-
stence bílinského Sokola, reportáž-
ní dokumenty o Domu dětí a mlá-
deže a Základní umělecké škole či
pohled do nitra Dolů Bílina.

Závěrečným dokumentem na
DVD je reportáž z kulturního domu
Fontána, kde 25. 9. 2006 proběhla
akce, která je krásným dokladem
spolupráce mnoha desítek lidí, kteří
stojí za hudebními slavnostmi Beli-
nensis. Výborný zpěvák a multiin-
strumentalista Raven se totiž rozho-
dl své nové CD nazvané Kamení ne-
tradičně pokřtít dvakrát, v Praze
a v Bílině. Bílinští diváci tak měli
jedinečnou možnost zúčastnit se
koncertu, na němž společně s Rave-
nem, skupinou Neřež, Ivanem Mys-
likovjanem a hostující Stefany Ruso
vystoupila řada bílinských umělců -
country a bluegrassová skupina křáp
v čele s Jindrou Luňákem, sbor a ba-
let bílinské ZUŠ, soubor bílinského
gymnázia, Komořinka a v sólových
vystoupeních pak Klára Kozlovská
a Katka Egermaierová. Důkazem
mimořádně úzkých vztahů je pak
několik unikátních, společně připra-
vených skladeb našich a mimobílin-
ských umělců, jež jsou bonusovým
materiálem DVD.

Za Organizační tým HCMB 
René Štěpánek

Organizační tým: Starosta města Josef Horáček s pěvkyní Pavlínou Senič
zahájili slavnostní část večera. Na snímku s organizačním týmem HCMB
zleva: Zleva Zdeněk Rendl ml., René Štěpánek, Josef Horáček, Pavlína
Senič, Antonín Vincenc, Zdeněk Svoboda, Jiří Kopa. 

Role předkapely skupiny Neřež se s velkým úspěchem zhostila bílinská
skupina Křáp.

Raven a Neřež  - Hlavní hvězdy komponovaného večera - Raven a skupi-
na Neřež.

Neřež a sbor ZUŠ - Sbor bílinské ZUŠ doprovázel Ravena a skupinu Ne-
řež ve skladbě Bubny a píšťaly.

foto v PDF

Tradičně výborné vystoupení předvedl sehraný soubor bílinského gymnázia.
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA ŘÍJEN 2006

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■ Sobota 14. října od 15.00 hodin
Sraz zaniklých obcí - Hetov, Dří-
nek, Radovesice, Lískovice a Choto-
venka. Pořádá Olga Pešková.
■ Sobota 21. října od 19.00 h.
Country bál kapely Křáp
Oslava 15ti let kapely Křáp.
Hosté: COP-  Plzeň, Druhá míza
Vojty Zíchy a Žalost.

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Pondělí 16. října 17.30 a 20.00 h.
Belinensis - 4. ročník bílinských hu-
debních slavností Belinensis. Pořádá
město Bílina. Veškeré informace a
rezervace vstupenek na tel. 777 246
956
■ Úterý 17.října od 19.00 h.
Motýli - Divadelní představení.
Vstupné: 180,-,160,-,120,-,100,- Kč
■ Čtvrtek 19. října od 19.00 h.
Revival Beatles - Live Music Beat-
les Show. Vstupné: 90,- Kč v před-
prodeji, 120,- Kč na místě
■ Čtvrtek 26. října od 19.00 h.
Tracy Lett’s: Zabiják Joe
Bílinské divadelní minimum. Vstup-
né: 39,- Kč

KINO HVĚZDA
■ Středa 11. října od 18.00 hodin
Čtvrtek 12. října od 18.00 hodin
Garfield 2 - USA. Rodinná kome-
die. Vstupné: 50,- Kč
■ Pátek 13. října 18.00 a 20.30 h.
Sobota 14. října 18.00 a 20.30 h.
Účastníci zájezdu - ČR. Komedie
podle M. Viewegha. Vstupné: 65,-
Kč
■ Středa 18. října od 18.00 h.
Čtvrtek 19. října od 18.00 h.
Dům u jezera - USA. Romantický
film. V hlavních rolích Keanu Reevs
a Sandra Bulovo. Vstupné: 65,- Kč
Nevhodné do 12 let
■ Pátek 20. října od 18.00 a 20.30 h.
Sobota 21. října od 18.00 h.
Rychle zběsile: Tokijská jízda
USA. Akční film. Vstupné: 50,- Kč
Nevhodné do 12 let
■ Středa 25. října od 18.00 h.
Čtvrtek 26. října od 18.00 h.
Sexy pistols - USA. Mexiko.Fran-
cie.Akční komedie, western, krimi.
Vstupné:65,-Kč nevhodné do 12 let

GALERIE POD VĚŽÍ
■ Do t31. 10. 2006 potrvá výstava s
názvem OBRAZY - Ján Dvořák
vystavoval v Japonsku, Austrálii,
USA. Je členem sdružení Kolegium
90 se sádlem v Hamburku

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
■ Pondělí 2. října od 16.00 hodin
Vernisáž výstavy
Jak čas letí v Domě dětí
Dětské výrobky, modely, keramika,
fotografie z DDM v Bílině
Výstava potrvá do 18.10. 2006.

KC Kaskáda informuje

Malované písniãky
Příběh setkání malíře Pastelky

a neposedného skřítka Šmodrchy,
kteří se vydávají na cestu svou
vlastní fantazií a představivostí
a objevují tak poetiku i těch úplně
obyčejných věcí.

Tento „veršovaný muzikál“ plný
písniček, básniček, kraťounkých
pidipohádek, vyprávění ve verších
a malování je určen jednak ne-
jmenším divákům, ale i těm školou
povinným, jelikož mnohé z použi-
tých veršů jsou obsaženy ve slabi-
kářích a dalších učebních pomůc-
kách.                                   (zat)

POZVÁNKA KC KASKÁDA

Poslední den v tomto měsíci mohou diváci shléd-
nout v Městském divadle v Bílině známý muzikál
z dílny zpěváka a textaře Michala Davida “KLEO-
PATRA”. Netradiční je tento muzikál hlavně proto, že
ho nastudovali žáci Základní umělecké školy v Mostě.
Hlavní role se bravurně zhostila Andrea Termerová,
loňská vítězka Zlín talentu. Bílinští mohli Andreu také
vidět a slyšet v pořadu Setkání s..., kde byla hostem
Miss ČR Lucie Králové.

Srdečně zveme všechny v úterý 31.října od 19 ho-
din. Vstupné 60 Kč.

MUZIKÁL KLEOPATRA
V BÍLINSKÉM DIVADLE

V Městském divadle vystoupí žáci Základní umělec-
ké školy z Mostu s nastudovaným známým muzikálem
Kleopatra.

Měl jsem tu  možnost shlédnout premiéru muzikálu
a musím říci, že mě příjemně překvapila úroveň celé-

ho vystoupení. Premiéry se zúčastnil i autor muzikálu
Michal David a velmi kladně hodnotil celé provedení.
Muzikál se hraje na živo s mikrofony zvanými mikro-
porty, které mají protagonisté připevněné na hlavě.
Ozvučeno je to samozřejmě hudebními podklady, kte-
ré poskytl Michal David. Představení má samozřejmě
i své kulisy a všichni účinkující hrají v kostýmech.Vše
tak, jako v originále v Praze. Hlavní pěvecké role jsou
obsazeny studenty ZUŠ, kteří se již delší dobu věnují
zpěvu a jsou nositeli mnoha dětských pěveckých oce-
nění, takže pěveckou úroveň má muzikál opravdu vy-
sokou.                              Petr Mácha, KC Kaskáda

THE BEATLES REVIVAL
V sobotu 19.10.2006 od 19.00 h. se v Městském di-

vadle v Bílině představí jedna z nejlepších revivalo-
vých skupin Beatles. Přijďte si poslechnout příjemnou
muziku a zavzpomínat si na největší hity této legen-
dární skupiny.

Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč.
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Jan Dvořák s pražským kunsthistorikem Mgr. Janem Chárou.                   

Vernisáž hudebně doprovázel Adam Šmejkal.                                           

Procházka krajinou snÛ Jana Dvofiáka
Bílinská galerie Pod věží se

stala  útočištěm výtvarných
děl jednoho z předních čes-
kých malířů Jana Dvořáka.
Jeho umění lze shlédnout
v mnoha galeriích i v sou-
kromých sbírkách u nás
i v zahraničí, například
v Austrálii, USA, Japonsku,
Rakousku nebo SRN. Od ro-
ku 1971 je členem Svazu vý-
tvarných umělců a v roce
1990 byl přijat do Unie vý-
tvarných umělců. Ve stejném
roce se stává členem sdruže-
ní Kollegium 90 se sídlem
v Hamburku.

„Svět viděný očima Jana Dvořá-
ka je plný barev, života a harmo-
nické atmosféry. Malíř vyjadřuje
svůj neobyčejně vřelý vztah k pří-
rodě, lidem i výsledkům jejich
práce. Jeho výtvarná řeč je svébyt-
ná, výrazově bohatá, suverénní
v podání, kultivovaná, s vysokou
uměleckou úrovní,“ zhodnotil
kunsthistorik Mgr. Jan Chára
z Prahy, který se také vernisáže
zúčastnil.

Za zmínku určitě stojí, že malíř
Jan Dvořák je uveden v japonském
katalogu světových výtvarných
umělců žijících v Evropě. 

Umělec velkých kvalit, světové-
ho věhlasu, kterého si váží téměř
po celém světě, nevystavuje v bí-
linské galerii každý den. Proto by-

lo velkým zklamáním nejen pro je-
ho obdivovatele a přátele, ale i sa-
motného mistra prostředí, které ho
uvítalo v galerii Pod věží. Společ-
ně s výstavní síní tu totiž sídlí i no-
vě zavedené Ekocentrum.

„Byl jsem velice překvapen, ja-
ké je Bílina krásné město, náměstí,
podloubí nebo zámek a nádherná
radnice. Nápis „Galerie“ každého
hned uhodí do očí a když někdo
vejde do galerie, tak je velice pře-
kvapen. Krásné prostředí a najed-
nou se vám tam objeví centrum
a mezi obrazy je stůl plný prospek-
tů, kde se propagují věci, které ab-
solutně do galerie nepatří. Příroda
ano, ale musím k tomu zvolit
vhodný prostor, kde je na to klid,
ale ne to umístit do galerie. Pokud

někdo přijde do galerie a uvidí na
stěně rozvěšená zvířátka nebo pla-
káty, tak je to odradí a odejdou.
Myslím si, že Bílina tu galerii po-
třebuje a na náměstí pod radnicí je
to jedno z nejlepších míst, kde mů-
že být. Byla by velká škoda to za-
tratit. Myslím si, že představitelé
města jsou natolik erudovaní, že
tuto nešťastnou záležitost budou
řešit ku prospěchu obyvatelstva,“
dodal malíř Jan Dvořák, žák vý-
znamných českých malířů Cyrila
Boudy, Karla Lidického a Martina
Salcmana.

Prodejní výstava s názvem „Ob-
razy“ potrvá v galerii Pod věží do
31. 10. 2006.         Lada Laiblová

Zabiják Joe - novinka Divadelního minima
Dne 27. 6. 2006 jsem navštívila

premiéru hry bílinského Divadelní-
ho minima  ZABIJÁK JOE.

Jde o černou komedii, kdy rodina
nechá zavraždit matku pro její vyso-
kou životní pojistku. K tomu si na-
jmou zabijáka, ale protože nemají pe-
níze, nabídnou mu jako zálohu nej-
mladší dceru.

Hru napsal americký autor Tracy
Letts, premieru měla v roce 1993
v Chicagu.

Režie se ujal Michal Chalupný a na
jevišti se objeví osvědčení herci naše-
ho nedoceněného místního souboru.

Představení bylo totiž vynikající,
jedinečné, perfektní, skvělé.... Jediná
vada na kráse, přítomných bylo asi tak
20 diváků. Věřte, že jsem se opravdu
styděla, když si vzpomenu na vždy
vyprodaná představení pražských hos-

tujících souborů, kdy se chodí pouze
na „ty herce z televize“.

Toto představení hrají i renomovaná
divadla a myslím že by se dalo srov-
návat . Na konci představení jsme se
dočkali i správného divadelního trapa-
su, kdy mnohokrát vyzkoušená pisto-
le klasicky selhala, takže herci umíra-
li bez výstřelů.

Hra je dosti brutální co se týče vy-
jadřování a i některých scén (proto je
na plakátech uvedena přístupnost od
15ti let věku), ale k ději to prostě pat-
ří a zapadá jako správný klíč do správ-
ného zámku.

Pokud se chcete přesvědčit na
vlastní oči doufám, že bude uskuteč-
něno další představení po prázdni-
nách,na které se snad dostaví více zá-
jemců o kvalitní divadlo.

A. Baumgartnerová

Z KULTURY • Z KULTURY • Z KULTURY • Z KULTURY • Z KULTURY • Z KULTURY • Z KULTURY
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Z dopisÛ na‰ich obãanÛ...
MÍSTO SILNICE,
TANKODROM

Zhruba před dvěma roky jsem
se obrátil na přestavitele našeho
města se žádostí o vybudování ko-
munikací a veřejného osvětlení
v garážích Za Chlumem (u pasov-
ky). Od té doby uteklo už hodně
vody, ale radní na zcela oprávněné
požadavky a problémy občanů ne-
slyší nebo nechtějí slyšet. Výstav-
ba garáží v této lokalitě proběhla
už téměř před 30ti lety a investice
sem byly jen velmi minimální.
Můžu vám říci, že jít si pro auto
v ranních hodinách v zimním ob-
dobí kdy je ještě tma je tak trochu
dobrodružství při kterém riskujete
zlomení nohou na přístupové ces-
tě, která je doslova v kritickém sta-
vu a připomíná tankodrom. Letos
se navíc páni radní rozhodli, že už
nebudou ani zajišťovat sekání trávy
v této lokalitě, aby to tam vypada-
lo jako v opravdové džungli. Pře-
stože žijeme v 21. století vlastnit
garáž v Bílině u pasovky znamená
vrátit se do období první republiky
kdy ještě nebylo vybudované ve-
řejné osvětlení a lidé si svítili pet-
rolejovými lampami. Už jsem zde
zaznamenal i pohyb bezdomovců,
kteří přespávají v opuštěných gará-
žích a páchají zde trestnou činnost.
Argumenty typu, že na to nejsou
finanční prostředky jsou velmi sla-
bé, když se například budují spor-
toviště, která jsou sice taky potřeb-

ná, ale v první řadě by měly být
peníze vynaloženy na základní po-
třeby občanů. Asi za měsíc se bu-
dou konat komunální volby a tak
doufám, že zastupitele, kteří se
takto staví k potřebám svých voli-
čů už nikdo nezvolí. 

S pozdravem nespokojený da-
ňový poplatník.       Karel Srstka

Samozřejmě si uvědomujeme, že
cesty u všech garážových uskupení
nejsou dobré. Někde jsou lepší

a někde horší. Tento stav vyžaduje
nápravu, ale pokud to vezmu z fi-
nančního hlediska nejde o statisí-
ce, ale už o miliony. Bílina má
těchto garážových uskupení něko-
lik. Například na Bořeňské, Za
Chlumem i garáže u pasovky, kte-
ré byly předmětem kritiky pana
Srstky. Máme zpracované jednodu-
ché projektové dokumentace i s vy-
číslenou finanční částkou na opra-
vy cest mezi garážemi. Projektová
dokumentace týkající se cest u ga-

ráží bude předmětem investičního
plánu na příští rok. Také bude zá-
ležet na tom, jak se k celé záleži-
tosti postaví rada města a zastupi-
telstvo, protože se budou hledat
priority a volit důležité a méně dů-
ležité akce, ale snaha tady určitě
bude. První snahou bylo, že právě
u garáží pod pasovkou se udělala
jedna komunikace zhruba za 700
tisíc výhradně ze sponzorských da-
rů s částečným přispěním města.
Tam je potřeba zdůraznit, že se za
sponzorské dary zasloužil starosta
Josef Horáček. 

Předmětem kritiky pana Srstky
také bylo, že si MTSB nevšímají
přebujelé zeleně, která se ve velké
míře vyskytuje okolo garáží. Na to
jsme reagovali okamžitě a dnes už
je okolí garáží zkulturněné. Pose-
kání plevelu, ale odhalil další pro-
blém a tím jsou černé skládky. Jde
především o nebezpečný odpad ja-
ko jsou zaolejované filtry, různé
zbytky karoserií a jiných nepotřeb-
ných věcí. Každý rok nás stojí li-
kvidace černých skládek 60 až 70
tisíc. Na požádání přistavujeme
kontejnery, vyklízely se opuštěné
garáže, které nás stály desítky tisíc
korun. Chtěl bych proto apelovat
na garážníky, aby se i oni přičinili
a neukládali nebezpečný odpad na
různá místa kolem garáží. Potom
za to platíme všichni.

Místostarosta 
Milan Pecháček

Nov˘ bodov˘ systém - JJJJ íííí zzzzddddaaaa     nnnnaaaa     ddddáááá llll nnnn iiii cccc íííí cccchhhh
Paragraf 41, odst. 8

Pokud hustota provozu na
dálnici a rychlostní silnici
o dvou a více jízdních pruzích
v jednom směru jízdy vyvolá
vznik kolony stojících vozidel,
jsou řidiči souběžně jedoucích
vozidel povinni před zastavením
vozidla vytvořit mezi sebou je-
den průjezdný jízdní pruh široký
nejméně 3,0 m pro průjezd vozi-
del s právem přednosti jízdy, je-
li v jednom směru jízdy tři a ví-
ce jízdních pruhů, sníží vzájem-
ný boční odstup řidiči vozidel
v levém a středním jízdním pru-
hu nebo středních jízdních pru-
zích. Řidiči jedoucí v krajních
jízdních pruzích v jednom smě-
ru jízdy mohou při vytváření
průjezdného jízdního pruhu vjet
na krajnici nebo na střední dělí-
cí pás. Řidičům ostatních vozi-
del je vjezd do pruhu pro prů-

jezd vozidel s právem přednosti
jízdy a jízda v tomto pruhu zakázá-
na: toto neplatí pro vozidla vlastní-
ka pozemní komunikace a vozidla
technické pomoci.

Mezi nová, ale důležitá a bohužel
v praxi v budoucnu určitě často
používaná pravidla bude jistě patřit
povinnost řidičů vytvořit bezpeč-
nostní pruh na dálnici či víceproudé

rychlostní   silnici   při   dopravní
zácpě. Motoristé dojíždějící ke ko-
loně jsou povinni zastavit takovým
způsobem, aby mezi nimi byl do-
statečný boční odstup pro projetí
vozidel hasičů, sanitky, policie.

Na dvouproudé dálnici je to jas-
né, motoristé zajedou co nejvíc ke
kraji (v rychlém pruhu ke svodi-
dlům, v pomalém k odstavnému

pruhu). Na tři a víceproudé vo-
zovce se bezpečnostní pruh vy-
tváří vždy mezi nejrychlejším
pruhem a tím od něj vpravo. Do-
sud dělali takový pruh řidiči do-
datečně, tedy tehdy, když za-
slechli blížící se sirénu. Je samo-
zřejmé, že se tím průjezd těchto
vozů s předností v jízdě zpoma-
loval.
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HC Draci Bílina - HC Slovan Louny  7:2 (3:0, 1:1, 3:1)

SK SIAD Bílina - FK Lovochemie Lovosice 1:0 (0:0)

Sokol Pokratice - SK SIAD Bílina  0:3 (0:1) 

HC Roudnice  -
HC Draci Bílina
6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Roudnice nad Labem - Výbor-
ný hokej i divácká kulisa, ale i řa-
da vyloučených a emoce v závěru.
Bílina začala svižně, ale hned od
začátku začalo vylučování. První
branku vstřelili domácí při přesi

lovce. V 8.min. zlikvidoval bí-
linský Husák nájezd Nováka
a z protiútoku Kubinčák vyrovnal.
Rychlé útoky se střídaly na obou
stranách a Bílina měla mírně na-
vrch, ale další branku nepřidala.
Závěr třetiny hráli Draci ve třech
a domácí přidali třetí branku. Vý-
borný hokej.

Hokej pokračoval i ve druhé tře-
tině. V polovině utkání snížil Šeši-
na. Ale vzápětí domácí opět vedli
o dvě branky.  V poslední třetině
již nedal rozhodčí Volf Bílině šan-
ci na zvrat. Ve 44.min. měl nejdří-
ve příležitost Šešina a potom ne-
pískal rozhodčí faul na bílinského
hráče. Kapitán Goga protestoval
a dostal 5+2+do konce zápasu. Při
hře 4 na 4 ještě snížil Růžek.  Dal-
ší kuriozita přišla ve 47. min. Při
střídání zahájil rozhodčí hru a po-
trestal Bílinu za větší počet hráčů
na ledě. Třetí přesilovku domácích
využil exsparťan Žemlička.

Vzápětí hráli Draci znovu dvě
minuty ve třech. Jen se ubránili de-
finitivně rozhodl Šrek. 

Po zápase trenér  Vladimír Ma-
chulda hráčům za statečný výkon
poděkoval. „Proti způsobu řízení
zápasu rozhodčím Volfem podáme
oficiální protest,“ řekl nám Ma-
chulda. 

Branky: 3., 20., 51. Šrek, 17.
Wágner, 30. Sailer, 48. Žemlička -
8. Kubinčák, 30. Šešina, 46. Rů-
žek.

Sestava:  Husák - Goga, Křížek,
Hošek, Boháček - Šešina, Král,
Kousek - Závada,  Kubinčák, Mi-
kolášek - Raichl, Růžek, Srbek.

(ob)

ODDÍL BIKROSU BMX - BÍLINA

Bílina - Reparát za úvodní po-
rážku v soutěži složili Draci s ús-
pěchem Jistotu jim dal chomutov-
ský brankař Husák, který se v Bíli-
ně objevil na střídavý start. Hned
v úvodu se trefil mezi betony Šeši-
na, ale potom se střelba ze hřiště
vytratila.  Blížila se polovina třeti-
ny, když Kubinčák nahrál přesně
před branku Hoškovi a ten lehce
zasunul. Vzápětí nastřelil Srbek
tyčku. Po dorážce Raichla to bylo
již o tři branky a v poslední minu-
tě nastřelil ještě další tyčku Bohá-
ček.    

Úvod druhé třetiny patřil Bílině,

ale kanonáda branku nepřinesla.
Hra se zrychlila, hrálo se od bran-
ky k brance.   Draci zvýšili po
hrubce obrany hostů Kubinčákem.
Ale Louny nerezignovaly, nejdříve
se překonával brankař Husák
a v závěru se Louny dočkaly Čer-
víčkem. Úvod poslední třetiny
odehráli hosté v oslabení a toho
Draci využili. 

Nejdříve po akci Kučera - Ku-
binčák - Mikolášek a potom se tre-
fil mladý Gergel.  To již hráli do-
mácí v pohodě. Raichl nastřelil
tyčku a potom zlikvidoval nájezd
Husák. Na 7:1 zvýšil po přihrávce

Gergela další mladík Kalkus. Tre-
nér Vladimír Machulda byl po zá-
pase stručný, ale spokojený:
„Skvělý kolektivní výkon všech
hráčů podpořený výborným výko-
nem brankaře.“ 

Branky: 3. Šešina, 9. Hošek,
15.Raichl, 36. Kubinčák, 43. Mi-
kolášek, 45. Gergel, 54. Kalkus -
38. Červíček, 55. Vaic.

Sestava: Husák - Goga, Baum-
ruk, Hošek, Boháček, Meixner,
Kučera - Šešina, Král, Kousek -
Závada, Kubinčák, Mikolášek -
Raichl, Růžek, Srbek - Gergel,
Kalkus.                                 (ob)

Bílina - V důležitém zápase o čelo tabulky porazi-
la Bílina  druhé Lovosice a vedla soutěž o čtyři body.
Úvod patřil hostům. Hned ve 2. min.  se řítili dva lo-
vosičtí na brankaře Pohla, ale nezakončili. V 10. min.
hostující útočník přestřelil snad ze tří metrů.  Hrálo se
slušně a divák si mohl užívat fotbalu.  Domácí se
ozvali po půl hodině hry. 

Nejdříve Krejčí z pravé strany střílel těsně vedle a
potom Bečvařík přehodil brankaře, ale lovosický
obránce vykopl míč z brankové čáry. Druhý poločas
již byl v režii Bíliny. 

V 55. min. centroval Moravec a Sirovatka trefil hla-
vou tyč. V 70. min. hlavičkoval nad Kučerka. Roz-
hodnutí přišlo deset minut před koncem. Sirovátka byl
faulován před velkým vápnem, rozhodčí ponechal vý-

hodu a další faul na Krejčího již znamenal penaltu. Tu
proměnil brankař Pohl.   

„Lovosice byly kvalitním soupeřem, ale štěstí se
tentokrát obrátilo k nám.  Výborně zahrál opět Šulek,
ale i Hasal a Bečvařík a v brance Pohl. Novák oběta-
vě nastoupil přes střevní potíže. Byl to bojovný výkon
celého mužstva a Pohl jako kapitán vzal v rozhodují-
cím okamžiku zodpovědnost na sebe“ ocenil prezi-
dent bílinských Petr Arpáš.  Trenérský tandem  Jiří
Engl - Ladislav Váňa vede Bílinu cílevědomě k návra-
tu do kraje.  

Branka: 80. Pohl (PK).
Sestava: Pohl - Šulek - Bari, Hasal, Bečvařík - Ku-

čerka, Moravec, Novák, Špadrna (84. Hojka) - Siro-
vátka (81. Magyár), Krejčí.                                (ob)

Litoměřice - Domácí byli  hlav-
ně v prvním poločase   vedoucímu
mužstvu tabulky vyrovnaným sou-
peřem.  Branky se dočkala Bílina
až před přestávkou, když se po při-
hrávce Sirovátky trefil Šulek.   Ve
druhém poločase byl již rozdíl ve
výkonnosti větší. Nejdříve Krejčí
unikl po pravé straně a z centru se
netrefil Novák. Ale z trestného ko-
pu se již nemýlil. Domácí dostali
šanci v 66. min. Po nastřelené ruce
Nováka se kopala penalta, ale Ře-
bíček trefil jen břevno.   Hosté vy-
lepšili výsledek až v nastavení,
když po rohu se hlavou trefil Ha-
sal.  Bílina přes vedení v tabulce se

v posledních zápasech nemůže
chytit. Trenér Jiří Engl probíral po
zápase „s radou starších“ Pohl,
Novák, Šulek změny v sestavě,
které by se mohly realizovat v dal-
ším zápase doma s Lovosicemi.
„Pokračovali jsme v nevýrazné
hře. Někteří hráči se trápí, nejde
jim to.  Hra se zlepšila ve druhém
poločase, když jsme Honzu Nová-
ka stáhli do středu zálohy a Radim
Šulek si to měl s kým dát.  Ten
odehrál dobrý zápas, rozehrávka
šla přes něj.  Pokratice byl asi nej-
slabší soupeř a nedokázali jsme ho
přehrát.“  hodnotil výkon trenér Ji-
ří Engl. Ještě na podzim by se mě-

la Bílina objevit v nových dresech
díky sponzorské dvojici Arpáš -
Köhler. „Hrajeme stále v mostecké
kombinaci a to nejsou naše barvy.
Když nám sponzoři zakoupí mod-
robílé, budeme se zase cítit jako
Bílina a to by nám mělo zvednout
sebevědomí. A konečně snad po-
stoupíme do krajského přeboru,“
uvedl kapitán Klaus Pohl.

Branky: 43. Šulek, 59. Novák,
90.+2. Hasal.

Sestava: Pohl - Bartl (73. Magy-
ár), Hasal, Bari, Mergl - Krejčí,
Šulek, Špadrna (28. Sirovátka, 73.
Hojka), Bečvařík - Novák, Mora-
vec.                                     (ob)

Stále ještě letní počasí uvítalo o uplynulém víkendu
účastníky bikrosových závodů BMX v Praze Řepích, a to
pokračováním pohárových soutěží. Oddíl BMX z Bíliny
zde měl tradičně silné zastoupení a jak je již v letošní
podzimní části zvykem, odvezl si krásná „bednová“
umístění. 

Zkouška ohněm ovšem čeká ty nejlepší z nich, a to
účastí na nadcházejícím mistrovství republiky, které se ko-
ná v sobotu 30. 10. v Uničově na Moravě. Držme palce.

Českomoravský pohár v bikrosu BMX - Praha Ře-
py - Kategorie do 6 let 3. místo Špetová Adéla do 12 let
3. místo Chalupný Matěj

Český pohár v bikrosu BMX - Praha Řepy
Kategorie do 6 let 2. místo Špetová Adéla 3. místo Kři-

van Pavel do 10 let 2. místo Korous Jiří  do 12 let 3. mís-
to Chalupný Matěj MTB Hobby 1. místo Chalupný Zde-
něk.                  Za organizaci AVZO BMX Bílina

předseda/trenér Chalupný Zdeněk
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OKÉNKO BÍLINSKÉ HÁZENÉ

TJ Chlumec - SK SIAD
Bílina   2:3  (1:1)

Chlumec - Stále o čtyři body vedla Bílina
po 10. kole 1. A třídu.  V Chlumci předved-
la kvalitní výkon  a přes těsný výsledek mě-
la zápas pod kontrolou. Domácí měli šanci
hned v úvodu, kdy po chybě Mergla běžel
domácí útočník sám na Pohla, ale ten zasáhl
úspěšně. V 16. min. zatáhl míč po levé stra-
ně Mergl, přihrál před branku a Bari přestře-
lil.  Hosté se dočkali po půl hodině. Novák
přihrál přesně Sirovátkovi a ten krásnou
střelou na zadní tyč zavěsil.  Bílina se však
neradovala dlouho, po rohu Hasal neuhlídal
domácího hráče a ten hlavou vyrovnal.  Bí-
lina šla znovu do vedení, když opět Novák
vyslal dopředu Bečvaříka  a ten s přehledem
skóroval.  Ale ještě nebylo rozhodnuto, po
rychlém brejku bylo opět vyrovnáno.  Čtyři
minuty před koncem unikal Bari a po faulu
brankaře proměnil Pohl penaltu.  „Byli jsme
lepší, oni jen nakopávali míče dopředu a mi-
mo našich chyb, si šance nevypracovali,“
viděl zápas dlouholetý hráč Petr Procházka.
„Mužstvo má potřebnou kvalitu a tvoří se z
něho i dobrá parta. To je dobrý předpoklad
pro naši snahu o návrat do kraje,“ hodnotil
současný prezident Petr Arpáš.   

Branky Bíliny: 32. Sirovátka, 71. Bečva-
řík, 86. Pohl.

Sestava: Pohl - Bečvařík, Šulek, Hasal,
Mergl - Špadrna, Novák, Moravec, Kučerka
(90. Mašata) - Sirovátka (82. Magyár), Bari
(90. Bartl).                                         (ob)

Korfbalový klub Kaskáda Bílina zahajuje
svojí domácí soutěž, celostátní ligu starších
žáků již tento měsíc.Los jim do skupiny „A“
přidělil tyto soupeře: KC Třeboň, SK Bělá
pod Bezdězem, TKC Děčín a SKK České Bu-
dějovice.

„Od letošního ročníku hrajeme již v katego-
rii starších žáků,takže si moc velké ambice ne-
slibujeme.Jsem ve skupině nejmladší,jelikož
jsme ještě na jaře hráli za mladší žáky.Sport je
již takový,ale určitě se budeme snažit o co nej-
lepší výsledky“ řekl nám předseda klubu a tre-

nér v jedné osobě Petr Mácha.Bílinské korfba-
listy tak čeká těžká sezóna proti o mnoho star-
ším hráčům a hráčkám.Poslední sezóna byla
velmi úspěšná,jelikož skončili bílinští na
4.místě v republice a mezinárodní turnaj v Am-
sterdamu vyhráli ve dvou věkových katego-
riích.

Bílinští korfbalisté mají své sídlo na ZŠ Alés-
ká,kde trénují a hrají své zápasy.“Paní ředitelka
Holková nám vychází velmi vstříc a jsem rád,že
máme možnost kde trénovat a hrát své zápasy“
dodal závěrem Petr Mácha.

Dne 10. 9. 2006 se konal na Tyršově zahradě
mistrovský turnaj starších žákyň. Naše děvčata
se tu střetla s celky: Severky Ústí nad Labem,
Mimoně, Mostu a Spartaku Ústí nad Labem.
Hrálo se za velmi pěkného počasí , s velkou bo-

jovností a s hojným počtem diváků. Bílinské
dívky v této soutěži teprve získávají první zku-
šenosti, bylo tedy velmi těžké postavit se do bo-
jů proti již ostříleným soupeřkám. Sice jsme ne-
zvítězily ani v jednom z utkání, ale zkušenosti,

které jsme získaly, jsou pro nás velmi cenné.
No a teď už jen zbývá popřát našim děvčatům:
„ Hurá do dalších bojů!“

Za oddíl SK Siad Bílina zapsala: 
Jana Kalašová

Korfbalov˘ klub Kaskáda Bílina

Snímkem se vrací-
me k úspěšnému tur-
naji v holandském
Amsterdamu.Venkov-
ního turnaje se zú-
častnilo za dva dny
více než stovka týmů
ve všech věkových
kategoriích.

Korfbalový klub
Kaskáda Bílina přij-
me do svých řad 1-2
sportovně nadané dív-
ky ve věku 10-13
let.Tréninky jsou kaž-
dý pátek od 16 hodin
v tělocvičně na zá-
kladní škole Aléská.
Informace u trenéra
na tel. 777 938 731 -
pan Mácha.


