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„Celá inscenace je vlastně 
vtipem o tchýních, které si mys-
lí, že ony mají pravdu, že jedině 
ony vědí, co se má udělat, co je 
správné a co je nesprávné. Někdy 
ta komunikace vázne mezi mat-
kou a dcerou, natož když se otec 
té dcery ožení třikrát. Dcera má 
problém a chce se poradit, protože 
není zvyklá komunikovat, pozve 
na návštěvu svou biologickou 
matku. Jenže manžel udělá takový 
šprým a pozve další matky, vlast-
ně macechy. Tchýně se tak sejdou 
v jednom domě, v jednom pokoji,“ 
prozradil v krátkosti děj komedie 
režisér Svatopluk Vašut.

Na jevišti se příjezdem matek 
rozehrává kolotoč vtipných situa-
cí, kde velkou roli hrají právě cha-
rakterové vlastnosti jednotlivých 
postav. Všechny tchýně chtějí 
pomoci, ale vše jen komplikují, 
což si samozřejmě nechtějí při-

znat. Mezi manželi a tchýněmi se 
nenápadně pohybuje sluha Well-
min, který vtipně glosuje chová-
ní jednotlivých postav a snaží se 
vzniklé situace zachraňovat.

„Obtížnost této inscenace je 
v tom, že je ze života a vše má 
vypadat přirozeně. Udělat legraci 
je vůbec to nejtěžší. Daleko sná-
ze někoho rozpláčete nebo roze-
smutníte, ale opravdu rozesmát 
je velice těžké. V textu je spousta 
narážek, vtipů a divák by je měl 
vnímat a rozumět jim,“ pozname-
nal režisér a zároveň autor scény.

„Scénu jsem nejen navrhl, ale 
také z velké části vyrobil a ušil. 
Vydatně mi pomáhal Pepa Ježek 
a Mirka Wolframová. Luděk Šíp 
zkomponoval jednoduchou hud-
bu. Začali jsme zkoušet v říjnu 
loňského roku. Je to sice dlouhá 
doba, ale je to konverzační kome-
die, takže na zkouškách museli být 

Bílinské divadelní minimum představilo v pátek 27. března pre-
miéru své nové inscenace Pokoje s tchýněmi od Jakuba Kolára. 
Do režisérského křesla usedl tentokrát Svatopluk Vašut, který 
se svým kolegou Jirkou Schambergrem vybírali z osmi scénářů. 
Nakonec volba padla na „tchýně“ a začala se rodit konverzační 
komedie, kde nepadne vtip o tchýni.

všichni. Takže se stalo, že z důvo-
du nemoci jsme museli některé 
zkoušky zrušit.“

Bílinské divadelní minimum 
má opět v plánu předvést novou 
inscenaci na Děčínské bráně, kde 
se setkávají amatérské divadelní 
soubory. Naši divadelníci pravi-
delně v této soutěži bodují a málo-
kdy je mine některé významné 
ocenění. 

A jak se cítil samotný režisér 
před premiérou? „Pocit je ten 
nejhorší, protože vlastně opustil 

své herce a sedí mimo jeviště. 
Je vlastně osamocen jak voják 
v poli. Je to takové rozloučení, 
kde končí jedna kapitola a život 
inscenace už záleží na inter-
pretech. Doufám, že vše dobře 
dopadne a všichni z toho budeme 
mít dobrý pocit.“

Kdo nestihl premiérové před-
stavení, může se přijít podívat na 
některé z dalších. O zábavu není 
nouze, vždyť nejlepší vtipy jsou 
právě o tchýních.

Lada Laiblová

Turnaje se zúčastnilo pět základ-
ních škol, gymnázium a tým bílin-
ského městského úřadu. 

Bílinský Bakalář je již tradič-
ní forma oslavy Dne učitelů. Po 
sportovních výkonech se účastní-
ci přesunuli do Kulturního domu 
Fontána, kde večer vyvrcholil 
maškarním bálem a zábavným 

programem, který si připravily 
školy samy. Letošní ročník pořá-
dala ZŠ Praktická. 

Pořadí: 1. místo – ZŠ Aléská, 2. 
místo – ZŠ Lidická, 3. místo – ZŠ 
Za Chlumem, 4. místo – Gymná-
zium, 5. místo – ZŠ Hostomice, 
6. místo – ZŠ Praktická, 7. místo 
– Městský úřad Bílina (pn)

Základní škola Aléská obhájila první místo v soutěži Bílinský 
Bakalář, tedy v soutěži ve volejbale. Ta se letos uskutečnila v pátek 
27. března již po třiatřicáté.

Svatopluk Vašut: Pocit režiséra před 
premiérou je ten nejhorší

Letošní Bílinský Bakalář 
zná svého vítěze

Letošní Bílinský Bakalář 
zná svého vítěze

Svatopluk Vašut: Pocit režiséra před 
premiérou je ten nejhorší
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se a fotografovala Pavlína Nevrlá

Dodržujete i ve městě velikonoční tradice?

Marie
Berkyová,
16 let, nezaměstnaná
Velikonoční tradice 
dodržujeme, necháme se 
vyšupat i chodíme hodo-
vat. Máma na Velikono-
ce peče beránka. 

Laura
Balážová,
18 let, mateřská 
dovolená
Tradice dodržujeme jako 
každý, žádné zvláštní. 
Doma máme výzdobu 
a jdeme třeba i hodovat. 
Také na Velikonoce něco 
upečeme. 

Arnošt
Francouz,
57 let, invalidní 
důchod
Ve městě tradice nedo-
držujeme, ale když jede-
me ke známým na vesni-
ci, tam je to jiné. Peče se 
kachna, zdobí se vajíčka 
a je tam plno lidí. To je 
jiné, než tady.

Michaela
Smolková,
12 let, ZŠ
Na Velikonoce hlavně 
barvíme vajíčka, chodí-
me hodovat i se trochu 
necháme vyšupat od 
kluků. Taky pečeme, ale 
to spíš s maminkou. 

Tereza
Šífová,
12 let, ZŠ
Velikonoční svátky a tra-
dice mám moc ráda, 
s maminkou obarvíme 
vajíčka a odpoledne 
poléváme kluky vodou, 
to mě baví nejvíc, je 
u toho legrace.

Lucie
Křenková,
12 let, ZŠ
S maminkou vždyc-
ky pečeme beránka 
s mašličkou, to je naše 
tradice. Pak také bar-
víme vajíčka a dáváme 
je klukům, kteří chodí 
hodovat. Třeba je pak 
i polijeme.

Možné výjimky z povinnosti 
identifi kace a kontroly klienta jsou 
stanoveny v § 13 citovaného záko-
na. Tato výjimka z povinnosti iden-
tifi kace a kontroly účastníka smluv-
ního vztahu znamená, že povinnost 
identifi kovat a kontrolovat účast-
níka smluvního vztahu není třeba 
plnit u produktů, pokud představují 
„nízké riziko zneužití k legalizaci 
výnosů z trestné činnosti“ a spl-
ňují současně podmínky uvedené 

v citovaném právním předpisu. Zde 
je však nutno upozornit na zásadní 
omezení jednotlivého obchodu jeho 
hodnotou, konkrétně stanoveném 
nepřekročitelným limitem maxi-
mální hodnoty obchodu v částce 
15 000 €. Podnikatel je povinen 
dle § 31 odst. 4 zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „živnostenský zákon“), jde-li 
o nákup použitého zboží nebo zboží 

Informace o novém zákoně – identifi kace klienta
Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu, byla s účinností od 1. 9. 2008 
upravena možnost provádění takzvané „zprostředkované identifi kace“ účastníka obchodu v těch případech, kdy je nutná identifi kace „tváří 
v tvář“ a přitom se klient nemůže z nějakého důvodu k jednání např. do banky či k jiné „povinné osobě“ dostavit osobně. 

NA VELIKONOCE JSOU 
JIŽ DĚTI PŘIPRAVENÉ

Provoněný pátek třináctého prožily děti v bílinském domě dětí a mlá-
deže. Připravené bylo totiž pečení perníčků. Děti, které do DDM 
dorazily, si z připravených surovin samy těsto připravily, vyválely 
i vykrájely velikonoční motivy a upekly. Nyní se už se svými výtvory 
jistě chlubí doma svým rodičům, prarodičům a kamarádům.

Vlasta Vébr

bez dokladu nabytí, kulturních 
památek nebo předmětů kulturní 
hodnoty, přijímání tohoto zboží do 
zástavy nebo zprostředkování jeho 
nákupu či přijetí do zástavy, před 
uzavřením smluvního vztahu iden-
tifi kovat jeho účastníky ve smyslu 
§ 5 a § 8 zákona č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti lega-
lizaci výnosů z trestné činnosti 
a fi nancování terorismu, ve znění 
pozdějších předpisů. Pro provádění 
identifi kace klienta není podstatné, 
kde a jakým způsobem „český“ 
podnikatelský subjekt nakupuje 
(např. dochází-li k nákupu ojetého 
vozidla v některém z členských stá-
tů EU, např. v Německu, musí být 
i v takovém případě identifi kace 
provedena v souladu s požadavky 
zákona č. 253/2008 Sb.,). V pří-
padě, že podnikatel neidentifi kuje 
účastníka smluvního vztahu v sou-
ladu se živnostenským zákonem 
dopustí se správního deliktu za, 
který mu bude živnostenským úřa-
dem uložena pokuta až výše do 
1 000 000 Kč. Zprostředkovaná 
identifi kace má vždy formu „veřej-

né listiny“. Provádí se vždy pro 
konkrétní „povinnou osobu“ a to 
buď na její žádost, nebo na žádost 
jejího klienta – osoby, která má 
být identifi kována. Provedení je 
zpoplatněno podle části I položky 
10 písm. c) přílohy k zákonu č. 
634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
částkou 200,- Kč za „provedení 
identifi kace a sepsání veřejné lis-
tiny o identifi kaci“. „Zprostředko-
vanou identifi kaci“ může provést 
pouze notář anebo v přenesené 
působnosti krajský úřad nebo obec-
ní úřad obce s rozšířenou působ-
ností. Veřejnou listinu je možné 
sepsat na Městském úřadu Bíli-
na na místech CZECH POINT. 
V budově Městského úřadu Bílina, 
ul. Břežánská 50/4 u pí. Jany Houd-
kové, tel.: 417 810 811, e-mail: 
houdkova@bilina.cz a v budově 
Městského úřadu Bílina, ul. Seifer-
tova 1 u pí. Hany Záborcové, tel.: 
417 810 944, e-mail: zaborcova@
bilina.cz. 

Bc. Eva Brodská,
vedoucí ObŽÚ

Velikonoce mohou slavit na bále
Kulturní dům Fontána za Chlumem v Bílině pořádá 10. dubna Veli-

konoční Country bál. Akce začne ve 20 hodin. Večerem bude prová-
zet moderátor Jiří Balej, k poslechu i tanci bude hrát skupina Křáp. 
Pro pobavení vystoupí v průběhu večera taneční skupina Medovina. 
Pro přítomné bude připravena i soutěž o ceny. Vstupné na Coutry 
bál je 90 korun. Zájemci si mohou koupit vstupenky v předprodeji 
v Infocentru na Mírovém náměstí v Bílině.
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Obřadní síň byla zaplněna do 
posledního místečka. Již tradičně, 
tentokráte z Mateřské školy Bílina 
z Čapkovy ulice, nám děti před-
nesly pásmo básniček, které si pro 
tuto slavnostní chvilku připravily. 
Budoucí sestry z druhého ročníku 
ze Zdravotní školy v Teplicích 
nám pochovaly miminka. Rodiče 
i s příbuznými se nám podepsali 
do pamětní kroniky našeho měs-
ta. Rodičům byly předány květiny 
a upomínkové dárky.

Do života byly přivítány tyto děti:
Tobias Ambrož, Štěpánka Kro-

tilová, Václav Kuchař, Václav 
Hrádek, Lenka Lepšíková, Adam 
Fiala a Filip Hadrava.

Příští vítání občánků se koná 
dne 23.06.2009 od 14.30 hodin.

Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dve-
ří 212, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz - nejpozději týden před 
konáním slavnostní akce.

Letos přivítali první občánky
První vítání občánků v roce 2009 se uskutečnilo v úterý 24.břez-
na. Starosta Bíliny Josef Horáček přivítal v obřadní síni městského 
úřadu 7 nově narozených občánků našeho města.

Těší se na vás matrikářka Miloslava Uhrová

Zákony chrání naše spotřebi-
telské zájmy lépe než kdysi. Pře-
sto počet podnětů, dotazů a stíž-
ností spotřebitelů roste. Aby 
spotřebitel mohl při reklamaci 
výrobku či poskytnutí služby 
úspěšně uplatnit svá práva, tak 
je potřebuje znát. Sdružení obra-
ny spotřebitelů dává spotřebi-
telské veřejnosti možnost získat 
informace o spotřebitelských 
právech a konzultovat konkrétní 
spotřebitelský problém v SOS 
poradnách. Na Městském úřadě 

Bílina, obecním živnostenském 
úřadě, úsek kontroly, v ulici Sei-
fertova 1, č. dveří 207, je zříze-
na spotřebitelská poradna SOS, 
která umožňuje spotřebitelům 
operativně konzultovat své pro-
blémy. Pověřené pracovnice na 
úseku kontroly poskytují obča-
nům základní informace o prá-
vech spotřebitelů, reklamačním 
řízení, délce záruční doby, lhůtě 
k vyřízení reklamace, či pod-
mínkách odstoupení od kupní 
smlouvy. Lidé se snaží získat co 

nejvíce spotřebitelských infor-
macích a chtějí znát svá práva, 
protože si jsou vědomi, že jen 
takovým způsobem mohou s vět-
ším či menším úspěchem stát 
proti síle neseriozních obchod-
níků. V loňském roce 2008 spo-
třebitelskou poradnu využilo asi 
25 občanů města Bíliny, kteří 
měli problém s reklamací zboží. 
Bohužel, ne vždy rozhodnutím 
o nákupu výrobku či poskytnu-
tí služby starosti spotřebitelů 
končí. Dokonce i na kvalitním 

výrobku se někdy objeví vada. 
Dobré je však vědět, že základ-
ním předpokladem úspěchu pro 
vyřízení reklamace je doklad 
o prodeji zboží či o poskytnu-
tí služby. Pokud podnikatel na 
žádost zákazníka nevydá doklad 
o prodeji zboží či poskytnu-
tí služby, poruší živnostenský 
zákon. Za toto porušení živnos-
tenský úřad podnikateli uloží 
pokutu. 

Radka Markowiczová,
referentka ObŽÚ

V únoru se skupiny Cvrček a Cipísek z Domu dětí a mládeže Bílina 
zúčastnily svých prvních závodů v aerobiku v Oseku. Jsou to děti, kte-
ré s aerobikem začínají a bylo to jejich první vítězství. Obě skupiny se 
umístily na 1. místě a odvezly si do Bíliny své první poháry. V měsíci 

PRVNÍ ZÁVODY JSOU ZA NÁMI

dubnu děti čekají další závody, kde už bude velká konkurence, ale jak 
říkají děti – my se nebojíme!

Věra Ryjáčková, DDM Bílina
Foto: Irena Štrálová

S O S - TŘI PÍSMENA NA POMOC  

Při prvním letošním vítání občánků se do pamětní knihy zapsalo hned 
sedm maminek s miminky Foto: Václav Weber

Skupina CipísekSkupina Cipísek

Skupina CvrčekSkupina Cvrček
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Řidičům jakéhokoli věku nabídne 
bezplatné školení. To bude určené 
hlavně těm, kteří se během roku 
žádného školení nezúčastní a při-
tom mají zájem dozvědět se novin-
ky i připomenout již dávno zavede-
ná pravidla. 

Zhruba dvouhodinová přednáška 
se vůbec poprvé v sedmnáctileté 
historii autoškoly uskuteční v sobo-
tu 25. dubna od 14 hodin. „Zájemci 
se při ní například dozví, jak správ-
ně používat dětskou sedačku, infor-
mace o bodovém systému, komu 
dát přednost na parkovišti či co 
znamená „modrá čára“ na vozov-
ce,“ uvedl důvody, proč začít se 
školením neprofesionálních řidičů, 

majitel Autoškoly Jana s.r.o. Milan 
Chalupný. Účastníci školení se dále 
dozví, jaké doklady vozit v autě, co 
všechno patří do povinné výbavy 
vozu, co dělat po odebrání řidič-
ského průkazu a také, čeho se vyva-
rovat při řízení. „Kdyby tato akce 
zabránila jedné jediné nehodě, tak 
se vyplatila,“ dodal M. Chlaupný.

Vzhledem k omezenému počtu 
míst v učebně, je možné rezervo-
vat si ho předem na telefonním 
čísle v pracovní dny 417 821 975, 
602 115 587, e-mailové adrese 
info@autoskolajana.cz nebo osob-
ně v sídle autoškoly v Teplické ulici 
– zastávka autobusu u restaurace 
U Vraha. Při velkém zájmu se ško-

lení budou opakovat. Jako důkaz, 
že se zájemci odborné přednášky 

zúčastnili, dostanou po skončení 
doklad o absolvování. (pn)

Školení mohou zabránit nehodě či zbytečné pokutě
Ročně přibudou na silnicích stovky nových řidičů z Bíliny a okolních 
měst. Drtivá většina z nich se po složení zkoušky do autoškoly již nikdy 
nepodívá. A právě to chce změnit bílinská Autoškola Jana s.r.o.

 Milan Chalupný poučí řidiče o novinkách při školení
Foto: Pavlína Nevrlá

Rada města na své 6. schůzi konané dne 18. 3.2009 mimo jiné: 
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a inves-
tic předložením návrhu koncepce na 
opravy komunikací.  

Schválila:
Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická v celko-
vé výši 53.000 Kč na lyžařský výcvik 
pro 17 dětí a školu v přírodě pro 75 
dětí. 
Navýšení rozpočtu odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví o 5.000 Kč na zajiš-
tění realizace akce „Setkání pěstoun-
ských rodin“, která se uskuteční v ter-
mínu od 29. do 31. května u Máchova 
jezera.
Navýšení rozpočtu odboru nemovitostí 
a investic o 300.000 Kč na akci oprava 
sociálního zařízení v ZŠ Za Chlumem.
Záměr pronájmu části pozemků p. č. 
2315 a 2313 o výměře 556 m2 k. ú. 
Bílina, za účelem zřízení zahrady.
Zařazení akce – „obměna sanitár-
ních kontejnerů v areálu autokempu 
na Kyselce“ do plánu investic na rok 
2009 a zároveň rozhodla zadat veřej-
nou zakázku malého rozsahu na akci 
„obměna sanitárních kontejnerů v are-
álu autokempu na Kyselce“, dle směr-
nice č. 04/2007 - Pravidla pro přípra-
vu a zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 5, 
fi rmě Algeco, s. r. o., jako specializova-
nou zakázku. 
Plán oprav a budování nových chod-
níků pro rok 2009 dle návrhu před-
loženého odborem nemovitostí a inves-
tic s tím, že na zakázky budou postupně 
vypsána výběrová řízení, která budou 
radě města předložena ke schválení.
Plán oprav komunikací pro rok 2009 dle 
návrhu předloženého odborem nemo-
vitostí a investic s tím, že na zakáz-
ky budou postupně vypsána výběro-

vá řízení, která budou radě města před-
ložena ke schválení. 
Žádost Dopravního podniku Ústeckého 
kraje o vyjmutí odjezdových časů linky 
městské hromadné dopravy na zastávce 
„autobusové nádraží“.
Žádost společnosti HOBBY RACING 
klub v AČR o povolení konání auto-
mobilového závodu do vrchu na území 
města Bílina, dne 11. dubna 2009.
Uzavření venkovních bazénů u pla-
vecké haly a otevření plavecké haly po 
dobu letních prázdnin.

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsa-
hu městem Bílina pro akce ZŠ Za Chlu-
mem:
a) „Zasíťování školy USB rozvody 
(kabinety a třídy v přízemí i v patře)“ 
b) „Náhrada stávajících žárovkových 
svítidel za zářivková tělesa na chod-
bách školy v přízemí i v patře“ 
c) „Vybavení tří učeben školním ná-
bytkem“
Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 Bílina na akce: 
a) HNsP Bílina – oprava střechy část 
„D“ + přístřešku“ 
b) HNsP Bílina – výměna oken a dve-
ří (LDN „R“, suterén objektu) 
c) Výměna oken v domech se soustře-
děnou pečovatelskou službou, Havíř-
ská, č. p. 582/27 a 583/28, Bílina 
d) Dům dětí a mládeže Bílina – výmě-
na oken v suterénu 
Zadat veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na akci:
• „Revitalizace městského kamerového 
dohlížecího systému Bílina“ dle směr-
nice č. 04/2007 fi rmě MKDS BESY, s. 

r. o., Praha, a to jako specializovanou 
zakázku.
• „Rozšíření městského kamerové-
ho dohlížecího systému o 5 kamero-
vých míst a dovybavení řídícího centra 
umožňující těchto pět míst zobrazovat“ 
dle směrnice č. 04/2007 fi rmě MKDS 
BESY, s. r. o., Praha, a to jako speciali-
zovanou zakázku.

Projednala:
Zápis z jednání komise pro životní pro-
středí, dopravu, výstavbu a bezpečnosti 
ze dne 9. 3.a 2009 a uložila tajemníko-
vi městského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic zajiště-
ním opravy propadlého povrchu chod-
níku u objektu České pošty Za Chlu-
mem. 

Odvolala:
Pana Františka Krejčího (KSČM) 
z komise pro školství, kulturu a sport. 
Paní Ladu Laiblovou – redaktorku, 
z redakční rady Bílinského zpravoda-
je na vlastní žádost, ke dni 31. března 
2009. 

Jmenovala:
Slečnu Pavlínu Nevrlou – redaktorku, 
členkou redakční rady Bílinského zpra-
vodaje. 

Pojednala a doporučuje
zastupitelstvu města schválit:

Projektový záměr na uspořádání „Her 
bez hranic“ ve dnech 16.6. – 20.6.2009 
v Bílině s uplatněním v dotačním pro-
gramu CÍL 3 příhraniční spolupráce – 
malé projekty, s 15 % podílem města na 
fi nancování projektu.
Záměr prodeje služebního automo-
bilu zn. ŠKODA Felicia 1,9 D, SPZ: 
TPL 76-41, rok výroby 2000, na cenu 
11.400 Kč. 

Nezaujala stanovisko
K vypsání výběrového řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle směr-

nice č. 04/2007 na akci „Kácení jírovců 
na hřbitově v Bílině“.

Vzala na vědomí:
Zápis komise pro školství, kulturu 
a sport ze dne 19. ledna 2009 s tím, že 
Den horníků se uskuteční v neděli 13. 
9. 2009.
Informaci vedoucího stavebního úřadu 
o možné demolici průmyslového mos-
tu přes Bílinské údolí vlastníkem stav-
by, kterým je společnost Severočeské 
doly, a. s. 
Návrh vedoucího odboru dopravy na 
přechodné dopravní značení po dobu 
staveb na silnici č. I/13.
Informaci ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina o hospodaření na 
skládce Chotovenka-pískovna za měsí-
ce leden až únor 2009. Dopis živnostní-
ků z ulice Břežánská ohledně bezpeč-
nostní situace v této ulici. 
Splnění usnesení RM, kterým bylo 
tajemníkovi MěÚ uloženo pověřit 
vedoucího ONI :
• řešením stávajícího stavu elektroinsta-
lace na základě protokolu o určení vněj-
ších vlivů a stanovení prostředí .
• zahájením přípravy realizace rekon-
strukce veřejného osvětlení lokality 
„Důlní“. 
• zajištěním opravy povrchu parkoviš-
tě na PP I, u kotelny u bl. č. 254 a 255 
s tím, že z důvodu havarijního stavu 
bude tato akce zařazena do plánu oprav 
komunikací na rok 2009. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu

starosty města a dále
i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz )
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NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, K ZAMYŠLENÍ…

Na toto vystoupení jsme se vel-
mi těšily, neboť písně Věry Špi-
narové máme rády. Ale jaké bylo 
hned po vstupu naše rozčarování! 
Všichni návštěvníci seděli v obou 
přilehlých sálech u stolů a hlav-
ní sál, na jehož pódiu zpěvačka 
měla vystoupit, zel prázdnotou. 
Také ampliony byly nainstalová-
ny pouze v hlavním sále, takže 
v přilehlých místnostech nebylo 
pořádně slyšet, natož vidět a ještě 
zde bylo dovoleno kouřit!

Sama zpěvačka byla touto orga-
nizací mírně řečeno vyvedena 
z míry, a proto ihned po zaháje-
ní koncertu volala: „Přineste si 
sem židle a posaďte se, pojďte, 
pojďte, já přece nebudu zpívat 
do prázdného sálu!“ Na tuto 
výzvu se někteří lidé nahrnuli 
před pódium, aby alespoň něco 
viděli, ovšem ti, kteří si přinesli 
židle sice seděli, ale nic nevidě-
li přes stojící. Na koncert při-
šli i návštěvníci o berlích, kteří 
samozřejmě nevydrželi celé dvě 
hodiny stát. Ti (a spousta ostat-
ních) museli sedět ve vedlejších 
sálech, kde nic neviděli, pořádně 
neslyšeli a navíc byli nuceni sedět 

v zakouřených místnostech.
Zpěvačka předvedla pěkný 

výkon, zpívala známé písničky, 
ale dojem z koncertu byl jed-
noznačně pokažen organizací, 
za níž by se mělo KC Kaskáda 
stydět! Taková akce by měla být 
jednoznačně směřována do měst-
ského divadla, aby z ní měli krás-
ný kulturní zážitek všichni.

Tento názor nesdílíme pouze 

my, ale i ostatní návštěvníci, kteří 
dávali své rozladění jednoznačně 
najevo. Někteří v průběhu kon-
certu odešli, jiní dokonce uvažo-
vali, že budou žádat o vrácení 
vstupného, které rozhodně neby-
lo zanedbatelné.

Věříme, že se v budoucnu tako-
vé faux paux nebude opakovat!

Členky Klubu důchodců II.

Netušily jsme, co nás čeká……..
…….na koncertě Věry Špinaro-
vé, který pořádala KC Kaskáda 
dne 18. 3. 2009 v KD Za Chlu-
mem.

Zpěvačka Věra Špinarová vystoupila v Kulturním domě Fontána
18. března Foto: Václav Weber

V žádném případě nemohu 
souhlasit s členkami Klubu 
důchodců II - rockový koncert 
zpěvačky Věry Špinarové faux 
paux nebyl. Naopak si myslím, 
že byl opravdovým zážitkem 
pro většinu přítomných náv-
štěvníků. Důkazem toho bylo, 
že téměř při všech skladbách 
celý sál zpíval, tančil a všich-
ni přítomní paní Špinarové 
nadšeně aplaudovali. Při lou-
čení s námi, pořadateli, byla 
sama paní Špinarová nadšená 
tím, jaká byla po celou dobu 
koncertu skvělá atmosféra 
a odjížděla s tím, že se do Bíli-
ny bude vždy ráda vracet. 

Koncert byl do tohoto sálu 
umístěn z několika důvodů. 
Hlavním důvodem bylo, že pro 
ozvučení takového rockové-
ho koncertu je Kulturní dům 
Fontána mnohem vhodnější. 
Abychom zajistili ozvučení 

Městského divadla v této kva-
litě, museli bychom zaplatit 
mnohem dražší zvukový apa-
rát, a to by se zákonitě odra-
zilo na ceně vstupenky. Dalším 
důvodem byla kapacita sálu. 
V Kulturním domě jsme umož-
nili mnohem většímu počtu 
diváků navštívit koncert této 
rockové zpěvačky. A jelikož se 
cena vstupenky vždy odvíjí od 
honoráře účinkujícího, mohli 
jsme tento koncert prodávat 
za cenu 250 Kč. V neposlední 
řadě je zde trend stále čas-
tějšího umísťování rockových 
koncertů do sálů, ve kterých se 
diváci mohou volně pohybovat, 
tančit, či se případně občerst-
vit u místního baru. Kulturní 
dům Fontána skýtá všechny 
tyto možnosti zároveň.

Předprodej na tento koncert 
začal již 18. února a na všech 
propagačních materiálech 

Kulturního centra Kaskáda 
(myslím tím měsíční plaká-
ty, skládačky i internet) bylo 
jasně uvedeno, že koncert se 
koná v Kulturním domě Fontá-
na a je koncertem, při kterém 
můžete stát i tančit. Zůstalo 
tak na jednotlivých divácích, 
zda-li si na takto pojatý rock-
ový koncert vstupenku zakoupí 
či ne. 

Závěrem bych chtěla člen-
kám Klubu důchodců II proje-
vit obdiv za to, že byť jsou již 
v důchodovém věku, stále rády 
navštěvují rockové koncerty 
a do budoucna slíbit, že pokud 
budeme pořádat další rock-
ové koncerty, budeme myslet 
i na ně, tak aby jejich zážitek 
z těchto akcí byl i pro ně doko-
nalý.

Ingrid Skopcová
Ředitelka KC Kaskáda

Lidé se seznámí 
s Rokem kohouta

Ve středu 15. dub-
na od šesté hodiny 
večerní se v klubovně 
knihovny na Míro-
vém náměstí v Bílině 
uskuteční autorské 

čtení spisovatelky Terezy Boučko-
vé. Vstupné na čtení je zdarma, lidé 
si mohou odnést i autogram. 

Tato autorka vstoupila do české 
literatury ofi ciálně až po roce 1989 
prozaickým triptychem Indiánský 
běh. V poslední době si získa-
la širokou čtenářskou popularitu 
zatím posledním románem Rok 
kohouta, ze kterého bude předčítat 
v Bílině.

Fotografie Josefa 
Sloupa zaujmou 
barvou

Světec - Milovníci fotografi í 
mohou navštívit výstavu Josefa 
Sloupa s názvem Karibana – od rea-
lity k abstrakci v Galerii Vojtěcha 
Preissiga ve Světci. Ta začala již 
v únoru a potrvá do konce dubna. 

Josef Sloup vystudoval v Kanadě 
reportážní a reklamní fotografi i, 
procestoval mnoho zemí světa. Za 
fotografi i Matiční ulice v Ústí nad 
Labem získal 1. cenu Czech Press 
Phota. Jeho fotografi e jsou charak-
teristické prácí s barvou. Tou dotvá-
ří atmosféru snímku. Jeho výstavy 
se setkaly s úspěchem i v zahraničí
 (pn)

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

TELEFONNÍ
CENTRUM SLUŽEB

800 123 456
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Taneční soutěž o Bořeňskou čarodějnici se rozšířila o nový styl

Taneční formace byly rozděleny 
na několik skupin, kde se nově před-
stavily show formace. Tuto taneč-
ně – sportovní disciplínu ovládlo 
Taneční studio Kamily Hlaváčikové 
z Mostu. Cheerleading, který známe 
pod českým názvem roztleskávačky, 
byl předveden se stoprocentní jisto-
tou a do Mostu tak putovalo něko-
lik prvních míst. Naopak zástupce 
domácích, základní umělecká škola 
Bílina vsadila na klasiku a se svým 
vystoupením Ztraceni v čase, získala 
první místo ve své kategorii. V dis-
kotancích jasně dominoval Dům dětí 
a mládeže Teplice BLACK PINK. 
Nechyběl i oblíbený HIP – HOP, ve 
kterém se jednotlivé skupiny stále 
zlepšují. V jednotlivcích předvedla 

vynikající výkon Denisa Palocová 
ze ZŠ Kostomlaty. Nechyběly břiš-
ní tance, kde první místo za doslova 
profesionální vystup, získala domácí 
Lenka Englová z Podkrušnohorské-
ho gymnázia Most, pob. Bílina.

Některým skupinám přinesla 
soutěž i zklamání. „Je to soutěž 
jako každá jiná, kde jsou vítězové 
a poražení. Důležitá je radost, kte-
rou tanec přináší, a jsem rád, že se 
tolik mladých lidí o tanec zajímá. 
Tanečníci by v prvé řadě měli umět 
poslouchat hudbu, rytmus je velmi 
důležitý, a pokud nebudou tanečníci 
slyšet hudbu, odrazí se to na celku,“ 
zhodnotil krátce Josef Zelenka, cho-
reograf, pedagog a zakladatel TŠ 
STARDANCE v Chomutově.

Bílinská seriálová soutěž o Bořeňskou čarodějnici pokračovala v měsí-
ci březnu taneční soutěží. Tato oblast je pokaždé velmi silně obsaze-
na a rozdělena do dvou dnů. Nejinak tomu bylo i letos. Na pódiu se 
vystřídali soutěžící z mateřských škol, základních škol, Domů dětí 
a mládeže, základních uměleckých škol a tanečních klubů. 

Některé skupiny si nepřečetly pro-
pozice k soutěži a zbytečně tak byly 
diskvalifi kované nebo klesly pod 
stupně vítězů. „Nejčastější chyba, 
kterou někteří udělali, byly aerobní 
cviky v taneční choreografi i. Aerobic 
a tanec jsou dvě odlišné disciplíny. 
Stejně tak výběr hudby a kostýmů je 
velmi důležitý. K tanci patří i výraz, 

a ten mi u některých vystupujících 
chyběl,“ dodal další z porotců Mar-
tin Čípa, tanečník skupiny FREE-
DOM z Ústí nad Labem.

V pátek 15. dubna od 16.00 hodin 
proběhne slavnostní zakončení sou-
těže o Bořeňskou čarodějnici 2009, 
kde vystoupí ti nejlepší. 

Lada Laiblová

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Složili jsme se na bonboniéru, 
kterou jsme jim dali jako dárek 
a taky jsme dovezli výtvarné výrob-
ky a přáníčka na památku. Děvčata 
nacvičila krátké taneční vystoupe-
ní, které se moc líbilo. „S jedním 
pánem jsem si tam dobře pokecal, 
uměl krásně kreslit,“ vzpomíná 
Pepa Koky. 

Bylo nám lidí, se kterými jsme 
se setkali ve stacionáři, trochu líto, 
a tak jsme byli rádi, že jsme je moh-
li potěšit dárečky a vystoupením. 

Měsíc únor jsme měli v NC ve 
znamení motta „Nejsi tady sám“ 
a tenhle výlet byl součástí akcí, 
které pro nás pracovníci NC na toto 
téma připravili.

Pepa Koky, Milan Koky, Patrik 

Koky, Mariana Bílá, Vladěnka, 
Karolína

Taneční soutěž o Bořeňskou čarodějnici se rozšířila o nový styl

Nejsi tady sám
V pátek 20. února jsme se vypravili na výlet do Proboštova, do den-
ního stacionáře pro staré lidi, seniory. Jelo nás 12 dětí a jeli jsme 
potěšit lidi, kteří ve stacionáři žijí a také je poznat.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA TANEČNÍ SOUTĚŽE 
„Bořeňská čarodějnice 2009“

1. kategorie: mateřské školy - kolektivy – věk dětí do 6ti let
1. místo KOPRETINKY – Taneční studio Kamily Hlaváčikové Most 
2. místo SNĚŽENKY – ZUŠ F. L. Gassmannna Most 
3. místo PEJSCI – MŠ Švabinského Bílina  

2. kategorie: ZŠ - 1. stupeň (věk dětí do 10ti let) kolektivy
2. místo HVĚZDIČKY – ZŠ Dubí
3. místo DARLINGS – ZŠ Rozmarýnova Most

3. kategorie: ZŠ - 2. stupeň, střední školy, učiliště (11 – 19 let)
1. místo Lenka Englová – Podkrušnohorské gymnázium Most (pob. Bílina)
1. místo Denisa Palocová – ZŠ a SŠ Kostomlaty p. Milešovkou
2. místo Iveta Feková – ZŠ a SŠ Kostomlaty p. Milešovkou

3. kategorie: ZŠ - 2. stupeň, střední školy, učiliště (11 – 19 let) 
kolektivy  
1. místo STYLE – ZŠ Rozmarýnova Most
3. místo REMIXINKY – ZŠ Na Stínadlech Teplice

4. kategorie: ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury; kolektivy  
mladší (věk do 10ti let)
1. místo KAMELIČKY – Taneční studio Kamily Hlaváčikové Most
1. místo KONVALINKY – ZUŠ F. L. Gassmanna Most
2. místo ZUŠ  Bílina
2. místo Taneční divadlo Teplice
3. místo YOUNGH LADYS – DDM Teplice

4. kategorie: ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury; kolektivy 
starší (11 - 19 let)
B - diskotékové tance
1. místo BLACK PINK  - DDM Teplice
2. místo CRAZY GIRLS – DDM Teplice
3. místo RAINBOW – DDM Teplice

show formace
1. místo SPLENDIX – Taneční studio Kamily Hlaváčikové Most
2. místo KAMELKY - ZUŠ F. L. Gassmanna Most
3. místo Taneční divadlo Teplice

parketové taneční formace
1. místo ZUŠ Bílina 
2. místo Taneční divadlo Teplice
3. místo Taneční divadlo Teplice

hip-hop
1. místo  FAIRIES – DDM Teplice
2. místo DELIQVENTS – DDM Teplice
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INZERCE 065/BZ

SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

Lávka pro pěší se již staví. Nyní 
musejí řidiči při průjezdu stavbou 
jet třicetikilometrovou rychlostí 
a silnice je v místě zúžená. Tak to 
bude až do skončení stavby lávky, 
jen se zúžení pruhů bude přemisťo-
vat. 

„První kruhový objezd se začne 
stavět v dubnu místo světelné křižo-
vatky u Lidlu. V průměru bude mít 
28 metrů, stejně jako ostatní dva 
objezdy,“ sdělil Miroslav Jedlička, 
vedoucí odboru dopravy. Druhá 
okružní křižovatka potká řidiče 
u městského úřadu, kde je nyní také 
světelná křižovatka. Zde se při stav-
bě bude muset „ukrojit“ kus parko-
viště za radnicí, aby se do prostoru 
objezd vešel. Poslední kruhový 
objezd vyroste u Plusu. Zde také 

nahradí stávající světelnou křižo-
vatku. Tato stavba bude výjimečná 
i tím, že zde vybudují přemostění 
přes řeku. Z tohoto kruháku se řidiči 
dostanou k budoucímu Intersparu.

V průběhu stavebních prací bude 
město vždy průjezdné, ovšem 
s omezením v podobě zúžení silni-
ce, omezení rychlosti či kyvadlově 
řízenou dopravou semaforem. „Po 
této silnici projedou denně desítky 
tisíc aut a jelikož se konají stavby 
na silnicích i v okolí, není možné 
odklonit tranzit jinou cestou. Osobní 
dopravě ale ulevíme obousměrným 
otevřením dvou ulic,“ řekl vedoucí 
odboru. Na mysli měl ulici Seifer-
tovu, která vede od Zeleného domu 
na náměstí. Ta je nyní neprůjezdná, 
v době stavby ale budou moci auta 

Tři kruhové objezdy, přemostění a lávku pro pěší. To všechno potkají 
řidiči, kteří budou projíždět Bílinou, již za několik měsíců. Stavební 
úpravy na silnici 1/13 ve městě budou stát více než 40 milionů korun. 
Řidiče po dobu stavebních prací čekají nepříjemná omezení, výsled-
kem by však měla být průjezdná Bílina bez dlouhých kolon. 

projíždět v obou směrech. Stejně 
tak i ve Wolkerově ulici vedoucí od 
pivovaru na náměstí. Z jednosměrky 
se i zde stane obousměrná silnice. 

Stavební práce na objezdu u Lidlu 
a u radnice bude zajišťovat Ředi-
telství silnic a dálnic ČR. Investo-
rem posledního kruhového objezdu 

u Plusu bude teplická společnost 
Třešňák-Horova. 

O fi nanční stránku se z velké vět-
šiny postará státní pokladna, město 
zafi nancuje konečné úpravy, jako je 
zeleň, osvětlení či chodníky. Všech-
ny stavební práce by měly skončit 
na podzim letošního roku. (pn)

Bílina bude lépe průjezdná, nejprve řidiče ale čekají omezeníBílina bude lépe průjezdná, nejprve řidiče ale čekají omezení

První z velkých změn na silnici 1/13 v Bílině se už začala stavět. Lávka bude 
spojovat Teplické předměstí s nádražím Foto: Pavlína Nevrlá

O jarní prázdniny Dům dětí 
a mládeže pořádal týdenní 
pobyt na horách. Děti od 7 do 
17 let, strávily týden plný zába-
vy. Pension Maják a manželé 
Papouškovi nám opět připravili 
týden plný pohody a dobrého 
jídla.

Nakonec nám i počasí přálo 
a sníh nám padal a padal. Děti 
si zalyžovaly na Špičáku a na 
místní sjezdovce v Nové Vsi. Ve 
čtvrtek jsme navštívili zábavné cen-
trum Babylon v Liberci, kde na nás 
čekal aquapark, nově rozšířený IQ 
park, zrcadlový labyrint a lunapark. 
Dětem i nám dospělým se celodenní 
výlet líbil. Součástí výletu byl oběd 
v Zámeckém sklepení formou švéd-
ských stolů, kde děti měly na výběr 

z mnoha druhů jídel, dortů, zmrzlin, 
ovoce atd. Další výlet byl do Janova 
na bobovou dráhu.

Jarní prázdniny nám všem rychle 
utekly, tak příští rok opět na viděnou, 
tentokrát první týden v únoru. Těší 
se na Vás: Věra Ryjáčková, Radek 
Schuran, Monika Schuranová, 
Radek Sedlmaier a Nicol Sedlmaie-
rová. Foto: Radek Schuran

Senioři již umí hledat informace i založit e-mail
Senioři z počítačového kroužku Baltík si v úterý 17. března pře-

vzali osvědčení. Vedoucí Eva Klasová učila členy zakládat e-mailo-
vé schránky, hledat informace na internetu, přeposílat fotky a videa 
a další. Během výuky panovala v učebně vždy skvělá nálada. Všichni 
se již nyní těší na další školní rok, kdy půjdou do kurzu pro pokro-
čilé.

Vlasta Vébr

Jarní prázdniny na Nové Vsi
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Pátek 10. dubna 20.00 hodin

VELIKONOČNÍ COUNTRYBÁL
Večerem bude provázet JIŘÍ BALEJ. Hraje 

skupina KŘÁP. Vstupné: 90,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO
• Od pondělí 30. března do pátku

3. dubna, vždy od 18:30 hodin

Festival JEDEN SVĚT 2009
Pořadatel festivalu dokumentárních fi lmů 

je ČLOVĚK V TÍSNI

a KC KASKÁDA V BÍLINĚ.

• Úterý 7. dubna 17.00 hodin

POTKAN 007 A UFO
Norsko/Rodinná komedie. Český dabing.

Netypická komedie o dětech, jejich potka-

ních mazlíčcích a záhadných světlech na 

obloze. Vstupné: 65,-Kč 72 minut 

• Úterý 14. dubna 18.00 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH: POVĚSTI STARÉ 
PRAHY

ČR/ Komedie. České znění.

První 3D animovaný český fi lm.

Vstupné: 75,-Kč 80 minut 

KINO HVĚZDA
• 1. a 2. dubna 19.00 hodin

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL 
A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
USA/Komedie. České titulky.

…aneb jak se neutopit za velkou louží...

Vstupné:70,-Kč 110 minut 

• 3. a 4. dubna 19.00 hodin

DENÍK NYMFOMANKY
Španělsko/Erotické drama. České titulky.

Atraktivní žena a úspěšná manažerka si 

vede deníček s nejintimnějšími detaily.

Vstupné: 70,-Kč 95 minut 

• 8. a 9. dubna 19.00 hodin

YES MAN
USA/Komedie. České titulky.

Říci své ano všemu, co mu v životě přijde 

do cesty... Vstupné: 70,-Kč 104 minut 

• 10. a 11. dubna 19.00 hodin

UNDERWORLD 3:
VZPOURA LYCANŮ

USA/Akční horor. České titulky.

Třetí díl série se zabývá podstatou krvavé-

ho boje mezi aristokratickými upíry

a barbarskými Lycany, který se táhne

už po staletí. Vstupné: 70,-Kč 92 minut 

• Sobota 11. dubna 15.00 hodin

MACH A ŠEBESTOVÁ
Pásmo pohádek pro nejmenší oblíbených 

postaviček z Večerníčku. 

Vstupné: 20,-Kč 63 minut

• 15. a 16. dubna 19.00 hodin

KAMARÁDOVA HOLKA
USA/Komedie. České titulky.

Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel...

Vstupné: 70,-Kč 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Od 1. dubna do 15. dubna 2009

S FOTOAPARÁTEM NA CESTÁCH
Výstava fotografi í MUDr. Petra Hubáčka, 

ze všech koutů světa.

GALERIE POD VĚŽÍ
• Od 1. dubna do 25. dubna 2009

S FOTOAPARÁTEM NA CESTÁCH

NÁŠ TIP
Digitální kino

7. dubna od 17.00 hodin

POTKAN 007 A UFO

Pokračování norského dětského 

fi lmu POTKAN 007 nás zavede 

do domu s pečovatelskou služ-

bou, kam byla odvezena babička 

hlavního hrdiny. Potkan se svými 

kamarády brzy přijde na pravou 

identitu jedné ze sester - sestra je 

ve skutečnosti ufon, který zabíjí 

bezbranné seniory. Nastane tak 

boj o záchranu seniorů. „Potkan 

007“ se zařadil po bok dalších 

známých fi lmových myší, např. po 

bok Myšáka Stuarta Littlea a Rata-

touilleho.

Kino Hvězda
1. a 2. dubna 19.00 hodin

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL 
A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM

Sidney Young (Simon Pegg) pra-

cuje v Londýně jako novinář pro 

nepříliš úspěšný bulvární plátek, 

který si dělá legraci z celebrit touží-

cích po slávě ve světlech snobských 

večírků. Na jedné straně je hrdý na 

svůj satirický nadhled a odstup od 

prostředí, o kterém píše, na druhé 

straně ho tento povrchní svět slávy 

a krásných lidí velmi láká. Nečekaně 

přijde překvapivá nabídka od šéfre-

daktora prestižního newyorského 

časopisu ‘Sharps’ - Claytona Hardin-

ga (Jeff  Bridges), aby pro něj Sidney 

pracoval. Ten s velkými očekávání-

mi uniká ze stereotypu „domů - do 

práce – domů“ a po hlavě se vrhá do 

víru newyorských večírků. Ne vše je 

ale v nové práci takové, jaké si před-

stavoval. Je zklamaný upjatou atmo-

sférou, která zde panuje a rozhodne 

se nudným prostředím pořádně 

zatřást. Sidneyho bezstarostný pří-

stup a nejapné vtípky rozčilují jeho 

přímého šéfa Lawrence Maddoxe 

5. února 2009

(Danny Huston) až nakonec vyústí 

v zákaz dělat s celebritami rozhovo-

ry a cokoliv o nich psát. 

10. a 11. dubna 19.00 hodin

UNDERWORLD 3:
VZPOURA LYCANŮ

Když měl v roce 2003 premiéru 

fi lm Underworld, získal si svým 

poutavým příběhem o staletí dlouhé 

válce mezi dvěma rasami nesmrtel-

ných diváky po celém světě. Nemi-

losrdní upíři a divocí vlkodlaci se 

vrátili v pokračování Underworld: 

Evolution. Nyní se příběh vrací v ča-

se o téměř tisíc let na samotný počá-

tek velkolepého konfl iktu, který se 

zrodil v hlavách dlouholetých přátel 

Lena Wisemana a Kevina Grevi-

ouxe. Film Underworld: Vzpoura 

Lycanů nám odhaluje příčiny toho-

to odvěkého střetu. Wiseman, který 

předchozí dva díly režíroval, se nyní 

ujal role producenta, zatímco Grevi-

oux si už potřetí zahraje lycanského 

bojovníka Razea. „V jádru fi lmů 

série Underworld stál tento histo-

rický konfl ikt od samého počátku,“ 

říká Wiseman. „V minulosti už jsme 

viděli náznaky toho, jak to všech-

no začalo. Teď to konečně uvidíme 

kompletní.“ 

Dvojice autorů si složitou mytologii 

světa upírů a vlkodlaků vypracovala 

ještě před natáčením prvního fi lmu 

série. „Od začátku jsme s Kevinem 

zamýšleli trilogii,“ vysvětluje Wise-

man, který je nyní velice žádaným 

režisérem. „Rozhodli jsme se, že pří-

běh začneme vyprávět odprostřed-

ka, a je skvělé teď konečně chystat 

prequel, o kterém jsme se bavili před 

tak dlouhou dobou.“ 

„Podstatnou součástí série 

Underworld je skutečnost, že sou-

časnost ovlivňují události posled-

ních osmi stovek let,“ vysvětluje 

producent Richard Wright. „V prv-

ním fi lmu se příběhem v pozadí 

zabývají celé dlouhé sekvence. A ve 

druhém je celá osmiminutová náv-

štěva Tannisova doupěte pohledem 

do minulosti.“ 

Underworld: Vzpoura Lycanů 

prozkoumává zakázaný vztah, kte-

rý stál na počátku celého konfl iktu. 

Lucian je prvním z Lycanů, schopný 

libovolně měnit podobu z lidské na 

vlkodlačí a naopak. Sonja je elitní 

skupiny upírských bojovníků a dce-

rou Viktora, mocného upířího vlád-

ce. „Jejich vztah je vlastně přímým 

důvodem vzpoury Lycanů proti upí-

rům,“ vysvětluje Grevioux. „Všech-

no se točí kolem skutečnosti, že se 

Sonja s Lucianem milují. Ačkoliv je 

Sonja Viktorovou dcerou, nedokáže 

ovlivnit pouto, které mezi ní a Luci-

anem vznikne. Už to samo o sobě 

tenhle díl odlišuje od předchozích 

dvou.“

15. a 16. dubna 19.00 hodin

KAMARÁDOVA HOLKA

Úspěšná právnička Alexis začí-

ná Kamarádovu holku ukončením 

vztahu s přehnaně horlivým Dusti-

nem a rozhodnutím začít si pořád-

ně užívat svobodného života. Už 

nechce být ta spořádaná, ale chce 

randit s různými chlapíky bez emocí 

a výčitek svědomí. Dustin je ovšem 

do Alexis beznadějně zamilovaný 

a je ochotný udělat vše pro to, aby 

se k němu Alexis vrátila. A tak si 

najme kamaráda Tanka, aby ukázal 

dívce jeho snů všechny své nejhorší 

stránky a vrátil ji zpět do Dustinovi 

náruče. Alexis se svou touhou po 

nezávislých fl irtech není typickým 

obrazem romantické hrdinky a ač se 

snaží ze všech sil, nepodaří se jí se do 

Tanka nezamilovat… Je to poprvé, 

co profesionální komediální herečka 

Kate Hudson hraje postavu, která 

ve fi lmu kouří, pije a masturbuje. 

Sama říká, že si toto pro ni v mno-

hém nové natáčení velmi užívala. 

Dane Cook je známý především 

díky svým mimořádným bavičským 

vystoupením, ale svůj talent ukázal 

i v žánrově odlišných fi lmech. Zde 

hraje samozvaného svobodného 

mládence Tanka bez touhy po lásce, 

jehož byste nepřáli žádné kamarád-

ce. Tanka si najímají chlapi, se který-

mi se rozešly přítelkyně, aby s nimi 

randil a tím jim ukázal, že je možné 

potkat i někoho mnohem horšího 

než byli oni. Díky novému poznání 

se většinou milé dámy s vděčností 

vrátí ke svým bývalým přátelům. 

Tank má totiž všechny špatné vlast-

nosti, které chlap může mít. Ale 

uvnitř, někde hodně hluboko, je 

romantik, což přes snahu potlačit, 

časem vybublá na povrch.
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Vážený pane předsedo,

vážíme si Vaší práce v rámci občan-
ského sdružení Bílinská přírodověd-
ná společnost, současně jsme ale 
nuceni konstatovat, že Vaše působení 
v čele obecně prospěšné společnosti 
Muzeum Bílina o.p.s. bohužel vní-
máme zcela opačně. Od 29. 3. 2008, 
kdy výše uvedená o.p.s. vznikla, jste, 
kromě několika víceméně adminis-
trativních úkonů, neučinili prakticky 
nic, co by šlo považovat za slibo-
vanou „práci nadšenců ve prospěch 
bílinského muzea“. O jaké aspekty 
se jedná?

Zastupitelstvo města dalo projektu 
vzniku muzea v Bílině zelenou a Vy 
jste se následně stal předsedou správ-
ní rady obecně prospěšné společnos-
ti Muzeum Bílina o.p.s. Prezentace 
konkrétních plánů a představ o vari-
antách provozu, nastínění směrů 
a priorit, které při její realizaci vidí-
te, a dalších náležitostí, spojených 
s odbornou stránkou věcí kolem 
vznikajícího muzea, a následné oslo-
vení zastupitelů v těchto věcech jsou 
jedny ze základních „samozřejmos-
tí“, které měly být ze strany o.p.s. 
vykonány. První snahu o seznámení 
zastupitelů s věcmi, o kterých měli 
hlasováním rozhodovat, jste zcela 
nepochopitelně projevili až po naší 
předešlé kritice na ZM dne 4. 3. 
2009. Bohužel ale přesně tak, jak 
jste o sobě ve svém příspěvku na-
psal: „Zasedání zastupitelstva bylo 
z výše uvedených důvodů „oboha-
ceno“ o téměř hodinovou přednáš-
ku Ing. Karla Macha PhD.“ V této 
souvislosti nám dovolte poznámku. 
Hodinová přednáška, včetně infor-
mací o tom, „co je to muzeum“, „kde 
leží Bílina“ apod. má jistě svůj smysl 

při přednáškách před žáky či studen-
ty, ale pro komunikaci se zastupiteli 
nám příliš šťastná nepřišla. Za dale-
ko užitečnější bychom považovali 
kratší prezentaci a delší rozpravu. 
Zde se ale pravděpodobně neshod-
neme, protože i tu proběhlou jste 
následně na těchto stránkách označil 
za „trapnou“. 

Dalším aspektem je ekonomická 
stránka provozu muzea. Fakt, že 
jsme od správní rady obecně pro-
spěšné společnosti Muzeum Bílina 
neobdrželi do našeho vyžádání na 
ZM dne 12.2.2009 žádnou eko-
nomickou rozvahu, je zarážející. 
A i poté, co jsme si ji od vás vyžádali, 
dostali jsme pouze návrh rozpočtu na 
letošní rok, kdy má v muzeu probíhat 
rekonstrukce. Místo toho jsme něko-
likrát obdrželi podkladový materiál, 
k němuž se zpětně nikdo nehlásil, ale 
pakliže bychom jej schválili, obecně 
prospěšná společnost Muzeum Bíli-
na. by byla oprávněna čerpat z roz-
počtu města na své provozní náklady 
1.240.000Kč, z toho 890.000Kč jen 
na mzdy. Téměř veškeré důležité 
informace jsme, v podstatě v rozpo-
ru s jednacím řádem ZM, obdrželi 
až v rámci výše zmíněné prezenta-
ce, nikoliv, jak je dobrým zvykem 
a standardem, v předstihu k možné-
mu prostudování. Přitom dopředu 
prezentované rozpočty, plánované 
pracovní úvazky a další podstatné 
relevantní informace, které by měly 
přijatelné parametry, mohly pohled 
na dění kolem muzea zásadně sta-
bilizovat. Místo toho jsme se ještě 
před započetím samotného budování 
muzea setkávali s návrhy na vzá-
jemné udělování cen a fi nančních 
odměn „za zásluhy o vznik muzea“ 
mezi některými radními a zjišťovali, 

že placená místa v muzeu nemají být 
bez účasti radních, jež svým vlivem 
umožňovali jejich vznik.   

Výše uvedené skutečnosti jsou 
jen částí důvodů, které nás na minu-
lém ZM vedli k nepodpoření Vaší 
žádosti. Konkrétních důvodů. V této 
souvislosti nám dovolte dotaz. Jaké 
konkrétní věci jste měl na mysli 
Vy, když jste po neschválení Vaší 
žádosti ve svém prohlášení uvedl: 
„Bohužel se ukázalo, že v rozpravě 
více než o muzeum jde o řešení sporu 
dvou či více zastupitelských skupin, 
nepochopení věci, závist, snahu se za 
každou cenu zviditelnit, snahu vylou-
čit ze hry další možný odtok peněz 
z městského rozpočtu, který by mohl 
omezit jiné aktivity podporované jed-
notlivými zastupiteli.“ Máte-li infor-
mace o odsouzeníhodném konání 
kohokoliv ze členů zastupitelstva, 
žádáme Vás o jejich neprodlené zve-
řejnění. V opačném případě by toto 
Vaše konstatování totiž vyvolávalo 
dojem, že jde o účelové zostouze-
ní zastupitelů, kteří si „dovolili“ 
neschválit Vaši žádost. 

Dlužno podotknout, že prostor, 
který Muzeum Bílina o.p.s. dosta-
lo pro svou prezentaci ,a možnost 
získat podporu pro svou činnost je 
naprosto nadstandardní. V minulos-
ti nikdy nebylo mimořádné jednání 
zastupitelstva svoláno pouze kvůli 
předešlému neschválení peněz pro 
neziskovou organizaci. Tento nestan-
dardní postup byl možný jen díky sil-
né lobby, kterou má Muzeum Bílina 
o.p.s. mezi jemu nakloněnými radní-
mi a zastupiteli. Ani takto široce ote-
vřenými dveřmi jste však nedokázali 
seriózně vstoupit. 

Zastupitelé města vyjádřili vzniku 
muzea v Bílině výraznou podporu, 

muzeu dali k dispozici zdarma budo-
vu a jistě by podpořili i pravidelné 
dotace na jeho provoz, ale v solidní 
výši a především podmíněné vaší sku-
tečnou aktivitou v oblasti získávání 
prostředků i mimo rozpočet města. 
Největší zádrhel ale nastal až v oka-
mžiku, když se zastupitelé vzepřeli 
podporovat takový ekonomický pří-
stup vedení muzea, ze kterého vyplý-
valo hradit z městského rozpočtu 
např. 890.000Kč jen na mzdy. Ač je 
tento záměr dnes popírán, je dokaza-
telným faktem, že návrh s touto část-
kou byl zastupitelům města předložen 
opakovaně. A to v době, kdy bude 
město nuceno řadu svých aktivit, jako 
je podpora sportu, investic do infra-
struktury apod. omezit, neboť násled-
kem probíhající fi nanční krize nastane 
bezpochyby snížení příjmové části 
rozpočtu města v nejbližších následu-
jících letech. Snaha některých zastupi-
telů být prozíravými a pečlivě zvažo-
vat rozpočtové výdaje je tak naprosto 
oprávněná. Poté, co jste v tomto kon-
textu zjistili, že spolupráce s Městem 
Bílina není možná v rovině stálého 
přísunu peněz, o něž téměř není třeba 
žádat a zamýšlet se nad jejich výší, jste 
oznámili „úmysl odstoupit od další 
spolupráce s městem v rámci Muzea 
Bílina o.p.s.“ Je to vaše rozhodnutí 
a my je plně respektujeme.

Zastupitelé: J. Brejníková, 
Ing. P. Dvořák, Mgr. R. Johanna, 
M. Liška, N. Maurerová, MUDr. H. 
Mikolášková, M. Mlej, Ing. F. Poživil, 
Z. Rendl ml., Z. Rendl st., Mgr. Z. 
Svoboda, Ph.D., R. Štěpánek.

Názory zde zveřejněné nemusejí 
vyjadřovat stanovisko a postoj redak-
ce. Za obsah článku zodpovídají 
výhradně uvedení autoři.

Odpověď Ing. Karlu Machovi, Ph.D., předsedovi správní rady Muzeum Bílina o.p.s.

Ti sem jezdí trénovat horo-
lezeckou techniku. „Těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti. To je 
smyslem těchto tréninků,“ uve-
dl tiskový mluvčí mosteckých 
strážníků Luboš Trojna. „Na 
bořeňské lezecké stěně trénují 
přemístění z lana na lano, spouš-
tění, záchranu zraněného a další 
věci,“ dodal mluvčí. Instruktoři 
i dva proškolení strážníci se této 
činnosti věnují i ve svém vol-
ném čase. 

Lezecké schopnosti využívají 
strážníci například v případech, 
kdy je nutné pomoci zraněné 
osobě v uzamčeném bytě nebo 

v jiných případech, kdy je zapo-
třebí zásahu z výšky či z venku 
budovy. „V případě, že do bytu 
nelze vstoupit dveřmi, často jsou 
totiž bezpečnostní, je jedinou 
možností vstoupit do bytu umís-
těného ve vyšších patrech přes 
balkon či okno,“ konkretizoval 
mluvčí.

Bořeň je již od počátku 20. 
století nejoblíbenějším horole-
zeckým terénem v širokém oko-
lí. Až 100 metrů vysoké skalní 
stěny umožňují dokonce výstu-
py vysokohorského rázu, horo-
lezecký výcvik zde lze provádět 
jak v létě, tak i v zimě. (pn)

Bořeň láká horolezce i z řad strážníků
Bílina/ Vrch Bořeň, který je dominantou města Bíliny i okolních 
obcí, je několikrát v roce využíván také městskými strážníky 
z Mostu. 

REDAKČNÍ RADA PŘIPOMÍNÁ STANOVENÁ PRAVIDLA
PRO PUBLIKOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A FOTOGRAFIÍ

� příspěvek musí obsahovat maximálně 25 řádek strojopisu, velikost písma 12
� každý příspěvek může být doprovázen maximálně 4 fotografi emi, poslané ve formátu jpg
� pokud se jedná o politický příspěvek, nesmí napadat členy jiných politických stran ani samotnou politickou stranu
� příspěvky nejsou anonymní
� Redakční rada Bílinského zpravodaje si vyhrazuje právo nezveřejňovat příspěvky, které obsahují vulgarismy
� uzávěrka pro přijímání příspěvků je do středy, mimo sportovních příspěvků.

Tato pravidla začnou platit s vydáním dalšího Bílinského zpravodaje.
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Domnívám se, že uvedení zastu-
pitelé mají sdělovat spoluobčanům 
ucelené informace. Považuji za 
nutné některé informace doplnit. 
Především - pan Mach i ve svém 
příspěvku v BZ zmiňoval, že podá-
vá nabídku, nikoli požadavek. On 
své služby nabízel a nabízí. Když si 
spoluobčané, kteří chtějí získat bližší 
informace, otevřou na internetových 
stránkách „Bílinskou přírodovědnou 
společnost“, dozvědí se vše o myš-
lence založení Muzea. Zároveň je 
zde uvedena chronologie vzniku 
o.p.s. Muzeum. 13.9.2007 byl schvá-
len záměr založení této společnosti, 
byl schválen 17 hlasy zastupitelů 
ze 26. Dne 1.11.2007 byl do zastu-
pitelstva předložen návrh zakládací 
smlouvy společnosti. Kdo pracoval 
na jejím návrhu, najdete rovněž na 
stránkách Bílinské přírodovědné 
společnosti. K vlastnímu podpisu 
smlouvy došlo 19.11.2007. Ten-
to den je možno považovat za den 
vzniku obecně prospěšné společ-
nosti Muzeum Bílina. První jednání 
správní a dozorčí rady o.p.s. proběh-
lo 4.12.2007. 13.12.2007 bylo K. 
Machem navrženo logo společnosti. 
Každý si výše uvedená data může na 
internetových stránkách najít.

Poněvadž bylo nutné na rok 2008 
připravit rozpočet a nevědělo se 
přesně , kolik bude exponátů, kolik 
osob apod., vedoucí odboru školství 
a kultury převzala návrh částky,o 
které je v článku řeč, dle Duchcov-
ského muzea (je nejblíže a svou veli-
kostí by tak odpovídalo našemu). 
Takže částka 1.240.000,- Kč, z toho 
890.000,- Kč na platy, je převzata 
dle muzea v Duchcově. V roce 2008 
se tato částka nevyčerpala, byla ze 
stejných důvodů v návrhu na letošní 
rok. Všichni zastupitele samozřejmě 
vědí, že kdyby neproběhlo ofi ciál-
ní otevření a nezačalo se pracovat, 
tak tato částka nemůže být čerpána. 
Přesto kolem ní vznikla největší dis-
kuze, která se zvrtla ve slovní půtky, 

byl dán návrh na zrušení této částky, 
její přezkoumání dle skutečnosti. 
Dále, že bude svoláno zastupitelstvo 
v mimořádném termínu a na něm 
bude panem Machem předlože-
na skutečně požadovaná částka na 
letošní rok. Toto pan Mach učinil, 
vysvětlil a představil i do budoucna. 
Přesnou částku o které se skutečně 
jednalo, uvedla správně p.Laiblová. 
Navíc, necelých 400 tisíc, které 
jsou tam uváděny, se týkají celého 
roku 2009 – tzv. plná verze. Letos 
by měly probíhat úpravy budovy 
ve Vrchlickém a poté by mělo být 
muzeum otevřeno, tudíž ani navrho-
vanou částku by nedočerpalo.

Musím se také pozastavit nad tvr-
zením, že před započetím samotného 

budování muzea, byly dány návrhy 
na vzájemné udělování cen a fi nanč-
ních odměn „za zásluhy o vznik 
muzea“ mezi některými radními.

Všichni zastupitelé vědí, že v loň-
ském roce přišel pouze jeden jediný 
návrh na ocenění ZM, a to ode mě 
paní Ing. Mrázové. Důvodů k uděle-
ní ceny bylo více, opět je zastupitelé 
znají, jedna věta skutečně zní „za 
zásluhy o vznik muzea“. Kdo si inter-
netové stránky přírodovědné společ-
nosti otevře, pochopí, že skutečně 
o.p.s. vznikla a byla registrována 29. 
3. 2008, tudíž vznikla. Ocenění bylo 
navrhováno v prosinci 2008 a hlav-
ní důvod byla pedagogická činnost 
p. Mrázové, která odešla na počátku 
školního roku 2008/09 do důchodu. 

Ráda bych,aby uvedení zastupitelé 
dokladovali, kdo jiný byl navrhován 
na toto ocenění v roce 2008, když 
tvrdí, že to bylo vzájemné.

Na závěr bych chtěla všechny 
spoluobčany Bíliny upozornit na 
zákon č.106/1999 Sb.o přístupu 
k informacím. Využívejte svého 
práva na informace, kde se musí 
uvádět tento zákon, jinak se Vaše 
stížnost nedostane ani do výroční 
zprávy, a pak to vypadá, že jsou 
všichni nesmírně spokojení. Hle-
dejte i na stránkách města Bíliny, 
pokud se tam nevloudí nějaký šo-
tek a informace nezmizí nebo pro 
jistotu není na internetové stránky 
dána vůbec.

 Mgr. Zdena Hanzlíková

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, K ZAMYŠLENÍ…

Využívám možnosti, kterou mi dává 
tiskový zákon a reaguji na odpověď 
pana radního Mleje Reakce na bol-
ševické sténání v Bílinském zpravo-
daji z 19. března. Jednoduše řečeno, 
když nejsou argumenty, přijdou na 
řadu urážky a nadávky. Každý čtenář 
Bílinského zpravodaje si mohl při 
porovnání mého příspěvku z 5. břez-
na a odpovědi pana radního Mleje 
z 19.března, udělat úsudek sám. Kon-
statuji, že s panem radním Mlejem 
jsem dosud nebyl v žádném osobním 
nepřátelství a rozdílnost politických 

názorů by neměla být důvodem k vul-
garitám a urážkám. Za dobu působení 
pana Mleje v radě města se mnou pou-
ze dvakrát osobně hovořil telefonicky. 
Jednou, když chtěl podpořit záměr na 
větší otevřenost rady vůči zastupitel-
stvu a podruhé, když mě informoval, 
že byl podat na Policii ČR vysvětlení 
k výběrovému řízení rady města na 
předraženou zakázku „Oprava rybní-
ku Bezovka“ s tím, že dal policistům 
číslo mého mobilního telefonu. Co je 
na celé odpovědi pana radního Mleje 
nejvíce pikantní je fakt, že byla v tom-

to znění zveřejněna v ofi ciálním měst-
ském čtrnáctideníku, tedy s vědomím 
a souhlasem minimálně vedení úřadu. 
To ukazuje, že dochází ke změně 
politické kultury na radnici. Z tohoto 
důvodu nebudu využívat ani mož-
nosti podání k přestupkové komisi na 
radnici, ušetřím.  Závěrem své odpo-
vědi mě pan radní Mlej vyzval, aby-
ch nezabíral svými příspěvky místo 
v Bílinském zpravodaji. Dosud jsem 
se domníval, že Bílinský zpravodaj 
je vydáván pro občany města a okolí 
bez rozdílu volebních výsledků stran 

a politické orientace autorů. Pokud se 
situace změnila, berte tedy toto vyjád-
ření jako poslední. Bude alespoň více 
místa na akce, na kterých se pan radní 
Mlej podílí sám.

Oldřich Bubeníček, zastupitel

Reakce redakční rady: Redakč-
ní rada se omlouvá čtenářům, 
za zveřejnění článku pana Mleje 
v minulém bílinském zpravodaji, 
který nevyjadřoval její stanovisko, 
a vždy přivítá další příspěvky pana 
Bubeníčka.

Reakce na Odpověď Ing. Karlu Machovi

V sobotu 21. března symbolicky 
odemkli vodáci ze sdružení Voda 
a Rum Teplice řeku Bílinu. Tato 
akce se na řece uskutečnila již po 
osmé. Odemykání provázela dob-

rá nálada a nesměla chybět trocha 
alkoholu na zahřátí. Ochutnat 
dostala i řeka, aby byla na letošní 
vodáky přívětivá. Bílina pramenní 
na jihovýchodních svazích Kamen-

né Hůrky u Chomutova v nadmoř-
ské výšce 785 metrů. Vodáci mají 
možnost téměř po celý rok sjíždět 
48 kilometrů řeky. Zamykání řeky 
se obvykle koná v září. (pn)

Vodáci odemkli Bílinu
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Intermont, Opatrný. s.r.o.
se sídlem Vrskma�,
431 11 Jirkov

hledá pracovníky na pozice:

Jedná se o pracovišt� v Bílin�.
V pípad� zájmu nás kontaktujte na tel.: 474 684 467 p. K�ížová,

e-mail: intermont@intermont-opatrny.cz, krizova@intermont-opatrny.cz

SVÁE�, ZÁME�NÍK, POTRUBÁ
Požadujeme: � SOU, SŠ strojního zam	�ení

��zodpov	dnost
��manuální zru
nost

Pro pozici svá�e
 - požadujeme navíc oprávn	ní na sva�ování.
Nabízíme: ��práci na hlavní pracovní pom	r

��motivující � nan
ní ohodnocení
��p�ísp	vek na životní pojišt	ní
��pravidelné ro
ní navyšování mzdy
��zázemí rychle se rozvíjející spole
nosti
��perspektivní stabilní zam	stnání
��v	rnostní odm	ny

INZERCE 0709/BZ

Závodů se účastnilo 19 klubů 
a více než 110 závodníků z celé 
České republiky. Mezi závodníky 
byla i řada členů České reprezen-
tace karate JKA. Boje byly zahá-
jeny na třech tatami. Na tatami č. 
3 zahajovali mladší dorostenci, 
kde jsme měli svého zástupce 
Petra Monga. Petr Mong si vedl 
dobře a i v konkurenci reprezen-
tantů se mu podařilo vybojovat 
v kata bronzovou medaili. Na 

stejném tatami pokračovali boje 
starších dorostenců a později 
juniorů. Zde barvy našeho klubu 
hájil Jakub Jeřábek. Přes veške-
rou snahu a zejména dobrý výkon 
v kategorii kumite, se Jakubovi 
nepodařilo probojovat se do fi ná-
le. Již v odpoledních hodinách 
jako poslední do bojů o cenné 
kovy zasáhla Jarmila Masopus-
tová a to nejprve v kategorii kata 
ženy, na tatami č. 2, a následně 

kata a kumite juniorky na tatami 
č. 1. Jarmila je zkušená závod-
nice a po soustředěném a kvalit-
ním výkonu získala pro náš klub 
v kata ženy bronzovou medaili. 
Tato medaile je o to cennější, že 
Jarmila soutěžila mezi ženami 
poprvé.

Poslední vystoupení našich 
závodníků bylo na tatami č. 1 
a byla to opět Jarmila Masopus-
tová, která zde předvedla své 
umění v kategorii kata a kumite 
juniorky. Dívky bojovaly v obou 
kategoriích s maximálním nasa-
zení a přestože již byla znát úna-

va po celodenním maratónu, byly 
souboje vedené tvrdě a naplno. 
V kata obsadila Jarmila čtvrté 
místo a v kumite se Jarmile poda-
řilo vybojovat druhou, pro náš 
klub již třetí, bronzovou medaili.

V konkurenci 19 oddílů a více 
než 110 závodníků z celé České 
republiky, včetně reprezentan-
tů, získal náš oddíl při účasti tří 
závodníků, tři bronzové medaile. 
Dobrý výkon našich závodníků 
byl podtržen výkonem Romana 
a Jana Masopustových co by roz-
hodčích. Roman Masopust,

Prezident klubu

Z národního poháru si Bílinští přivezli tři medaile
V sobotu 14. března se náš oddíl zúčastnil 1.kola Národního poháru 
karate JKA, které se konalo v Praze, ve sportovní hale na Lužinách. 
Nominovaní závodníci byli Petr Mong, v kategorii kata mladší dorost, 
Jakub Jeřábek, v kategoriích kata a kumite starší dorost a kata juni-
oři, a Jarmila Masopustová, v kategoriích kata a kumite juniorky 
a kata. Roman a Jan Masopustovi působili na Národním poháru v roli 
rozhodčích.

Upozornění pro občany!
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

na rok 2009 je stanoven ve výši 500,-Kč
na osobu a rok (250,- Kč/osoba/pololetí)

Splatnost poplatku je ve dvou termínech a to:
k 30. 6. 2009 za I. pololetí, k 30. 12. 2009 za II. pololetí
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2. dubna 2009

Úspěšné završení sezony
starších žáků HC DRACI Bílina

V prvním utkání skupiny B 
narazil na kvalitního soupeře 
z Kralup. Ze zápasu, ve kterém 
nebyl určitě lepší vyšel nakonec 
vítězně díky lepší střelecké pro-
duktivitě.

Ve druhém zápase skupiny 
chlapci narazili na fi nský hokejo-
vý výběr Kiekkonikkarit, za který 
nastupuje šest hráčů reprezentace 
do 16 let. Soupeř v úvodu utká-
ní během třech minut vstřelil 3 
branky a bylo rozhodnuto. Čini-
li se ale i domácí kanonýři a tak 
nakonec utkání skončilo s házen-
kářským výsledkem.

Přes prohru postoupili chlapci 
do čtvrtfi nále, ve kterém narazi-
li na soupeře z Rakovníka Toho 

v letošní sezóně ještě neporazili. 
Proto si soupeř případnou prohru 
ani nepřipouštěl a už si dlouho 
dopředu vybíral soupeře do semi-
fi nále. Rakovník také zaznamenal 
rychlou úvodní branku, která však 
naše chlapce nesložila. Přišla rych-
lá gólová odpověď a když osvěd-
čení střelci přidali další branky, 
soupeř totálně odešel. Navíc 
i z turnaje, když se ani nedostavil 
k zápasu o páté místo…

V nečekaném semifi nále 
nastoupili proti vítězi skupiny A. 
Tým Teplic byl poskládán z hoke-
jových nadějí od šesté do deváté 
třídy a hrál velice dobře. Ovšem 
tentokrát zazářil brankář Axdal, 
který vychytal soupeřovi úvodní 

trestné střílení a pak i celý zápas. 
Díky tomu byl nakonec vyhlášen 
nejlepším brankářem celého tur-
naje.

Finále přineslo opakovaný 
souboj s favorizovanými Finy. 
A tak už před úvodním vhazová-
ním byli chlapci smíření s celko-
vým druhým místem. V zápase 
nakonec ostudu neudělali, zvláš-
tě když už všem na ledě i mimo 
něj po dvoudenním maratónu 
docházely síly.
Výsledky:
Draci Bílina – HC Kralupy 5 : 
3 (1:1,2:2,2:0) Branky: 3x Hrn-
číř, Veselý, Rudolf
Draci Bílina – Kiekkonikkarit 
6 : 13 (3:7, 1:2,2:4) Branky: 4x 

Hrnčíř, 2x Rudolf
Draci Bílina – HC Rakovník 6 : 
1 (2:1,2:0,2:0) Branky: 3x Hrn-
číř, 2x Veselý, Rudolf
Draci Bílina – Stadion Teplice 
4 : 0 (2:0,1:0,1:0) Branky: 2x 
Veselý, Hrnčíř, Rudolf
Draci Bílina – Kiekkonikkarit 
1 : 6 ( 0:2,1:4, 0:0) Branka: 
Rudolf

Pořadí:
1. Kiekkonikkarit (FIN) 

2. Draci Bílina
3. Stadion Teplice

4. HC Kralupy
5. EVU Vantaa 94 (FIN)

6. HC Rakovník

Trenér 9.tř. Balín Radislav

Na fi nále jim stačili tři střelci. Naši žáci deváté třídy se ve dnech 21.-22.3. dvoudenního mezinárodního turnaje v Roudnici nad Labem. 
Při pohledu na rozlosován soutěž a soupeře odjížděl s cílem neudělat ostudu a neskončit poslední. Nakonec překvapil sám sebe, díky 
střelecké potenci prvního útoku.

V neděli 15. března se na zimním 
stadionu v Klášterci nad Ohří usku-
tečnil hokejový turnaj žáků 5.tříd 
„O pohár města Klášterce nad Ohří“ 
za účasti týmů pátých tříd z Bíliny, 
České Lípy, Poličky, Chomutova 
a domácího Klášterce n. O. 

Mužstva se utkala systémem 
každý s každým, na 2x15 minut 
čistého času. Utkání to byla nesmír-
ně vyrovnaná, bojovná, ale hraná 
v duchu fair-play. Vyhrát chtěli 
všichni, nikomu nechyběla bojov-
nost a vůle po vítězství. Mužstvu 
HC DRACI Bílina vůle, obětavost 
a bojovnost přinesla bronzové 
medaile za krásné třetí místo. 

Naše družstvo na úvod prohrálo 
s hráči z České Lípy 2:3. Soupeře 
jsme přehráli ve všech směrech, 
byli jsme hokejovější. Hokej ale 
není krasobruslení, hraje se na góly 

a ne na krásu, a těch dal bohužel 
soupeř po našich chybách více. Ve 
druhém utkání jsme nastoupili proti 
družstvu z Chomutova. V mistrov-
ských utkáních jsme soupeře letos 
neporazili a tak o to příjemnější 
výhra 2:0 byla, zvláště, když ve 
druhé části jsme soupeři nepovolili, 
byť jedinou střelu na našeho bran-
káře. Domácí tým z Klášterce byl 
naším dalším soupeřem na cestě za 
medailí. Na rozdíl od Chomutova 
jsme si na domácí hokejisty věřili, 
neboť jsme je v mistrovských utká-
ních pravidelně poráželi. Ovšem 
domácí hráči se ukázali jako oprav-
du velcí bojovníci, na každý náš 
vedoucí gól dokázali bleskově 
odpovědět a tak o našem vítězství 
rozhodla až branka 15 vteřin před 
závěrečnou sirénou, kdy domácím 
již čas na odpověď nezbyl a my se 

tak mohli radovat z vítězství 3:2. 
Pro nás neznámý soupeř z výcho-
dočeské Poličky nám sebral posled-
ní, byť jen teoretickou naději na cel-
kové prvenství v turnaji a předvedl 
nám, jak se hraje hokej na východě 
Čech. Rozstřílel nás, podobně jako 
ostatní týmy v předešlých utkáních, 
2:12 a stal se zaslouženým celko-

vým vítězem turnaje.
Nejlepším obráncem turnaje byl 

vyhodnocen hráč HC DRACI Bíli-
na Martin Kučera.

Konečné pořadí: 1. HC Polička, 
2. HC Česká Lípa, 3. HC Draci 
Bílina, 4. KLH Chomutov a 5. KLH 
Klášterec n.O.

Zechovský Martin

Bílinští fotbalisté si rychle zvykli na nové hřiště, které je od svého 
otevření v plném provozu. Své tréninkové dávky na něm absolvují 
hráči od věkové kategorie mladší přípravka až k A týmu dospělých. 
Přátelská přípravná utkání zde hrají mladší žáci, dorost a muži.

5. TŘÍDA PŘIVEZLA MEDAILE 
Z KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
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