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Starosta J. Horáček předává pamětní dort organizátorovi Závodu míru
z TOP TEAM Teplice panu Hejdukovi.                                                    

Start závodu z Mírového náměstí.                                                           Martin Šimůnek.                            

Vítězové čtvrté etapy Závodu míru.

5. etapa Závodu míru startovala v Bílinû
Bílina - Ve dnech 13. - 20. květ-

na se na území Rakouska, České
republiky a Německa uskutečnil
58. ročník  cyklistického závodu
ve střední a východní Evropě -
Závod míru 2006. Závod měl cel-
kem 8, etap z toho se 3 etapy je-
ly v České republice.

5. etapa tohoto prestižního závo-
du se odstartovala v Bílině.  Pro
návštěvníky byl připraven kulturní
program, který moderoval Radek
Jirgl z Fajn radia Agara. Akci za-
hájila hudební  skupina MINI
BAND a vystoupení mažoretek ze

ZUŠ v Bílině. Nechyběla ukázka
jízd historických kol a vystoupení
trojnásobného mistra světa v bike-
trialu Martina Šimůnka. Na Míro-
vém náměstí se také předvedla no-
vá „chodníková“ vozítka značky
SEGWAY, která si návštěvníci
mohli sami vyzkoušet a projet se
okolo náměstí.  Hodinu před star-
tem se moderátorského postu ujal
sportovní komentátor Štěpán Škor-
pil, aby   zhodnotil průběh Závodu
míru 2006,  představil vítěze čtvrté
176 km dlouhé královské etapy
z Karlových Varů do Teplic a vy-

zpovídal českého jezdce Ondřeje
Sosenku, který startoval za ital-
skou stáj Aqua Sapone. Za českou
stáj Whirpool Hradec Králové star-
toval Radek Becka z Bíliny. 

„Závod míru se mi velice líbil
a jsem rád, že i organizátoři celého
závodu byli spokojení jak s úpra-
vou trasy, tak s návštěvností. Mys-
lím si, že když město dostane tako-
vouto nabídku, tak by ji mělo při-
jmout, protože  se tak dostane do
povědomí široké veřejnosti, a to
nejen cyklistické. Organizátoři
a rozhodčí si především chválili

náročnost tratě a je tady velká šan-
ce, že příští rok se Závod míru po-
jede opět přes Bílinu,“ zhodnotil
starosta Josef Horáček.

Vítězi 4. etapy se stalo italské
seskupení Marco Serpellini, Chris-
tian Gasperoni, Massimo Giunti
a Andrea Tonti. Starosta města Bí-
liny jim osobně předal modré tri-
koty. Žlutý trikot oblékl Christian
Gasperoni  ze stáje Naturino Sa-
pore di Mara a stal se tak vedou-
cím jezdcem 5. etapy z Bíliny do
německého Altenburgu, která by-
la 140 km dlouhá.  

Lada Laiblová
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J. TOPITZER, 
23 let, dělník: 

„K volbám nechodím
a nepůjdu ani tentokrát.
Netuším ani komu bych
měl dát hlas. O politiku
se nezajímám a je mi
ukradená. Politici se
o lidi stejně zajímají,
jen když to potřebují, ji-
nak jsou jim ukradení.“

N. VYLEŤALOVÁ,
25 let, vychovatelka:

„Půjdu k volbám, ale
ještě nejsem rozhodnutá
komu svůj hlas dám.
Určitě to ale nebudou
komunisté ani strana,
která momentálně vlád-
ne. Uvažuji ale vážně
o zelených. Jak to nako-
nec dopadne sama netu-
ším.“

V. KULOVANÁ, 
31 let, na mateřské:
„Ráda bych šla k vol-

bám, ale nevím koho
budu volit. Lidé by k ur-
nám měli jít a vyjádřit
svůj názor tím, že něko-
ho zvolí. Mohou tím
rozhodnout o mnohých
věcech v republice.“

K. BENDA, 
51 let, st. zaměst.:
„K volbám chodím

pravidelně a půjdu a vo-
lit budu i letos. Koho, to
bych si rád nechal pro
sebe. Stejně ještě ne-
jsem stoprocentně roz-
hodnutý pro koho se
rozhodnu.“

V. ŠUBOVÁ, 
28 let, prodavačka:
„K volbám půjdu.

Chodím k urnám pravi-
delně. Komu dám hlas
ale neřeknu. Myslím si,
že by veřejnost měla
chodit k volbám a ne-
stavit se k tomu zády,
tak jak se tomu mnohdy
děje nyní.“

S. SURAINOVÁ, 
42 let, nezaměstnaná: 

„K volbám necho-
dím. Stejně je to jedno,
ať zvolíte jakoukoliv
stranu, politici si za čas
stejně budou dělat co
chtějí. Pokud bych pře-
ce jen k urně šla, volila
bych asi komunisty. Za
nich jsme měli alespoň
nějaké jistoty.“  

Chodíte pravidelnû k volbám a pÛjdete i k tûm leto‰ním?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ
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NA T¤ETÍ STRANU

Proã se nesmí sbírat hlem˘Ïdi? Nejsou pfiece chránûní
Hlemýžď zahradní sice nepatří

mezi zvláště chráněné živočichy,
vztahuje se na něj „pouze“ obecná
ochrana. Objevuje se však i v pří-
loze Bernské konvence (úmluva o
ochraně evropských planě rostou-
cích rostlin, volně žijících živoči-
chů a přírodních stanovišť). Jelikož
však dochází v některých oblas-
tech k intenzivnímu sběru hlemýž-
ďů, mají města možnost na tento
nešvar reagovat v rámci přenesené
působnosti vydáním obecně závaz-
né vyhlášky a sběr na určitou dobu
nebo i bez časového omezení zaká-
zat. V Mostě platí podobná vyhláš-
ka již od roku 2003. V letech 1994

až 2001 dosáhlo celkové množství
vykoupených hlemýžďů na Mos-
tecku hmotnosti 73 tun. Nechvalně

proslulé je v tomto směru i Loun-
sko. V celé ČR je každoročně ve
dvou až třech stovkách provozoven
vykoupeno cca půl milionu kilo-
gramů hlemýžďů. V některých lo-
kalitách hrozí tímto způsobem je-
ho úplné vyhubení. Je proto dobře,
že města na tuto situaci reagují. Li-
dem, kteří tento zákaz poruší, hro-
zí za přestupek pokuta až několik
tisíc korun. Na Bílinsku není sice
zákaz sběru hlemýžďů upraven vy-
hláškou, hlemýždě je však možné
sbírat pouze na základě povolení
městského úřadu.

Hlemýždi dávají přednost chlad-
nému vlhkému prostředí. Jsou ak-

tivnější v noci a po dešti. Během
nepříznivých podmínek hlemýžď
zůstává uvnitř ulity, obvykle pod
kameny nebo na jiných místech,
kde je chráněn před predátory. V
suchém období se hlemýždi shro-
mažďují u blízkých vodních zdrojů
a kaluží. Hlemýždi se živí rostlin-
nou potravou, vlákninu jim přitom
pomáhají trávit symbiotické bakte-
rie přítomné v jejich střevech. Kro-
mě člověka „sběrače“ mají hle-
mýždi řadu nepřátel. Jsou součástí
jídelníčku některých ptáků, z nichž
zejména drozdi je dokážou otlou-
káním o kámen zbavit ulity. 

Ing. Soňa Hykyšová

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
- zdroj Wikipedia.



Chtěl bych jmé-
nem svým vy-
zvat občany
města Bíliny,
aby se aktivně
zúčastnili blíží-
cích se parla-
mentních voleb.

Voliči by měli využít této možnos-
ti a vybrat si tu politickou stranu,
která je jim svým volebním pro-
gramem nejbližší.
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINYKaždý volič může svým hlasem

ovlivnit nejen další vývoj  státu,
ale i města, ve kterém žije. Politic-
ká strana, která vyjde vítězně z
parlamentních voleb, bude rozho-
dovat o dalších krocích naší země.
Volby do Poslanecké sněmovny
mohou rozhodnout, jak bude vypa-
dat ekonomika státu v dalších le-
tech, vztahy s Evropskou unií, pra-
covní trh nebo životní prostředí.

Je spousta věcí, které se nám ne-

líbí a právě volby nám dávají mož-
nost vyjádřit naši nespokojenost.
Proto bychom měli alespoň tímto
způsobem projevit vlastní názor.

Volby do Parlamentu České re-
publiky se budou konat ve dvou
dnech, a to v pátek 2. a sobotu 3.
června 2006. První den voleb začí-
ná hlasování ve 14.00 hodin a kon-
čí ve 22.00 hodin. Druhý den začí-
ná hlasování v 8.00 hodin a končí
ve 14.00 hodin.

BÍLINA MÁ TŘI ZÁJEMCE
O VÝSTAVBU
HYPERMARKETU

Na  mimořádném zasedání za-
stupitelstva města se projedná-
vala kupní smlouva za účelem
prodeje pozemků a vybudování
obchodního centra v areálu au-
tobusového nádraží. 

V únoru 2006 byly zveřejněny
zadávací podmínky pro vybudová-
ní obchodního centra v areálu au-
tobusového nádraží. Město obdr-
želo nabídky od tří firem. Jelikož
nabídky byly neporovnatelné, při-
pravil městský právník kupní
smlouvu. Zastupitelé se tak mohli
vyjádřit, jestli se zněním smlouvy
souhlasí či nikoliv. Po dvouhodi-
nové diskuzi byla smlouva přijata,
částečně pozměněna a předána bu-
doucím investorům k doplnění  do
24. 5. 2006. „Zájemci by měli do
našeho návrhu smlouvy doplnit ja-
ký obchodní dům budou chtít sta-
vět, o jak velkou zastavěnou plo-
chu se bude jednat a hlavně jak bu-
de vysoká částka, kterou nabídnou
za nabízený prostor. V měsíci červ-
nu se sejde komise pro otvírání
obálek, která bude zastoupena dvě-
ma zástupci z každé politické stra-
ny a ta nabídky vyhodnotí,“ sdělil
starosta Josef Horáček.

Následně bude svoláno mimo-
řádné zasedání zastupitelstva, kte-
ré s konečnou platností rozhodne,
kdo na bývalém ČSAD bude stavět
a o jaký hypermarket se bude jed-
nat. Se stavbou se pravděpodobně
započne v průběhu roku 2007, jeli-
kož se nejdříve musí provést změ-
na Územního plánu týkající se plo-
chy bývalého autobusového nádra-
ží z dopravní obslužnosti na ob-
čanskou vybavenost. Legislativní
vyřízení Územního plánu trvá cca
půl roku.                              (lal)

ČINNOST MĚP ZA ROK 2005

Městská policie v současné době
disponuje 31 strážníky, z toho je 8
žen a 23 mužů.

Mimo zákonných povinností se
městští strážníci podíleli na zabez-
pečení veřejného pořádku
a k ochraně bezpečnosti osob
a majetku při zajišťování společen-
ských akcí.

Hlavním cílem práce městské
policie je zabezpečit občanům ne-
rušený odpočinek, ochránit jejich
hodnoty a případné narušitele včas
odhalit a v nezákonném jednání
jim zabránit.

V roce 2005  strážníci MěP od-
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Rada mûsta Bíliny na své 11. schÛzi
konané dne 18. kvûtna 2006
ULOŽILA:
■ Ředitelce MTS Bílina připravit
změnu provozní doby sběrného dvo-
ra tak, aby jej občané mohli využívat
v sobotu i v neděli. 
■ Místostarostovi pro věci neinves-
tiční (p. Šebek) vyvolat jednání s ře-
ditelkou  ZŠ Lidická o koncepci spe-
ciálních tříd. 
SCHVÁLILA:
■ Finanční příspěvek (FP)  ve  výši
5 tis. Kč organizaci SK SIAD Bílina
na turnaj v házené v Bílině.
■ FP ve výši 5 tis. Kč organizaci
Shotokan karate-DO Masopust Bíli-
na na reprezentaci soutěže  ME  JKA
mládeže v Budapešti.
■ FP ve výši 5 tis. Kč organizaci
Shotokan karate-DO Masopust Bíli-
na  na účast na Světovém poháru
v karate ve Švédsku.
■ FP ve výši 10 tis. Kč  organizaci
Arkádie na prázdninové akce
pro osoby se zdravotním postižením.
■ Záměr kompletní rekonstrukce ko-
munikace Žižkovo údolí, v úseku od
plavecké hlavy až k č. p. 88 a ukládá
odboru nemovitostí a investic zadat
zpracování projektové dokumentace
(s rozdělením do tří etap), včetně
rozpočtu. 
■ Účast města  Bíliny v programu
„Opomíjené památky 2006“ ve výši
50 %  nákladů z předpokládané část-
ky opravy kulturní památky / vstupní
portál a vstupní dveře / u kostela
Zvěstování panny Marie v Bílině.
Předpokládaná cena opravy je 100
tis. Kč.

■ Zařazení akce „Energetické rozdě-
lení elektrických rozvodů mezi pavi-
lony v areálu bývalé ZŠ Teplické
Předměstí“ do plánu investic roku
2006. 
■ Instalaci tří nových světel na Les-
ní kavárně na „Kafáči“. 

PROJEDNALA A DOPORUČUJE
ZASTUPITELSTVU MĚSTA KE
SCHVÁLENÍ:
■ Záměr zakoupení speciálního za-
metacího vozu pro MTS Bílina  do
výše 5 mil. Kč. 
■ Návrh ředitelky MTSB na  likvi-
daci svozového vozu zn. LIAZ BO-
BR 12.1., SPZ: TPA 50-58.
■ Návrh ředitelky MTSB na odpro-
dej svozového vozu zn. LIAZ BO-
BR 16.2, SPZ: TPA 50-20, za cenu
dle znaleckého posudku. 

VZALA NA VĚDOMÍ:
■ Postup prací při zpracovávání stu-
die výstavby rodinných domů v lo-
kalitě Bílina - Újezd a rozčlenění té-
to lokality dle předběžného návrhu
zástavby (rodinné domy, komunika-
ce, sítě). 

RM pověřuje starostu města  jedná-
ním s ostatními majiteli dotčených
pozemků (zjištění jejich zájmů,
možnost odprodání pozemků pro
komunikace či sítě, převodu pozem-
ků ze státu na město apod.) a dále
pověřuje vedoucího odboru nemovi-
tostí a investic zjistit možnosti řeše-

ní areálu kotelny ve výše uvedené
lokalitě. 
ODVOLALA:
■ Paní Alenu Bubeníčkovou z člen-
ství v komisi pro školství, kulturu
a sport, s platností  od 18. května
2006.    

Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení RM se
lze seznámit na úřední desce MÚ ne-
bo v sekretariátu starosty města
a dále i na webových stránkách měs-
ta Bíliny (www.bilina.cz)

Podûkování
od starosty mûsta

Chtěl bych poděkovat fir-
mám Šilhánek & syn,  Basald
s.r.o. a  akciové společnosti
Stavby silnic a železnic za
opravu komunikace kolem ga-
ráží Za Chlumem u bývalého
pásového dopravníku. Společ-
ně a zcela zdarma vyasfaltova-
li 150 m této komunikace, která
byla již v katastrofálním stavu.

■ Termíny poskytování příspěvků společenským organizacím v ro-
ce 2006 - Podmínky a žádosti o příspěvek jsou uvedené na www.bili-
na.cz v části Sport a kultura, popř. vám je sdělí pracovnice odboru škol-
ství a kultury Městského úřadu Bílina, pí Linhartová (tel. 417 810 933).
Žádosti se odevzdávají vč. povinných příloh na odbor školství a kultury,
popř. na podatelnu Městského úřadu Bílina do 31. 5. 2006. (Formulář
„Žádost o finanční příspěvek z Programu podpory kultury“.)

Veronika Spurná, vedoucí odboru školství a kultury
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

halili a vyřešili na místě 1512 pře-
stupků v dopravě. 60 přestupků
bylo předáno k dořešení na odbor
dopravy. Strážníci asistovali u 127
dopravních nehod, které se staly na
území města.

V oblasti veřejného pořádku by-
lo strážníky na místě řešeno bloko-
vou pokutou 299 případů a dalších
51 osob bylo předáno k dořešení
správním orgánům tj. přestupková
komise, odbor životního prostředí,
stavební úřad, odbor sociálních vě-
cí a zdravotnictví.

Za přestupky byly uloženy
strážníky městské policie blokové
pokuty ve výši 400 700 Kč. Na
území města Bíliny bylo odchyce-
no 53 toulavých psů a odvezeno do
útulku. MěP 26x asistovala při po-
žárech, ve většině případech se
jednalo o vznícení popelnic a kon-
tejnerů.                                 (lal)

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
ZA ROK 2006

Zastupitelstvo s konečnou plat-
ností schválilo rozdělení finanč-
ních příspěvků pro sportovní orga-
nizace v Bílině. Schváleno bylo
i navýšení rezervního příspěvku na
sport. 

„V letošním roce jsme kvalifiko-
vali mezi hlavní kategorii sportov-
ních organizací TJ Sokol, která by-
la v uplynulých letech vedena jako
společenská organizace a příspěv-
ky měla podstatně nižší.  Změnou
v  zařazení   jim   bylo  vyčleněno
40 000 Kč,“ uvedl místostarosta
Roman Šebek.

Mezi bílinské sportovce bylo
rozděleno 1 milion 350 tisíc korun
a 450 tisíc má město prozatím v re-
zervě. Mimo jiné zastupitelé města
schválili 150 tisíc korun na dokon-
čení oplocení sportovního areálu
v Tyršově zahradě nebo příspěvek
150 tisíc korun bílinským kuželká-
řům na spoluúčast k dotaci na re-
konstrukci drah.                   (lal)

MĚSTO UVAŽUJE O NOVÉM
VEŘEJNÉM SOC. ZAŘÍZENÍ

Město  Bílina se rozhodlo zmo-
dernizovat stávající veřejné WC.
V současné době je toto sociální
zařízení mimo provoz,  protože
potrubí kanalizace je zastaralé
a nevyhovující.

„Porušení kanalizace je značně
rozsáhlé a musí se zajistit komplet-
ní oprava kanalizace. Protože by-
chom chtěli zrenovovat celou bu-
dovu veřejných WC, požádali jsme
o dotační titul pro místní rozvoj.
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Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
Ve dnech 2. a 3. června 2006 se

uskuteční volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. V Bí-
lině budeme volit v 15 volebních
okrscích, jejichž seznam je zve-
řejněn „Oznámením“ starosty
města na výlepových  místech ve
městě a informačních skříňkách
MěÚ.

Každý oprávněný volič obdrží
v místě svého trvalého pobytu hla-
sovací lístky pro uvedené volby,
včetně informací kde a kdy bude
volit, dále lze hlasovací lístky ob-
držet v informační kanceláři MěÚ
nebo ve volebních místnostech
v době voleb.

Do 15 okrskových volebních ko-
misí zasedne celkem 113 členů,
které ve smyslu § 14e, odst. 3, zá-
kona č. 247/1995 Sb., v platném
znění o volbách do Parlamentu
ČR, delegoval některý z politic-
kých subjektů nebo jmenoval sta-
rosta města.

Ve středu 10. 5. 2006 se usku-
tečnilo v Městském divadle v Bíli-
ně 1. zasedání okrskových voleb-
ních komisí, které svolal starosta
města a kde složením slibu vzniklo
členství všem přítomným členům
komisí. Současně bylo vylosováno
15 předsedů a místopředsedů vo-
lebních okrskových komisí.

Voliči, kteří se budou v době vo-
leb, tj. 2. a 3. 6. 2006, zdržovat mi-

mo trvalé bydliště a chtějí jít volit,
mohou do 26. 5. 2006 požádat pí-
semně s ověřeným podpisem MěÚ
- evidenci obyvatel o vydání volič-
ského průkazu. Ten opravňuje vo-
liče volit na území celé ČR, popří-
padě v zahraničí na zastupitel-
ských úřadech ČR.

Ti voliči, kteří se nemohou do-
stavit ze závažných důvodů, ze-
jména zdravotních, požádají MěÚ
- evidenci obyvatel na tel. č. 417
810 845, nebo v době voleb přímo
příslušnou volební komisi o zabez-
pečení volby mimo volební míst-
nost. Volební komise vyšle k tomu-
to voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou.

Po ukončení hlasování dne 3. 6.

2006 ve 14 hodin budou sečteny
hlasy a předány k dalšímu zpraco-
vání ČSÚ. První informace o vý-
sledcích voleb můžete průběžně
sledovat na internetové adrese
w w w . m v c r . c z / v o l b y
<http://www.mvcr.cz/volby> nebo
po zpracování výsledků za celou
ČR  budou  zveřejněny v pondělí
na úřední desce MěÚ Bílina. 

Technicko-organizační zabezpe-
čení voleb provádí odbor správní
a vnitřních věcí MěÚ, který Vám
poskytne případně další informace
týkající se voleb nebo zodpoví Va-
še dotazy v pracovní dny na tel. č.
417 810 800, 417 810 840, 417
810 844.                   Karel Bartl, 

odbor správní a vnitřních věcí

Spoleãná setkání seniorÛ
Klub seniorů na Pražském před-

městí I. uspořádal pod vedením
Alžběty Fialové schůzku se senio-
ry z obce Velké Žernoseky. Pro se-
niory byl připraven bohatý kultur-
ní program a částečná prohlídky
Bíliny. „Uspořádali jsme pro žer-
nosecké seniory prohlídku histo-
rických kočárků ve výstavní síni
U kostela a vzpomínkových kufrů
Pod věží. Poté jsme se všichni se-
šli v restauraci na Pražance, kde
byla zajištěna hudba, takže každý,

kdo měl zájem, si mohl zatancovat
a zazpívat,“ sdělila vedoucí Klubu
důchodců I. Alžběta Fialová.

U příležitosti setkání seniorů by-
li oceněni jubilanti a zvlášť manže-
lé Pilařovi, kteří letos v červnu
oslaví 60 let společného života.

Senioři z Velkých Žernosek
a Klub důchodců I. z Bíliny pořá-
dají nejen pravidelná společná se-
tkání, ale i společné zájezdy. Jak
prozradila paní Fialová, nejraději
do Kamenického Šenova nebo Pra-
hy. „ Další zajímavou akcí jsou Se-
niorské sportovní hry, které se po-
řádají v Mostě a zúčastní se jich
minimálně 600 důchodců. Tato ak-
ce je velmi zajímavá a pořádá se
přímo  v areálu Aquaparku,“ doda-
la. (lal)

Manželé Pilařovi.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 525. KVĚTNA 2006

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Celková realizace projektu vychá-
zí na 1 milion 200 tisíc korun,
z dotačního titulu bychom měli
dostat 50 %, takže město by vyna-
ložilo na rekonstrukci 600 tisíc
korun,“ sdělil místostarosta Milan
Pecháček.

Nové veřejné WC by mělo
splňovat veškeré hygienické nor-
my podle Evropské unie a mít stá-
lou obsluhu.                         (lal)

PODMÍNKY NÁROKU NA
PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ
POMŮCKY

Nárok na příspěvek na školní
pomůcky má dítě, které bylo při-
hlášeno k zápisu k povinné školní
docházce podle školského zákona
117/1995 Sb. § 33 zvláštního práv-
ního předpisu 47 c) a má nárok na
přídavek na dítě.

Nárok na příspěvek na školní
pomůcky dítěti vzniká od 1. června
kalendářního roku, ve kterém bylo
dítě přihlášeno k zápisu k povinné
školní docházce, jestliže před tím-
to datem nebylo rozhodnuto o od-
kladu povinné školní docházky to-
hoto dítěte.

Příspěvek na školní pomůcky
náleží dítěti jen jednou, a to ve vý-
ši 1000 Kč. Tento příspěvek se vy-
plácí jednorázově.

Příspěvek na školní pomůcky se
vyplatí osobě, která má dítě v pří-
mém zaopatření. Je-li dítě v pří-
mém zaopatření více osob, vyplatí
se příspěvek na školní pomůcky
osobě určené na základě dohody
těchto osob. Nedohodnou-li se tyto
osoby, určí úřad státní sociální
podpory, který o příspěvku rozho-
duje, které z těchto osob bude pří-
spěvek na školní pomůcky vypla-
cen.

Příspěvek na školní pomůcky
bude vyplácet Úřad práce, Vrchlic-
kého 12 v Teplicích (pracoviště
státní sociální podpory).

BUDE U BÍLINY OVČÍ
FARMA?

Do rady města přišel neobvyk-
lý návrh na podnikání. V okolí
města Bíliny by měla vyrůst no-
vá ovčí farma až pro 80  ovcí.
Ovčín by měl splňovat veškeré
bezpečnostní a hygienické nor-
my.

„Osobně se mi tento záměr vel-
mi zamlouvá, protože v poslední
době se setkáváme pouze s takový-
mi podnikatelskými aktivitami ja-
ko jsou restaurační zařízení, zasta-
várny, bazary apod. To, že má ně-
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Tradiãní kladení vûncÛ se nesetkalo s velkou odezvou
Tradičně v pátek odpoledne

před státním svátkem proběhlo na
městském hřbitově kladení věnců.
61. výročí osvobození vlasti od fa-
šistické okupace je jistě důvodem,
abychom se poklonili památce
těch, kteří se zasloužili o naši svo-
bodu.  Vždyť jen sovětských vojá-
ků padlo na území bývalého Čes-
koslovenska na 144 tisíc, dále tisí-
ce Rumunů, Poláci a také několik
desítek amerických vojáků v zá-

Památce padlých  hrdinů z 2. svě-
tové války se přišli poklonit i dva
váleční veteráni.

policie, dva legionáři,  Pavlína Lin-
hartová z odboru školství a s kyticí
i moje maličkost.  Čtete dobře,
opravdu nás tam více nebylo.  Žád-
ní zástupci organizací města, ve-
doucí pracovníci radnice,  zastupi-
telé, žádní občané. Neúcta k histo-
rii není dobrou vizitkou žádného
města.  

O dvě hodiny později pořádal
tradiční pietní akt i MV KSČM.
Sešlo se 30 občanů. Stejně jako
starosta ve 14 hodin i já jsem tady
krátce promluvil. Položili jsme ky-
tici, poděkovali. Může se říci ani
těch 30 lidí není žádná sláva, když
ještě počátkem 90. let chodil prů-
vod s hudbou z náměstí.  Ale kdy-
by každá volební strana z našeho
zastupitelstva  přivedla 30 lidí, by-
lo jich nejméně 120 a starosta by
neřečnil k těm, kteří na hřbitově
spí svůj věčný spánek. 

Oldřich BUBENÍČEK,
člen rady města za KSČM

padních Čechách. A určitě není
fráze, že nebýt těchto mrtvých, my
bychom nebyli živí. A proto si tito
mrtví úctu zaslouží.  A tak jsme se
sešli na městské hřbitově.  Starosta
Josef Horáček, místostarosta Ro-
man Šebek,  dva strážníci městské

M· M. ·vabinského
se pfiedstavuje...
Putování s krtečkem

Společně s dětmi jsme se vypra-
vili do Městské knihovny v Bílině,
kde se nás ujala p. H. Svobodová.
Dětem se hned líbila. Svým přístu-
pem a poutavým vyprávěním si
získala všechny děti. Vyprávěla
jim o dětské literatuře, spisovate-
lích a zaměřila se na „krtečka“.
Děti byly aktivní a na otázky dob-
ře reagovaly. 

Na závěr milého setkání jim pa-
ní knihovnice pustila pohádku
„Krteček v ZOO“.        Děkujeme.
Děti z MŠ M. Švabinského Bílina

Návštěva kina
Děti z MŠ M. Švabinského s pa-

ní ředitelkou E. Růžičkovou se
rozhodly, že společně navštíví fil-
mové představení „Kretek a wee-
kend“ a tím tak podpoří naše kino.

Filmové představení se jim líbi-
lo, jen je škoda, že se najde málo
dospěláků, kteří mají stejné úmys-
ly jako my.

Mateřská škola Bílina, Maxe
Švabinského 664 zve širokou ve-
řejnost k návštěvě zařízení a záro-
veň k zápisu pro školní rok
2006/2007 ve dnech 22. 5. - 26. 5.
2006.

Přijďte si pohrát, budete vítáni.
E. Růžičková, 

ředitelka MŠ
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kdo zájem postavit ovčí farmu, je
velmi neobvyklé a určitě by se měl
tento návrh podpořit. Autoři tohoto
projektu by farmu vystavěli na
svých pozemcích,“ řekl místosta-
rosta Milan Pecháček.          (lal)

ASIJSKÁ FIRMA
ZAFINANCUJE
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
HROBČICE

Hrobčice - V obci Hrobčice
a okolí by se měla snížit neza-
městnanost. Na místě bývalé
strojní traktorové stanice hodlá
stavět čínská společnost na výro-
bu potravin Shanghaj Maling
(Czech) a. s. 

„Jedná se o výrobu a expedici
vepřových konzerv, čínský lanš-
mít, zakonzervovaná šunka a vep-
řové ve vlastní šťávě. Do zkušeb-
ního provozu bychom chtěli při-
jmout 40 - 50 zaměstnanců a po-
stupně chceme výrobu rozšiřovat
a zaměstnat cca 130 lidí,“ uvedl
zástupce investora Jiří Vančura.
Jak dále uvedl, na pracovní pozi-
ce se nebudou klást vysoké náro-
ky. Pracovní síly se  budou nabí-
rat převážně z Hrobčic, ale i při-
lehlého okolí. S výstavbou továr-
ní haly by se mělo začít během
měsíce června. Samotná výroba
by se měla rozjet počátkem roku
2007. 

Prozatím je pouze v jednání
propojení autobusové linky MHD
z Bíliny až do Hrobčic. „Osobně
vítám aktivity asijské firmy, hlav-
ně z toho důvodu, že se podaří
alespoň částečně snížit nezaměst-
nanost v našem regionu. V pro-
dloužení autobusové linky z Bíli-
ny do Hrobčic problém nevidím,“
řekl starosta Bíliny Josef Horá-
ček.

Obec Hrobčice řeší již delší do-
bu problém s kanalizací. Již něko-
lik let jsou odváděny odpadní vody
do vodního toku Syčivka a dochá-
zí tak k vysokému znečištění.
„Obec podnikla veškeré legislativ-
ní kroky, aby se mohla kanalizace
napojit na kanalizační systém Bíli-
ny.

Veškeré snahy obce tak skonči-
ly, protože obec neobdržela slíbe-
nou finanční dotaci z ministerstva
zemědělství. Rozhodli jsme se, že
odkanalizování obce zafinancuje
firma Shanghaj Maling (Czech) a.
s. a využije stávajícího projektu,“
dodal Jiří Vančura.                (lal)
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Krajské kolo Paragrafu 11/55

V Bílině proběhlo krajské kolo
vědomostní soutěže Paragraf
11/55, kterého se zúčastnili vítě-
zové oblastních kol z Chomuto-
va, Kadaně, Děčína a Bíliny.
Projekt Paragraf 11/55 je vědo-
mostní postupová soutěž určená
pro žáky 5. až 9. tříd základních
škol a ekvivalentních ročníků ví-
celetých gymnázií. Hlavním cí-
lem projektu je zvýšení právního
podvědomí žáků a znalost záko-
na, který zakazuje prodej tabá-
kových výrobků mladým lidem
do 18 let.

Finálového kola, které se v le-
tošním roce bude pořádat v Měst-
ské knihovně v Praze, se zúčastní
soutěžící z Kadaně, kteří v Bílině
vyhráli krajské kolo. 19. a 20.
června tak budou reprezentovat
Ústecký kraj. V Praze se  sejdou se
zástupci z krajů Vysočina, Zlínské-
ho, Jihomoravského, Olomoucké-
ho, Jihočeského a Hradeckého kra-
je. Bílina skončila na třetím místě.

Bílinské Městské divadlo bylo
zaplněno do posledního místa fan-
dícími školami a od mikrofonu vše
korigoval moderátor radia Most,
Vlasta Vébr. V porotě zasedla opět
jako předsedkyně Klára Palečková
za pořádající DDM Bílina, para-
lympik Roman Musil a starostové
Jiří Kulhánek z Kadaně, Ivana
Řápková z Chomutova a z Bíliny
Josef Horáček.

„Vítěze posledního senátního
kola čeká prohlídka senátu, pro-
jížďka na parníku, kde bude připra-
ven kulturní program a druhý den
budou probíhat  besedy se známou
osobností, kterou si sami vyberou.
Ještě nevíme, jestli tato soutěž bu-
de pokračovat i příští rok, to se do-
zvíme až po úplném skončení této
soutěže,“ uvedla Krista Sýkorová,
krajská koordinátorka soutěže.

Na snímku vlevo vítězové krajského kola z Kadaně, na snímku vpravo
soutěžící z Bíliny ze ZŠ Aléská.                                                   (lal)
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KAMENNÁ ZEĎ VEDLE
FARY SE ZAČÍNÁ BORTIT

Stará kamenná zeď patří již ne-
odmyslitelně k historii Bíliny. Tato
zeď se začíná pomalu rozpadat.
Město zareagovalo poměrně rychle
a začalo s opravou.

„Okamžitě, jak jsme zjistili, že
kamenná zeď u fary se začala roz-
padat, tak jsme zajistili firmu,
která zeď opraví a dá ji do odpo-
vídajícího stavu. Za zborcení zdi
pravděpodobně může stáří, ale ta-
ké okolní stromy, které svými ko-
řeny stabilitu zdi narušují,“ vy-
světlil místostarosta Milan Pe-
cháček.                                 (lal)

STARÉ „ZAMETÁKY“
DOSLUHUJÍ

Městské technické služby v Bí-
lině mají k dispozici dva zameta-
cí vozy na úklid města, které již
pomalu dosluhují. Jejich stáří se
řádově pohybuje kolem  15 až 25
let. Město tak musí řešit, jestli
koupí nový zametací vůz.

„Na radě města se tato otázka
setkala s kladným ohlasem. Pokud
chceme, aby MTSB plnily své po-
vinnosti tak, jak mají, musíme vy-
užít všechny možnosti k nákupu
nového „zametáku“. Návrh se mu-
sí předložit zastupitelům města,
protože nákup jednoho zametacího
vozu  přijde město na 4,5 milionu
korun,“ sdělil místostarosta Milan
Pecháček.

Tuto náročnou investici bude
město zřejmě muset absolvovat,
protože jak dále uvedl místosta-
rosta:  „Je to v zájmu čistoty měs-
ta. Tento zametací vůz nemusí vy-
užívat jen MTSB, ale lze ho pro-
najímat jiným organizacím. Město
také dostalo nabídku na koupi ma-
lého chodníkového zametacího
vozu. Finanční prostředky tak
město bude hledat v dotačních ti-
tulech nebo u sponzorů.“        (lal)

FOTOREPORTÁÎ Z JARMARKU

Sváťovo dividlo. Nechyběla „Biliňačka“ pod vedením dirigenta Hodače.

Dětské atrakce se tešily velkému zájmu. Zaručeně pravá staročeská kuchyně.

Šermíři předvedli rytířský souboj. Koňský povoz lákal ke svezení.

Peruánští indiáni zaujali svou hudební produkcí. Ukázka Shotokan karate.
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Módní soutûÏ Svatební ‰aty roku 2006
Do velkého sálu paláce Lucer-

ny Praha se již po sedmé sjeli
módní návrhářky a designéři
z celé České republiky. Opět se
tu konala populární soutěž o nej-
krásnější Svatební šaty roku.

Podle pravidel soutěže se mohl
přihlásit každý návrhář s jedním
vlastním modelem. Model by měl
zaujmout a co nejvíce oslovit po-
rotu a samozřejmě diváky v sále.
V odborné porotě zasedlo mnoho
známých tváří z našeho společen-
ského života a nechyběli odborníci
z uměleckého a módního světa, ni-
koliv však návrháři.

Všichni návrháři po celý večer
soutěžili anonymně. Soutěže se
zúčastnilo 45 módních návrhářů
a mezi nimi i Martina Tuháčková
z Bíliny. V souboji o Nejkrásnější
šaty se tak utkala s takovými návr-
háři jako je Jiřina Tauchmanová,

Natali Ruden, Pavel Vlasák nebo
Valentina Armandi.

„V této soutěži nejde ani tak
o vítězství jako o prestiž. Je velmi
důležité, aby se o vás jako módním
návrháři vědělo a tato soutěž k to-
mu dává široký prostor. Čím častě-
ji jezdím na takovéto akce, získá-
vám stále nové zkušenosti a po-
znatky. V příštím roce si nezvolím
pro svůj návrh anonymní tvář mo-
delky, ale vybírat budu mezi zná-
mými tvářemi showbusinessu, pro
umístění na předních místech to je
celkem podstatné,“ zhodnotila
soutěž návrhářka Martina Tuháč-
ková.

Kromě titulu za nejkrásnější
Svatební šaty 2006 a Ceny Publi-
ka, se již po druhé volila cena ná-
vrhářů „ Designers Awards“, kte-
rou si návrháři udělili sami mezi
sebou.

Závěrečné defilé Martiny Tuháčkové (vpravo) a jejích návrhů svatebních
šatů.

Model svatebních šatů.

Obyvatelé ÎiÏkova údolí
se doãkají nové silnice

Na opakovanou žádost obyvatel Žižkova údolí se rozhodlo město rea-
govat a nechá zpracovat projektovou dokumentaci na kompletní renova-
ci silnice.

„Samozřejmě, že budeme hledat dotační titul a pokud budeme úspěš-
ní, měla by se opravit silnice od plavecké haly až tam, kde končí Žižko-
vo údolí. Oprava této komunikace se plánuje zhruba na jaro 2007,“ uve-
dl místostarosta Milan Pecháček.

Město počítá i s opravou přilehlého dnes již zdevastovaného parku
a využitím prázdné nádrže vedle plavecké haly. „V následujících dnech
by mělo proběhnout jednání s vedoucím rybářského svazu, kde budeme
projednávat jejich návrh na využití tohoto prostoru. Zatím mají záměr ta-
kový, že nádrž by sloužila jako sádka na ryby s tím, že by upravili a zkul-
turnili nejbližší okolí,“ dodal místostarosta.                                    (lal)
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH 
AKCÍ NA ČERVEN 2006

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Pondělí 29. května od 19.00
hod.
Chvála bláznovství
Hrají: V. Dlouhý, M. Dlouhý
a další. Vstupné: 220, 200,
180, 130 a 100 Kč.
■ Pátek 9. června od 16.00 h.
Akademie zájmových krouž-
ků DDM
Pořádá DDM Bílina
■ Úterý 20. června
Závěrečný koncert ZUŠ
Pořádá ZUŠ Bílina

KINO HVĚZDA
■ Čtvrtek 1. června od 18.00
hod.
CO JE ŠEPTEM
USA. Komedie. Vstupné: 65
Kč. Nevhodné do 12 let.
■ Pátek 2. června od 18.00
a 20.30 h.
Sobota 3. června od 18.00 h.
RŮŽOVÝ PANTER
USA.Komedie. Mládeži pří-
stupný.
■ Středa 7. června od 18.00 
Čtvrtek 8. června od 18.00 
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ČR. Komedie. Vstupné: 70 Kč.
■ Středa 14. června od 18.00
hod.
Čtvrtek 15. června od 18.00 h.
SYRIANA
USA. Thriller. Vstupné: 65 Kč. 
Nevhodné do 12 let.

LETNÍ KINO KYSELKA
■ Sobota 17. června od 22.00
hod.
KARCOOLKA
USA. Animovaná komedie bez
hranic, kde je vše naopak.
Vstupné: 65 Kč.
■ 18. června od 15.00 h.
SAXANA DĚTEM
Zpěvačka Petra Černocká a ky-
tarista Jiří Pracný v zábavném
pořadu pro děti i rodiče.
Vstupné: děti 40 (do 3 let zdar-
ma), dospělí 60 Kč.
■ 18. června 
KONCERT HONZY
NEDVĚDA
Součástí programu bude tábo-
rák. Vuřty možno zakoupit na
místě.
Vstupné: 90 Kč v předprodeji
a 120 Kč na místě.

Oslava Dne matek ve Fontánû
Ve čtvrtek 11. května se u příle-

žitosti Dne matek sešlo cca  dvě stě
přátel dobré hudby a tance v Kul-
turním domě Fontána. Akci, kterou
pořádalo Kulturní centrum Kaská-
da společně s Klubem seniorů do-
provázel taneční orchestr Bohemia
z Teplic. Bílinské děti vyrobily pro
maminky přáníčka a malé tanečni-
ce z DDM  předvedly svou taneční
show. Setkání maminek se zúčast-
nily i Kluby seniorů z Braňan
a Meziboří. Braňanské ženy pře-
kvapily a připravily si tanečně-pě-
vecké vystoupení. Během večera
předal starosta pan Josef Horáček
s místostarostou panem Milanem
Pecháčkem a tajemníkem ing. La-
dislavem Kvěchem kytici nejstarší
matce zúčastněné toho večera a tou
se stala paní René Pilařová z Bíli-
ny, které je 89 let.

Setkání se Semaforem
Jiří Helekal je živel, to se ne-

jen dočtete na jeho webových
stránkách, ale možnost se o tom
přesvědčit na vlastní oči, měli
hosté v dalším pořadu Antonína
Moravce, Setkání s...

Proč dal tvůrce pořadu do názvu
Semafor, se jistě každý snadno do-
vtípí. Jiří Helekal začínal v 60. le-
tech v kapele Komety a působil prá-
vě v divadle Semafor. Na své půso-
bení v tomto divadle má mnoho
vzpomínek a rád se o ně podělil
i s hosty tohoto setkání. Jiří Helekal
je klasickou postavou českého big-
bítu, hraje a zpívá dodnes. Je aktiv-
ním skladatelem a bývalým studen-
tem Konzervatoře Jaroslava Ježka,
kde vystudoval kompozici. Ovládá
na 60 hudebních nástrojů. V kultur-
ním domě Fontána zahrál pouze na
housle a kytaru, ale i tak ho diváci
přijali s nadšením. Zazpíval několik

svých písní, kdy u některých zdatně
sekundoval Antonín Moravec.

V současné době píše pro Věru

Martinovou, Evu Pilarovou, Barb-
ru Streisand, Ivetu Bartošovou aj.
„Toto setkání bylo velmi vydařené
a hodnotil bych ho jako jedno
z nejlepších,“ sdělil stálý host to-
hoto pořadu, Václav Weber.    (lal)

Jiří Helekal ovládá hru na šedesát hudebních nástrojů.

Zájmová skupina Klubu důchodců z Braňan.

Zmûna pracovní doby
v Informaãním centru

Od poloviny měsíce května je
Informační centrum otevřeno od 7
hodin až do 17 hodin. Odpadá tak
polední přestávka a Infocentrum je
otevřeno nepřetržitě.

„ V rámci zkvalitnění  služeb
pro občany jsme přistoupili k to-
muto opatření. Služeb v Infocentru
tak mohou využívat již bez problé-
mů  pracovníci městského úřadu,
finančního úřadu a jiných institucí,
kteří využívají polední pauzu“ sdě-
lil k úpravě pracovní doby Petr
Mácha, pověřený řízením KC Kas-

káda. Jak dále sdělil, tak do konce
měsíce října je provoz v Informač-
ním centru na Mírovém náměstí
i v neděli od 10 do 14 hodin.

Permanentky na podzim-
ní divadelní pfiedstavení
jiÏ v prodeji

Kulturní centrum Kaskáda upo-
zorňuje stávající držitele, ale i no-
vé zájemce permanentních vstupe-
nek na podzimní divadelní předsta-
vení v Městském divadle, že tyto je
možno si zakoupit a zarezervovat
v Informačním centru na Mírovém
náměstí v Bílině přímo nebo elek-

tronickou poštou na infocent-
rum@kckaskada.cz. Zájemci do-
stanou i program na celý „Divadel-
ní podzim v Bílině“. Cena perma-
nentky činí 600,- Kč na všechna
čtyři představení.

Velmi nás těší stále stoupající
zájem o permanentní vstupenky.

Před dvěma lety jsme začínali
s deseti permanentními vstupenka-
mi a v současné době jich máme
evidováno okolo 150 kusů. Navíc
se nám další zájemci hlásí. Divadla
jsme vybírali velmi pečlivě, takže
doufáme, že se našim divákům bu-
dou líbit.

Petr Mácha, 
Kulturní centrum Kaskáda
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Z Va‰ich dopisÛ...
PLNOU PAROUBECK!

Letošní prvomájový jarmark
patřil jistě mezi nejlepší akce za
několik posledních let drama-
turgie bílinského kulturního
centra, ovšem měl jednu vadu,
kterou samozřejmě kulturní
centrum ovlivnit nemohlo. Vyso-
kou návštěvnost jarmarku vyu-
žila místní sociální demokracie
ke svému předvolebnímu boji,
čímž dokázala, jak je jí cizí po-
jem etika a spravedlnost při vol-
bách. Letošní jarmark se záslu-
hou ČSSD nesl v duchu předli-
stopadových 1. májů, kdy svá-
tek práce byl zneužíván k pro-
pagandě režimu. Pod pódiem
s premiérem Paroubkem chybě-
lo jen několik málo salutujících
pionýrů s červenými šátky na
krku.

Není nic špatného na tom, když
jakákoliv politická strana chce
oslavit 1. května svátek práce,
uspořádá si z vlastního rozpočtu
oslavu a bude si tam prezentovat
svůj program. Pak záleží pouze na
lidech, zda-li se rozhodnou akci
navštívit. Je ovšem špatné, když se
člověk rozhodne pobavit se na
městské oslavě a k tomu musí vy-
slechnout hřímání volebního lídra
ČSSD.

Není také nic špatného na tom,
když městskou oslavu navštíví
osobně předseda vlády. Naopak,
lze to pokládat za vzácnou návště-
vu. Je ovšem zapotřebí rozlišit,
zda-li na jarmarku vystoupil pre-
miér nebo volební lídr sociální de-

mokracie. Dle proslo-
vu pana Paroubka se
jednalo o návštěvu vo-
lebního lídra a tudíž
propagaci volebního
programu sociální de-
mokracie, a to by ne-
mělo mít na městské
slavnosti hrazené
z městského rozpočtu
své místo. Nezbývá te-
dy nic jiného, než po-
ložit několik otázek
starostovi města:

1. Kdo platil organiza-
ci bílinského prvomá-
jového jarmarku?
2. Kolik na organizaci
bílinského jarmarku
přispěla ČSSD za to,
že si na městském pó-
diu  (nebo pódiu pro-
najatém z městského
rozpočtu) udělala svou
kampaň?
3. Pokud ČSSD na or-
ganizaci jarmarku ne-
přispěla, připadá Vám
takovéto jednání ze

strany ČSSD a premiéra Paroubka
spravedlivé a morální vůči ostat-
ním politickým subjektům kandi-
dujícím v kraji?

4. Chystá se město Bílina do bu-
doucna platit kampaně dalším po-
litickým stranám, které disponují

daleko většími finančními pro-
středky, než-li město Bílina?

Michal Mlej

VÁŽENÍ OBČANÉ MĚSTA
BÍLINY,

měli jsme v našem malebném
historickém městečku vzácnou ná-
vštěvu. Svým příjezdem nás poctil
sám premiér Jiří Paroubek. Pokud
by si v předvolebním období chtěl
prohlédnout soukromě naše okolí,
ať si dělá, co chce. Že, ale zneužil
náš tradiční prvomájový jarmark
ke své předvolební kampani, to je
sprostota největšího kalibru
a v podstatě urážka Bíliňanů. Aby-
chom na zábavě poslouchali řeči
o tom, jak sociální demokraté ne-
lžou a nikdy nelhali, proto na jar-
mark asi většina z nás nechodíme.
Pokud si Jiřího Paroubka chcete
skutečně poslechnout v Bílině,
nechť si zaplatí prostor a přijďte si
tam také všichni, koho to zajímá.
Sami jste ale přišli o další peníze
díky zdarma využitému prostoru
na jarmarku, zatímco město z nich
mohlo pokračovat v rozdělaných
akcích. Sami zkuste zapřemýšlet,
zda-li něco takového máme zapo-
třebí a dotyční naši politici, ať zvá-
ží komu jdou ku prospěchu. Sami
sobě nebo nám, koho bychom si
rádi v dalších komunálních vol-
bách vybrali, komu z nich dát hlas.

Eva Pagová

ODPOVĚĎ - PLNOU PAROUBECK!
Vůbec se nedivím rozlobeným dopisům a pl-

ně se s nimi ztotožňuji. Ani jako zastupitelka
města jsem o něčem takovém nevěděla. Je vi-
dět, že se dá skutečně 1.květen řádně zneužít.
Vždy bylo cílem města, aby některé politické
propagační akce dělala každá strana sama
a z vlastních zdrojů. To, k čemu došlo se mi
vůbec nelíbí. Znám spoustu bílinských lidí
a vím, že si každý udělal na tuto akci svůj
vlastní názor. Musím říci, že mě mile překva-
puje Michal Mlej, nebojí se - na rozdíl od ji-
ných - sdělovat svůj názor a to veřejně. To do-
káže jen málo kdo, plno lidem spousta věcí
vadí, ale neozvou se. Diví se, že město nerea-
guje, ale jak? 

Nebojte se vyjádřit  svůj názor, když je kulti-
vovaný a správně cílený, mnohdy pomůže věc
vyřešit. Přeji si jen, aby takových lidí bylo ví-
ce a to od všech stoupenců různých stran. Kaž-
dý soudný člověk názory vyslechne a sám si
udělá vlastní závěry. To, že jsme každý jiný, je
jenom dobře, to je právě kouzlo demokracie.
Zlobí se většinou lidé, kteří se danou věcí cítí
potrefení. 

Pan Paroubek měl vystupovat jako předseda
vlády, popřát lidem krásný 1.máj a nechat lidi,
ať si ho každý oslaví dle svého přesvědčení
a představ. KSČM má plno svých akcí a nikoho
do nich nenutí, jsou to akce pro jejich členy
a příznivce, např. Kyselka, taneční zábava Za

Chlumem apod. Vše mají z vlastní režie. Totéž
ODS, pořádají již několikátý rok už veřejně
známou věc - závody lodí na řece Bílině. Vše
rovněž ve své režii. Angažují se zde opět straní-
ci a jejich stoupenci. To je správný postup, ale
ne to, co předvedla bílinská ČSSD. I když sami
umí také své vlastní akce dělat, např. Den dětí,
apod.                       Mgr. Zdena Hanzlíková, 

zastupitelka města Bíliny 

JEN HLUPÁK ÚTOČÍ ZA KAŽDOU 
CENU

Každoroční a již tradiční oslavy 1.máje v Bí-
lině letos kromě nás bílinských nečekaně na-
vštívil také předseda vlády naší republiky Jiří
Paroubek. Ministerský předseda se v našem ne-
velkém městě neobjevuje často, starosta města
Josef Horáček proto umožnil jeho vystoupení
k občanům.

Někteří z nich Paroubka viděli a slyšeli rádi,
jiní se k jeho vystoupení postavili s menším
nadšením. A tak je to správně, právě o tom je
přece demokracie. Kdo slyšet chtěl, ten poslou-
chal, kdo nechtěl, věnoval se nákupu u stánků či
jízdě na pouťových atrakcích. Starosta nikoho
nenutil, aby poslouchal jakékoliv projevy, každý
se mohl zabavit dle svého vlastního uvážení.
Kritiku toho, že starosta umožnil vystoupit čel-
nímu představiteli státu, proto naprosto nechá-
pu. Je to stejné jako s televizí. Když se mi nelí-
bí jeden program, přepnu na jiný. Starosta měs-

ta ctil návštěvu čtvrtého nejvyššího ústavního
činitele ve svém městě. Kdyby přijel prezident
republiky, předseda sněmovny nebo senátu,
jsem přesvědčena, že by se zachoval úplně stej-
ně. Tak mu totiž velí slušnost a smysl pro proto-
kol.

A protože je doba předvolební, je jen logické,
že se na nás ze všech stran valí projevy lídrů,
předsedů různých stran a politiků. Předseda
vlády obhajoval politiku sociálnědemokratické-
ho kabinetu. Proč ne? Rozumný člověk má svůj
názor. Nehodnotí politiky podle toho co říkají,
ale podle toho co pro lidi dělají a co dokážou
přinést prospěšného našemu regionu bez ohle-
du na to, z jakého jsou politického uskupení.
Nepodléhejme zbytečné předvolební hysterii
a buďme tolerantní.

A navíc - ČSSD pořádá oslavy 1. máje na
stejném místě jako město jarmark již tradičně.
Svoji akci včas ohlásila a zaplatila jak proná-
jem, tak i další s akcí spojené poplatky. Část
z daně plyne mimo jiné také do městské poklad-
ny. Udivuje mne tedy, že v uplynulých letech
tento fakt nikomu nevadil. Až nyní, před volba-
mi. Kritikům se tedy zjevně do krámu hodí na-
prosto vše, bez ohledu na to, že akce je již řadu
let mezi bílinskými oblíbená.

Proto: Pane starosto, děkuji Vám za objektiv-
ní míru respektu a úcty k čelním představitelům
našeho státu. Ať se to někomu líbí, nebo ne.

Martina Aubrechtová Havlová
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Vefiejná soutûÏ o Bílinsk˘ hrneãek

V neděli 30. dubna si na bezovském rybníce změřili síly lodní mode-
láři. Organizátoři soutěže se trochu obávali počasí, ale po vydatném deš-
ti v předchozích dnech konečně vysvitlo sluníčko. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 45 závodníků a na ty nejlepší čekala ce-
na v podobě hrníčku. Proč vlastně lodní modeláři hrají o bílinský hrne-
ček, vysvětlil organizátor soutěže Vladimír Procházka: „Když jsme s tě-
mito soutěžemi začínali, nevěděli jsme jakou výhru předáme vítězům.
Napadl nás sice tradiční pohár, ale neměli jsme dostatek finančních pro-
středků. A tenkrát nás napadlo, že bychom jako první cenu mohli věno-
vat hrneček s lodním motivem. Nápad se ujal a již 18x vítězové obdrželi
hrneček a nikdo si zatím nestěžoval, takže v této tradici budeme pokra-
čovat i nadále.“ 

1. místo EX 500 mimina - Matěj Cíl, 1. místo EX 500 žáci - Tomáš
Hlavnička, 1. místo EX 500 senioři Pavel Ploc, 1. místo F4 žáci  Petr
Nekrada                                                                                      (lal)

Pořadatel závodů V. Procházka s vnučkou.

Paní Světla Jirásková se aktivně ujala funkce rozhodčí.

Sobota se vydafiila

O týden později než obvykle,
tedy 6. května, zahájila svůj 11.
ročník největší akce sportu pro
všechny v Bílině - Bílinská vo-
lejbalová liga. Dvanáct družstev
ve třech divizích rozehrálo
dlouhodobou soutěž, která pro-
běhne do konce června vždy ve
středu a vyvrcholí zářijovým
turnajem. 

Desítky hráčů a hráček se v nád-
herném počasí střetly v turnaji,
který určil pořadí pro další květno-
vé a červnové zápolení. Každou
středu se hraje o postup a sestup

mezi divizemi, stále je o co hrát.
A jak dopadl zahajovací květ-

nový turnaj? Svá místa v první di-
vizi obhájili Golden Star, Duos
a Sokolové, k nimž se z druhé di-
vize přidají WC. I v dalších divi-
zích se situace mění po každém
turnaji, takže řečeno stručně: chce-
te - li vidět pohledný volejbal s pl-
ným nasazením všech hráčů, přijď-
te některou středu na „Tyršák“, ur-
čitě nebudete zklamáni a třeba se
i přidáte mezi aktivní hráče nebo
aspoň stálé diváky.

Za pořadatele B. Mráz

■ DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ ZÁVOD O CENY - Zveme všechny dě-
ti do 15 let, které mají platnou rybářskou povolenku pro rok 2006
v neděli 4. června 2006 do bílinské Bezovky. Sraz v 7.30 h. u ry-
bářské chatky. Hodnocení: 1 cm=1bod, chytá se na udici.

■ LETNÍ RYBÁŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ ve Vlastějovicích na Sá-
zavě od 5. do 19. 8. 2006. Přihlášky a bližší informace o soustředě-
ní v Rybářském domově v Bílině ve dnech 17. 5., 5. 6. a 21. 6. ne-
bo na tel. 604 905 631.
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Bikros
BMX Bílina

Do letošní sezony v bikrosu
BMX vstoupil bílinský cyklis-
tický oddíl posílen o sedm no-
vých jezdců a hned si troufl na
Mistrovství České republiky
tříčlenných teamů, které se ko-
nalo 7. 5. 2006 v Klatovech. V
silně obsazené konkurenci 43
teamů z celé ČR obsadil se
svým družstvem „A“ krásné
deváté místo, a ostatní se umís-
tili v druhé polovině všech klu-
bů. Team „A“ zastupovali tito
jezdci: Špetová Adéla, Chalup-
ný Matěj a Minařík Michal.
Aby tito závodníci potvrdili
svoji vynikající formu, tak
hned o svátečním pondělku 8.
5. 2006 obsadili v zahajovacím
závodě Českého poháru BMX
pěkná druhá místa ve svých vě-
kových kategoriích.

Kompletní bikrosový oddíl
BMX Bílina nastupuje v letoš-
ním roce v tomto složení:
■ Kategorie 6 let - Sklenář Ja-
kub, Křivan Pavel a Sukalov-
ský Lukáš,
■ 7 let - Špetová Adéla,,
■ 10 let - Schuran Michal a
Korous Jiří,
■ 11 let - Bindr Jan,
■ 12 let - Chalupný Matěj a
Minařík Tomáš,
■ 14 let - Kuba Pavel,
■ 16 let - Minařík Michal.

Za oddíl bikrosu BMX 
Bílina, předseda 

AVZO/trenér 
Chalupný Zdeněk.

Vzorná reprezentace mûsta
Družstvo žen se zúčastnilo há-

zenkářského turnaje při příleži-
tosti otevření nové sportovní ha-
ly v družebním městě Dippoldis-
walde. Celky ESV Dresden, Pir-
na a Dippoldiswalde se musely
sklonit před výkony našeho
družstva, které celý turnaj s pře-
hledem vyhrálo. Turnaj se hrál
systémem každý s každým -
dvoukolově. Hrací doba jednoho
zápasu byla domluvena na 18

minut. Výsledky našeho druž-
stva dokladuje přiložená tabul-
ka:

ESV Dresden Dippoldiswalde
Pirna - Siad Bílina 15:5, 7:4, 13:7,
8:3, 6:8, 8:5.

Celkové skóre 57:32 a 10 bodů
dosažených v turnaji je dobrou vi-
zitkou našeho družstva. Doufáme,
že naše hráčky zanechaly svou
hrou v zahraničí dobrý dojem. 

Nutno podotknout, že i v mis-
trovských utkáních podávají naše
ženy výborné výkony. Nebylo to-
mu jinak ani v posledním klání
s TJ Jiskra Mimoň, které naše ženy
s přehledem vyhrály 28:5.  Příz-
nivce Bílinské házené bychom rádi
pozvali na již tradiční turnaj s me-
zinárodní účastí  „Memoriál Mi-
lušky Vachouškové“, který bude
rozehrán 10.6. od 9:00 ve sportov-
ním areálu v Tyršově zahradě. 

HÁZENKÁŘSKÉ NADĚJE
V AKCI.

Mladší i starší žákyně mají za
sebou své první přátelské zápasy.
První měření sil na turnaji začáteč-
níků smíšených družstev v Ústí
nad Labem ukázalo, že se naše ma-
lé naděje ve srovnatelné konkuren-
ci rozhodně neztratí. Naše děvčata,
vedená trenérskou dvojicí Jiří Žlů-
va a Marie Kovačková,  se umísti-
la na předních místech. 

Tímto zveme všechny zájemky-
ně (ročníky 1993    - 2000) o tento
sport na nábory, které provádíme
v době tréninků každé úterý a čtvr-
tek od 16.00 v Tyršově zahradě. Bílinské družstvo házenkářek.

Mladí Draci zdolali Mont Blanc

Ze zájezdu do Francie se vrátili
bez porážky sedmáci HC Draci Bí-
lina. Sehráli tři zápasy, prohlédli si
Chamonix, Anncy a byli i na Mont
Blancu. 

„Děti byly ubytovány v rodi-
nách a my dospělí v turistické uby-
tovně.  Pro kluky to byl určitě zá-
žitek. Byli lanovkou v ledové jes-

kyni, navštívili horolezecké muze-
um a lanovkou se dostali až na
Mont Blanc. Tam některým dochá-
zel kyslík, přece jen to převýšení
bylo znát,“ řekl nám vedoucí vý-
pravy Radislav Balín.  Zážitkem
byla i cena za lanovku. Děti 32
a dospělí 36 euro.   Každý den po
ránu absolvovali Draci hodinový

trénink. Druhý den po příjezdu re-
mizovali se Chamonix 3:3, když
i všechny třetiny skončily remízou.
Branky vstřelili Krčmařík a dvě
Procházka.  Po aklimatizaci vyhrá-
li vysoko v Anncy 8:2.  Branky
vstřelili Krčmařík 2, Moflár 2,
Šefl, Musil Jan, Procházka a Bla-
žej.  Na závěr si dali odvetu s do-

mácím Chamonix a vyhráli 5:1 po
dvou brankách  Krčmaříka a po
jedné vstřelili Procházka, Kalita,
Aulický.  Trenéři Milan Malý a Jan
Musil  byli s výkony spokojeni.
V brance se střídali Malý a Musil
Bedřich, obránci Balín, Hrnčíř,
Blažej, Zdeněk, Šámal a Turčan
a v útoku hráli Řezníček, Procház-
ka, Musil Jan, Aulický, Krčmařík,
Kalita, Moflár a Šefl.             (ob)

HC Draci děkují městu Bílina
a skupině ČEZ za poskytnutí fi-
nančního daru.

Z důvodů omezeného místa
v Bílinském zpravodaji budou
chybějící příspěvky otištěny v ná-
sledujících číslech.


