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Mûsto Bílina bude na DVD
V rámci širší propagace města

bude zahájen 1. března projekt
„Město Bílina - centrum cestov-
ního ruchu a lázeňství“. Ukonče-
ní projektu se plánuje 30. 6.
2006. V rámci tohoto projektu
proběhne i konference partner-
ských měst v době od 22. 6. do
26. 6. 2006. Této konference se
zúčastní zástupci partnerských
měst z Dippodiswalde (Němec-
ko), Bilgoraje (Polsko), Saeby
(Dánsko), Nowowolynsk (Ukra-
jina)  a dále zástupci měst, která
mají zájem o spolupráci, a to
z Kelme (Litva), Stropkova (Slo-
vensko) a Crailsheimu (Němec-
ko).

„Dne  15. února byla  Krajským
zastupitelstvem Ústeckého kraje
schválena dotace na projekt „Měs-
to Bílina - centrum cestovního ru-
chu a lázeňství“. O dotaci ve výši
1 800 000 Kč požádalo město
s tím, že  25 % bude hrazeno
z městských prostředků.  Projekt je
rozdělen do několika  etap. V první

etapě se počítá s natočením DVD,
které bude obsahovat historii Bíli-
ny, ekologii, průmysl, přírodní bo-
hatství, sport, kulturu, školství,

zdravotnictví a profily partner-
ských měst. Při natáčení tohoto
DVD předpokládáme spolupráci
i s ostatními institucemi ve městě,“

uvedl tajemník MěÚ Ladislav
Kvěch.

V souvislosti s tímto projektem
je důležitá příprava tisku a distri-
buce regionálních a místních pro-
pagačních materiálů, jako jsou na-
příklad brožury, skládačky nebo
výstavní panely. V poslední etapě
jsou zahrnuty semináře a sympozia
o cestovním ruchu ČR na regionál-
ní úrovni.                              (lal)
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Bílinská radnice vs. lidská práva
10. března se uskuteční již poněkolikáté

akce Vlajka pro Tibet z iniciativy občan-
ského sdružení Lungta vyjadřující solida-
ritu s oběťmi čínské násilné okupace Tibe-
tu. Tedy solidaritu zbytku tibetského náro-
da a jakousi formální podporu tamní kul-
tuře, způsobu života a snahám o navrácení
suverenity dříve nezávislému státu, nyní
autonomní oblasti Číny. Již poněkolikáté
zhruba tři sta radnic a magistrátů po celé
republice vyvěsí na podporu Tibetu tibet-
skou vlajku, čímž je jasně dán najevo ne-
souhlas s násilnostmi, okupací a genocidou
v režii čínského komunistického systému
vůči tibetskému národu.

Tradičně jako každý rok tibetská vlajka na bí-
linské radnici viset nebude, čímž naopak bílinští
radní již poněkolikáté občanům města dali jasně

na vědomí, že se s čínským komunistickým
systémem ztotožňují, násilnou okupaci podporu-
jí a genocidu schvalují. Žádosti občanského
sdružení Lungta o vyvěšení tibetské vlajky na bí-
linské radnici nebylo vyhověno, radní pouze
vzali na vědomí, že se letos uskuteční 47. výročí
povstání tibetského lidu vůči čínské okupaci je-
jich státu. Takovýto postoj vypadá jako výsměch
Lungtě, tedy neziskové dobrovolné organizaci
usilující o dodržování lidských práv.

Rada města Bíliny má devět členů, z čehož
dvě místa na základě koaliční dohody z roku
2002 zaujímají komunisté, od kterých se pod-
pora Tibetu neočekává. Zbývá ovšem dalších
sedm členů, od kterých by se podpora očekávat
dala. Bohužel nikoliv. Bojkotem akce Vlajka
pro Tibet dokazují, že morální názor a kritický
postoj vůči nelidskému jednání je jim lhostejný.

Nabízí se tedy ihned několik úvah: Není takhle
náhodou většina bílinských radních bývalými
komunisty, kteří zůstávají uvažováním pozadu
a členství v demokratických stranách zneužíva-
jí pouze ke svému uchycení se, tedy k prospě-
chářství? Jakpak asi hlasoval v tomto případě
náš pan starosta, který při každé příležitosti
zdůrazňuje svou nezávislost? Je pan starosta
opravdu tak nezávislý anebo je manipulován,
a tudíž závislý na místní četné komunistické
mase? Hlasoval pan starosta pro zamítnutí žá-
dosti proto, že mu komunisté slíbili setrvání ve
své funkci další volební období anebo byl jeden
z těch, kteří s vyvěšením tibetské vlajky na bí-
linské radnici souhlasili? 

A co na to Jan Tleskač? Ztotožňuje se s naši-
mi radními v otázce týkajících se základních
principů lidských práv?              Michal Mlej

Milý Michale Mleji, 
Od našeho seznámení, přibliž-

ně před dvěma lety, se zájmem
sleduji Tvůj „boj za lepší svět“.
Za tu dobu jsem nabyl přesvěd-
čení, že Tvé konání vede upřím-
ná snaha nebýt lhostejný k nega-
tivním stránkám lidského bytí a
to počínaje naším městem až po
záležitosti týkající se problémů z
opačného konce planety. Ač si
velmi vážím Tvé snahy posouvat
věci lepším směrem, nemohu bo-
hužel souhlasit s  argumenty, ja-
ké jsi k tomu zvolil. Mé odpově-
di na otázky, jež jsi svým otevře-
ným dopisem nastolil, vedu sna-
hou objasnit celou záležitost do
objektivnějších souvislostí. 

Existenci bezpráví v Tibetu na
zasedání Rady města nikdy nikdo
nezpochybnil, naopak žádost o vy-
věšení vlajky vyvolala širokou dis-
kuzi o násilí a nelidskosti, jež su-
žuje svět. A především o reálných
možnostech, které máme k jeho
nápravě. Vyvěsit solidárně zástavy,
nejlépe všem utlačovaným náro-
dům, by přitom nebylo až tak ob-
tížné. Na potřebnosti pomoci i u
dalších diskriminovaných bychom
se jistě shodli. Tímto absurdním
příkladem nechci celou věc zleh-
čovat, ale argument, že nevyvěšení
Vlajky pro Tibet dává najevo vý-
směch organizaci Lungta, podporu
násilné okupaci a schvalování ge-
nocidy, je bohužel tragikomičnosti
ještě blíže.

Jinou kapitolou je stále rozšíře-
nější postoj: „nepodpořili jste tuto
naši dobrou věc - jste špatní lidé“.
Neschválit žádost organizaci za-
stupující menšiny, utlačované, po-
stižené atd. dnes přináší riziko na-

Z Va‰ich dopisÛ...

Otevfiené odpovûdi na otevfien˘ dopis
řčení z xenofobie, rasismu, nehu-
manity atp. v nebývalé míře. Spo-
jení Vlajky pro Tibet s morálním
soudem starosty a členů Rady
města již touto cestou jde. O prio-
ritách při výběru bohulibých akcí
Městem Bílina, jichž každoročně
podporuje desítky, lze široce dis-
kutovat. A nejlépe v atmosféře
„Kdo nejde s námi, ještě nemusí jít
proti nám“.        Zdeněk Rendl ml. 

Člen Rady Města Bíliny za ČSSD

• • •

Vyjadřovat solidaritu je jistě
věc, která si zaslouží ocenění.
Ovšem otázkou zůstává, že každý
má jinou představu, komu solidari-
tu projevit.  A je také důležité, zda
ji projevujeme doma nebo v zahra-
ničí. V tomto případě, na který re-
aguje pan Mlej, se jedná o zahra-
niční solidaritu. A může překvapit,
že svůj názor vydává za jediný
správný a podivuje se, že v tomto
případě rada města nehlasovala
jednotně.  A hned dodává, že to je
výsměch občanskému sdružení
Lungta, které bojuje proti „násilné
okupaci Tibetu“.  A neopomene
dodat, že vše je v režii čínského
komunistického systému vůči ti-
betskému lidu.  Nakonec pan Mlej
může být rád, že komunisté jsou,
proti komu by jinak vedl své kam-
paně.   Nemusí ani litovat toho, že
v radě města jsou dva komunisté.
Kdyby zde vládla jeho demokra-
cie, tak by jich muselo být více,
když mají více než třetinové za-
stoupení v zastupitelstvu.  S úsmě-
vem vyznívají jeho domněnky, kdo
co komu slibuje.  V jeho demokra-
cii sestavují vládu nejsilnější stra-
ny.  A to jsou v Bílině „bohužel“

pro pana Mleje komunisté.  Prostě
a jednoduše. Většina radních ne-
měla názor jako pan Mlej, ale o
tom je dobře informován.  Proto
chápu tento článek jako snahu o
zviditelnění před komunálními
volbami. Ani Česká republika ne-
má ráda, když se jí cizí organizace
vměšují do záležitosti Matiční uli-
ce či Chánova. 

Oldřich Bubeníček
Člen Rady Města Bíliny za KSČM

• • •

Vážený pane Michale Mleji,
v první řadě bych Vám rád po-

děkoval za dopis, který podobně
jako široká škála Vašich dalších
aktivit jasně svědčí o tom, že
Vám veřejný život v Bílině není
lhostejný, ba naopak, jste jedním
z jeho aktivních spolutvůrců.
Nicméně snad kromě prvního
odstavce bohužel nemohu sou-
hlasit s jeho obsahem.

Vyvěšení tibetské vlajky, jež je
formálním přihlášením k Vámi po-
psané akci Vlajka pro Tibet je do-
brovolnou deklarací osobního po-
stoje vyjadřujícího solidaritu s oku-
povaným Tibetem a jeho obyvateli.
Jako pracovník společnosti Člověk
v tísni, která v naší zemi zveřejnila
zprávu o stavu dodržování lidských
práv v této oblasti, jsem rovněž po-
važoval připojení se ke zmiňované
akci za samozřejmé minimum,
jímž je možné alespoň formálně a
na dálku poslat vzkaz o solidaritě a
podpoře lidem, s nimiž nás v urči-
tých ohledech pojí obdobná histo-
rická zkušenost. Osobně rovněž cí-
tím smutek, že Rada města jako ce-
lek tento postoj nesdílí. 

Interpretaci hromadného nepři-
pojení se k akci občanského sdru-

žení Lungta jako výsměchu její
činnosti, či dokonce jako vyjádření
podpory čínskému komunistické-
mu systému, násilné okupaci a ge-
nocidě v Tibetu však považuji za,
mírně řečeno, unáhlené a nesolid-
ní. Vězte, že hlasování rady města
o tomto bodě předcházela dlouhá
diskuze, v níž z žádné strany nepa-
daly argumenty podporující Vaše
nařčení a vznesený návrh nebyl
přijat pouze velmi těsně.

RM na svých zasedáních rozho-
duje o míře podpory mnoha akcím
či aktivitám, které lze jednoznačně
vnímat jako bohulibé, nicméně její
prostředky a možnosti jsou omeze-
né a v mnoha případech je tak nu-
cena dané aktivity pouze vzít na
vědomí, což však ještě nemusí
vždy neznamenat, že ten kdo ne-
podpořil dobrou věc je nositelem
špatných úmyslů či špatným člově-
kem. Tímto zjednodušováním bys-
te se bohužel mírně přiblížil způ-
sobu argumentace představitelů
politických systémů, proti nimž se
svými aktivitami jednoznačně vy-
jadřujete.

Vážený pane Mleji, jak jsem již
výše uvedl, podpora akci Vlajka
pro Tibet je věcí dobrovolné dekla-
race osobního postoje, který nepo-
chybně se svými kolegy vyjádříme
vyvěšením tibetské vlajky na kan-
celáři pobočky společnosti Člověk
v tísni v Bílině, prosím, připojte se
i Vy na místě, kde budete mít tu
možnost. 

Přeji Vám mnoho úspěchů ve
Vaší další činnosti.

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
Člen Rady Města Bíliny

za SNK



V závěru roku
2004 byla usta-
novena zastupi-
telstvem Lázeň-
ská komise a je-
jím předsedou
ing. Karel Ma-
tuška. Komisi

tvořili zástupci jednotlivých poli-
tických stran. Ing. Karel Matuška
na zastupitelstvu konaném 16. 2.
2006 zhodnotil činnost Lázeňské
komise a žádal o sestavení komise
nové, která by se měla skládat mi-
nimálně ze dvou odborníků pře-
vážně z oblasti ekonomické a ob-
chodní. Komise měla za cíl nechat
zpracovat podnikatelský záměr,
studii o proveditelnosti a informač-
ní memorandum.

Lázeňská společnost svou úlo-
hu splnila a město ustanoví komisi
novou, která již začne jednat přímo
s investory. Výběr odborníků nebu-
de lehký jak v otázce finanční, tak
personální, ale musíme zajistit,
abychom byli důstojnými partnery
při prezentaci s  budoucími inves-
tory.

Chtěl bych pozvat občany
města Bíliny na diskuzní pořad
„Horké křeslo“, který se bude
konat 23. března 2006 od 16.00
hodin v Městském divadle. Dis-
kuze na téma strategický plán
rozvoje města, obchodní cen-
trum, dotace, lázně, obchvat,
Radovesická výsypka, rozmáhá-
ní se dopravních přestupků a je-
jich řešení.
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Slovo
starosty mûsta
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J. ŠUBERTOVÁ,
55 let, důchodkyně: 

„V politice se moc ne-
orientuji, ale pokud by
to Tibeťanům pomoh-
lo, tak proč bychom
jim vlajkou nemohli
vyjádřit solidaritu,
zvláště pokud je tamní
lid prý utlačován.“

S. SURANIOVÁ, 
36 let, nezaměst.: 

„Ne. Nechápu proč
bychom měli vyvěšo-
vat vlajku cizího státu.
Neděláme to ani v pří-
padě jiné země. Soli-
daritu může každý vy-
jádřit po svém a ne jen
vlajkou.“

R. ŽÁČKOVÁ, 
25 let, nezaměst.: 

„Netuším. Nechala
bych rozhodnutí na
každém zvlášť. Pokud
chce projevit solidari-
tu, ať vlajku vyvěsí.
Město bych do toho
asi ale nezapojovala.“

I. DRÁBKOVÁ, 
22 let, studentka: 

„Určitě mělo. Kdo jiný
by se v tomto směru
měl více angažovat
než představitelé měs-
ta. Ti by měli vlajku
vyvěsit pravidelně,
aby vyjádřili solidaritu
s tibetským lidem.“

J. SÜSSER, 
49 let, dělník: 

„Ano. Město by mohlo
podobným způsobem
Tibetu vyjádřit solida-
ritu, stejně jak to děla-
jí i jednotlivci nebo or-
ganizace. Vždyť jde
jen o symbolickou
podporu.“ 

M. BROŽ, 
25 let, student:

„Jistě. Utlačovanému
Tibetu by se solidarita
měla každoročně vy-
jadřovat. Vyvěšení je-
jich státní vlajky je to
nejmenší, co město
pro tamní lid může
udělat.“

Myslíte si, Ïe by mûsto mûlo vyjádfiit solidaritu Tibetu vyvû‰ením jejich státní vlajky?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

Starosta Horáãek podpofiil projekt POLIS pro sociálnû slabé lidi
Člověk v tísni představil na

tiskové konferenci 7. února pro-
jekt POLIS, který pomůže Bílině
(a také Ústí nad Labem a Plzni)
komplexně řešit sociální situaci v
problematických částech města.
POLIS poběží tři roky. Člověk v
tísni v Bílině také provozuje te-
rénní sociální práci pro sociálně
vyloučené klienty. 

„Jsem rád, že společnost Člověk
v tísni pracuje v Bílině, projekt
POLIS považuji za velký přínos
pro naše město,“ řekl bílinský sta-
rosta Josef Horáček na tiskové
konferenci, která se konala v ús-
teckém hotelu Bohemia. Starosta
přirovnal problém sociálních ghett,
ve kterých žijí lidé závislí na soci-
álních dávkách, nejčastěji Romo-
vé, k časované bombě a ocenil prá-
ci terénních sociálních pracovníků
společnosti Člověk v tísni v Bílině
v problematických lokalitách měs-
ta. Ústecký primátor Petr Gandalo-
vič vyzdvihl, že Člověk v tísni je
schopen hledat věcná řešení: „Pre-
vence, kterou představují nezisko-
vé organizace jako Člověk v tísni,
jim dává naději.“

Zdeněk Svoboda, ředitel bílin-
ské pobočky Člověka v tísni, před-
stavil POLIS blíže: „Cílem POLIS
je propojit služby všech institucí,
neziskových organizací a odpo-
vědných činitelů, aby spolupůsobi-
li  při integraci sociálně slabých li-
dí do společnosti, pomáhali jim
získat vzdělání a uspívat na trhu
práce. Důsledkem aktivit POLIS
bude zmenšení počtu lidí žijících v

sociálním vyloučení, úbytek chu-
dinských enkláv a funkční síť soci-
álních služeb.“ 

Ředitel pobočky Svoboda před-
stavil i některé nejbližší cíle PO-
LIS v Bílině: „Zorganizujeme kur-
zy zaměřené na tvorbu školních
vzdělávacích programů pro part-
nerské školy a také semináře o so-
ciálním vyloučení pro úředníky a
zastupitele. S Úřadem práce v Tep-
licích připravujeme rekvalifikační
kurz pro sociálně znevýhodněné
klienty, podpoříme zaměstnávání
sociálně slabých klientů. Pozor-
nost jsme zaměřili také na pomoc
při řešení problémů kolem azylo-

vého domu v Bílině. Chceme, aby
se situace uklidnila a také, aby se
zkvalitnily a rozšířily služby toho-
to zařízení,“ uvedl Svoboda a do-
dal: „Je mnohem výhodnější pro
Bílinu, pokud tu bude žít méně lidí
v sociálním vyloučení, závislých
na sociálních dávkách a bez práce.
Pozitivní dopad POLIS by v ko-
nečných důsledcích měli pocítit
všichni občané města.“       (bz)
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

RODIČE MOHOU ŽÁDAT
I O DÁVKY SOCIÁLNÍ
POTŘEBNOSTI

Od 1. února 2006 mohou děti
starší 3 let, o které rodič osobně
celodenně a řádně pečuje, navště-
vovat mateřskou školu nebo ob-
dobné zařízení každý den, a to ma-
ximálně na čtyři hodiny, aniž by
jejich rodiče ztratili nárok na rodi-
čovský příspěvek. Mění se tedy
praxe, která platila do 31. 1. 2006,
kdy mohly i děti starší 3 let navště-
vovat mateřskou školu nebo ob-
dobné zařízení na celých 5 kalen-
dářních dní v měsíci, což od toho-
to data už není možné. Změna no-
vely zákona o státní podpoře naby-
la účinnosti 1. ledna 2006.

Uvedená právní norma sice na-
byla účinnosti 1. ledna 2006, ale
podle přechodného ustanovení zá-
kona se nároky na rodičovský pří-
spěvek nově posuzují od prvního
dne kalendářního měsíce, který ná-
sleduje po měsíci, ve kterém zákon
nabyl účinnosti. Tedy od 1. února
2006.

Mohlo dojít k tomu, že někteří
rodiče dávali své děti starší 3 let do
školky na více než 5 dnů v měsíci
už během měsíce ledna, což ještě
nebylo možné, a mohli tak ztratit
nárok na rodičovský příspěvek.

V případě, že rodič ztratí nárok
na výplatu rodičovského příspěvku
a tento fakt by měl negativní dopad
na sociální situaci rodiny, protože
její příjem by v tomto měsíci po-
klesl pod hranici životního minima
a rodina by byla sociálně potřebná,
může dotyčný požádat pověřené
obecní úřady o přiznání dávky so-
ciální potřebnosti.

Rodič, který pobírá dávku státní
sociální podpory, je povinen do 8
dnů písemně oznámit příslušnému
úřadu skutečnosti, které mají vliv
na nárok a výplatu dávky.

Veronika Spurná, 
Odbor školství a kultury v Bílině

ZÁVOD MÍRU V BÍLINĚ
V uplynulých dnech proběhla

operační schůzka představitelů
města a organizátorů Závodu míru
na území Teplic a Bíliny, který bu-
de odstartován 17. května právě
v Bílině. Pořadatelskou a organi-
zační činnost bude zajišťovat Top
Team Teplice. „Jednalo se o 4. a 5.
etapě závodu a také o konečné po-
době závodní tratě, která je pro Bí-
linu velmi atraktivní. Závodu míru
by se měl zúčastnit předseda vlády
Jiří Paroubek, který by měl od-
mávnout start na Mírovém náměs-

ZASTUPITELSTVO MùSTA BÍLINY
na svém 1. veřejném  zasedání

konaného dne 16. února 2006 mimo
jiné

schválilo:
■ Zakoupení nového svozového vozu
Městskými technickými službami Bí-
lina na leasing s tím, že akontace ve
výši 2 mil. Kč bude hrazena z rezerv-
ního fondu a leasing bude hrazen
z provozních prostředků MTSB. 
■ Záměr prodeje bytu č. 598/003
(bývala zubní ordinace) v Panelovém
Sídlišti v Bílině, o výměře    60,4 m2,
za cenu 1 080,- Kč/m2, celková cena
65 232,- Kč. 
■ Prodej pavilonu č. 3 v areálu býva-
lé ZŠ Teplická, spolu s pozemkovou
parcelou č. 1683/100 o výměře 345
m2 v k. ú. Bílina, za cenu dle znalec-
kého posudku, která činí 1 600 000,-
Kč. Kupujícím je společnost SOR-
TING Solutions,  s. r. o.
■ Záměr  prodeje domu č. p. 2 v uli-
ci Petra Bezruče, včetně pozemkové
parcely č. 30 (pod stavbou + nádvoří),
o výměře 311 m2 v k. ú. Bílina.
■ Záměr prodeje budovy č. p. 819
(Stacionář-Sídliště Za Chlumem),
s pozemkovou parcelou č. 1636/37
o výměře 2 629 m2 k. ú. Bílina s tím,
že předkupní právo na  tuto nemovi-
tost má stát.
■ Rozpočet města, jeho zařízení a ří-
zených  organizací na rok 2006 v této
výši:

Příjmy: 274 850 000,-  Kč 
Výdaje: 316 090 000,-  Kč 
Financování: 41 240 000,-  Kč

■ Žádosti o půjčku z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2006, dle předložené-
ho seznamu. 
■ Zakoupení nového komunálního
vozidla multicar M-26 pro Městské
technické služby Bílina, s příspěvkem
města ve výši 0,5 mil. Kč. 
■ Členství města Bíliny ve Sdružení
historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. 
■ Přijetí dotace od Euroregionu La-
be, dobrovolného svazku obcí -
Správce fondu malých projektů ve
výši 78 750 Kč na jarmark pořádaný
městem Bílina dne 1. 5. 2006. 
■ Uzavření  smlouvy mezi městem
Bílina a Hornickou nemocnicí s poli-
klinikou, s. r. o. Bílina o provozování
Ambulantní pohotovostní péče v Bíli-
ně v roce 2006. 
■ Zadávací podmínky pro vybudová-
ní obchodního centra v areálu autobu-
sového nádraží: 

1) Změna územního plánu
a) výše uvedené pozemky se na-

cházejí v lokalitě, územním plánem
určené pro dopravní obslužnost 

b) pro realizaci projektu je nutné
vyčlenit tuto plochu pro využití na
občanskou vybavenost

c) financování této změny územní-
ho plánu je na vlastní náklady ucha-
zeče

d) rozšíření prostoru obchodního
centra je možné vypořádáním se se
soukromým majitelem pozemku p. č.
2207/4, kde se v současné době na-
chází autobazar.

2) Dopravní řešení
Dopravní řešení je vymezeno ně-

kolika variantami na třech příjezdo-
vých komunikacích:

a) příjezdová komunikace ulicí
Důlní by měla být obslužná pro záso-
bování obchodního střediska. Vhod-
ným zefektivněním dopravy na křižo-
vatce ulic Důlní, Břežánská, Mostec-
ká a Fišerova je vybudování okružní
křižovatky s případným netradičním
řešením středového kruhu (např. fon-
tána)

b) příjezdová komunikace Pivovar-
ská nabízí řešení: rozšíření stávající-
ho mostku na komunikaci o třech
jízdních pruzích s tím, že světelná
křižovatka bude doplněna o jedno ra-
meno

c) výjezd z areálu u vlakového nád-
raží řešit novou světelnou křižovat-
kou přes stávající přemostění řeky Bí-
liny.

3) Autobusové nádraží
Při zpracování návrhu řešení ob-

chodního centra je nutné řešit přesu-
nutí stávajícího autobusového nádra-
ží, přičemž je nutné dodržet podmín-
ky společnosti BUS.COM a. s.:

a) zajistit možnost parkování pro
20 ks autobusů

b) zajistit 1 zastávku  pro  MHD a 1
zastávku pro výstup cestujících

c) zajistit 8 odjezdových stání
d) zajistit výpravní budovu o sou-

časném půdorysu a vybavením (po-
kladna-informace, místnost pro dis-
pečera, místnost pro řidiče, čekárna
a sociální zařízení).

4) Urbanistické a architektonic-
ké řešení budov

Město požaduje specifické řešení
pláště budovy obchodního centra,
které by odlišovalo stavbu od ostat-
ních nákupních středisek v regionu
včetně poutače výtvarně upozorňují-
címu logem Bíliny a obchodního ře-
tězce. Dále bude posuzován vzhled
parkoviště, doplněný vzrostlou zelení
a mobiliářem. Nutná konzultace
s městským architektem. 

5) Návrh kupní smlouvy
Návrh kupní smlouvy by měl obsa-

hovat nabízenou cenu za 1 m2 pozem-
ku, záruku realizace projektu včetně
zpracování harmonogramu jednotli-
vých legislativních kroků, sankce při
jeho nedodržení. Dále by měl návrh
obsahovat všechny požadované
smluvní vazby mezi investorem, bu-
doucím provozovatelem a městem Bí-
lina.

6) Nabídku zpracovanou podle
uvedených zadávacích podmínek je
nutno doručit nejpozději do 16.
března 2006 do podatelny Městské-
ho úřadu Bílina, Břežánská 50/4,
418 31 Bílina. 
■ Činnost rady města v samostatné
působnosti za období od 30. 11. 2005
do 25. 1. 2006.
■ Předložené návrhy veřejnopráv-
ních smluv o zabezpečení výkonu
přenesené působnosti na úseku pře-
stupků obcí Světec, Ohníč a Hostomi-
ce na rok 2006.

vzalo na vědomí:
■ Informaci ing. Karla Matušky,
předsedy Lázeňské komise o naplně-
ní stanovených úkolů a cílů této ko-
mise. 
■ Zápis z jednání kontrolního výboru
ze dne 5. 12. 2005 a zároveň schváli-
lo plán činnosti KV na rok 2006, s do-
plněním kontroly provedení oprav na
Lesní kavárně. 
■ Informaci tajemníka MěÚ o zadání
zpracování Rozvojového plánu města
Bíliny a přijalo následující  usnesení:

- termín pro podávání námětů pro
vypracování Rozvojového plánu měs-
ta Bílina od občanů města Bílina
a politických  stran je 20. března
2006.

- uložilo MSVI (p. M. Pecháček)
zveřejnit výzvu pro občany města Bí-
lina a politické strany k předkládání
námětů a návrhů členů pracovních
skupin pro vypracování Rozvojového
plánu města Bílina v oblastech:

bydlení
infrastruktury města
kultury a sportu
cestovního ruchu a lázeňství
zdravotnictví
životního prostředí
a dalších.
Výzva bude obsahovat kontaktní

osobu, která bude přijímat a shromaž-
ďovat podané náměty a návrhy členů
do pracovních skupin.

Souhrnnou  zprávu  z činnosti jed-
notlivých pracovních  skupin  s pře-
hledem doporučených nebo navrho-
vaných  záměrů seřazených podle
stupně priority a jejího odůvodnění
předložit na ZM 27. 4. 2006.

projednalo:
■ Zápis ze schůze finančního výboru
v bodech 1 - 8, ze dne 8. 2. 2006.

neprojednalo:
■ Záměr zakoupení stomatologické-
ho RTG přístroje Hornické nemocnici
s poliklinikou, s.r.o., Bílina s tím, že
MSVN (p. R. Šebek) prověří veškeré
zákonné podmínky následného provo-
zování stomatologického RTG pří-
stroje a návrh předloží na dalším zase-
dání zastupitelstva.   Ladislav Kvěch, 

tajemník MěÚ Bílina
S úplným zněním usnesení  ze zase-

dání ZM se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina a webových strán-
kách města (www.bilina.cz) nebo
v sekretariátu starosty města. 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 52. BŘEZNA 2006

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

tí. Přítomen by  měl být i hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc. Od rána
bude připraven doprovodný pro-
gram a samozřejmě stánky s občer-
stvením,“ uvedl místostarosta Ro-
man Šebek.

Start: Mírové náměstí - Wolke-
rova ulice - Teplické předměstí,
kde bude odmávnut ostrý start -
kasárny - ul. Čs. Armády - Litomě-
řická - Pivovarské náměstí - opět
Teplické předměstí - Chudeřice -
Hostomice - Duchcov.          (lal)

ZUŠKA JDE DO KRAJE
V rámci každoročně vyhlašo-

vané celostátní soutěže základ-
ních uměleckých škol již ve vět-
šině krajů proběhla okresní ko-
la.

Teplická ZUŠ po dva dny hostila
soutěžící, kteří sem přijeli, aby při
okresních kolech poměřili své
umělecké dovednosti v oboru sólo-
vý a komorní zpěv a ve hře na de-
chové nástroje. Všech pět škol
okresu, samozřejmě včetně nás,
vyslalo ty nejlepší. A jak jsme ob-
stáli? V sólovém zpěvu nás zastu-
povaly Bára Kubešová (čestné
uznání), Klára Chladová (1. místo)
ze  třídy paní učitelky Veroniky
Duchoslavové  a Michal  Drobný
(1. místo s postupem do kraje) ze
třídy Mgr. Josefa Černého. Micha-
lovo podání árií z opery Figarova
svatba, doplněné jednou z Biblic-
kých písní A. Dvořáka, bylo odbor-
nou komisí posouzeno jako exce-
lentní. Druhý den byl věnován de-
chovým nástrojům. Naši školu za-
stupovaly dívky ve hře na zobco-
vou a příčnou flétnu: Andrea Krup-
ková  (3.  místo),   Petra   Kliková
(1. místo) ze třídy učitele Jana Ko-
lihy a na příčnou flétnu Kateřina
Šauerová (3. místo), Radka Krzá-
ková (2. místo) a Jana Wolframová
(1. místo s postupem do kraje) ze
třídy učitele Mgr. Josefa Černého.  

Opět se potvrdilo, že v Bílině se
rodí talenty a naše škola zdaleka
není žádnou Popelkou. Všem, kte-
ří nás zastupovali, patří poděková-
ní a blahopřání. Těm, kteří dostali
příležitost reprezentovat zušku
a město také v krajských kolech,
držíme palce.

Ještě malý doplněk: Jedno ze
soutěžních klání na úrovni okresu
proběhne v měsíci březnu také
v Bílině. V prostorách městského
divadla se uskuteční soutěžní pře-
hlídka tanečních oborů, jejímž
spoluorganizátorem je ZUŠ Bílina.
Budeme také soutěžit, a věřím, že
se neztratíme.                  J. Kopa

Pfiedstavujeme úãastníky konference
Konference partnerských

měst se uskuteční 22. 6. až 26. 6.
2006. Účast již potvrdilo Dán-
sko, Německo, Francie, Polsko,
Slovensko, Ukrajina a Litva.

S názvem „Představujeme
partnerská města”, bychom chtě-
li představit, o jaká  města se jed-
ná a kde se přesně nacházejí. Ja-
ko první představujeme našeho
nejbližšího souseda, Slovensko.

Partnerské město 
- STROPKOV
Okresní město Stropkov leží

v severní části východního Sloven-
ska v údolí řeky Ondavy. Z geo-
morfologického hlediska je území
součástí Nízkých Beskyd - Ondav-
ské vrchoviny. Nejvyšší vrchol
v okolí je „Baňa“ - s nadmořskou
výškou 379 m. Nejnižší místo se
nalézá 185 m n. m. Stropkov se na-
lézá 202 metrů nad mořem, jeho
rozloha je 24,66 km2, počet obyva-
tel je 11 000.

Nejznámějším podnikem je
TESLA, a. s. Stropkov. Dále
STROPTEL - výroba transformá-
torů. Prioritou okresu je cestovní
ruch. Blízko se nalézá nádrž Do-

maša se známým rekreačním mís-
tem - Valkovem. 

Říká se, že Stropkov byl založen
roku 1245 Cudárovci - po tatar-
ském vpádu. Ale neexistuje pra-
men, který by to potvrzoval. První
zpráva je z let 1347 - 52 o tzv. se-
verovýchodním Uhersku, ale první
písemná zmínka se datuje k roku
1404. Ve středověku patřilo ke
Stropkovu 37 vsí, město bylo feu-
dálním městem nazýváno jako op-
pidum. V 15. stol. se již hovoří
o poddanském městě, které již
vlastní svou městskou pečeť.

Návštěvníci zde naleznou i spor-
tovní vyžití - hlavně, co se týče fot-
balu, šachů, turistiky a cykloturis-
tiky. Stropkov má 4 základní školy

(z toho 1 církevní), několik mateř-
ských škol, střední školu sdruže-
nou, gymnázium, SOU zeměděl-
ské i základní uměleckou školu.
V centru se nachází i ZOO, jejíž
prvopočátky sahají do roku 1984.
Od roku 1990 lze již hovořit o zo-
ologické zahradě jako takové.
Zvláštností je městská televize,
která mohla vzniknout na základě
evropského grantu. Své vysílání
zahájila 1. 4. 2005.

Charakteristickým znakem
úrovně malého a středního podni-
kání je jeho stagnace, fungují zde
malé stavební, dřevařské, krejčov-
ské a strojařské firmy, dále se roz-
víjí i živnosti pěstitelské a chova-
telské.

Slovensko

● Bratislava

V˘znamné stromy 1 - platan javorolist˘
Ne náhodou zahajujeme náš se-

riál o významných stromech města
Bíliny tímto stromem. Nádherný
mohutný exemplář platanu javoro-
listého   nese   v  našem   seznamu
č. 1 a roste v městském parčíku asi
40 m od husitské bašty. Strom je ve
výborném zdravotním stavu a je
nejméně 100 let starý. Spolu
s ostatními velkými stromy v par-
ku tedy pamatuje dobu, kdy parčík
neoddělovala od řeky rušná silnice
č. 13.  Koruna je vysoko postavená
lehce asymetrická - nahnutá smě-
rem k centru města. Mohutnosti
stromu napomohl jeho relativně
svobodný růst v parku a určitě též
nehluboko uložená hladina pod-
zemní vody, která se do parčíku
dostává štěrkovými náplavy řeky
Bíliny přímo z řeky i potoka Sy-
čivky. Obvod kmene měřený v tzv.
„prsní výšce“ tedy cca 130 cm nad
zemí  činí u tohoto jedince 310 cm,
jeho výška dosahuje ke 30 m a prů-
měr koruny až 18 m.

Platan javorolistý (Platanus -
acerifolia) je křížencem platanu
západního (Platanus occidentalis)
a platanu východního (Platanus
orientalis), a tudíž se v přírodě vy-
skytuje pouze druhotně.  Platan
východní totiž pochází z jižní Ev-

ropy (např. slavné aleje  Champs
Elysées v Paříži)  a západní Asie,
zatímco  platan západní pochází
z východní části Severní Ameriky.
Ke křížení tedy došlo patrně v Ev-
ropě, kde je často pěstován jako
parkový a alejový strom. Pro strom
je typická jeho mohutnost (v tep-
lých oblastech  30 - 40 m) a hlad-
ká hnědošedá kůra odlupující se ve
velkých šupinách, dělající strom
neustále   „nahým“.   Kulovité   až
3 cm velké ježaté až chlupaté plo-
dy zpočátku zelené v zralosti hně-

dé můžeme na tomto stromě pozo-
rovat po 1 až 3 na stopkách  a vy-
drží na stromě až do jara, kdy se
rozpadají na tisíce ochmýřených
semen. Listy jsou  3 - 5laločné, na
bázi srdčité až uťaté, podobné lis-
tům některých javorů, často až
přes 20 cm velké. 

Platan u husitské bašty by mohl
být kandidátem na památný strom,
je významný jak druhově, tak de-
korativním vzhledem, velikostí
a stářím. Z tohoto hlediska  jde
o jeden z nejvýznamnějších stro-
mů v Bílině.  Další pěkné platany
v okolí najdete v Mostě a v Tepli-
cích. Údajně nejširší kmen v ČR
má platan javorolistý v Bartošovi-
cích na Novojičínsku (obvod 765
cm).

Zkamenělé otisky listů rodu Pla-
tanus  jsou známy ze spodnotřeti-
horních (eocenních, 50 - 40 milio-
nů let starých)  usazenin Českého
středohoří a ze svrchnotřetihorních
(miocenních, 20 - 17 milionů let
starých)  usazenin Mostecké pán-
ve. Tehdy však  u nás nerostly pla-
tany s tím dnešním příliš příbuzné,
měly jednoduché (nelaločnaté lis-
ty) a mnohem menší plody - tento
typ platanů vyhynul. 

K. Mach a J. Boršiová
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S divadlem a ãerty nejsou Ïerty
O divadle, různých představe-

ních i samotných hercích bylo už
napsáno mnohé, ale tentokráte
se přeneseme do světa princezen,
čertů a vodníků, zkrátka do svě-
ta divadelních pohádek. Dnešní
děti jsou zvyklé na televizní po-
hádky a jejich někdy chudé inte-
lektuální zpracování. Bílina je
malé město, ale přesto jsou děti
vděčné za každou pohádku, na
kterou se do divadla mohou jít
podívat. Dětský divák je nekom-
promisní a ne vždy je s divadlem
spokojen a dává to najevo růz-
ným vyrušováním, poposedá-
ním, no vždyť to znáte. 

Do Bíliny zavítalo Pohádkové
divadlo Julie Jurištové, která je du-
ší celého divadla. Pohádka Dobro-
družství hastrmana Tatrmana s ve-
selými a vtipnými písničkami do-
slova přikovala děti k židlím a by-
lo vidět, že se náramně baví. Vý-
pravnou pohádku zpracovala Dana
Bartůňková, která je známá z po-
hádky S čerty nejsou žerty rolí
princezny Angelíny. Hudebního
zpracování se ujal  Radim Linhart.

A protože se jedná o pohádky,
nedalo mi to, abych trochu nevy-

nebo v NDR. Princezny jsem hrála
poměrně hodně, některé se moc
neprosadily nebo jsou málo reprí-
zovány. Osobně si vzpomínám na
pohádku Láďo, ty jsi princezna,
která je poměrně známá, ale mně
připadala až moc moderní, raději
mám klasické pohádky. Nejzají-
mavější rolí pro mě byla určitě
Manon Lescaut v režii dnes již ze-
snulého výborného režiséra Anto-
nína Moskalyka. Manon Lescaut
jsem hrála i v operním zpracování
a je škoda, že se už dlouho v tele-
vizi neobjevila.
● Kdy přišel ten osudový oka-
mžik od filmů a prken co zname-
nají svět k divadelním pohád-
kám?

Vše začalo, když jsem byla na
mateřské dovolené a začala chodit
s dcerou do divadla na pohádky,
ale nebyla jsem zrovna moc nadše-
ná repertoárem. V té době se zača-
lo rušit divadlo Jiřího Wolkera,
které hrálo převážně dětská před-
stavení a tenkrát mě napadlo, že
bych se mohla pokusit udělat něco
pro děti a vlastně i dceru, která by-
la takovým mým hnacím motorem.
Z této myšlenky vzniklo současné

ních rolích by se měla představit
Jaroslava Obermaierová, Vladimír
Kratina nebo Petr Oliva. Je to
opravdový herecký koncert a mo-
hu vřele doporučit. Do Bíliny bych
chtěla přijet i s větší výpravnou po-
hádkou od Boženy Němcové s ná-
zvem Čertův švagr, kterou už dě-
lám podruhé, ale tentokráte v mu-
zikálovém zpracování. Já vůbec
čerpám z námětů Boženy Němco-
vé, protože si myslím, že její po-

i filmovou minulost. „Po studiích
jsem hostoval ve Vinohradském
a Národním divadle a na osm let
včetně vojny jsem odešel do stře-
dočeského divadla v Kolíně. Také
jsem působil s Pavlem Trávníčkem
v Příbrami a skoro po čtyřech le-
tech jsem odešel do divadla
v Kladně. V kladenském divadle
jsem zažil opravdovou profesiona-
litu, kde jsem poznal výborné her-
ce i lidi. V tomto divadle jsem si

hádky mají co říct i dnešním dětem
a někdy se na to v té záplavě mo-
derních pohádek zapomíná. Větši-
nu mých pohádek zpracovává již
zmiňovaná Dana Bartůňková, kte-
rá nejen skvěle píše, ale je vlastně
herečka, režisérka a někdy i kosty-
mérka, ale taková je už doba. Dří-
ve jsme si mysleli, že budeme je-
nom hrát, ale doba se změnila a na-
příklad mě by nikdy nenapadlo, že
budu dělat i producenta.
● Jak  reagujete na konkurenci?

Konkurence je obrovská, ale já
to dělám tak, že se neustále ptám ať
učitelů nebo divadelních pracovní-
ků, co tady chybí nebo co by děti
rády viděly. Někdy je hodně čertů
a málo vodníků nebo čarodějnic
a na to reaguji například tím, že si
nechám napsat pohádku o vodní-
kovi, třeba tu, kterou jsme hráli
dnes v Bílině. Opravdu mě to moc
baví, také proto, že se celé divadlo
posouvá z těch malých projektů do
větších. V současné době vystupu-
jeme po celé republice a stává se
nám, že máme až 40 vystoupení za
měsíc. I nadále budu zpracovávat
pohádky od Boženy Němcové v ja-
kémkoli zpracování, i když se nám
osvědčily pohádky s písničkami,
které posouvají děj a děti vždy per-
fektně spolupracují.

Předním hercem v souboru Julie
Jurištové je Rafael Pražák, který
má za sebou bohatou divadelní

zahrál snad úplně vše. V současné
době vlastně již čtvrtou sezonu pů-
sobím v Pohádkovém divadle Julie
Jurištové,“ doplnil.

Dále na sebe prozradil, že si za-
hrál i filmové role, ale převážně
z německé a rakouské produkce.
Také si zahrál s populárním Mi-
kem Cainem. Hlavně tak využívá
německý jazyk, který od dětství
dobře ovládá.

„Pohádky jsem moc nehrál, ale
o to mě to víc baví. Dětský divák
vám nic neodpustí a téměř okamži-
tě na dětech vidíte, jestli se jim
představení líbí nebo nelíbí. Hrát
pro děti má velký smysl a pro nás
herce určitě také. Je to opravdu
krásná záležitost, když někomu mů-
žete udělat radost. Kouzlo jeviště je
neopakovatelné a slovo se nedá vzít
zpátky,“ dodal Rafael Pražák.

Vyprávění herce Rafaela Pražá-
ka mohlo být zajímavější, ale mu-
sel se jít rychle nalíčit na skřeta
z bažin. Tak zase příště..

Lada Laiblová - Foto: V. Weber

Kc Kaskáda děkuje Milanu
Chalupnému z Autoškoly Jana,
Mgr. Vladimíře Hazdrové - Lé-
kárna na poliklinice a Mgr. Anně
Spáčilové - Lékárna Salvia za fi-
nanční podporu, díky níž se
mohlo uskutečnit toto vynikající
představení, která jsou již dnes
velmi ojedinělá.

zpovídala sympatickou paní Juriš-
tovou, která ztvárnila několik fil-
mových pohádkových princezen.
V krátkosti vzpomeňme na filmo-
vou pohádku Deváté srdce nebo
Princ a večernice. Dětem v Bílině
se představila jako paní z bažin
Bažimůra.
● Na jakou princeznu nebo fil-
movou roli nejvíce vzpomínáte?

Filmy jsem začala točit už v I.
ročníku na divadelní fakultě. V té
době se hodně točily detektivky
například Noc klavíristy, kde jsem
hrála s Václavem Voskou a Jiřím
Bartoškou, který v té době také za-
čínal. Netočila jsem filmy jen
v Čechách, ale také na Slovensku

Pohádkové divadlo, které neprodu-
kuje jen pohádky, ale také i večer-
ní představení ve kterých nehraji,
protože se plně věnuji představe-
ním pro dětské diváky. Představení
pro děti má pro mě větší smysl, ale
večerní představení mi ty pohádky
tak trochu dotují. Kariéru již nedě-
lám, takové myšlenky jsem dávno
opustila. Dávám přednost hercům,
kteří v situační komedii hrát umí.
● Objeví se nějaké večerní před-
stavení z vaší produkce i v Bílině?

Plně doufám, že ano, ale vše zá-
leží na vedení vašeho kulturního
střediska. Určitě bych chtěla před-
stavit situační komedii Lovu zdar
aneb Ukradené dědictví. V hlav-
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Parket byl stále plný.                                                      Foto: V. Weber

CIK-CAK.   Foto: V. Weber

Janek Ledecký.                                                               Foto: V. Weber

inz 054/tp
slepice‰

Reprezentaãní ples mûsta Bíliny

Bílina - Již po jedenácté  měli
bílinští možnost pobavit se na re-
prezentačním plese města. Tento
ples asi jako každý rok téměř za-
plnil kulturní dům „Fontána“.
Příchozí vítal starosta Josef Ho-
ráček a osobně věnoval každé že-
ně kytičku. Moderování se zhos-
til Radek Jirgl, kterého je možné
slyšet z éteru Fajn Radia Agara.
Po úvodním slově starosty J. Ho-
ráčka se rozezněla hudba a zpěv
v podání tanečního orchestru
BONIT, který má ve svém reper-
toáru vše, po čem tanečník za-
touží. 

Skladba programu byla dobře
rozvržena a celkově zapadala do
atmosféry plesu. Jako první se
představila aerobní skupina CIK-
CAK z bílinského DDM, která se
představila vystoupením, se kte-
rým získala nejedno zasloužené
ocenění. Jako vždy na ně dohlížela
jejich trenérka Věra Ryjáčková.
„Holky a vlastně jeden kluk jsou
fantastický a já jsem moc ráda, že

se nám podařilo dát dohromady
tak bezvadnou partu a celkově je
sehrát,“ řekla Věra Ryjáčková.

V programu se divákům předsta-
vily dva taneční páry v akrobatic-
kém rock’n’rollu a bylo se opravdu
na co dívat. Tanečníci povzbuzová-
ni diváky předváděli takové kous-
ky, až se tajil dech. Ovšem největ-
ším trhákem večera byl zpěvák,
textař a skladatel Janek Ledecký.
U zpěváka jeho formátu by leckdo
očekával, že si bude zachovávat
odstup, ale to je omyl. Jak se někde
Janek Ledecký objevil hned se oci-
tl v obležení přítomných dam a fo-
tografové nestíhali mačkat spoušť.

Janek Ledecký v současné době
hledá téma na svůj nový muzikál
a prozradil, že jeho nejoblíbeněj-
ším je Jesus Christ superstar.
● Do podvědomí českého náro-
da jste se určitě zapsal s kapelou
Žentour, jak vzpomínáte na toto
období?

Vzpomínky jsou určitě hezký,
s Žentourem jsme toho hodně pro-
žili a bylo to krásných deset let.

S odstupem času mi to, ale už při-
padá jako jiný život. Hlavně nebýt
Žentouru, tak bych nikdy neuvažo-
val o tom, že bych se muzikou
mohl někdy živit.
● Co vás dnes napadne, když za-
vzpomínáte na Žentour? 

Ze začátku se nám moc nedařilo
a už to vypadalo na to, že to zaba-
líme. Potom přišel rok 1989 a my
jsme třikrát vyhráli Triangl (hu-
dební soutěž uváděná Miroslavem
Žbirkou) s písničkou Utajený svě-
tadíl a převálcovali jsme takový se-
káče jako byli v té době Eláni. Ten
samý rok v létě jsme přišli s pís-
ničkou Všechno bude fajn a Promi-
lujem celou noc a v 90. roce vyšla
ta nejslavnější deska Žentour.

● Ještě jednu aktuální otázku,
sledujete zimní olympiádu? 

Určitě, zrovna dnes mi ale unik-
la Nikol Sudová a tady ve Fontáně
jsem se dozvěděl, že skončila
šestá. Hlavně sleduji ty lyže a mys-
lím si, že naši mají dobře vykroče-
no. Určitě bych medaili přál Katce
Neumanové a našim hokejistům by
to taky mohlo vyjít.

Janek Ledecký hosty bílinské-
ho REPRE plesu určitě nezkla-
mal. Zahrál a zazpíval své největ-
ší hity jak současné, tak i z obdo-
bí Žentouru a tak sálem zněla
Pěkná, písnička z muzikálu Gali-
leo, Proklínám, Na ptáky jsme
krátký aj. 

Reprezentační ples se vydařil,

● Všeobecně se ví, že hodně
sportujete, máte čas jezdit na ho-
ry? 

Já jsem zrovna teď přijel rovnou
z Nové Paky, kde jsem se zúčastnil
závodů motorskyninku, to vlastně
jezdíte na lyžích za motorkou. Do-
padli jsme dobře, skončili jsme de-
vátý a dostali jsme se do finále.
● To je asi dost nebezpečný
sport? 

To je, ale asi taky proto na to
chodí hodně lidí. Už to vlastně
provozuji třetí sezónu.

ale poděkování si zaslouží přede-
vším organizátoři tohoto plesu
a sponzoři, díky jejich finanční
účasti byl bílinský ples města
opravdu reprezentační. „S celko-
vým výsledkem jsme velmi spoko-
jeni, myslím si, že i skladba a roz-
vržení programu se povedla a ná-
vštěvníci plesu nebudou litovat, že
na tento ples přišli. V neposlední
řadě bych chtěl poděkovat sponzo-
rům, kteří se na dnešním plese po-
díleli,“ zhodnotil v krátkosti Petr
Mácha.                  Lada Laiblová 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 2. BŘEZNA 2006

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Vlajka pro Tibet - koncert

Ples Domu dûtí a mládeÏe
Dům dětí a mládeže v Bílině po-

řádal svůj 5. ples. Jako minulé ro-
ky se i ten letošní těšil u bílinských
velké oblibě. Přesto, že byl začátek
jarních prázdnin a nemohla být do
programu zařazena dětská vystou-
pení, která každoročně ples DDM
zdobí, se návštěvníci výborně ba-
vili. Tombola byla vyprodána
a doufáme, že věci, které do ní vy-
robily děti ze zájmových kroužků
a pracovnice DDM, udělaly výher-
cům radost. Ještě jednou děkujeme
všem, kteří se přišli pobavit na náš
ples a těšíme se na shledání na ně-
jakém z dalších ročníků.

Za pracovnice DDM
Klára Palečková

Foto: V. Weber

AQUA OLYMPIÁDA - Zveme Vás 10. března 2006 do plavecké
haly v Bílině. Od 16.00 hodin do 18.00 hodin zde bude probíhat Aqua
olympiáda pro děti. Moderování se zhostí Vlasta Vébr z Rádia Most.
Poplatek: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.

VÝZNAMNÉ DŘEVINY
V BÍLINĚ

Česká republika se potýká  s ne-
legálním kácením stromů, poško-
zováním, likvidací nebo zhoršením
životních podmínek dřevin, které
se nacházejí na území měst a obcí.
Bílinská přírodovědná společnost
započala akci s názvem „Ochrana
významných dřevin v Bílině“. Jak
se na akci přírodovědné společnos-
ti dívá Odbor životního prostředí
v Bílině, uvedla Lenka Hořejší.
„Bezprostředně po obdržení  žá-
dosti o povolení na instalaci tabu-
lek za účelem  označení dle spo-
lečnosti významných dřevin na
území města Bíliny, jsme požádali
o odborné stanovisko v této věci
Agenturu ochrany přírody a kraji-
ny ČR v Ústí nad Labem v souvis-
losti s ustanovením § 7 odst. 1 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, tj. zda při při-
šroubování tabulek na kmen nedo-
jde k poškození vybraných dřevin.
Zároveň jsme požádali o vyjádření
MTSB jako organizaci pověřenou
údržbou zeleně. Orgán ochrany
přírody a krajiny je oprávněn sta-
novit podmínky pro výkon činnos-
ti (v tomto případě přišroubování
tabulek na kmeny dřevin), která by
mohla způsobit nedovolenou změ-
nu obecně nebo zvláště chráně-
ných částí přírody, popřípadě tako-
vou činnost zakázat. Toto stanove-
ní podmínek při instalaci tabulek
v žádném případě nenahrazuje
souhlas majitele pozemku a na
něm rostoucího stromu s připevně-
ním tabulky. V seznamu dřevin se
nacházejí i památné stromy, které
budou označeny způsobem uvede-
ným v zákoně o ochraně přírody
a krajiny. Ke stejnému způsobu
označení se orgán ochrany přírody
a krajiny prozatím přiklání i u dře-
vin rostoucích na území VKP Lá-
zeňský park Kyselka.“        (lal)

Mikoláš Chadima - nar. 9. 9.
1952, Cheb. • Saxofonista, kytaris-
ta, zpěvák, hudební skladatel, za-
kladatel a současný leader MCH
bandu.

„Praotec české alternativy“ Mi-
koláš Chadima začínal na počátku
sedmdesátých let ve skupině Inrou,
výrazněji se však začal profilovat
v roce 1975 z dnešního pohledu
v superskupině Elektrobus, kde
působil i Pavel Richter. Nedlouho
poté se Mikoláš přidal k The Rock
& Jokes Extempore Band, kde po-
zději převzal i roli leadera.To do-
kumentuje především epochální
opus Velkoměsto (The City) z let
1980 - 1981, který je esenciálním
dílem české alternativy. 

Po rozpuštění Extempore začal
vystupovat pod nejrůznějšími ná-
zvy nejdříve s projektem Kroko-

dlak. Další z jeho programů se
jmenoval sarkasticky Jsme zdrávi
a daří se nám dobře, ovšem derni-
éra už nesla název Jásat by bylo
předčasné podle dobového titulku
z Rudého práva. Mezi majstrštyky
patří bezesporu i orwellovským ro-
kem ovlivněné 198FOUR Well?! 

Ještě temnější notu předvedl
v opusu Gorleben s texty východo-
německého disidentského básníka
Jurgena Fuchse. A jeho další pro-
jekt Es reut mich f... z roku 1988
výstižně charakterizoval Vojtěch
Lindaur: „Chadimovy písně nové-
ho repertoáru jsou jako tažení Nie-
belungů, německé originály Wer-
nischových básní zvýrazňují jejich
gotický charakter a sošnost.“
Všechny tyto skvosty vyšly pocho-
pitelně až po sametové revoluci
pod markou MCH Band. 

V devadesátých letech vydal říz-
né CD Gib Acht!!!, ve spolupráci
s jazzmany Peterem Binderem
a Alešem Charvátem opět rockově
odpíchnuté album Pseudemokritos
a společně s bubeníkem Pavlem
Fajtem projekt Průhlední lidé. 

Po hudební stránce odlehčenější
je Karneval  z roku 1999. Naopak
následující Tagesnotizen, které se
vrací k poezii Jurgena Fuchse, do-
kazuje Chadimovu flexibilitu na
prahu nového tisíciletí. 

Petr Slabý

Skupina MCH BAND byla
nominována na cenu českých
„Grammy“ - Andělé - v žánrové
kategorii za rok 2003. I když ce-
nu nakonec MCH Band nezískal,
je to zajisté výrazné ocenění sku-
piny za její tvorbu, ostatně po-
suďte sami, v jakých superlati-
vech Andělé hudbu MCH Bandu
charakterizují:

Pražský MCH Band vloni osla-
vil 20. výročí svého vzniku. Jeho
kapelník Mikoláš Chadima skupi-
nu zformoval po rozpadu Extem-
pore se záměrem věnovat se napl-
no experimentálněji laděné rocko-
vé tvorbě. MCH Band tento fakt
na úrovni a od podlahy oslavil
loňským dvojalbem Live - 20 let,
které je reprezentativním průře-
zem repertoáru kapely za jmeno-
vané období. Základem desky je
záznam z koncertu  z festivalu Al-
ternativa 2002, na němž MCH
Band vystoupil i s řadou dřívěj-
ších členů. Podobný, a také zazna-
menaný koncert pak proběhl pro
velký úspěch ještě o pár měsíců
později. MCH Band je supersku-
pinou české alternativní hudby
a léta mu nijak neubírají na muzi-
kantské invenci, poctivosti či chu-
ti do hraní.
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA BŘEZEN 2006

Kulturní dům Fontána
■ Sobota 4. března od 20.00 h.
Ples gymnázia 4.B
■ Úterý 7. března od 18.30 h.
Setkání s... temnotou
Pravidelný klubový pořad, tentokrá-
te s Petrem Dopitou. Muzikálový
zpěvák (Drákula..) a Mistr světa ve
hře na pilu. Vstupné: 40 Kč.

Městské divadlo
■ Pondělí 6. března od 19.00 h.
Oddací list
Repríza rodinné komedie. Vstupné:
49 Kč.
■ Středa 8. března od 9.00 h.
Bořeňská čarodějnice 2006
Pěvecká soutěž sólistů a pěveckých
kolektivů. Prezentace od 8.00 - 8.45
hodin. Pouze pro předem přihlášené
jednotlivce a kolektivy z MŠ, ZŠ a
ostatních školských zařízení.
■ Pátek 10. března od 11.00 do
13.00 hodin
Okresní kolo taneční soutěže ZUŠ
Vystoupí tanečníci z Bíliny, Teplic,
Krupky a Duchcova

Kino Hvězda
■ Čtvrtek 2. března od 18.00 h.
Noc s nabroušenou břitvou
Francouzský horor. Vstupné: 55 Kč.
Nevhodné do 15 let.
■ Pátek 3. března od18.00 a 20.30 h.
Sobota 4. března od 18.00 hodin
Lovci dinosaurů
USA/Německo. Akční sci-fi. Vstup-
né: 55 Kč. Nevhodné do 15 let.

Pravidelné promítání pro děti
■ Sobota 4. března od 15.00 h.
Nápady opičky Žofky
Pásmo kreslených pohádek. Vstup-
né: 20 Kč.
■ Středa 8. března od 18.00 h.
Čtvrtek 9. března od 18.00 h.
V moci ďábla
USA. Horor. Dramatické soudní lí-
čení s farářem...
Vstupné: 65 Kč. Nevhodné do 15
let.
■ Pátek 10. března od 18.00 a 20.30
h.
Sobota 11. března od 18.00 hodin 
Hra s nevěrou
USA. Drama/Thriller.
Vstupné: 65 Kč. Nevhodné do 12
let.
■ Středa 15. března od 18.00 hodin
Čtvrtek 16. března od 18.00 hodin
LETOPISY NARNIE: LEV, ČA-
RODĚJNICE A SKŘÍŇ
USA. Dobrodružný/Fantasy. Nadča-
sové dobrodružství vypráví o čty-
řech sourozencích, kterým se během
hry na schovávanou podaří dostat
pomocí magické skříně do jiného
světa. Vstupné: 65 Kč. Mládeži pří-
stupno. 

Galerie Pod věží 
■ Šumava v obrázcích Karla Po-
laty
Prodejní výstava. Výstava potrvá do
27. 2. 2006.

Čas plyne, ale
vzpomínka zůstává.

Ve čtvrtek 23. února uplynul
rok, kdy zemřel pan Stanislav
Ježek. Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Pozvánka Kc Kaskáda
V pravidelných setkáních budete

mít tentokráte možnost poznat vý-
jimečnou osobnost, Petra Dopitu.

Operní a muzikálový zpěvák.
Nejznámější jako hrabě Drákula v
alternaci s Danielem Hůlkou nebo
jako skřet v Johance z Arcu.

Od 11 let se věnuje hře na „ka-
nadskou pilu“. S pilou procestoval
řadu zemí západní a střední Evro-
py a větší část USA. Absolvoval

úspěšné koncertní turné po Japon-
sku.

Se zpěvem i s pilou vystupoval v
českých pořadech na ČT, TV NO-
VA a TV PRIMA.

Kdo se bude chtít dozvědět ví-
ce a proč Antonín Moravec na-
zval setkání s „temnotou“, má
možnost v úterý 7. března od
18.30 v kulturním domě Fontána
Za Chlumem.

P¤IJDE KOUZELNÍK
Kulturní centrum Kaskáda

v rámci cyklu „Rodiče s dětmi do
divadla“ připravuje pro všechny
malé i velké diváky zábavné odpo-
ledne plné vykouzlených překva-
pení s kouzelníkem Františkem
Budínem.

Představení v Městském divadle
v Bílině se uskuteční 12. března od
15.00 hodin. Vstupné je 40 Kč.

Jste všichni srdečně zváni!

V˘stava bílinské sbûratelky
pohlednic paní Marie RÛÏiãkové

Dne 15. února 2006 od 17 hodin ve Výstavní síni U Kostela se konala
v pořadí  již třetí  vernisáž výstavy starých a novodobých pohlednic Bíli-
ny, Mostu a Teplic, bílinské sběratelky paní Marie Růžičkové. Její celko-
vá sbírka činí cca 150 000 kusů pohlednic z celého světa. Na této výsta-
vě můžete shlédnout  barevné a černobílé pohlednice města Bíliny, Duch-
cova, Mostu, Teplic a jejich okolních obcí. Jsou zde k vidění pohlednice
vydané v 2. pol. 19. století až do současnosti.  Pozvání na vernisáž  při-
jal a poděkování autorce výstavy pronesl  starosta města Bíliny  pan Jo-
sef Horáček.  Velmi pěkného pěveckého  úvodu se zhostil  pěvecký sou-
bor KOMOŘINKA  paní Veroniky Duchoslavové  ze Základní umělecké
školy Bílina s písničkami od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře: „Voda,
voděnka“ a latinsko-americkou píseň „Calypso“.  

Básničku s názvem „Hořký útok proti dospělým“ přednesla žákyně ze
základní školy Lidická,  Ivanka Turková. Ráda bych  touto cestou  všem
přítomným poděkovala za velmi pěkný program a za účast na vernisáži. 

Neváhejte a navštivte nás ve Výstavní síni U Kostela  každou středu -
pátek  od 11.00 až 16.00 hodin. Výstava potrvá do 29. března.

Přijměte též pozvání do Galerie Pod Věží na výstavu obrázků pana
Karla Polaty - Šumava v obrázcích Karla Polaty. Tato výstava je pro-
dloužena do 30. března.                                                             (PBzB)

Recitaãní soutûÏ -
O BofieÀskou ãarodûjnici

1. kategorie: 1. místo - Ondřej
Kvěch - ZŠ Aléská, Bílina. 2. mís-
to - Martin Pavlíček - ZŠ Za
Chlumem, Bílina. 3. místo - Petra
Lipnická - ZŠ Kostomlaty.

ZUŠ - Komořinka.                                                         Foto: V. Weber
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Atletick˘ klub Bílina
Historie a souãasnost bílinského sportu...

nu a Miroslava Machovy, Václava
Janoucha, ke kterým se následně
připojili další. Ing. Čestmír Duda
vedl výstavbu stadionu, byl u zro-
du sportovních tříd na ZDŠ Teplic-
ké předměstí i u vzniku Tréninko-
vého střediska mládeže. 

Začátkem sedmdesátých let
vznikla z popudu bratří Václava
a Františka Janouchových, Pavla

Šustáčka a Seilera ojedinělá akce
v ČSR. Říkalo se jí PNS (Profesio-
nální neatletický klub). Po tři roky
se každou sobotu od dubna do říj-
na scházeli na stadionu lidé, kteří
předtím nikdy atletiku neprovozo-
vali závodně, ale byli jejími fandy.
Položili tak základ budoucím druž-
stvům mužů a žen.

V roce 2004 se na postu nejlep-
šího atleta klubu usadil Vladislav
Tuláček. Dva tituly mistra ČR
v kouli a druhé místo v disku ho-
voří za vše. V druhé půlce sezóny
dal o sobě vědět výbornými výko-
ny Ladislav Křížek.

Chcete aby vaše dítě dělalo at-
letiku?

Pak není nic snazšího: pošlete jej
v pondělí nebo v pátek v 15.30 ho-
din do tělocvičny základní školy Za
Chlumem, vchod vzadu ze hřiště.
Naši trenéři zde vedou kroužek at-
letiky. Ve středu chodíme do spor-
tovní haly vedle haly plavecké.

Atletika je vhodná pro děti
ve věku alespoň od deseti let, sa-
mozřejmě mohou přijít i děti star-
ší.

V průběhu přípravy se seznámí
se všemi základními atletickými
disciplínami jako je sprint, běh,
skoky do výšky a do dálky, vrh
koulí, hody míčkem, diskem i oště-
pem. Ve všestranně vedené přípra-
vě nechybí ani pohybové či míčo-
vé hry. Děti u nás získají nové ka-
marády, naváží nové vztahy, získa-
jí nové pohybové zkušenosti, uži-
tečně vyplní svůj volný čas.

V tělocvičně trénujeme do kon-
ce března, od dubna pak naše tré-
ninky probíhají na atletickém sta-
dionu na Kyselce. Začátky trénin-
ků rovněž v 15.30 hodin, tréninko-
vými dny jsou pondělí, středa a pá-
tek. Pokud si myslíte, že vaše dítě
tíhne k individuálním sportům,
nechte je dělat atletiku.

Václav Janouch, 
Atletický klub Bílina

V letech 1950-1954 se provozo-
vala atletika na hřišti v místě dneš-
ní Tyršovy zahrady. První zmínka
o tehdejším dění je o kapitánu
Huškovi z bílinské posádky, sídlící
na zámku. Kolem něho se vytvoři-
la skupina závodníků dosahující
dobrých výsledků.

Léta šedesátá jsou spojena se
jménem Miroslava Sekery, tehdej-
ším profesorem bílinského gymná-
zia. Z té doby jsou známá jména
jako Ilona Mairichová, Venuše Sa-
dílková, Jan Mairich, Jiří Fajtl, Jo-
sef Sloup, Vojtěch Pech, Ivan Ma-
šek, Zdeněk Rendl, Vladimír Gro-
zík, Zdeněk Čistecký, Lexa Tichý
nebo Jiří Havlík. Od konce šedesá-
tých let je atletika v Bílině spjata
se jménem Ing. Čestmíra Dudy,
který kolem sebe soustředil další
atletické nadšence. Například Ilo-

SK SIAD Bílina - SK Brozany 0:0
Souš - Cennou remízu uhrála

Bílina v 7. kole Apollo Cupu na
umělé trávě v Souši. Do utkání šla
rovnou z pětidenního soustředění
ve Sloupu. V nekompletní sestavě
remízovala s vedoucím mužstvem
1. A třídy, se kterým chce na jaře
bojovat o návrat do krajského pře-
boru.  Po podzimu ztrácí Bílina na
druhém místě pět bodů. Bílina se-
stoupila z kraje před dvěma roky
a Brozany před rokem.   Utkání,
které se hrálo za umělého osvětle-
ní, mělo svižné tempo, kde obrany
předčily útočné řady.  Bílinskou
obranu s přehledem dirigoval Šu-
lek, který patřil k nejlepším hrá-
čům na hřišti. Stále však chyběli
nemocní Novák a Truneček. Ve
druhém poločase zkoušela Bílina
rychlé brejky, kdy si nabíhali Va-
ňásek a Bečvařík.  Zvláště Bečva-
říkovi chyběl pověstný vous ke

skórování. Přesto, že střelby bylo
jako šafránu na obou stranách, ko-
nečné slovo měl bílinský brankař
Pohl. Minutu před koncem kryl
těžkou střelu Brozanských.  „Vrá-
tili jsme se ze soustředění a tím
končíme tu hrubou sílu na trénin-
cích. Do teď se jednalo o posilová-
ní, protože nemáme kde trénovat.
S výsledkem jsem za dané situace
spokojen,“ ocenil výkon trenér La-
dislav Erben.  Spokojen byl i se
soustředěním. 

„Utužily se dobré vztahy mladí
- staří. V tréninku jsme udělali  ví-
ce než jsem plánoval. Kluci si po-
chvalovali i možnost rehabilitace.
I s tímto zápasem to byl dobrý tý-
den.“  

Sestava: Pohl - Tietze, Hasal,
Šulek, Mašata - Spáčil, Moravec,
Christov,  Bečvařík  -   Vaňásek,
Seidl Josef.                                (ob)

Draci letos na Roudnici nestaãili
Bílina - Finále krajského přeboru bylo letos konečnou pro bílinské

Draky. A po pěti letech také přišli o titul krajských přeborníků.  V play
off na dvě vítězná utkání nestačili na HC Roudnici. V prvním utkání
venku vyhráli 7:3, ale doma podlehli 2:7 a v rozhodujícím utkání v
Roudnici dokonce 4:13.  Přitom v obou utkáních vedli a první třetiny by-
ly vyrovnané. „V Roudnici jsme vedli, ale domácí vzápětí vyrovnali.
Koncem třetiny jsme si dali nešťastnou vlastní branku. Ve druhé třetině
nás domácí přehráli a rozhodli o výsledku. Také jsme měli šance, ale
koncovka byla slabá. V poslední třetině domácí polevili a tak se střílelo
na obou stranách,“ dodal trenér Draků Jiří Hájek.  Ta skončila divokým
skóre 5:3. Bílině ve finálových zápasech chyběl nejlepší hráč Viedeman,
který byl v trestu.  Letos reprezentovali  město pod Bořeněm ryzí ama-
téři, kterým byla jedinou odměnou za celou sezonu večeře po druhém ut-
kání s Roudnicí. V loňském roce uvolnilo město 500 tisíc korun na dru-
holigovou baráž, ale mužstvo vypadlo hned v 1. kole kvalifikace.  Nyní
se v Bílině objevila skupina podnikatelů, kteří se snaží oživit myšlenky
na II. ligu a také na návrat diváků na zimní stadion. První jednání by mě-
la proběhnout po návratu starosty Josefa Horáčka z dovolené.  Zatím ne-
ní jasné co s mužstvem mužů pro novou sezonu bude.  „Já končím. Ma-
ximálně jsem ochoten pomoci jako asistent, ale s hlavním trenérem kon-
čím,“ tvrdí nekompromisně Hájek.  Ten se jako trenér pohybuje v bílin-
ském hokeji téměř 30 let.                                   (ob) Foto: V. Weber
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AFK Chomutov - SK SIAD Bílina  2:0 (0:0)
Souš - S jedním dorostencem na

střídání přijela Bílina k dalšímu ut-
kání zimního turnaje Apollo Cup do
Souše.  V útoku se objevila zkušená
dvojice Novák, Truneček, ale oba
útoky si za celý poločas šanci nevy-
pracovaly.  Chomutov měl chvílemi
mírnou převahu, ale většinou se
hrálo ve středu hřiště. Největší
vzrušení bylo o přestávce, kdy si

trenéři obou mužstev nebrali servít-
ky a bylo je slyšet po celém areálu.
Do druhého poločasu se Novák pře-
sunul na místo posledního. Šulek se
vysunul do zálohy a Moravec do
útoku. Čtvrt hodiny byla také Bílina
v útoku aktivnější. Ovšem šance si
postupně tvořil Chomutov. V 62.
minutě zlikvidoval samostatnou ak-
ci soupeře Zejdl a tlak Chomutova

začal narůstat.  Z ojedinělé akce
hlavičkoval Hasal vedle. V 77. min.
po rychlém útoku Zejdl střelu vyra-
zil, ale další volný hráč Chomutova
pohodlně skóroval. O pět minut po-
zději se situace opakovala a Cho-
mutov zvýšil hlavičkou. „Pokud bu-
de v zápase nedostatek hráčů, nedá
se s tím nic dělat. Dva nastoupili po
nemoci, vydrželi poločas a další se
o to nepoperou. Dostáváme branky
kolem 80. minuty, stejně jako se

Souší jsme do té doby drželi bez-
brankový výsledek.  Chybí trochu
srdíčko, o fyzičce to není. Před týd-
nem odehráli kvalitní zápas s Bra-
zany. Dnešní výkon je pro mě tro-
chu zklamáním,“ netajil rozpaky
nový bílinský asistent Jiří Engl. 

Sestava: Zejdl - Tietze, Šulek,
Hasal, Mašata - Spáčil (46. Josef
Seidl), Christov, Moravec, Vaňásek
- Novák, Truneček.

Oldřich BUBENÍČEK
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Volejbalov˘
turnaj ‰kol
v Bílinû

Tip na sportovní víkend...

BûÏeck˘ areál Dlouhá Louka zaÏívá neb˘valou náv‰tûvnost
Letošní zima bohatá na sněhovou pokrývku láká stále více příznivců

do bílé stopy. Ideální podmínky pro příznivce běžeckého lyžování nabízí
svou jedinečnou polohou obec Osek - Dlouhá Louka. Plná parkoviště na
Dlouhé Louce jsou důkazem vzrůstajícího zájmu vyznavačů bílé stopy
a pohybu v zasněžené krajině. Samotný areál (běžecké okruhy) se nachá-
zejí v nadmořských výškách mezi  800 až 900 m. n. m. Stopy jak pro kla-
sický způsob běhu, tak pro bruslení, jsou upravovány strojově. Dlouhá
Louka se začíná výrazně zařazovat mezi významné rekreační oblasti vý-
chodní části Krušných hor, zaměřených v zimě na běžecké lyžování, v lé-
tě na pěší turistiku a cykloturistiku. Řadu zajímavých informací a foto-
grafií lze najít například na serveru www.ceskehory.cz <http://www.ces-
kehory.cz>, kde je běžecký areál Dlouhá Louka zařazen mezi zimní stře-
diska Krušných hor. Finančně i časově náročnou údržbu tratí zajišťují ne-
ziskové organizace především za přispění měst a obcí. Výhledově se uva-
žuje o zkvalitnění dopravní obslužnosti areálu a posílení infrastruktury
např. výstavbou ubytovací a restaurační kapacity, která by měla být za-
hájena v první polovině tohoto roku.                                                        RF Směr Vrch Tří pánů.

Dne 11. 2. 2006 proběhl
již tradiční 8. ročník turnaje
základních škol města Bíliny
o pohár ředitele elektrárny
Ledvice ve volejbale, pořá-
daného volejbalovým druž-
stvem TJ ELE Ledvice.

Rádi jsme na turnaji přiví-
tali zastupitelku města paní
Mgr. Gabrielu Hudákovou ,
která velmi ocenila snahu TJ
ELE nabídnout školákům
sportovní vyžití. 

Přišla i řada fanoušků jed-
notlivých  tříd a škol. Samot-
né zápasy měly sice odlišnou
úroveň, ale přesto byla vidět
velká snaha a zaujetí všech
hráčů (i jejich pedagogické-
ho dozoru)  jednotlivých
družstev, vyhrát.

Turnaj vyvrcholil hraním
finálového zápasu -  ZŠ Alés-
ká vers. Gymnázium, kde
Gymnázium v závěru utkání
podlehlo ZŠ a vítězem turna-
je se stalo družstvo ZŠ Alés-
ká, které si odneslo kromě
propagačních předmětů ČEZ
a. s., cen  i putovní pohár ře-
ditele elektrárny Ledvice.

Na třetím místě se překva-
pivě umístilo družstvo ZŠ Li-
dická a poslední skončilo
družstvo ZŠ Za Chlumem.

Náv‰tûva v Dippoldiswalde
V pátek 24. 2. se místostarosta Šebek zúčastnil

slavnostního otevření multifunkční sportovní ha-
ly v našem družebním městě Dippoldiswalde.

Nádhernou sportovní halu postavili z dotace,
kterou dostali díky ničivým povodním v r. 2002.
Ta poničila jejich starou halu. Tato investice je
stála 7 mil. eur (cca 200 mil korun). Dále se zú-
častnili Fr. Toman za Terra Natura o.p.s., Mgr.
Jan Davignon za bílinské Gymnázium, jež má
s tamním dlouholetou družbu a Mgr. P. Procház-
ka za fotbalový klub SIAD, který byl domlouvat
přátelské utkání v kopané.       Veronika Spurná

SK SIAD Sou‰ A - 
SK SIAD Bílina 2:0  (0:0)

Souš - Dlouho vzdorovala kombinovaná sestava
Bíliny domácímu účastníkovi krajského přeboru,
který je pořadatelem zimního turnaje Apollo Cup.
Souš měla šanci hned v úvodu, ale z malého čtver-
ce střílela nad.  Potom se hrálo hlavně ve středu
hřiště. Hasalův trestný kop domácí brankař chytil a
ve 33. minutě si výborně naběhl Bečvařík a jeho
hlavička šla těsně nad.  Druhý poločas zahájila
Souš náporem. Zejdl vytáhl střelu k tyči. V útoku
Bíliny se snažil teprve 16letý Pečený. Ten měl ta-
ké největší šanci hostů v 68. min. Dostal se přes tři
hráče, ale brankaře již nestačil přehodit. Dobře si
vedl na kraji obrany další mladík Tietze.  Potom se
také vyznamenal třetí dorostenec brankař Zejdl,
když zlikvidoval sólo Souše.  Domácí se dočkali
až v 81. minutě. Zejdl střelu vyrazil, ale na doráž-
ku nestačil. Po zmatcích v obraně Bíliny domácí
potvrdili vítězství. „Výsledek odpovídá poměru sil
na hřišti. Hráli jsme bez střídání, pět lidí ze zákla-
du má angínu. S teplotou hrál Vaňásek a hráli tři
dorostenci. Ale jsem spokojený co kluci předved-
li,“ hodnotil bílinský trenér Ladislav  Erben.  „Dr-
želi jsme se dlouho, ale ve druhém poločase byl
soupeř lepší. Škoda Pečenkovi šance,“ dodal šéf
bílinského klubu Petr Arpáš.

Sestava: Zejdl - Tietze, Šulek, Hasal, Zerzáň -
Spáčil, Moravec, Christov, Bečvařík - Vaňásek, Pe-
čený.                                                          (ob)


