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Vítězné družstvo bílých.                                  Foto: V. Weber

Snaha zelených na vítězství nestačila.

Paragraf 11/55 zahájila Z· Lidická
Bílina - Tento projekt vyhlašuje

Aliance 18, což je seskupení lidí,
jejichž cílem je dodržovat zákon
o ochraně před alkoholismem a ji-
nými toxikomániemi, který zaka-
zuje prodávat tabákové výrobky
osobám mladším 18 let. Projekt je
určen žákům 2. stupně ZŠ a přibli-
žuje tuto problematiku zábavnou
formou. Celý projekt je koncipo-
ván jako soutěžní pořad od škol-
ních a oblastních kol přes kola kraj-
ská až po konečné finále v Praze.

ZŠ Lidická zahájila školní kolo

Do poroty zasedli - předsedkyně
poroty Klára Palečková, tajemník
MěÚ L. Kvěch, vedoucí odboru
školství a kultury V. Spurná, para-
lympik R. Musil, ředitel a. s. SE-
BA Z. Průša, ředitel MěP M. Špič-
ka, člen MěP F. Krejčí. 

Paragrafu 11/55 se zúčastní 23
škol, z toho všechny bílinské, ZŠ
Sochorova z Duchcova a ZŠ Kos-
tomlaty. Krajským koordinátorem
je Dům dětí a mládeže v Bílině.     

(lal)

6. ročníku vědomostní soutě-
že Paragraf 11/55. Soutěžící
se svého úkolu zhostili zod-
povědně a každý z nich byl
oblečen do barvy svého
družstva. Vyzbrojeni byli
i různými maskoty a talisma-
ny, nutno podotknout, že ve
stejné barvě. Žáci měli mož-
nost předvést své znalosti
ohledně zákonů týkajících se
převážně kouření, hracích
automatů nebo alkoholismu.
Cílem soutěže je převážně

prevence proti kouření a jed-
ním z úkolů je odhad věku
fiktivních nakupujících, kte-
rým by prodali nebo nepro-
dali cigarety.

„Otázky pro děti jsou té-
měř shodné jako v loňském
roce, jen upravené podle no-
vého protikuřáckého zákona.
Je tu ještě jedna změna, a to,
že do finále postoupí pouze
jedno vítězné družstvo,“ vy-
světlila ředitelka DDM v Bí-
lině Krista Sýkorová.
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Josef KOPAL, 
67 let, důchodce: 
„Ne. Z tohoto smr-

telného onemocnění
strach nemám. To je
také důvod, proč zatím
nepanikařím a drůbeží
maso jsem ani neome-
zil. Jím kuřata stále
a moc rád.“

Patrik GUTWIRTH, 
28 let, zedník: 

„Ano. Onemocnění
nebezpečným virem se
bojím. Ptačí chřipka
totiž může ohrozit ži-
voty lidí i u nás, ale za-
tím jsem konzumaci
drůbežího masa neo-
mezil a neplánuji to
ani v budoucnu.“

Aleš MARTON, 
27 let, operátor: 
„Ano. Ta obava

z ptačí chřipky tu je.
Zvláště, když se ne-
moc vyskytuje i v o-
kolních státech. Kuře-
cí maso mám rád, ale
už jsem přemýšlel, že
ho přestanu raději
jíst.“

Pavel JURKECH,
21 let, zedník: 

„Ano. Obavu ze
smrtelného onemocně-
ní pochopitelně také
mám, ale kvůli ptačí
chřipce se nechci
vzdát kuřecího masa,
a proto si ho budu dá-
vat i nadále.“

I. VITOUŠOVÁ, 
59 let, důchodkyně:
„Ne. Obavu z ptačí
chřipky nemám. Když
se maso správně tepel-
ně zpracuje, lidem nic
nehrozí. Konzumaci
drůbežího masa ome-
zovat proto nehod-
lám.“

Yvona DUBECKÁ,
50 let, podnikatelka:

„Ano. Bojím se
onemocnění ptačí
chřipkou, ale myslím
si, že když se maso po-
řádně provaří, tak nic
nemůže hrozit. Ome-
zovat drůbeží proto
nebudu.“

Obáváte se onemocnûní ptaãí chfiipky a omezujete konzumaci drÛbeÏího masa?
V Bílině se ptal a fotografoval JAN VRANÝ

V¯ZVA DROBN¯M CHOVATELÒM DRÒBEÎE
A PTACTVA NA ÚZEMÍ MùSTA BÍLINY

Městský úřad Bílina, odbor
životního prostředí vyzývá
v rámci preventivních opatře-
ní možného výskytu ptačí
chřipky všechny chovatele
drůbeže a ostatních ptáků na
území města Bíliny, aby se ve
svém vlastním i veřejném zá-
jmu a pro účely stanovení od-
hadu nákladů na úhradu pří-
padných ztrát neprodleně do-
stavili v úřední dny a nahlási-
li výše uvedené chovy na
Městský úřad Bílina, odbor
životního prostředí. 

Jedná se o chovy nosnic,
chovných slepic, brojlerů,
kachen, hus, krůt, perliček,

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynu-
lých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není
znám majitel ani správce území nálezu, je pře-
devším nutné zachovat klid a k neškodnému
odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:
1. Zakopání na místě nebo na nejbližším

vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí
a zvířat a ochrany životního prostředí)

2. Spálení v kotli na pevná paliva
3. Odložení do nádob s komunálním odpa-

dem (vyjma drůbeže)
4. Oznámení nálezu obecnímu úřadu obce,

na jejímž katastrálním území místo nálezu leží.
Obecní úřad může:

• kontaktovat k odvozu spádový asanační
podnik, nebo 

• kontaktovat k odvozu osoby, které mají po-
volení k výkonu veterinární asanační činnosti
(např. osoby, které provádějí dezinfekci, dezin-
sekci, deratizaci), nebo

• kontaktovat soukromého veterinárního lé-
kaře, který má v rámci své veterinární ordinace
kafilerní box, nebo

• podá informaci o umístění sběrného kafiler-
ního boxu.

Obec je v tomto případě zodpovědná za ne-
škodné odstranění uhynulých ptáků a úhradu
vzniklých nákladů. 

Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zá-
kona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o

změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon).

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících
do styku s uhynulými ptáky:

• k manipulaci s uhynulými ptáky použijte
přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pev-
né boty, čepici zakrývající vlasy

• po provedené likvidaci si důkladně umyjte
ruce mýdlem

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků
(nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých
vodních ptáků či dravců vždy kontaktujte vete-
rinárního lékaře místně příslušné krajské veteri-
nární správy. Další informace  týkající se chřip-
ky ptáků jsou umístěny na adrese:

http://www.svscr.cz/files/pt.html

Doporuãení postupu ne‰kodného odstranûní jednotlivû nalezen˘ch uhynul˘ch ptákÛ

1/20
058/tp

bažantů, pštrosů, holubů, dravců
a exotického ptactva. 

Městský úřad Bílina, odbor ži-
votního prostředí vzhledem k co
nejdůkladnějšímu zmapování
chované drůbeže a ptactva dále
hledá dobrovolné aktivisty s trva-
lým bydlištěm v Bílině pro sčítá-
ní chovů v jednotlivých lokali-
tách města. Bližší informace bu-
dou poskytnuty na odboru život-
ního prostředí MěÚ Bílina.    



Město Bílina se
stalo členem
Sdružení histo-
rických sídel
Čech, Moravy
a Slezska.  Za-
pojení do tako-
vého projektu

přináší řadu výhod. Naše město
nemá sice mnoho historických
památek, ale ty co tady jsou, si
určitě zaslouží pozornost.

Sdružení historických sídel po-
řádá různé semináře na téma získá-
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Tyto vozy už na závodech neuvidí-
me.

vání dotací na historické památky.
Na seminářích se setkáte se zá-
stupci památkových úřadů nebo
i s odbornými firmami, které se na
obnově památek podílejí. V Bílině
stojí za pozornost lázeňské inhala-
torium, Kostel Zvěstování Panny
Marie na Újezdě nebo Husitská
Bašta. Na dotaci má nárok jakáko-
li historická památka, ať už je ma-
jetkem města nebo v soukromém
vlastnictví. S majitelem zámku
jsme se už dohodli o využívání vý-
stavní síně jak pro výstavy, tak

koncerty převážně klasické hudby.
Historické odkazy nemůžeme

opět vytvořit, ale určitě je v našich
silách je chránit a udržovat.

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. Diskuze na
téma strategický plán rozvoje
města, obchodní centrum, dotace,
lázně, obchvat, Radovesická vý-
sypka, rozmáhání se dopravních
přestupků a jejich řešení.

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY

Na území města Bíliny se na-
cházejí četná opuštěná pískoviš-
tě. Tato pískoviště již nevyhovují
novým hygienickým podmínkám
a jsou určená buď k likvidaci ne-
bo k rekonstrukci, což je  ale vel-
mi finančně nákladné. MTSB
přišly s nápadem jak využít
prázdné plochy pískovišť.

„Na podzim loňského roku jsme
nevyužitá pískoviště vysypali hlí-
nou a osadili okrasnými dřevina-
mi. Protože zima přišla velice brzy,
budeme v tomto pokračovat i letos.
Zatím čekáme na příznivější poča-
sí,“ sdělila paní Přibylová.

Osadit nevyužitá pískoviště je
určitě výborný nápad, ale má to je-
den háček. Najde se plno lidí, kte-
rým se tato výsadba hodí  na za-
hrádku nebo do truhlíku. A tak
místo, abychom si pěstovali kolem
sebe pěkné prostředí, pěstují si ho
někteří na zahrádkách a z cizího.

„Je to opravdu boj s větrnými
mlýny. Provedeme sadbu a pravi-
delně před víkendem, než lidi odje-
dou na chatu, nám většina okras-
ných stromků nebo keřů zmizí.
V několika případech dokonce
i mulčovací kůra. Na různé dřeviny
máme záruku, ale ta se týká pouze
úhynu, proti vandalismu žádná zá-
ruka není. Některé lidi nic nezasta-
ví, a tak je zarážející, že se nám
ztrácí i výsadba přímo z Mírového
náměstí, které je opatřeno kamero-
vým systémem,“ dodala.        (lal)

ZÁVODY DO VRCHU OPĚT
POVOLENY

8. dubna 2006 se v Bílině na
Kaňkově opět rozeřvou motory zá-
vodních aut. Hobby Racing, agen-
tura, která pořádá tradiční závody
do vrchu,  požádala vedení města
o zvláštní užívání silnice.

NÁDRAŽÍ PŘIJDE
O VZROSTLÉ STROMY

Vzrostlé stromy u autobusového
nádraží budou minulostí. Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR
v Ústí nad Labem vydala povolení
na jejich pokácení. Pokáceno bude

RADA MùSTA BÍLINY 
mimo jiné na své 5.  schůzi kona-
né dne 8. března 2006

ULOŽILA:
■ Vedoucímu ONI zadat projekto-
vou dokumentaci na rekonstrukci
části objektu bývalých jeslí v Pa-
nelovém sídlišti za účelem využití
jako zdravotních ordinací. 

SCHVÁLILA:
■ Poskytnutí finančního příspěvku
(dále jen FP) Gymnáziu Bílina ve
výši 22,8 tis.Kč na lyžařský vý-
cvik. 
■ Navýšení rozpočtu odboru ŠaK
o 50 tis. Kč na zabezpečení dopro-
vodného programu Závodu míru.
■ FP ve výši 20 tis. Kč  Domovu
důchodců  Bystřany na zakoupení
2 ks matrací.
■ FP ve výši 30 tis. Kč Gymnáziu
Bílina na konání oslav 60. výročí
založení gymnázia.  
■ FP ve výši 10 tis. Kč  KLH Dra-
ci Bílina na  konání 1. ročníku kra-
sobruslařské soutěže „Podkrušno-
horský pohár“, která se bude konat
18. 3. 2006 na ZS v Bílině. 
■ Žádost společnosti HOBBY
RACING klub v AČR o povolení
konání automobilových závodů do
vrchu na území města Bílina  dne
8. dubna 2006. 
■ Hostování PRAVÉHO CIRKU-
SU BEROUSEK v Bílině na expo-
novaném místě zeleně Za Chlu-
mem, ul. Čsl. Armády, v měsíci
březnu 2006. 
■ Uzavření smlouvy o výpůjčce
souboru nemovitého a movitého
majetku zdravotnického zařízení
(dle inventárního seznamu), na-
cházejícího se na Pražském Před-
městí - budova č. p. 206, Pražská
ul., s příslušenstvím, včetně objek-
tů na nich stojících, dále na Teplic-
kém Předměstí budova č. p. 462
stojící na p. p. č. 1191, Teplická ul.
(dětské zdravotní středisko), vše
v k. ú. Bílina, s možností částečné-

ho užívání dalším osobám, za úče-
lem poskytování zdravotní péče,
v rozsahu stanoveném smlouvou
o převodu majetku na město Bíli-
na, údržbou zeleně a ostrahou ob-
jektu na vlastní náklady, a to na
dobu pěti let s možností výpovědi,
reagující na změny ve zdravotnic-
tví. Případné podnájemní smlouvy
je nutno předem odsouhlasit s půj-
čitelem. Smlouva o výpůjčce bude
uzavřena se společností HORNIC-
KÁ NEMOCNICE S POLIKLINI-
KOU V BÍLINĚ spol. s r.o. se síd-
lem v Bílině, Pražská 206/95.
■ Poskytnutí FP z Programu pod-
pory kultury nesportovním subjek-
tů města pro rok 2006 dle návrhu
komise pro školství, kulturu
a sport. 
■ Uzavření nájemní smlouvy s pa-
ní E. Hoškovou na pronájem neby-
tových prostor - bývalá optika na
Žižkově náměstí č. 58 o výměře 85
m2, za cenu dle směrnice MěÚ,
s účinností od 1. 3. 2006 na dobu
neurčitou, za účelem využití pro-
stor prodejny hraček.
■ Přepočet nájemného za proná-
jem nebytových prostor města
o 1,9 % (inflační koeficient pro rok
2006), s platností od 1. dubna
2006.
■ Žádost pana P. Műllera, nájem-
níka nebytových prostor v Tyršově
ul. č. 320 - internetová kavárna,
o povolení provozní doby kavárny
a to:  PO-ČT od 11.00 do 22,00
hod., PÁ od 11,00 do 02,00 hod.,
SO - od 14,00 do 02,00 hod., NE -
od 14,00 do 22,00 hod.  
■ Žádost paní J. Budkové o ukon-
čení nájemní smlouvy na pronájem

nebytových prostor  Za Chlumem
č. 33/820 (papírnictví - drogerie)
dohodou, k datu 31. 3. 2006. Ne-
bytový prostor bude zveřejněn
k dalšímu pronájmu.  
■ Stanovisko bytové komise dle
zápisu ze dne 22. února 2006 záro-
veň schvaluje bytový pořadník na
I. pololetí 2006. 
■ Další postup při zajištění ostra-
hy v areálu bývalé ZŠ Teplické
Předměstí. 

PROJEDNALA:
■ Zápis z jednání komise pro škol-
ství, kulturu a sport ze dne 23. 1.,
zápis ze sociálně zdravotní komise
ze dne  8. 2., zápis ze zasedání bez-
pečnostní komise ze dne 8. 2. a zá-
pis z komise pro životní prostředí,
dopravu a výstavbu ze dne 6. 2.
2006. 

VZALA NA VĚDOMÍ:
■ Výroční zprávu Městského úřa-
du Bílina o poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., v roce
2005. 
■ Informaci odboru životního pro-
středí o nutnosti kácení 27 ks topo-
lů balzámových, rostoucích na po-
zemku města v prostoru nádraží
ČSAD a to na základě posudku
Agentury ochrany přírody a kraji-
ny ČR Ústí n. Labem.

Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení RM
se lze seznámit na úřední desce
MěÚ Bílina a webových stánkách
města www.bilina.cz 

Přání všem Josefům
Klub seniorů I. v čele s paní Alžbětou Fialovou přejí

vše nejlepší bílinským Josefům. Jmenovitě přejí staro-
stovi Bíliny Josefu Horáčkovi a  bílinskému harmoniká-
ři Josefu Hubovskému, aby se co nejrychleji uzdravil.
Redakce BZ se k přání všeho nejlepšího připojuje.
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

27 stromů z důvodů napadení tra-
cheomykózou. Toto houbovité
onemocnění napadá převážně du-
bový porost a neexistuje proti ně-
mu žádná ochrana. Své udělaly
i exhalace z výfukových plynů.

ŘÁDĚNÍ HOLUBŮ ZASTAVÍ
KLECE

Obãané Bíliny mají moÏnost ovlivnit budoucí v˘voj mûsta
Město Bílina zpracovává strate-
gický plán rozvoje. Tato strategie
by měla být vodítkem pro rozho-
dování o dalším směřování vývoje
města, o konkrétních projektech
a aktivitách a hlavně k získání
dalších zdrojů pro rozvoj města.

Jedná se o bydlení, školství, kulturu, sport, zdra-
votnictví, dopravu a technickou infrastrukturu, ži-
votní prostředí, cestovní ruch, lázeňství, odpady
a bezpečnost.

„Tento plán se zpracovává v návaznosti na regio-
nální rozvojové plány a na rozvojový plán České re-
publiky. Uzavřeli jsme smlouvu s Regionální rozvojo-
vou agenturou Ústeckého kraje, která ve spolupráci
s městem vytvořila pro občany Bíliny jednoduchý do-
tazník, který zahrnuje všechny uvedené oblasti. Pro

jednotlivé oblasti budou vytvořeny komise, které se
budou skládat z vedoucích odborů a jednoho člena
strany. Určitě by v komisi měli být lidé, kteří jsou ob-
čany města Bíliny a znají danou problematiku. Dotaz-
ník může vyplnit jeden člen domácnosti,“ vysvětlil
místostarosta Milan Pecháček.

Vytvořeno je 2500 ks dotazníků a jsou k dispozici
v Infocentru na Mírovém náměstí, v podatelně MěÚ
v Bílině, část jich bude rozdána dětem na základních
školách, které je předají rodičům k vyplnění. Na ná-
vrh starosty J. Horáčka budou dotazníky rozdány i ve
významných podnicích jako jsou Doly Bílina, Elekt-
rárna Ledvice nebo Seba. Dotazník je zveřejněn na
webových stránkách Bíliny www.bilina.cz  a lze jej
zasílat elektronickou poštou na bilina@rra.cz. Termín
odevzdání dotazníků je 27. březen, v případě nutnosti
bude termín prodloužen o týden nebo 14 dní.      (lal)

Na MěÚ v Bílině se hromadí
stížnosti na množství holubů ve
městě. Nejvíce je postiženo Míro-
vé náměstí, kde holubí trus poško-
zuje jak fasády domů, tak znečišťu-
je jejich dvory. Ušetřena není ani
budova radnice, jejíž fasáda je také
značně poškozená a znečištěná. Ke
stížnostem se přidali občané ze
sídliště Za Chlumem, kde se počet
holubů v poslední době značně na-
výšil.

„Podařilo se nám přesvědčit
Agenturu životního prostředí v Ús-
tí nad Labem, aby nám udělila vý-
jimku na odchyt holubů, přestože
je zakázán. K povolení na odchyt
určitě přispěly i obavy z ptačí
chřipky, která se rozmáhá na úze-
mí evropských států. Odchyt se bu-
de provádět šetrnou metodou, a to
tak, že na místa, kde se holubi nej-
více vyskytují, budou umístěny
speciální klece s návnadou. Celko-
vé vybavení potřebné k odchytu
včetně odvozu klecí přijde město
na 24 000,- Kč. Doufáme, že toto
opatření bude plně dostačující
a přemnožení holubů ve městě se
nám podaří zastavit,“ sdělil mís-
tostarosta Roman Šebek.       (lal)

RENOVACE PANELOVÝCH
DOMŮ

Modrá pyramida uvedla na trh
ojedinělý produkt, který nabízí
komplexní řešení při renovacích
bytových, především panelových
domů.  V těchto dnech probíhají

Pfiedstavujeme úãastníky konference
Partnerské město - Dippoldis-

walde
Dippoldiswalde leží v údolí řeky

Weiseritz u silnice E55, mezi
Drážďany a hranicí s Českou re-
publikou. Do Drážďan i ke hranici
je to jen 25 km. Svou geografickou
polohou je město také známé jako
„Brána do Krušných hor“.

O městě se objevila první zmín-
ka v roce 1218 a Dippoldiswalde
dostalo městská práva již ve 13.
stol. Dnes je to nejmenší město
Německa a patří k němu dalších 10
obcí, ve kterých žije 10 900 obyva-
tel.

Ve městě se nachází muzeum
jak okresní tak městské. Budova

současného muzea byla postavena
v roce 1750 a sloužila jako kože-
lužna. V obnoveném renesančním

zámku se dnes nachází úřední
soud. Turisticky zajímavá je gale-
rie malířů. Kostel sv. Mikuláše se
nachází v blízkosti hřbitova na
okraji města. Tato památka byla
postavena ve 13. století v román-
ském stylu s pozoruhodnými ná-
stěnnými malbami.

Ze zajímavostí lze zmínit vodní
přehradu, která byla postavena
v roce 1913, je vhodná pro kem-
pink a vodní sporty. Atrakcí pro
turisty je malá železnice s parní
lokomotivou, která vede přes
nádhernou krajinu od Freitalu
přes Dippoldiswalde do Kipsdor-
fu. Železnice byla otevřena r.
1882.

5. ples fotbalové ‰koly Bílina
Fotbalová škola Bílina pořádala 25. února svůj 5.

ples. K tanci hrála tento rok velmi dobrá hudební
skupina Golf z Loun. Pořadatel připravil jako každý
rok bohatou tombolu, která byla brzy beznadějně
vyprodána. Mezi hosty plesu se kromě sponzorů
dostavili také zástupci mládežnických družstev FK

Siad Most. Účast byla tento rok o něco slabší, což
zřejmě ovlivnily právě probíhající jarní prázdniny.
Vedení FŠ Bílina touto cestou děkuje všem, kteří se
podíleli na přípravě plesu. Sponzorům bohaté tom-
boly a všem, kteří se přišli společně s námi na náš
ples pobavit.                                              (jun)

Foto: V. Weber
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prezentace na více než 80 místech
po celé republice. Zajímavou kon-
ferenci na téma „Opravy bytových
domů a jejich financování“ uspořá-
dala Modrá pyramida také v Bíli-
ně. Zúčastnila se jí společenství
vlastníků bytových jednotek, ale
také firmy, které představily způ-
soby a možnosti při realizaci těch-
to  renovací. Například   výhody
zateplení objektů, možnostech
oprav střech a jak nejlépe vyměnit
okna  a jak zrenovovat výtahy .  

V České republice je v současné
době 2,1 milionů bytů v bytových
domech, z toho je přes milion bytů
panelových. Bytový  fond je velice
zanedbaný. Důsledkem odkládání
potřebných oprav  vykazují domy
vážné závady. Snižují se užitné
vlastnosti, zvyšují provozní nákla-
dy, zhoršuje se kvalita bydlení.
Většinu domů vlastní bytová druž-
stva a společenství vlastníků byto-
vých jednotek. Právě na nich leží
zodpovědnost za budoucnost domů
a mohou se rozhodnout, zda ne-
chají dům chátrat a nebo?

■ uspoří náklady  za údržbu
a vytápění i v době rostoucích cen
energií 

■ zvýší celkovou hodnotu do-
mu i jednotlivých bytů a prodlouží
jejich životnost

■ vyřeší vše najednou a bydlet
bez starostí?

Podrobnější informace na tel.
čísle 417 824 448, e-mail
martin.tucek@mpss.cz

NEVYHOVUJÍCÍ SVĚTELNÁ
SIGNALIZACE

Na základě četných stížností ob-
čanů přišel na Radu města odbor
dopravy s námětem na úpravu svě-
telné signalizace na silnici 1/13. Za
24 hodin projede městem 25 000
automobilů a problém je nejen
v tom, že se tvoří dlouhé kolony
aut, ale i chodci mají málo času na
přejití přechodu. „Pozvali jsme si
servisní firmu i výrobce technolo-
gie, který zabezpečuje dodávku
veškerých komponentů nezbytných
pro chod světelné signalizace. Ser-
visní firma provede kompletní ana-
lýzu dopravní situace na hlavním
průtahu městem a v případě, že bu-
de nedostačující, navrhne jiné řeše-
ní. Důležité je, aby výsledek byl
efektivní a stávající situaci vyřešil
co nejlépe. Z toho důvodu máme ve
smlouvě zakotveno, že pokud bude
situace stejná nebo horší, nebudeme
za tuto službu platit,“ řekl místosta-
rosta M. Pecháček.               (lal)

V Klokánku se malovalo...
O jarních prázdninách se v bílinském domě dětí pra-

videlně scházely maminky a tatínkové se svými nej-
menšími ratolestmi v Klokánku, kde byl pro ně připra-
ven na každý den zajímavý program. Děti si mohly vy-
zkoušet kromě básniček, písniček a společných her ta-
ké modelování rybiček a zhotovit akvárium. Připravo-
vali jsme sluníčka, která budou  vystavena při „Sluníč-
kománii“, která nás čeká v dubnu. Děti ovšem, jak ji-
nak, nejvíce zaujalo malování prstovými barvami. Ma-
lovalo se nejen rukama, ale i nohama, a tak jsme moh-
li vyzkoušet sprchu, která je součástí zcela nového so-
ciálního zařízení. Jsme rádi, že Klokánek se mezi ma-
minkami těší velké oblibě a rádi pro všechny bílinské
nejmenší a jejich rodiče budeme připravovat podobné
akce i nadále. Na programu máme vybudování pro
„klokánky“ dětské hřiště na naší zahradě. Děkujeme
maminkám a dětem za jejich přízeň.

Za kolektiv Klokánku  Klára Palečková

Jak proÏily prázdniny dûti z DDM
V rámci jarních prázdnin DDM

pořádal lyžařský zájezd do penzio-
nu Maják v Nové Vsi nad Nisou.
Jarní prázdniny jsme zde strávili
již potřetí a byli jsme velice spoko-
jeni. Ubytování i strava je na velmi
dobré úrovni. Nejúspěšnější byly
snídaně formou švédského stolu
a personál penzionu, který byl na
děti velmi hodný.

Počasí nám celý týden přálo.
Slunečné počasí a sněhová nadílka
lákaly ke každodennímu lyžování.
Děti lyžovaly na místní sjezdovce,
kde nám vyšli vstříc a ceny byly
přijatelné. V pondělí jsme jeli na
celodenní výlet do lyžařského are-
álu Bedřichov, kde si děti mohly
zalyžovat na několika sjezdov-
kách.

V úterý nás čekal celodenní vý-
let do Centra Babylon, kde jsme
navštívili aquapark, lunapark
a muzeum hlavolamů. V rámci vý-

letu si děti prohlédly celé městeč-
ko a poobědvaly v Zámeckém
sklepení. Týden utekl jako voda
a my se těšíme na příští rok, na
Novou Ves a na Maják.

Tak nenechávejte své děti doma
a dopřejte jim nové kamarády a pl-

no zážitků. V příštím roce se na
vás všichni moc těšíme.

Vedoucí jarních prázdnin:  

Věra Ryjáčková, Petr Zerzán,
Radek Schuran 

a Monika Schuranová

Děti se bavily nejen lyžováním, ale i různými soutěžemi.

Ženy se na parketu odvázaly.

To je lepší než štětcem.                        Foto: V. Weber

Fontána oÏila oslavami MDÎ
Pátek 10. března patřil KD Fontána ženám.

MV KSČM zde pořádal tradiční oslavu Mezi-
národního dne žen.  A sešlo se zde na 150 účast-
níků všech věkových kategorií.  V oficiální čás-
ti ženám popřál starosta města Josef Horáček,
poslanec Josef Šenfeld a starosta Oseka Jiří
Hlinka.  Velký aplaus sklidilo vystoupení dvou
skupin aerobiku DDM Cvrčci a Cik Cak pod
vedením Věry Ryjáčkové  a také dětí z mateřské
školy Švabinského pod vedením ředitelky Eliš-
ky Růžičkové. Po květinách, které mimo jiné
obdržely starostka Hostomic Hana Haklová,
Hrobčic Božena Zemanová, předsedkyně MV
KSČM Světla Jelínková či vedoucí klubu dů-
chodců Alžběta Fialová,  se dostala ke slovu lit-
vínovská skupina Melodie, která hrála k tanci
i poslechu. Součástí večera byla  bohatá tombo-
la, kde vynikaly obří marcipánové třešně, dílo
hrobčických žen.                                       (ob)
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Místostarosta R. Šebek předal ženám kytičku.

Seniorky si rády zacvičí.                     Foto: V. Weber

Petr Dopita s dárkem od KC Kaskáda.                             Foto: V. Weber

Foto: V. Weber

I takto se mohou chovat naši spo-
luobčané.                Foto: R. Šebek

KAŠNA NA MÍROVÉM
NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ
REKONSTRUKCE.

Na kamenné kašně z roku 1679
se značně podepsal zub času. His-
torickou kašnu zdobí  socha sv.
Floriána, který se stal ve středově-
ku v lidovém podání ochráncem
před velkou vodou i před suchem,
při neúrodě polí, proti bouři a ne-
bezpečí ohně. 

Zjistili jsme, že kašna na náměs-
tí značně protéká, čímž dochází
k značným ztrátám vody. Ale nejen
v tomto je problém, opravu potře-
buje i kamenná socha. Od měst-
ského architekta jsme si nechali
zpracovat odborný názor na celko-
vou rekonstrukci kašny a požádali
Ministerstvo kultury v rámci Ha-
varijního plánu o dotaci. Podle po-
sudku architekta se částka pohybu-
je kolem 170 000 Kč,“ sdělil mís-
tostarosta Milan Pecháček.

Oprava kašny by měla být pro-
vedena nejpozději do 1. května,
kdy bývá tradičně zprovozněna.

(lal)

mečnou událostí. Klub nezapomíná na své členy ani
o svátky nebo narozeniny. Společně slaví Velikonoce
v podobě vítání jara i vánoční svátky formou mikuláš-
ské veselice a také vánoční posezení za přítomnosti
představitelů města.

Ti zdatnější mají k dispozici rotoped a projevili zá-
jem o cvičení v širším rozsahu. Někteří společně sle-
dují televizi a úplně nejraději si popovídají u kafíčka.
Blíží se jaro a senioři se už těší na lepší počasí, pro-
tože mohou konečně vyrazit do přírody. Pro tyto nad-
šence se pořádají výlety po okolí. 

„Chtěla bych touto cestou poděkovat představite-
lům města a Mgr. Peterkové, že náš Klub seniorů fi-
nančně podporují. Myslím si, že pro některé seniory,
kteří k nám docházejí je to takový balzám na duši. Je
opravdu smutné, když někdo zůstane úplně sám, jak
jsem se s tím setkala u některých nových členů. Proto
neváhejte, nezůstávejte sami a zapojte se do kolekti-
vu,“ vyzvala paní Vachalcová.                      (lal)

Bílina - Třikrát týdně se scházejí se-
nioři ve svém klubu v panelovém
sídlišti v bývalých jeslích, pod vede-
ním paní Vachalcové. Využili jsme
právě probíhajících oslav MDŽ
a přišli se podívat jak takový klub
v „domácích“ podmínkách funguje.

Oslavy Dne žen proběhly ke spokojenosti všech zú-
častněných. Popřát a předat ženám kytičku přišel mís-
tostarosta Roman Šebek a René Štěpánek.

„Musíme se občanům města Bíliny taky trochu zvi-
ditelnit, aby si nemysleli, že v Bílině funguje pouze
Klub seniorů na PP I. Náš klub je sice menší, ale o to
víc v něm žijeme jako jedna rodina. V našem klubu
jsou v převážné většině senioři, kteří jsou již v pokro-
čilejším věku a jejich zdravotní stav jim nedovoluje
zúčastňovat se různých zájezdů nebo akcí mimo
klub,“ sdělila paní Vachalcová.

Klub seniorů pořádá pravidelné zdravotní přednáš-
ky, které jsou ve velké oblibě. Ani oslavy nejsou výji-

Klub seniorÛ II. slavil MDÎ

Setkání s muzikálov˘m Drákulou
Další setkání s... mělo atmosféru

temnoty a hudby, kterou v rádiích
jen tak neuslyšíme. Pozvání Anto-
nína Moravce přijal vynikající
hráč na pilu, muzikálový zpěvák
a cestovatel, Petr Dopita. „Pořad
jsem nazval Setkání s temnotou,
protože můj host je temný sám
o sobě. Nepamatuji se, že by hrál
nějakou opravdu „světlou“ roli.
Například role Drákuly, skřeta ne-
bo Lucifera jasně vystihují temnou
atmosféru jeho muzikálových ro-
lí,“ vysvětlil svou volbu A. Mora-
vec.

Petr Dopita hraje na kanadskou
pilu od svých 11 let. S pilou pro-
cestoval půlku  světa  a jak  sám
řekl: „Hrál jsem po celé Evropě,
nejdál jsem byl na západě Kalifor-
nie, kde jsem byl celkem třikrát na
mezinárodním festivalu hráčů na
pilu a podařilo se mi 2x vyhrát.
Absolvoval jsem turné po Japon-
sku a tato země mi velmi učarova-
la. Japonci jsou velmi pohostinní
a čistotní. Na ulici nikde nenajdete
nepořádek, ale u nás neustále mezi
něčím kličkujete.”

V současné době je Petr Dopita
k vidění v muzikálu Tajemství, kde
hraje s A. Moravcem nebo také
muzikálu Jekyl a Hyde. 

Na otázku co je přednější, pila

nebo zpívání v muzikálu, odpově-
děl: „Hraní na kanadskou pilu je
rozhodně pohodlnější, nemusím
si neustále hlídat hlas.“

Lada Laiblová
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Krajina snů B. Markovitze a M. Řezníčka.

JIZERSKÉ HORY BYLY
NAŠE...

V období jarních prázdnin vyje-
ly děti z Mateřské školy M. Šva-
binského na týdenní rekreační po-
byt do Jizerských hor. Přivítalo je
krásné slunečné počasí. Celý týden
děti trávily na sněhu. Jen co otev-
řely ráno oči, již se ptaly, kdy pů-
jdou bobovat. Týden utekl a dětem
se ani nechtělo domů. V květnu
opět děti vyjíždí do přírody, tento-
krát na Slapy. Již teď se těší.  

E. Růžičková

OZNÁMENÍ

Výbor tělocvičné jednoty SO-
KOL Bílina svolává na středu dne
22. března 2006 v 16.00 hodin do
nové zasedací síně (v suterénu rad-
nice), řádnou valnou hromadu
s tímto programem:
• Uvítání a volba komisí (návrho-

vé, mandátové)
• Zpráva starosty o činnosti za

uplynulé volební období
• Zpráva náčelnice a vedoucích

sportů
• Hospodaření jednoty
• Zpráva kontrolní a revizní komi-

se
• Návrh plánu o činnosti a rozpo-

čtu na rok 2006
• Rozprava
• Usnesení a závěr
• Zveme všechny členy jednoty

a příznivce Sokola. Během pře-
stávky bude možno uhradit člen-
ské příspěvky.

Jak jsme slavili masopust
Bylo 28. 2. 2006 osm hodin rá-

no a za dveřmi tříd druhého
stupně Základní školy Za Chlu-
mem nenastal obvyklý pracovní
klid, doprovázející vyučovací ho-
dinu. Žáci se totiž připravovali
na masopustní rej. Každá třída,
nevyjímaje učitelů, se zdobila do
masek všeho druhu a chystala si
masopustní vystoupení. Kolem
desáté hodiny dopolední se zača-
ly trousit do velké tělocvičny nej-
rozmanitější  postavy z říše po-
zemské i nadpozemské.

to s touto veselou staročeskou tradicí myslí vážně. 
A aby toho nebylo málo, všichni mohli masopustní

náladu okusit i ve školní jídelně, kde výborné maso-
pustní koblihy, a na druhý den bramborové slejšky s
kysaným zelím, dodaly k radostné atmosféře tohoto
svátku tu správnou chuť.          Mgr. Věra Teršípová

Krajina m˘ch snÛ na Z· Za Chlumem
O tom, že technika a zejména

počítače stále více prostupují do
všech oblastí lidského života, jistě
není pochyb. Naše škola je připra-
vena umožnit žákům naučit se s
výpočetní technikou nejen praco-
vat, ale také ukázat, kde všude se
dá využít. Důkazem toho, že počí-
tač neslouží jen jako prostředek

pro hraní her, je zapojení žáků 7. a
8. ročníků ZŠ Za Chlumem do 1.
ročníku celostátní výtvarné soutě-
že Pod modrou oblohou, vyhláše-
né Základní školou v Moravské
Třebové ve spolupráci s firmami
Microsoft a OR, pod záštitou člen-
ky rady Pardubického kraje zodpo-
vědné za školství paní Marie Mál-

kové a vedoucího odboru školství
pana Mgr. Karla Pešky, na téma
Krajina mých snů. V této výtvarné
soutěži jde příkladně o propojení
výtvarné výchovy a práce s počíta-
čem. A jak si naši počítačoví vý-
tvarníci představují svoji vysněnou
krajinu? Posuďte sami. 

Mgr. Lenka Králíčková

Přesně v deset přišel Bakus, (počeštělá podoba sta-
rověkého boha vína Bakcha), který vyzval masopust-
ní strašidla  k tomu, aby jej co nejlépe pobavila. Reci-
tovalo se, zpívalo a tančilo. 

Největší úspěch spolu s mísou čerstvých voňavých
koblih sklidila třída VI.A, která se představila jako
„tančící domov důchodců“. Nakonec král masopustní-
ho reje převzal symbolický klíč z rukou „starosty“ a
dostal tak povolení k masopustnímu průvodu. V tu
chvíli byly povoleny všechny rozpustilosti a taškařice
a celé to masopustní shromáždění se vydalo za bránu
školy, aby případné přihlížející přesvědčilo o tom,  že

Učitelský sbor nezůstal pozadu.

Průvod sídlištěm si děti užily.              Foto: V. Weber

Vítězné masky naháněly hrůzu.

Pomožte   nám   k   získání
3. zápisu do Guinessovy knihy
rekordů! Vyhlašujeme soutěž
pro školy, školky a veřejnost
o nejvíce vytvořených sluní-
ček. Akce vyvrcholí 21. dubna
2006 přepočítáváním sluníček
agenturou Dobrý den a dopro-
vodným programem.

Sluníãko
mánie
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Skupina CLOU.            

Absolutní vítěz Jiří Bocek.

J. Vokurka a M. Sedlmaierová. ZŠ
Aleská.                   Foto: V. Weber  

KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA
BŘEZEN 2006

KULTURNÍ DŮM 
FONTÁNA

■ Sobota 25. března, 20.00 h.
Koncert skupiny CLOU
Nominace na cenu Akademie popu-
lární hudby Anděl 2005. Vstupné:
předprodej 80,- Kč, na místě 100,-
Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Pondělí 20. března, 19.00 h.
Čochtan vypravuje
Hra na motivy povídky Voskovce a
Wericha. Vstupné: 200,-, 160,-,
130,-, 100,-Kč
■ Úterý 21. března, 8.00 hod. a
10.00 hodin.
Ferda Mravenec v cizích službách
Školní představení pro MŠ, ZŠ i ve-
řejnost. Hraje divadlo DUHA Polná.
Vstupné: 40,-Kč
■ Sobota 25. března, 11.00  h.
Miss aerobic
Prezentace dívek od 10.00 h.

KINO HVĚZDA
■ Pátek 17. března od 18.00 a 20.30
hodin
Sobota 18. března od 18.00 hodin
Mrtvá nevěsta Tima Burtona
VB. Animovaný, Komedie
Vstupné: 65,-Kč. Přístupno od 12
let

Pravidelné promítání pro děti
■ Sobota 18. března od 15.00 h.
Kuťásek a Kutilka
Pásmo kreslených pohádek. Vstup-
né: 20,- Kč 
■ Středa 22. března od 18.00 h.
Čtvrtek 23. března, 18.00 h.
Zlomené květiny
USA. Komedie. Vstupné: 40,- Kč.
Mládeži přístupno
■ Pátek 24. března, 18.00 a 20.30
hodin
Sobota 25. března, 18.00 h. 
Hele, kámo, kdo tu vaří?
USA. Komedie. Vstupné: 40,- Kč.
Nevhodné do 15 let
■ Sobota 25. řezna, 15.00 h.
Krtek ve snu
Pásmo kreslených pohádek. Vstup-
né: 20,- Kč   
■ Středa 29. března, 18.00 h.
Čtvrtek 30. března, 18.00 h.
Sklapni a zastřel mě
ČR/UK. Černá komedie. Vstupné:
40,-Kč. Nevhodné do 15 let             

GALERIE POD VĚŽÍ 
„Šumava v obrázcích Karla Pola-
ty“
Prodejní výstava. Výstava potrvá  do
29. 3. 2006

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
■ Bílina a Most na starých po-
hlednicích Marie Růžičkové.
Výstava potrvá  do 29. 3. 2006.

Pozvánka Kc Kaskáda
V sobotu 25. března od 20.00 hodin zavítá do kul-

turního domu Fontána hudební skupina CLOU. Skupi-
na se inspiruje velkou škálou hudebních žánrů. Jejich
prozatímní tvorba je směsicí energií, emocionální a
melodické muziky s výrazným punk - rockovým a
posthardcoreovým vlivem. Skupina dosáhla na vítěz-
ství ve dvou kategoriích ankety „Hudební ceny TV
Óčko (objev roku a nejlepší videoklip roku 2005 za
„Island Sun“). Zároveň byla nominována v rekordním
počtu čtyř kategorií na Výroční cenu Akademie popu-
lární hudby Anděl 2005, kterou získala.

Populární stanice MTV podporuje CLOU už od je-
jich prvního videoklipu. Island Sun se probojoval do
hlavního vysílacího času a stal se tak nejhranějším čes-
kým hitem na MTV vůbec.

Nenechte se připravit o zážitek s touto kapelou.

Afrika zaplnila bílinské divadlo
Poslední únorové pondělí zažilo Městské divadlo

v Bílině totálně nabité hlediště. Po roce se v Bílině opět
představilo Divadlo Járy Cimrmana se svojí úspěšnou
hrou „Afrika“. „Samozřejmě jsme očekávali nápor divá-
ků, ale že budeme mít vyprodáno skoro dva měsíce před
představením jsme opravdu nečekali,“ sdělil Petr Má-
cha z Kulturního centra Kaskáda. Jak dále uvedl, diva-
dlu se opravdu v Bílině daří a návštěvy se zvyšují. Dů-
kazem toho je i vyprodané další představení v měsíci
březnu, tentokrát s Josefem Dvořákem. Jak nám dále
prozradil Petr Mácha, mohou se příznivci divadla v Bí-
lině těšit i na podzimní představení. V plánu Kulturního
centra Kaskáda jsou především komedie se slavnými
herci, jako jsou Lukáš Vaculík, Jan Hrušínský, Václav
Vydra nebo Bára Hrzánová. „Právě sestavujeme diva-
delní podzim v bílinském Městském divadle. Myslím si,
že se diváci a návštěvníci mají na co těšit,“ dodal na zá-
věr Petr Mácha.                                                               (BZ)

Snímkem se vracíme k úspěšnému představení Diva-
dla Járy Cimrmana - Afrika, aneb Češi mezi lidožrav-
ci s Ladislavem Smoljakem v hlavní roli. 

Foto: P. Mácha

Pûvecká soutûÏ o BofieÀskou ãarodûjnici
Bílina - V Městském divadle

proběhla další ze soutěží o Bo-
řeňskou čarodějnici, tentokráte
pěveckou. Soutěž byla rozděle-
na do čtyř kategorií, kde svůj
zpěv představily Mateřské ško-
ly, 1. - 5. třída ZŠ, 6. - 9. třída
ZŠ a Základní umělecké školy
jednotlivci a sbory.

Nelehkého úkolu v porotě se
zhostila paní Lea Čiháková z Tep-
lic, paní Ivana Pitková z Bíliny,

slečna Jana Boháčková z Chomuto-
va a Dana Gencerová z Kadaně.

„Porota měla možnost porovnat
různé výkony soutěžících. Z pů-
vodně 47 přihlášených díky chřip-
kovému nachlazení nakonec vy-
stoupilo jen 36 soutěžících. Odbor-
ná porota hodnotila nejen správ-
nou intonaci, smysl pro rytmus,
hlasovou vyspělost a pěvecký vý-
raz, ale také zvládnutí textu a cel-
kový dojem z vystoupení,“ zhod-

notila Petra Zaťková. Porotu asi
nejvíce zaujalo v I. kategorii vy-
stoupení pěveckého sboru Slu-
níčka z MŠ Chlum Bílina, ve III.
Kategorii vystoupení sboru IU-
VENES z Bohosudova. Vynika-
jící byli i někteří sólisté, přede-
vším ve III. Kategorii, kde bylo
nejvíce přihlášených soutěží-
cích. Nejvíce pochvaly a uznání
za „perfektní výkon“ získal tři-
náctiletý Jiří Bocek ze ZŠ Rado-
nice, který zpíval za klavírního
doprovodu paní učitelky a ma-
minky v jedné osobě. Na žádost
poroty ve finále píseň po celko-
vém vyhodnocení znovu zopa-
koval.

Vítězové na 1. místech budou
pořadatelskou organizací KC Kas-
káda dopisem pozváni na slav-
nostní odpoledne do Letního kina
Na Kyselce v Bílině, kde se před-
staví veřejnosti. Poté jim bude
slavnostně předáno ocenění „Bo-
řeňská čarodějnice 2006“. (lal)
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Finsko známé i neznámé
Přestože se Česká republika stala členem EU již 1. května 2004, je me-

zi námi malá povědomost o severských členských státech.
O Finsku a Švédsku se většinou hovoří jen v souvislosti se zimními

sporty a to je celkem málo. Dovolujeme si Vám nabídnout ucelený pořad
o Finsku a jeho sousedech. Do Městské knihovny v Bílině zavítá Ing. M.
Štecura, který ve Finsku žil v 70. a 80. letech. V této zemi studoval a ab-
solvoval i základní vojenskou službu.

Zábavnou a zároveň poučnou formou vypráví o finské historii, kultu-
ře, hospodářství, přírodě, zvycích tamního obyvatelstva a jazycích, kte-
rými se ve Finsku hovoří. Celý pořad je proložen fotografiemi a finský-
mi písničkami v jeho interpretaci. Chybět nebude ani pravý laponský
kroj. Těšíme se na Vás 22. března od 18.00 hod. v klubovně centrální
knihovny na Mírovém náměstí.

KniÏní novinky na mûsíc bfiezen 2006
PRO DOSPĚLÉ, 
PRO POBAVENÍ

Tábor správných chlapů, hu-
moristický román Adrienne Brode-
urové je o komunikaci mezi muži
a ženami a také o často marné sna-
ze přizpůsobit toho druhého svým
představám. Dvě mladé ženy po-
zvou na ranč mladé muže zvyklé
na život ve městě a pokusí se o je-
jich radikální proměnu. Z rozmaz-
lených mladíků se stávají silní
a dvorní muži, kteří nakonec umě-
jí nejen postavit ohradu, podojit
krávu a spravit auto, ale také
okouzlit kteroukoliv ženu.Při této
proměně se také ony naučí spoustu
nového o životě a především o lás-
ce, bez které se žije velmi těžko...
Vydává nakl. Metafora Praha.

Sněženky a Machři po čtvrt
století, úsměvné ohlédnutí za le-
gendárními kamarády z oblíbené-
ho filmu určitě pobaví a možná ta-
ké přiměje k zamyšlení nad pro-
měnou společnosti, která se za tu
dobu v mnohém změnila k lepší-
mu, ale také s sebou přinesla řadu
negativních věcí. Radek John a Ivo
Pelant jsou zkušení autoři a tak se
jim opět podařilo napsat vtipný
a svěží příběh bývalých spolužáků,
kteří se po letech setkávají v sou-
kromém penzionu bývalého profe-
sora matematiky. Vydává nakl.
Mladá fronta Praha.

Experti , situační komedie vol-
ně napsaná na motivy scénáře stej-
nojmenného filmu, napsal Karel
Coma. Ústřední motiv příběhu je
typický pro současnou dobu, ve
které si řada lidí nabírá tolik akti-
vit, že pak nestíhá. Hlavní hrdina
příběhu je fanatik do počítačů
a kvůli vysněné dívce je vtažen do

víru neuvěřitelných událostí, které
ho nutí dělat „šílené“ věci,které by
za jiných okolností nedělal. Kniha
je doprovázena barevnými fotogra-
fiemi z chystaného filmu a vydává
ji nakl. Fragment Havlíčkův Brod.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ,
PRO POUČENÍ

Drsný střed Evropy, 27 vol-
ných příběhů našeho středověku
napsal kolektiv autorů pod vede-
ním Zdeňka Čecha. Kniha netra-
dičně pojatých známých i méně
známých událostí z naší historie
nezahltí spoustou dat, ale nenásil-
nou formou poučí. Osudy „drsné-
ho středu Evropy“ jsou pojaté akč-
ně a pamětníci si možná vzpome-
nou, že svého času vycházely
v Mladém světě na pokračování
a měly velký čtenářský úspěch.
Vydává Daramus Ŕitka.

101 hádanek pro náročné,
v knížce Derricka Niedermanna se
zvídavý čtenář seznámí s úlohami,
jejichž řešení není vůbec snadné
a vyžaduje nejen intelekt, ale také
vytrvalost.

Kniha je určena mladým i do-
spělým čtenářům, kteří chtějí tré-
novat svůj mozek a zajímají se
o logické hlavolamy. Vydává nakl.
Portál Praha.

PRO MLÁDEŽ
Přežít, další z knížek oblíbené

anglické autorky Jacqueline Wilso-
nové je tentokrát určena především
klukům. Dobrodružství, které pro-
žívá hlavní hrdina na dětském spor-
tovním táboře děti určitě pobaví
a možná se i řada z nich s tímto
klukem, který nerad sportuje, zto-
tožní. Vydává nakl. BB art Praha.

Hodinový strojek, brilantně na-

psaný příběh světoznámého brit-
ského spisovatele ocení malí i do-
spělí čtenáři. Philip Pullman obdr-
žel jako vůbec první v historii
prestižní Whitbreadovu cenu za
dětskou knihu, a porazil tak i J. K.
Rowlingovou s Harrym Potterem.
Příběh hodinářského učedníka,
malého prince se strojkem místo
srdce je zároveň romantický i stra-
šidelný. Kniha se čte doslova jed-
ním dechem, protože některé pří-
běhy jsou jako hodinový strojek.

Natáhneš je a ony jdou, ubíhají
a nic je nezadrží. Vydává nakl.
Mladá fronta Praha.

Za Městskou knihovnu přeje
hodně pěkných zážitků nad přečte-
nými knihami M. Šímová a zároveň
zve na další klubový večer, tento-
krát na zajímavé vyprávění o Fin-
sku, které se uskuteční ve středu
22. března od l8 hodin opět v klu-
bovně centrální knihovny na Míro-
vém náměstí.

B˘t, ãi neb˘t,
Letos poprvé se naše škola podílela

také na organizaci okresního kola pře-
hlídky tanečního oboru, která se koná
vždy jednou za tři roky. V pátek 10.
března se do Městského divadla sjela
více než stovka účastnic (včetně jed-
noho chlapce) ze základních umělec-
kých škol v Teplicích, Krupce, Duch-
cově a Bílině. Zajistit dostatečné šatní
prostory pro takový příliv tanečnic ne-
bylo snadné, ale podařilo se. Po téměř
tříhodinových zkouškách, kdy je pro
každý kolektiv nezbytné „ošahat“ si
jeviště, tedy zvyknout si na jiné roz-
měry plochy, začala vlastní přehlídka.
Porota stála před náročným úkolem:
ze čtyřiadvaceti choreografií vytvoře-
ných v dimenzích klasického, součas-
ného a lidového tance vybrat ty nej-
lepší pro další postup. Dívky z naší
školy měly připraveno deset skladeb

sestavených učitelkami Renatou Dráž-
ďanskou a Petrou Běláčovou. Úspěš-
nou se stala právě již jmenovaná kom-
pozice „Být, či nebýt“ v choreografii
Petry  Běláčové  a  provedení  žákyň 4.
ročníku II. stupně. Další tři postupují-
cí kolektivy do krajské přehlídky byly
ze ZUŠ Teplice. Jsem rád, že po ne-
dávném úspěchu žáků hudebního obo-
ru v okresním kole soutěže ZUŠ, ob-
stály stejně dobře i dívky z tanečního
oboru. 

Nezbývá než poděkovat celému tý-
mu KC Kaskáda za obrovskou vstříc-
nost s jakou vyšel vstříc našim potře-
bám a nárokům, ocenit schopnosti mo-
derátora přehlídky učitele Tomáše Ern-
sta, ale především držet palce všem žá-
kům, kteří budou bílinskou “zušku”
zastupovat v následujících týdnech při
krajských kolech.                  J. Kopa

je nejen otázka známá z klasického dramatu, ale zároveň ta-
ké název skladby, se kterou postoupily dívky z bílinské zá-
kladní umělecké školy do krajského kola celostátní přehlídky
tanečního oboru ZUŠ.

Baletní nácvik na nadcházející soutěž.                  Foto: J. Kopa
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Gymnázium Bílina
bude slavit

V˘znamné stromy 2 - habr obecn˘
Habr obecný   (Carpinus betu-

lus)   je v naší oblasti domácí
strom. Daří se mu tady a proto  je
na Bílinsku poměrně rozšířeným
stromem a to jak v parcích, tak v
lesních dubo - habrových  poros-
tech. Náš významný habr se na-
chází v městském parčíku u husit-
ské bašty na břehu potoka Syčivky.
Strom je v  relativně chráněné po-
loze v blízkosti vodního toku, jeho
zdravotní stav odpovídá poměrně
vysokému věku. Místy je patrné
prosychání koruny, během jeho
vývoje došlo v minulosti k odlo-
mení či odřezání některých koster-
ních větví, při pozorné prohlídce
lze na kmeni nalézt i výletové
otvůrky po dřevokazném hmyzu.
Jeho stáří se pohybuje kolem 100
let, je již za vrcholem své vitality,
ale přesto je tajemně krásný. Jeho
stav je třeba pravidelně sledovat.
Obvod kmene ve výšce 130 cm či-
ní 260 cm, výška stromu je cca 15
metrů a šířka koruny dosahuje při-
bližně 14 m.   

Habr je obvykle středně statný
strom (výška do 20 m) s širokou a
vysokou, krásně klenutou, obyčej-
ně trochu nepravidelnou korunou.
Kmen bývá nepravidelně pokrou-

cený, svalcovitý, kůra hladká, poz-
ději borka s jemně síťovaným vzo-
rem. Právě na našem habru jsou ty-
to vlastnosti typicky vyvinuty. Lis-
ty jsou podlouhle vejčité, syme-
trické až mírně asymetrické, dva-
krát ostře zubaté, a ostře špičaté.
Mezi hustými žilkami je list jako-
by prolamovaný. Na podzim se lis-
tí barví do jednotné velmi dekora-
tivní zlatožluté barvy. Plody jsou
trojlaločné nažky s vypadávajícím
ploše srdčitým, podélně rýhova-
ným až 4 mm velkým semenem.
Převisající plodenství jsou v pozd-
ním létě a na podzim pěkným de-
korativním prvkem v koruně. Hab-
rové dřevo patří díky pomalému
růstu k těm pevnějším, používá se
např. k výrobě dřevěných násad.

Náš exemplář habru  je pozoru-
hodný svojí ojedinělostí v centru
města, výrazným vzhledem a stá-
řím, pamatujícím založení parku
na začátku minulého století. Je
krásným příkladem toho, že i po-
měrně obecná dřevina může hrát
významnou roli v exhaláty zatíže-
ném městě. Vzhledem k intenzivní-
mu historickému hospodaření v le-
sích okolí Bíliny habry s takto ob-
jemným kmenem  najdeme zřídka.

Habr bývá zřídka kdy vyhlašován
památným stromem, protože nedo-
růstá takových rozměrů jako třeba
duby nebo lípy. V seznamu více
než 2000 státem chráněných stro-
mů je pouze několik habrů. V pří-
mé blízkosti Bíliny jsou divoké
habry poměrně hojné v údolí Bez-
ovka a rovněž v zadní části lázeň-

ského parku. Rod Carpinus   je běž-
ně nalézán v třetihorních (20 milio-
nů let starých) usazeninách mos-
tecké pánve v podobě otisků listů,
semen a pylu. Dokonce je známo i
zkamenělé dřevo. Listy třetihorní-
ho habru se od toho současného li-
šily výraznější asymetrií.

K. Mach   a   J. Boršiov

Dovolujeme si Vás pozvat na
oslavy 60. výročí založení
Gymnázia v Bílině, které se bu-
dou konat 28. dubna 2006. Od
10.00 - 14.00 hodin si můžete
prohlédnout školu. Připravili
jsme pro Vás Den otevřených
dveří, provázet Vás  budou sou-
časní studenti a profesoři.
V jednotlivých učebnách bude

prezentována současnost i minulost školy. Bude možno
sledovat na videu ukázky naší školní akademie, maturitní
plesy a jiné slavnostní okamžiky ze života  školy. K dis-
pozici budou i prezentace v elektronické podobě. 

Skupiny absolventů, které si ve škole domluví sraz, mo-
hou využít některé učebny ke společnému posezení, při-
praveno bude i malé občerstvení. 

Ve 14 hodin začne v Městském divadle školní akademie
a po jejím skončení se přemístíme do Kulturního  domu  -
Za Chlumem, Bílina. Večerem Vás budou provázet mode-
rátoři z řad studentů a v jeho průběhu se Vám naši studen-
ti také představí v několika hudebních vystoupeních.

Vzhledem k tomu, že počet míst je omezený, kapacita
sálů je 400 míst, doporučuji, abyste si vstupenky v ceně 50
Kč zajistili co nejdříve. Od 27. února 2006 jsou k dispozi-
ci v sekretariátu školy. Vstupenka je platná pro obě akce.

V případě zájmu lze k ročníkovým srazům využít učeb-
ny školy i ve večerních hodinách. 

KKKK aaaa mmmm     ssss oooo dddd pppp aaaa dddd eeee mmmm ????

A jaké mohou být důsledky naší neukázněnosti...
V případě zjištěného porušení platné obecně závazné vyhlášky o systému nakládá-

ní s odpady fyzickou osobou se přistoupí k sankcím dle zákona č. 200/1990 Sb, o pře-
stupcích, v platném znění, kdy lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč a § 69 zákona č.
185/2001 Sb. , o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, kdy
lze za odložení autovraku uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. 

V případě porušení zmíněného zákona o odpadech právnickou osobou nebo fyzic-
kou osobou oprávněnou k podnikání bude správní orgán postupovat dle § 66 tohoto
zákona, kde se stanovují pokuty za porušení ustanovení zákona  o odpadech, které
mohou dosáhnout výše až 1 000 000 Kč.

Mûsto Bílina informuje obãany a firmy
o moÏn˘ch zpÛsobech nakládání s odpady

Pro fyzické osoby slouží např.:
■ sběrné nádoby o obsahu 110 l
■ kontejnery o obsahu 1 100 l
■ sběrné nádoby na separovaný komunál-

ní odpad (papír, plasty, sklo a v některých lo-
kalitách města i bioodpad) 

■ odpadkové koše na veřejných prostran-
stvích

■ velkokapacitní kontejnery o obsahu 5
m3 pro objemný odpad 

■ sběrný dvůr (bezplatné uložení odpadu
různého charakteru do cca 300 kg na os.) 

provozní doba Po-Pá 10-17 hod, So 9-14
hod

■ služba na telefon - 417 821 580 (odvoz
objemného odpadu do 300 kg za poplatek 20
- 200 Kč podle počtu kusů či objemu) - bude
sloužit od ledna 2006

Možnosti pro právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání :

■ uzavření písemné smlouvy s Městský-
mi technickými službami Bílina a poté mož-
nost využívání systému nakládání s odpady,
který je nastaven obecně závaznou vyhláš-
kou

■ sběrný dvůr v areálu Městských tech-
nických služeb Bílina - odpady kategorie
ostatní i nebezpečný (za poplatek dle cení-
ku)

■ využívání zařízení určených k odstra-
ňování odpadů v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, v platném znění

■ stavební odpad ve větším množství -
v blízkosti např. skládka Chotovenka - Pís-
kovna
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Sportovní úspûchy bílinsk˘ch dûtí

■ ÚSPĚCH V KANADĚ

Na přelomu ledna  a února se v kanadském
Québecu pořádal velký turnaj hokejistů do 12
let. V různých kategoriích  se zúčastnilo přes
100 mužstev z celého světa. Českou republiku
reprezentovalo mužstvo složené z hokejistů Ús-
teckého kraje pod hlavičkou EASTER  BUN-
NIES. „Poprvé ve čtyřicetileté historii turnaje
zvítězilo mužstvo z České republiky. Ve výběru
byli i dva hokejisté z Bíliny Jakub Procházka
a Lukáš Sýkora. Jakub Procházka skončil na
desátém místě v kanadském bodování turnaje
se čtyřmi góly a čtyřmi nahrávkami,“ uvedl
Zdeněk Kolman.                                (lal)

■ KŘEHLOVÁ  ZÁŘILA V LOVOSICÍCH

Lovosice -  Úspěchem skončilo vystoupení
malých krasobruslařů Draci Bílina a Stadion
Teplice na 27. ročníku Zlaté brusle v Lovosi-
cích.  Mezi 75 závodníky se neztratili. V kate-
gorii do 10 let zvítězil teplický Daniel Bukor.
Mezi žačkami skončila na 7. místě Barbora
Machuldová z Bíliny. V kategorii do 6 let zví-
tězila po výborném výkonu bílinská Nicola
Křehlová. Na 8. místě skončila další bílinská
závodnice Eliška Hladíková.  Na 9. místě
skončila Jessica Gonsiorovská a na 14. Nico-
las Gonsiorovský z Teplic.  Děti trénuje Milo-
slava Koberová a za asistentky má Denisu Bu-
korovou a Evu Havlíčkovou. V konkurenci
ledního hokeje je krasobruslení ideálním spor-
tem především pro dívky.  Zájemci kluci i děv-
čata se mohou přihlásit na zimním stadionu
v Bílině.                                                           (ob)

■ SK SIAD BÍLINA - MLADŠÍ ŽÁCI
ROČNÍK 1996

Mladší žáci SK Siad Bílina ročník 1996 se
zúčastnili halového turnaje KJZ CUPU v kopa-
né pořádaném oddílem FK Louny. V tomto ha-
lovém turnaji se umístili na prvním místě, kdy
porazili své soupeře a to FK Louny, SKP Ajax
Sokolov, Postoloprty a Blšany.

„Chtěl bych vyzdvihnout výkony některých
hráčů, kteří se zasloužili o vítězství. Především
je to M. Kozler, R. Baláž, S. Vršatová, M. Ši-
mon a posila z Duchcova R. Sivák,“ dodal tre-
nér Ladislav Šimon.

Trenér Ladislav Šimon by chtěl touto ces-
tou vyzvat rodiče dětí ročník 1995 - 1996, aby
se telefonicky spojili na číslo 777 619 063, kde
bude sjednáno přihlášení do shora uvedeného
oddílu. Ostatní ročníky zpracovává vedoucí
mládeže p. Junek tel. 605 267 592. Doufáme,
že bude velký zájem o tento sport, který má
v našem městě velkou tradici a děti svůj vol-
ný čas budou věnovat sportovnímu vyžití.

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

V SOBOTU NA KRASOBRUSLENÍ
Bílina - Nejen lední hokej, ale v současné době také krasobruslení dodává tvář zimnímu sta-

dionu v Bílině. Malí krasobruslaři se zde natolik zabydleli, že pořádají i první závody.  Ty pro-
běhnou v sobotu 18. března  a diváci se mají od 9,30 hodin na co těšit.  Podkrušnohorský po-
hár 2006 zahájí nováčci a nejmladší žáci a žačky.  Závěr tohoto bloku obstará exhibice  v po-
dání bílinských krasobruslařů Sněhurka a sedm trpaslíků.  Od 13 hodin bude následovat mezi-
oddílový závod přípravek, který zakončí exhibice Naše čtyřka.  Hlavní pohárové soutěže no-
váčků a žáků odstartují v 16 hodin. Na závěr se malí krasobruslaři představí v pohádce Mach
a Šebestová.  Hlavní pořadatelka a trenérka   Miloslava Koberová očekává účast 60 dětí od pě-
ti do dvanácti let.                                                                                                                 (ob)

■ Z FOTBALOVÉ ŠKOLY: STARŠÍ
PŘÍPRAVKA

V neděli 5. března završili účastí na turnaji
v Litoměřicích svou halovou sezónu hráči star-
ší přípravky Fotbalové školy Bílina. Turnaje se
účastnilo 7 týmů. Bílinští do turnaje vstoupili
výborným výkonem, po kterém domácí tým Li-
toměřic odešel z hrací plochy poražen výsled-
kem 2:0. Také v dalším utkání bílinští bodovali
naplno.

V následujících dvou střetnutích se však ne-
vyhnuli mírnému hernímu výpadku a po ne-
rozhodném výsledku s Motorletem Praha jsme
ztratili další body s druhým týmem domácích.
V závěrečných dvou utkáních však naši chlap-
ci již nezaváhali a v konečném účtování jim
patřilo výborné třetí místo. Pohár a sladká od-
měna byly pro všechny přítomné rodiče, pro
oba trenéry i samotné hráče velice radostné.
Brankář Jaroslav Kovačka byl trenéry všech
týmů zvolen nejlepším brankářem turnaje,
i když konstruktivní kritice svých trenérů se
nevyhnul ani on. 

Jednalo se o poslední halový turnaj, kterého

horní řada - trenér mužstva L. Šimon, A. Ti-
chánek, O. Ouřada, M. Štěpnička, F. Čechák,
M. Sanitrik, R. Baláž. Dolní řada - J. Šedivý,
L.  Bureš, S. Vršatová, M. Šimon, R. Sivák, K.
Kühnel.

se hráči v této kategorii účastnili. Završili tím
přípravné zimní období, které pro fotbalisty ne-
ní nikdy příjemné. Všichni se již těší na to, až
vyběhnou na zelený trávník. Svá utkání na do-
mácím hřišti hrají přípravky pravidelně během
nedělního dopoledne.              Petr Procházka

Zleva E. Hladíková, N. Křehlová, J. Gansiorov-
ská, N. Gansiorovský. Foto : kraso

Jakub Procházka na střídačce.



INZERÁT KARNEVAL 129/TP


