
Bílinský zpravodaj
ČTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA • ROČNÍK XIX. • ČÍSLO 5 • 5. března 2009 • Cena 5,90 Kč • bilinsky.zpravodaj@seznam.cz • tel. 721 490 378

 Novela živnostenského zákona  Sportujeme o prázdninách  Komunitní plánování 
 Černé skládky  Ples DDM  Černá hala v novém  Jarní sezóna SK SIAD 

V porotě zasedli, Alena Pýcho-
vá, Jana Boháčková, Mgr. Ivana 
Pitková a Dana Genserová.

„Oproti loňskému roku byly 
výkony většiny soutěžících dětí 
podstatně na lepší úrovni, zejmé-

na ve třetí kategorii a tradičně 
ve 4. kategorii. Výběr písní byl 
také rovněž přiměřený schopnos-
tem zpěváků. Někomu však mohl 
ublížit zpěv na mikrofon nebo na 
podklad CD. Při přípravě na sou-

Poté přešla do oddílu sportovní 
gymnastiky, kde získala 2. výkon-
nostní třídu. V Bílině se oddíl spor-
tovní gymnastiky dále nerozvíjel,
a tak přešla do Litvínova, kde získa-
la 1. výkonnostní třídu. Ve svých 19 
letech onemocněla a ze zdravotních 
důvodů musela skončit s kariérou 
gymnastky. 

Ke gymnastice se vrátila jako 
trenérka 3. třídy v Dobřichovicích
u Prahy. Po přestěhování do Bíliny 
se dále chtěla věnovat tomuto sportu. 
Udělala si zkoušky na rozhodčího 3. 
výkonnostní třídy na republikových 
i mezinárodních závodech, pod fe-
derací sportovní gymnastiky ČR.

V Bílině stále žádný oddíl spor-
tovní gymnastiky nebyl, a tak
v DDM vznikl první kroužek. Jana 
chtěla předat dál dětem svou radost 
z pohybu a umění, které se nau-
čila. I ve svém věku vše zvládá na 
výbornou. Svojí vitalitu a lásku ke 
gymnastice předává dál. Děti jí mají 
velice rády a výsledky jsou úžasné. 
Vše jsme viděli na druhých závo-
dech v DDM, kdy z neohrabaných 
malých dětiček  vyrůstají malé gym-
nastky. Závody proběhly v příjemné 
sportovní náladě za účasti a podpory 
rodičů. Děti soutěžily ve třech věko-
vých a výkonnostních kategoriích. 
Soutěžilo se ve čtyřech sportovních 

Za námi je pěvecká soutěž sólistů, pěveckých skupin a sborů
o cenu Bořeňské čarodějnice 2009. Na pódiu Městského divadla
v Bílině se 26. února vystřídalo celkem 44 vystoupení. Soutěž měla 
čtyři kategorie, ve kterých zazpívaly děti z Krupky, Mostu, Duch-
cova, Kostomlat a Bíliny.

V úterý 24. února proběhly v tělocvičně DDM závody kroužku spor-
tovní gymnastiky. Tento kroužek působí v našem domečku čtvrtým 
rokem. Trenérkou je Jana Pospíšilová, která s gymnastikou začína-
la ve svých šesti letech pod vedením paní trenérky Jandové.

V DDM proběhly závody ve sportovní gymnastice

disciplínách – prostná, kladina, koza 
a hrazda. Všechny děti byly odmě-
něny medailí, diplomem a sladkostí, 
a tak pro tento den byl každý vítě-
zem.

Děkuji také paní Míše Černé, kte-
rá již druhým rokem tomuto krouž-
ku věnuje svůj čas a lásku.

Věra Ryjáčková,
studio Sport

Pěvecké výkony se stále zlepšují

těž by děti a pedagogové neměli 
toto podceňovat,“ vyjádřila se
o výkonech soutěžících odborná 
porota.

„Vítězové na prvních místech 
ve svých kategoriích bílinské pě-
vecké soutěže zazpívají 15. června 
od 16.00 hodin v Městském diva-
dle v Bílině pro veřejnost. Všem 
zúčastněným děkujeme,“ doplnila 

za pořadatele Petra Zaťková.
Bořeňská čarodějnice se v Bí-

lině pořádá již po dvanácté a má 
mnoho příznivců, protože tako-
vých soutěží již moc není. Vadou 
na kráse této soutěže je neorigina-
lita, určitě by si zasloužila nové 
nápady, které by tuto pěknou sou-
těž vylepšily.

Lada Laiblová

Učitel MŠ M. Švabinského Pavel Rais dosáhl se svými svěřenci na 
druhé místo (Foto: HK)

Mateřská škola v Hrobčicích s p. učitelkou Šárkou Šťastnou si odnesla 
první místo v nejmladší kategorii

Pěvecké výkony se stále zlepšují

V DDM proběhly závody ve sportovní gymnastice
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Využili jste některou z letošních nabídek plesové sezóny v Bílině?

Václav
PILNÝ,
32 let, elektrikář:
„Ano. Od bílinského 
Domu dětí a mládeže jsme 
tentokrát byli na Havaj-
ském plese. Ze široké na-
bídky plesů si každoročně 
vybíráme. A zatím jsme si 
pokaždé přišli opravdu 
na své.“

Jana
BOŽKOVÁ,
59 let, důchodkyně:
„Ne. Nikde jsem už dlou-
ho nebyla. Jsem v důcho-
du a plesy už proto nejsou 
nic pro mě. Dříve jsem 
si uměla opravdu z velké 
nabídky vybrat a za sezó-
nu jsme navštívili i čtyři 
plesy.“

Miroslav
VESELÝ,
64 let, elektrikář:
„Ne. O plesy a podobnou 
zábavu se už dlouho ne-
zajímám. Nikam ani ne-
chodím. Takže vlastně ani 
nevím jak velká byla ta 
letošní plesová nabídka, 
ale to jde mimo mě. Mám 
jiné starosti.“

Marcela
MIKUŠOVÁ,
31 let, na mateřské: 
„Bohužel jsem si musela 
plesovou zábavu nechat 
ujít. Jsem totiž plně vytí-
žená na mateřské dovole-
né a na jinou zábavu, tak 
nemám čas ani náladu. 
Dříve jsem samozřejmě 
na plesy také ráda cho-
dila.“

Ladislav
SKLENÁŘ,
57 let, strojník:
„Ne. Na žádné bály už 
nechodím. Ani nevím jak 
bohatá byla ta letošní 
plesová nabídka, ale to 
jde mimo mě. O podob-
nou zábavu se totiž už 
nezajímám.“

Michal
HUDRLÍK,
21 let, student:
„Ne. Nevyužil jsem žád-
nou z letošních nabídek 
plesové sezóny. Na plesy 
totiž nechodím. Počkám 
si, až na maturák, ale ji-
nak se o žádné bály příliš 
nezajímám, není to má 
parketa.“

Mezi nejvýznamnější změny 
patří zejména následující:

• Zrušily se živnostenské listy 
jako průkazy živnostenského 
oprávnění (dosud vydané živ-
nostenské listy zůstávají v plat-
nosti do vydání prvního výpisu 
z živnostenského rejstříku)
a  byly nahrazeny jediným do-
kumentem, výpisem ze živnos-
tenského rejstříku.

• Nově vznikla jediná volná 
živnost „Výroba, obchod a služ-
by neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona“, kte-
rá nahradila 125 dosud  platných 
předmětů podnikání.

• Výrazně se snížila výše správ-
ních poplatků, které je podnika-
tel povinen zaplatit za jednotlivá 
živnostenská oprávnění. Je jedno, 
zda podnikatel oznamuje jednu 
živnost nebo více, zaplatí vždy 
pouze jeden správní poplatek.
A to u nových podnikatelů 1000,-
Kč a u stávajících dokonce pouze 
500,-Kč.

• Nově se zrušila místní pří-
slušnost živnostenských úřadů. 
Podnikatelé můžou ohlašovat 
živnosti, podávat žádosti o kon-
cesi a plnit své ohlašovací a ozna-
movací povinnosti na kterémkoli 
obecním živnostenském úřadě na 

celém území ČR a to včetně míst 
CZECH POINTU, tj. např. i na 
kterékoli poště.

• Pro podnikatele ohlašující 
reglementované živnosti (řeme-
slné, vázané) se výrazně snižují 
nároky na povinnou praxi, např. 
u řemeslných živností  stačí pou-
ze vyučení v oboru.

• Byla zrušena povinnost ozna-
movat živnostenskému úřadu 
údaje, které již podnikatel ozná-
mil rejstříkovému soudu a které 
byly zapsány do obchodního 
rejstříku.

• Před účinností novely živnos-
tenského zákona mohl podnika-

tel přerušit provozování živnosti 
na dobu max. 2 roky. Nyní lze 
přerušit provozování živnosti na 
dobu delší. Nelze ji přerušit na 
dobu neurčitou. Během přerušení 
lze kdykoliv podnikání obnovit.

• Byla zrušena povinnost dolo-
žit ke zrušení souhlas fi nančního 
úřadu.

• Výpis z rejstříku trestů si živ-
nostenský úřad obstará sám, pod-
nikatel ho již nemusí při ohlášení 
živnosti či žádosti o koncesi vý-
pis z RT dokládat.

Tučková Martina,
referentka ObŹÚ

Informace pro podnikatele a živnostníky 
Dne 1.7.2008 nabyl účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., který jako třetí v historii živnostenského zákona razantním způsobem změnil některá ustano-
vení této základní právní normy pro drtivou většinu podnikatelů na území ČR.

1. kategorie (mateřské školy) 
1. místo – MŠ Hrobčice
2. místo – MŠ Svabinského Bílina  

1. kategorie (mateřské školy)
1. místo – VČELIČKY
– MŠ Švabinského Bílina 
čestné uznání
– KOŤATA  MŠ Švabinského Bílina 

2. kategorie (1. tř. – 5. tř. ZŠ) 
čestné uznání – Eliška Zieglerová - ZŠ Lidická 
Bílina

2. kategorie (1. tř. – 5. tř. ZŠ) 
čestné uznání – MARŠOVSKÝ SLAVÍČEK
- ZŠ Krupka

3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ)
1. místo – George Balzer ZŠ – praktická Bílina
1. místo – Jana Agejevová – SPŠ Duchcov
2. místo – Milan Grunza – ZŠ Lidická Bílina
3. místo – Kamila Hadrovská - ZŠ praktická Bílina
3. místo – Aneta Srbková – ZŠ a SŠ Kostomlaty 
p. M.
čestné uznání – Barbora Švadleňáková - ZŠ 
Krupka

3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ)
1. místo – skupina ZŠ a SŠ Kostomlaty p. Mile-
šovkou 
2. místo – skupina ZŠ Krupka   

3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ)
čestné uznání – MARŠOVSKÝ SLAVÍČEK II - 
ZŠ Krupka

4. kategorie (základní umělecké
školy) – sólisté do 12ti let
1. místo - Nicola Poljanská - ZUŠ Most
1. místo – Tereza Poljanská - ZUŠ Most
2. místo – Karolína Wagnerová - ZUŠ Most
2. místo – Krasimíra Denková - ZUŠ Bílina
3. místo – Tereza Práglová - ZUŠ Bílina
3. místo – Kateřina Bobelová - ZUŠ Most
 
sólisté od 13 – 19 let
1. místo –  Jana Hofferová – ZUŠ Most
2. místo – Tereza Novotná – ZUŠ Most
3. místo – Michala Urychová – ZUŠ Most
čestné uznání – Magdaléna Weissová – ZUŠ 
Bílina
čestné uznání – Petra Papežová – Konzervatoř

VYHODNOCENÍ 12. ročníku pěvecké soutěže sólistů,
pěv. skupin a sborů Bořeňská čarodějnice 2009
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Střípky
z Bíliny

Zastupitelé schvalovali 
městský rozpočet

Finanční odbor v Bílině před-
ložil zastupitelstvu návrh roz-
počtu na tento rok. Město tak 
bude letos hospodařit s 351 
201 000,- Kč. Celkové příjmy 
jsou vyčísleny ve výši 238 626 
000,- Kč. Rozpočet města je
tak schodkový. Zpráva uvádí,
že schodek rozpočtu bude po-
kryt předpokládaným přebyt-
kem hospodaření za rok 2008
a zapojením uložených prostřed-
ků ve výši 112 575 000,- Kč. 

Zastupitel za KSČM Oldřich 
Bubeníček například připomín-
koval plánovanou investici 1,5 
mil. na střechu Lesní kavárny. 
Přitom v roce 2007 byla pro-
vedena její rekonstrukce za 2,5 
mil. korun. 

Nejostřejší diskuse proběhla 
kolem financování vznikajícího 
muzea, které bylo z rozpočtu na 
rok 2009 nakonec vyřazeno. Ve 
středu 4. března zasedalo mi-
mořádné zastupitelstvo, kde se 
opět projednávalo financování 
muzea. Podrobnější informace
o zasedání naleznete v Bílin-
ském zpravodaji č. 6. 

Vyhláška byla 
schválena

Výherní automaty mají odzvo-
něno. Zastupitelé odsouhlasili 
zachování vyhlášky o umisťo-
vání výherních automatů, která 
omezovala výskyt VHP na vy-
značených místech ve městě. 

Podle starosty Josefa Horáčka, 
ale ještě není rozhodnuto, pro ja-

kou variantu se 
nakonec před-
stavitelé města 
rozhodnout. 

„V jednání je 
více variant, jak 
stabilní služeb-

na, tak mobilní nebo služební auto 
pro MěP. Také proběhla jednání
s ředitelem okresní a krajské PČR
o bezpečnostní situaci ve městě
a případné výpomoci. Sice přibý-
vá nepřizpůsobivých občanů, kteří 
nepracují, ale trestných činů nepři-
bývá. Dokonce je to o desítky méně 
než v roce 2007. Přibývají přestup-
ky, které nejsou trestným činem,
a drobné krádeže, ale i na to musíme 
reagovat,“ nevidí situaci tak drama-
ticky starosta Josef Horáček.

Přestupková komise na MěÚ 
většinou řeší drobné krádeže nebo 
přestupky proti občanskému soužití 
a vyměří mu příslušnou pokutu. Ne 
každý ovšem zaplatí. Město zatím 
eviduje od roku 1996 dluh 1 213 
673,- Kč. Dalším nešvarem neplati-
čů jsou dluhy za svoz odpadu a tady 
je částka podstatně vyšší. V loňském 
roce se dlužná částka pohybovala 
kolem 10 mil. korun.

„Vymoci dlužné částky, to je 
opravdu problém. V některých pří-
padech nastoupí exekutor, ale ani 
ten není vždy úspěšný. Problémy s 
placením odpadů máme i s obyvate-
li azylového domu. Nájem se naučili 
platit, protože zjistili, že by ztratili 
střechu nad hlavou. Po zjištění dlu-
hu za svoz odpadu byli vyzváni, aby 
si požádali o splátkový kalendář.“

Městská policie přijme dalších

Ve městě se zvýší počet městských i státních policistů
Zastupitelé na svém únorovém zasedání schválili záměr poříze-
ní mobilní služebny MěP.  Je to reakce na četné stížnosti občanů 
lokalit s vysokým výskytem nepřizpůsobivých občanů a sepsané 
žádosti o zřízení služebny MěP na Teplickém Předměstí.

Rada města Bíliny
na své 4. Schůzi konané dne 18. 2. 2009 mimo jiné:

Uložila
Řediteli městské policie provádět 
zvýšené kontroly dodržováním zá-
kona a obecně závazné vyhlášky
č. 5/2007 o volném pobíhání psů. 
   
Tajemníkovi městského úřadu po-
věřením:
* vedoucího odboru životního pro-
středí (Bc.Pulchart) zajištěním od-
borného posouzení zdravotního sta-
vu aleje jírovců v ul. B. Němcové
z důvodu havarijního stavu stromů.
*vedoucího odboru nemovitostí 
a investic (Ing.Bureš) zajištěním 
opravy povrchu parkoviště na PP I. 
u kotelny u bl. č. 254 a 255 z důvo-
du havarijního stavu.  
    

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi Městem Bílina a Sjed-
nocenou organizací nevidomých
a slabozrakých ČR, oblastní poboč-
ka Teplice o poskytnutí dotace ve 
výši 5 000 Kč na kulturní a spole-
čenské akce v roce 2009 a na po-
můcky pro nevidomé. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi Městem Bílina a Spor-
tovním kuželkářským klubem Bíli-
na, o.s., ve výši 5.000 Kč na nákup 
cen do turnaje 7. ročník memoriálu 
Emila Altmana, který se koná ve 
dnech 15. 5. – 31. 5. 2009 v Bílině. 

Rozdělení grantů z  Programu pod-
pory sportu – Grant na trenéra spor-

tovní organizace a uzavření smluv 
o dotaci s organizacemi Klub rybo-
lovné techniky ve výši 48 000,- Kč, 
Sportovně střelecký klub ve výši 36 
000,- Kč, AVZO oddíl bikrosu ve 
výši 24 000,- Kč a Fotbalová škola 
Bílina ve výši 24 000,- Kč. 

Uspořádání letního pobytu Domu 
dětí a mládeže v táborové základ-
ně Horní Cerekev dle předloženého 
návrhu a současně schvaluje zá-
měr navýšení rozpočtu Domu dětí
a mládeže v celkové výši 307 500,- 
Kč na obnovu táborové základny
a běžný provoz v Horní Cerekvi.

Uzavření nájemní smlouvy s panem 
Jaroslavem Kmoníčkem, bytem Bí-
lina na nebytový prostor o výměře 
107,49 m2, ul. Wolkerova č. p. 73 za 
cenu dle směrnice MěÚ s účinností 
od 1. 4. 2009 na dobu neurčitou, za 
účelem využití jako prodejna dro-
gerie a levné oděvy.

Doplnění řádných termínů svateb
o sobotu 15. 8. 2009 v době od 9.00 
do 13.00 hodin.

Projednala
Zápis z jednání komise pro životní 
prostředí, dopravu a výstavbu ze 
dne 9. 2. 2009.

Pověřuje:
Odbor životního prostředí, provede-
ním kontroly stromů ve sportovním 
areálu Tyršovy zahrady v Bílině se 

zaměřením na jejich provozní bez-
pečnost. Na základě zjištěných sku-
tečností pak výše uvedený odbor 
požádá Agenturu ochrany přírody 
a krajiny ČR o vypracování odbor-
ného posudku, jehož závěry budou 
pro SK SIAD Bílina jako vlastníka 
dřevin závazným podkladem pro 
zajištění provozní bezpečnosti vy-
braných dřevin.

Vzala na vědomí:
Zápis komise pro školství, kulturu 
a sport ze dne 19. 1. 2009.

Oznámení o zahájení správního ří-
zení ve věci zařazení budovy rad-
nice a některých vybraných svítidel 
na radnici mezi kulturní památky.

Splnění usnesení ze dne 7.1. 2009, 
kterým bylo uloženo tajemníkovi 
městského úřadu svolat schůzku se 
zástupci organizačních složek za 
účelem projednání možnosti pro-
vozování veřejné služby v těchto 
složkách.

Ing. Ladislav Kvěch
– tajem. MěÚ Bílina

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)

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR 158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

TELEFONNÍ
CENTRUM SLUŽEB

800 123 456

5 strážníků a v létě by mělo ve měs-
tě podstatně více příslušníků PČR. 
„Podle tabulkových počtů by mělo 
posílit PČR v Bílině 14 členů. Prv-
ních 5 by mělo přijít právě v letních 
měsících, zatím ještě běží náborové 
akce. Počítáme s většími akcemi, 
kde policie bude kontrolovat každé 
vozidlo i osoby v nočních hodinách. 
Jedna taková akce proběhla minulý 
týden z pátku na sobotu a budou se 
opakovat častěji. Výrazně bude po-
sílen i kamerový systém v místech, 
kde je nejvyšší koncentrace nepři-
způsobivých osob.“

Významným krokem v otázce 
bezpečnosti je nadcházející schůzka 
představitelů měst a obcí s minis-
trem Ivanem Langerem. „Ministr 
Ivan Langer by měl svolat starosty 
měst, kde jsou problémy s bezpeč-
ností. Schůzka se bude konat v Dě-
číně,“ dodal starosta.

Velký příslibem je podle starosty 
také zřízení institutu veřejné služby, 
kde by se měli zaměstnat dlouhodo-
bě nepracující. (lal)
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Jedná se, ale o VHP, ze kterých 
mělo město nemalé peníze.
V hernách ovšem zůstávají lote-
rijní videoterminály, ke kterým 
licenci poskytuje Ministerstvo 
financí a město na jejich umis-
ťování nemá prakticky žádný 
vliv. Část zisku putuje přímo 
Ministerstvu financí a město, 
kde videoterminály stojí, nemá 
ani korunu. Ovšem kriminalita, 
která VHP provází, se řešit musí 
a na to peníze v městském roz-
počtu chybí.
Najde se zájemce?

Zastupitelé na svém zasedání 
12. února schválili záměr pro-
deje pozemku v proluce vedle 
chátrajícího domu Českosloven-

5. března 2009

PROVOZ PLAVECKÉ 
HALY A SAUNY

Otevírací hodiny v plavecké hale

Po 13.00 – 20.00 hod.
Út 13.00 – 20.00 hod.
pronájem od 17.00

do 19.00 hod.
St 13.00 – 20.00 hod.

sudá středa pro 
veřejnost od 14.00 hod.
Čt 12.00 – 20.00 hod.
Pá 10.00 – 20.00 hod.
So 10.00 – 20.00 hod.
Ne 10.00 – 20.00 hod.

 PROVOZ SAUNY
Po 13.00 – 20.00 hod. (muži)
Út 13.00 – 20.00 hod. (ženy)

St 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)

Čt 13.00 – 20.00 hod. (ženy)
Pá 11.00 – 20.00 hod. (muži)

Ne 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)

Jsme si vědomi, že určitá část 
žáků a studentů nevyužije prázd-
nin k výjezdu na hory a zůstane 
v tomto zimním období doma.
A právě jim chceme nabídnout 
výhodnější podmínky pro sportov-
ní vyžití na zimním stadionu
a v plavecké hale v Bílině.

„Akce 1+1 zdarma“ znamená, že 
pokud v době od 9. do 13. 3. 2009 
(pondělí až pátek = jarní prázdniny) 
přijde žák ZŠ nebo student střední 
školy do našeho zařízení se svým 
kamarádem, obdrží společně jed-
nu vstupenku za běžnou dětskou 

Dva uplynulé roky se vytvářel do-
kument nazvaný Komunitní plán, 
který má za úkol zmapovat sociální 
sféru ve městě a hlavně ji zlepšit. 
Do tzv. sociálního balíčku patří 
senioři, rodiny s dětmi, zdravotně 
handicapovaní, drogově závislí, 
dlouhodobě nezaměstnaní a sociál-
ně nepřizpůsobiví.

První schůzka se uskutečnila
v Klubu seniorů I. na Pražském 
předměstí, kde byl představen Ko-
munitní plán. „Uplynulé dva roky se 
tvořil Komunitní plán tím způsobem, 
že se scházely skupiny dobrovolníků 
z jednotlivých skupin. Vytvořil se 
jakýsi návod nebo postup, kam by 
mělo Komunitní plánování smě-
řovat. Nastal čas Komunitní plán 
realizovat pro potřeby místních ob-
čanů,“ vysvětlil podstatu Komunit-

Akce 1+1 zdarma na zimáku a v plavecké hale

Komunitní plán se představil seniorům

S blížícími se jarními prázdni-
nami v teplickém okrese při-
chází naše společnost Rekreač-
ní a sportovní zařízení Bílina 
s.r.o. s „akcí 1+1 zdarma“ na 
svých sportovištích.

Netradiční, ale o to zajímavější 
pojetí představení Komunitní-
ho plánu města, zvolil jeho ko-
ordinátor Ján Boháč z oddělení 
rozvoje města.

či studentskou cenu. To znamená, 
že jeden půjde zcela zdarma, nebo 
každý za poloviční částku.

Budeme se také snažit posílit 
během prázdnin hodiny bruslení
a plavání pro veřejnost tak, aby tuto 
akci pro školní mládež využilo co 

nejvíce našich zákazníků.
Provozní hodiny pro veřejnost

a informace o akci najdete aktuálně 
na našich stránkách: www. sport-
bilina.cz.

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

ního plánování Ján Boháč.
Seniorům se představily sociální 

pracovnice, na které se v případě 
potřeby mohou kdykoli obrátit. 
Helena Marinčáková s Alenou Pro-
cházkovou vysvětlily seniorům, 
jaké služby jim mohou poskytnout. 
Setkání se zúčastnila také vedoucí 
pečovatelské služby paní Jonášová 
a radní Mgr. Zdena Hanzlíková. 
O doprovodný program se posta-
rala legenda českého folku Vojta 

„Kiďák“ Tomáško.
„Samotný Komunitní plán se 

dostává do fáze realizace. Cílem 
je představení Komunitního plánu 
zajímavou formou, aby zaujala co 
nejširší vrstvu oslovených skupin. 
Plány a následné řešení je realizo-
vatelné a doufejme, že na projekt 
Komunitního plánování bude vy-
členěno dostatek fi nancí právě pro 
kvalitní realizaci,“ dodal Boháč.
 (lal)

OTEVÍRÁ SE
PLAVECKÁ ŠKOLA 

ŽABKA

Zahajujeme před plavecký výcvik 
pro děti od 4 - 7 let a kondiční 
plavání pro děti od 7-12 let.

Kurzy se budou konat
od 26. března 2009

od 17.00 do 18.00 hod.

Cena kurzu:
550,- Kč/10 hodin

  
 Kontakt:

email: stanislavahajna@seznam.cz 
Telefon: 602 476 515,              

731 348 677, 722 174 776  
www.plaveckaskolazabka.cz 

Protože zaměstnanecké be-
nefi ty jsou stále velice oblíbené 
a rozšířené i v našem regionu, 
musela naše společnost – Rekre-
ační a sportovní zařízení Bílina 
s.r.o. na tuto skutečnost reagovat. 
v únoru jsme uzavřeli smlouvy 
s nejaktivnějšími společnostmi 
působícími v této oblasti – Le 
Chéque Déjeuner s.r.o. a Sodexo 
Pass ČR a.s.

V současné době již mohou ob-
čané Bíliny „utrácet“ známé po-
ukázky vydávané těmito fi rmami 

na všech našich zařízeních. Nyní 
se to týká hlavně zimního stadi-
onu a plavecké haly, dále „ze-
lené haly“ a tělocvičny na TP, 
ale v sezóně bude samozřejmě 
nabídka rozšířena i o koupaliště, 
tenis a autokemp.

A o jaké poukázky se konkrétně 
jedná? Jsou to klientské kupóny 
Unišek a Cadhoc a poukázky 
Sodexo – Flexi, Relax, Dárkový 
Pass a v nejbližší době přibude 
i Fokus Pass. Používání těchto 
zaměstnaneckých benefi tů se i na 

našich zařízeních řídí smluvními 
pravidly obou společností, které 
naši klienti určitě znají z aplikace 
u ostatních partnerů.

Věříme, že jsme se tímto poči-
nem opět přiblížili našim zákaz-
níkům, a že jsme jim usnadnili 
rozhodování, kde by mohli pou-
kázky použít. O všem naleznete 
informace na našich stránkách – 
www.sportbilina.cz.

Mgr. Jan Davignon, jednatel 
RSZ Bílina s.r.o.

Poukázky pro zaměstnance platí na všech sportovních zařízeních v Bílině!
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ské církve husitské. Na pozem-
ku se v současné době nachází 
nejen černá skládka, stromové 
nálety, ale hlavně hrozí zřícení 
rodinného domu nad svahem.

Důvodová zpráva stavebního 
úřadu uvádí, že zde dříve stály
a tvořily přirozenou zábranu proti 
možnému sesuvu dvě stavby. Ty 
byly odstraněny, ale opěrná zeď 
po jejich odstranění zabezpeče-
na nebyla. Vlivem klimatických 
podmínek doznala zeď značných 
změn, která naznačovala blíží-
cí se sesuv. Na to ovšem město 
nereagovalo. V roce 2006 se pro-
gnóza naplnila a došlo k sesuvu.

Podle investičního odboru by 
cena nové opěrné zdi činila cca 
1 – 1,5 mil. korun. Z tohoto dů-
vodu se město rozhodlo nabíd-
nout pozemek k prodeji. „S pří-
padným zájemcem jsme ochotni 
dále jednat. Cena není pevně 
stanovená, takže by se jednalo 
o více variant řešení,“ upřesnil 
starosta Josef Horáček.

Životní podmínky 2009
V těchto měsících provádí 

Český statistický úřad výběrové 
šetření v domácnostech po celé 
ČR. Smyslem šetření je získat 
reprezentativní údaje o ekono-
mickém a sociálním postavení 
českých domácností a jejich 
životních podmínkách potřebné 
pro usměrňování sociální po-
litiky státu, její hodnocení pro 
výzkumné účely i mezinárodní 
srovnání v rámci EU.

Vlastní šetření proběhne do 
10. května 2009 prostřednictvím 
speciálně vyškolených tazatelů.

Institut veřejné
podpory

Na Městském úřadě v Bílině 
se konala první informativní 
schůzka ke vzniku Institutu ve-
řejné podpory, které se zúčastni-
li představitelé města a vedoucí 
příspěvkových organizací.

Úkolem sociálního odboru
a vedoucích příspěvkových 

Aktuální změny ordinační 
doby chirurgické ordinace

v Hornické nemocnici
s poliklinikou v Bílině

Po 8-12, Út 10-12, St 8-12, 
Čt 10-12, Pá 8-12 hod.

Černé skládky jsou problém a vy-
skytují se i přesto, že platí vyhláška 
města Bíliny č. 50, o nakládání s ko-
munálním odpadem na území města 
Bíliny, kde je určeno celkem 20 míst 
pro  přistavování velkokapacitních 
kontejnerů na objemný odpad (z 
toho 11 stání s pravidelným vývo-
zem 1x týdně a 9 stání s nepravidel-
ným vývozem – např. 1x měsíčně, 
2x  a  4x  ročně). Dále je v současné 
době v provozu sběrný dvůr odpadů 
v areálu Městských technických slu-
žeb Bílina. Na území města se nachá-
zí několik kritických lokalit, kde se 
černé skládky opakovaně objevují. 
Určená místa kontrolují hlídky Měst-
ské policie Bílina, nedaří se je však 
uhlídat.

S přicházejícím jarním obdobím 

vzrůstá i četnost výskytu černých 
skládek. Jedná se především o lo-
kality v okolí garáží Za Chlumem, 
Chudeřicích, Důlní ul. a v neposled-
ní řadě u garáží na Bořeňské ul., kde 
je navíc pravidelně umístěn velko-
kapacitní kontejner. Začínající černé 
skládky jsou vždy včas odstraněny 
za nemalé fi nanční náklady díky 
prováděným pravidelným kontrolám 
odborem ŽP a Městskými technický-
mi službami. 

Dalším problémem je ukládání od-
padů vedle již plných sběrných ná-
dob, čímž opět dochází k vytváření 
černých skládek a za tento přestupek 
lze fyzické osobě uložit pokutu až do 
výše 50 000,- Kč v souladu s § 47 
zákona č. 200/1990, o přestupcích, v 
platném znění. 

Rovněž je nutné připomenout, že 
pokud fyzická osoba oprávněná k 
podnikání nebo právnická osoba vy-
užívají systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem 
bez písemné smlouvy s touto obcí 
nebo která nemá zajištěno využití 
nebo odstraňování v souladu se zá-
konem 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění, vystavuje se pokutě 
až do výše 300 000,- Kč. Což v praxi 
znamená, že tito „podnikatelé“ např. 
nemohou ukládat odpad do kontejne-
rů určených pro objemný komunální 
odpad ( nábytek, koberce apod., ale 
nepatří sem třeba suť), aniž by měli 
uzavřenou smlouvu s obcí.

Bc. Tomáš Pulchart
vedoucí odboru životního prostředí

Černé skládky na území města Bíliny 

Agendy vodního  hospodářství
a rybářství na odboru vyřizuje paní 
Jana Paterová, tel.: 417 810 872 

Na  úseku  vodního  hospodářství  
jsou  přijímány  žádosti  fyzických 
osob, fyzických osob podnikajících 
a  právnickcých  osob  o  povolení 
k nakládání  s  vodami  nebo  o  jeho  
změnu, k  odběru  podzemních  vod  
nebo  o  jeho změnu,  o povolení
k vypouštění  odpadních vod do vod 
povrchových  nebo  o  jeho změnu,
o povolení  k některým činnostem  
nebo o jeho změnu, o stavební po-
volení k vodním dílům, o povolení 
k domovní čistírně odpadních vod 
nebo studni, o povolení  k  užívání  
vodních  děl, o povolení  k vypouš-
tění odpadních vod s obsahem zvlášť 
nebezpečné  závadné  látky  do ka-
nalizace nebo o jeho změnu, o udě-
lení souhlasu, o vyjádření, o  vydání  
kolaudačního  souhlasu  k užívání  
vodního  díla,  o  prodloužení plat-
nosti povolení k nakládání  s  vodami,  
oznámení  o  užívání  stavby  vodního 
díla, ohlášení udržovacích prací nebo  
obnovy  vodního  díla nebo  staveb-
ních  úprav,  o  osvědčení  existence  
práva  k  odběru podzemních vod pro 
potřeby jednotlivých občanů (do-
mácností)  z historické studny, o ově-
ření pasportu  stavby  vodního  díla  
obecně,  o  ověření  pasportu  stavby  
vodního  díla  studny, o ohlášení  od-
stranění  stavby  vodního  díla,  o sta-
novení  ochranného  pásma  vodních 
zdrojů a o začlenění objektu do pod-
ňového plánu vyšší  úrovně. Správní 
orgán na úseku vodoprávním  prová-
dí  dozor  nad  vodními  díly,  jejichž  
stavby  by  mohly  ohrozit  bezpeč-

nost osob  nebo majetku, provádí pro-
hlídky vodních toků s jejich  správci. 
K odstranění následků nedovoleného  
vypouštění odpadních vod, nedovo-
leného nakládání se závadnými lát-
kami nebo havárií ukládá vodoprávní 
úřad tomu, kdo porušil  povinnost k 
ochraně  povrchových  nebo podzem-
ních vod, povinnost  provést  opatření
k nápravě  závadného  stavu,  popří-
padě  též opatření  k zajištění náhrad-
ního odběru vod.

 Na úseku vodovodů a kanalizací 
je ze strany občanů nejčastější dotaz 
na uložení vlastníkům stavebního 
pozemku  nebo staveb,  na  kterých  
vznikají , nebo  mohou  vznikat od-
padní vody, povinnost připojit se na 
kanalizaci  v případech, kdy je to 
technicky možné.

Na úseku  rybářství  spolupracuje  
vodoprávní  úřad  s  Českým rybář-
ským svazem, místní  organizací  Bí-
lina. Na návrh uživatele  nebo vlastní-
ka soustavy rybníků nebo rybářského 
revíru ustanovuje vodoprávní úřad 
rybářskou stráž.

Agendy odpadového hospodářství, 
ochrany zemědělského půdního 
fondu (ZPF) a rostlinolékařské 
péče má na odboru na starost paní 
Dana Novotná, tel.: 417 810 873

Na úseku odpadového hospodář-
ství jsou přijímány žádosti fi rem
o souhlas k nakládání s nebezpečným 
odpadem, žádosti fi rem o upuštění 
od třídění a odděleného shromažďo-
vání odpadů, dále je kontrolováno, 
zda jsou ze strany původců odpadů 
dodržovány platné právní předpisy. 
Častým předmětem činnosti na tom-

to úseku je také řešení nepovolených, 
tzv. černých  skládek.  Firmy i fyzic-
ké osoby oprávněné k podnikání mají 
v souladu se zákonem  č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění, při 
dosažení limitu 50 kg nebezpečných 
či 50 t ostatních odpadů povinnost 
podávat každoročně do 15. února  ke 
zdejšímu odboru životního prostředí 
hlášení o produkci a nakládání s od-
pady.  

Na úseku ochrany zemědělského 
půdního fondu (ZPF)  zdejší orgán 
řeší odnímání půdy ze ZPF (např. při 
stavbách rodinných domků, rekreač-
ních chat, při průmyslové výstavbě, 
těžbě,  atd). Dále se tento orgán za-
obírá kontrolováním rekultivačních 
prací např. na výsypkách po těžební 
činnosti. Občané, obce i fi rmy zde 
mohou požádat o povolení k odbě-
ru zúrodnitelných zemin, např. pro 
účely terénních úprav kolem rodin-
ného domu, vybudování hřišť, parků, 
apod. 

Na úseku rostlinolékařské péče jsou 
zde přijímána oznámení o výskytu 
nebo podezření z výskytu škodlivých 
organismů, projednávány přestupky 
nebo jiné správní delikty týkající se 
např. šíření plevelů z neobděláváné 
zemědělské půdy nebo neudržované 
nezemědělské půdy, atd. Dále jsou 
zde přijímána oznámení chovatelů 
včel o stanovištích včelstev a hro-
madných letech včel, jak je pro za-
bezpečení ochrany včel stanoveno 
zákonem  č. 326/2004 Sb., o rostlino-
lékařské péči, v platném znění, a to 
vždy do konce února nebo 5 dnů před 
jejich přemístěním.

Bc. Tomáš Pulchart

Městský úřad Bílina-Odbor životního prostředí - I. díl
Vedoucí odboru: Bc. Tomáš Pulchart, tel.: 417 810 870

Na OŽP MěÚ v Bílině pracuje celkem 1+4 pracovníků. Odbor vyřizuje komplexně agendy na úseku 
vodního hospodářství a rybářství, odpadového hospodářství a zemědělského půdního fondu, ochrany 

přírody a krajiny a správy lesů, myslivosti, veterinární péče a ochrany ovzduší.
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organizací bude najít vhodná 
pracovní místa pro dlouhodobě 
nezaměstnané a uvést do praxe 
zákon, který předložilo Minis-
terstvo sociálních věcí. V sou-
časné době pobírají nezaměstna-
ní tzv. životní minimum ve výši 
2 800,- Kč. Aby jim tato částka 
byla zachována, musí odpra-
covat pro město min. 20 hodin 
za měsíc. Pokud určené hodiny 
neodpracují, sníží se jim život-
ní minimum na 2 020,-Kč, jestli 
odpracují 30 hodin, zvýší se jim 
částka o 500,- Kč.

Střípky
z Bíliny

Jak jste se dostal k moderová-
ní?

Tak to už je hodně dávno... asi 
11 let. Začínal jsem na dětských 
táborech, tehdy tam jezdili zku-
šení moderátoři z rádií, také 
členky tehdejší začínající skupi-
ny Holki. Občas jsem to zkusil, 
chytlo mě to. No a nikdy bych si 
neřekl, že o 11 let později bude
z představ realita.

Jak vnímáte rozdíl mezi mode-
rováním v rádiu a televizi?

Kdysi jsem ho nevnímal vů-
bec. Dnes už vím, že je to velmi 
rozdílná záležitost. Měl jsem tu 
čest, dostat se do rukou profe-
sionálům, kteří na mě nechali 
desítky hodin práce, a dou-
fám, že ne úplně naprázdno. 
V televizi už se totiž neztra-
tí „šumly“. Výslovnost musí 
být důsledná, ani práce rukou
a postoje nejsou jen tak.

Jaké téma a host Vás nejvíce 
zaujal a čím?

Snídaně s Novou je výborná, 
právě na hosty. Ve studiu se nám 
vystřídali desítky hostů od ha-
sičů, policistů, přes obchodníky
s diamanty až po populární osob-
nosti, herce zpěváky. Každé téma 

Moderoval reprezentační ples 
města Bíliny a v současné době 
ho diváci mohou vidět ráno
v pořadu Snídaně s NOVOU 
nebo slyšet na radiové frekvenci 
Evopa 2.

je něčím zajímavé, ať už se jedná
o bonzai a nebo premiéru fi lmu.

Máte nějaký nesplněný sen, 
kam až byste chtěl ve své práci 
dojít?

Tak snů už se splnilo spoustu, 

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

UPOZORNĚNÍ
PRO DRŽITELE PSŮ!

Upozorňujeme na termín 
splatnosti poplatku za psa

do 31. 3. 2009
Poplatek lze uhradit:

1. hotově

– pokladna místních poplatků 
MÚ Bílina, přízemí,

č. dveří 101

Úřední hodiny
Pondělí: 7–1200, 1230–1800

Středa: 7–1200, 1230–1800

  
2. příkazem z účtu

– na účet města
č. 19-1060440379/0800        

                                                  
Variabilní symbol: 1341 

Konstantní symbol: 0558 
Specifi cký symbol:

rodné číslo držitele psa

3. složenkou

– nutno vyzvednout na MÚ 
Bílina, přízemí, č. dveří 101

Ondra Vodný rád pracuje
S PROFESIONÁLY

Blahopřejeme
V uplynulých dnech

oslavila

Marie Šenková

80 let.

Hodně štěstí do dalších let

přeje Klub seniorů I.

ale pořád je kam jít. Určitě budu 
rád, když budu moct pracovat
i dál s profesionály, příjemnými
a zajímavými lidmi, zdokona-
lovat se a dělat tuhle výbornou 
práci na nejvyšší možné úrovni, 
pak budu spokojený.

Jak se Vám moderoval ples 
Bíliny a jak jste se na něj při-
pravoval?

Podobné plesy jsou většinou 
všechny úplně stejné. Úvod, pár 
vystoupení, tombola a konec, ale 
tady jsem byl mile překvapen 
příjemnou atmosférou, i když 
prostory, kde se ples konal, ne-
byly úplně ideální svojí dispo-
zicí. I tak to byl moc příjemný 
a zábavný večer. Doufám i pro 
návštěvníky.

Jaké další akce moderujete?
Akcí je dost, od podobných 

plesů, přes fi remní večírky až po 
charitu, ale určitě se do Bíliny 
budu opět těšit. (lal)
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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

Chutnou potravu pro lesní 
tvorečky jsme potom odevzdali 
Mysliveckému sdružení Bořeň 
Bílina, které zvířátka spraved-
livě podělilo a jako poděkování 
uspořádali pro děti na sklonku 
února zajímavou a poučnou be-
sedu. Naše školka se na chvíli 
proměnila v les a zástupci mys-
liveckého sdružení ukázali dě-
tem kůže a trofeje lesních zvířat, 

obrázky živočichů, kteří na na-
šem území žijí, předvedli správ-
né myslivecké vybavení včetně 
dalekohledu, různých vábniček 
a samozřejmě pravou myslivec-
kou „fl intu“. Za zvířátka podě-
kovali dětem malou sladkostí
a na oplátku si odnášeli slib, že 
příští zimu se na nás s pomocí 
určitě mohou spolehnout.                                                                            

Kolektiv MŠ Čapkova

Přítomní byli už při vstupu vítá-
ní havajským pozdravem ALOHA
a dámy obdržely malý květinový 
doplněk na ruku. Celý sál se promě-
nil na havajskou pláž s pestrobarev-
ným exotickým ptactvem, opicemi
a palmami. Po úvodním slovu ředi-
telky DDM zahájily ples malé ha-
vajské tanečnice baletního kroužku 
Koťata s tancem HULA HULA
a velké tanečnice ze skupiny Trn
v oku s originálním tancem HULA. 
Trn v oku se návštěvníkům před-
stavil ještě dvakrát a to s tancem 
z Cookových ostrovů a Tahiti. 
Během celého večera byl všem
k dispozici havajský bar, kde bar-

mani míchali jak alkoholické tak
i nealkoholické nápoje nejrůzněj-
ších chutí. Svoji barmankou šou 
představila skupina SHOWBAR 
hodinu před půlnocí a protože bě-
hem exhibice namíchali chutný 
exotický nápoj, rozhodli se organi-
zátoři plesu ho vydražit, to se poda-
řilo z vyvolávací ceny 100,- korun 
až na 1.000,-korun, které budou vy-
užity při letošním Dni dětí. Tečkou 
za havajsky laděným plesem bylo 
půlnoční vystoupení skupiny Trn
v oku, kdy tanečnice učily zájem-
ce exotickým tancům. K tanci
a poslechu hrála skupina METRUM
a nechyběla ani tradiční tombola,

Na podzim loňského roku se děti z MŠ Čapkova rozhodly pomá-
hat volně žijícím zvířátkům v lesích na území našeho města a pilně 
sbíraly a nosily do školky kaštany a žaludy.

V pátek 20. února se v kulturním domě Fontána uskutečnil již
8. PLES DDM BÍLINA, tentokráte s podtitulem HAWAII.

MYSLIVCI V MATEŘSKÉ ŠKOLCEMYSLIVCI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Osmý ples DDM se rozjel ve znamení havajských tanečnic

o kterou byl i v letošním roce ob-
rovský zájem.

Letošní již osmý ples DDM Bíli-

na je minulostí a co pro Vás připra-
ví na rok příští? Nechte se překva-
pit. Vlasta Vébr

Foto: Irena Štrálová

Osmý ples DDM se rozjel ve znamení havajských tanečnic
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Úterý 17. března 8.30 a 10.00 hod.

ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
Školní představení pro MŠ a 1. st. ZŠ Vst.: 50,- Kč

• Čtvrtek 19. a 20. března od 8.30 hod.,

zahájení soutěže v 10.00 hodin.

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
Taneční soutěž. Prezentace je od 8.30 hod.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Pátek 13. března od 20.00 hod.

MAŠKARNÍ PLES
V KOUZELNICKÉM STYLU

Hraje skupina Miniband. Plesem provází Bílinské 

divadelní mininum. Vstupné: 100,-Kč

• Středa 18. března od 19.00 hod.

KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
Vstupné: 250,- Kč

KINO HVĚZDA
• Čtvrtek 5. března od 19.00 hod.

ČTVERY VÁNOCE
USA/Komedie          Přístupno od 12 let

Vstupné: 70,- Kč

• Pátek 6. března od 19.00 hod.

• Sobota 7. března od 19.00 hod.

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ:
MATURITNÍ ROČNÍK

USA/Muzikálová romantická komedie

Vstupné: 70,-Kč

• Středa 11.března od 19.00 hod.

• Čtvrtek 12.března od 19.00 hod.

MALÉ OSLAVY
ČR/SR. Drama.

Vstupné: 70,-Kč      Přístupno od 12 let

• Pátek 13. března od 19.00 hod.

• Sobota 14. března od 19.00 hod.

ŽENY
USA/Komedie

Vstupné: 70,-Kč        Přístupno od 12 let

• Pátek 13. března od 21.00 hod.

CHE GUEVARA REVOLUCE
USA/Španělsko/Francie. Válečné drama

Vstupné: 65,-Kč         Přístupno od 15 let

• Sobota 14. března od 15.00 hod.

S KRTKEM DO POHÁDKY
Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší

Vstupné: 20,-Kč

• Středa 18. března od 19.00 hod.

• Čtvrtek 19. března od 19.00 hod.

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
ČR/Komedie. Vstupné: 75,-Kč

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 10. března od 19.00 hod.

ZODIAC
USA/ Th riller

Vstupné: 70,- Kč      Přístupno od 15 let

• Úterý 17. března od  19.00 hod.

ZABITÍ JESSEHO JAMESE
ZBABĚLCEM ROBERTEM

FORDEM
USA/Western

Vstupné: 70,- Kč      Přístupno od 15 let

GALERIE POD VĚŽÍ
• Do 25. března 2009 se koná výstava

NA CESTÁCH
S FOTOAPARÁTEM

Výstava fotografi í MUDr. Petra Hubáčka ze 

všech koutů světa

Po – Pá: 7.00 – 17. 00 hod., So 9.00 – 12.00 hod.

NÁŠ TIP
Kulturní dům Fontána

MAŠKARNÍ PLES
V KOUZELNICKÉM STYLU

V pátek 13. března od 20.00 hodin 

uzavírá plesovou sezónu již tradičně 

Divadelní ples, který pořádá Bílin-

ské divadelní minimum. K tanci

a poslechu zahraje skupina MINI-

BAND. Vystoupí kouzelník a ilu-

zionista Petr Absolon s partnerkou 

Monikou, kteří patří ke špičce ev-

ropských profesionálních iluzionis-

tů. Vyhlášení nejlepší masky večera.

KINO HVĚZDA
Pátek 6. března a sobota 7. března 

od 19.00 hodin 

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK

Filmem Muzikál ze střední 3: 

Maturitní ročník se fenomén spo-

lečnosti Disney poprvé dostává na 

fi lmová plátna. Po celém světě ob-

líbení studenti v něm postupují do 

maturitního ročníku. Troy a Gabri-

ella, kteří mají plné ruce práce s bas-

ketbalovým šampionátem, maturi-

tou a jarním muzikálem, ve kterém 

účinkují všichni z Tygrů, se snaží 

užívat si každé společné chvilky, 

protože budoucnost jejich vztahu 

ohrožují jejich celoživotní sny o dal-

ším studiu. Do fi lmu, který se v ma-

ximální míře snaží využít možností, 

poskytovaných stříbrným plátnem 

k tomu, aby nám nabídl ještě větší 

množství působivějších tanečních 

a hudebních čísel, vstupuje také 

několik čerstvých studentů a členů 

Tygrů. Objevuje se v něm ale i celá 

řada dalších tváří, známých ze dvou 

předchozích televizních fi lmů stani-

ce Disney Channel.

„Muzikál ze střední 3“ nám uka-

zuje studentské „mazáky“ Troye

a Gabriellu v okamžiku, kdy se vy-

rovnávají s faktem, že se jejich ces-

ty rozejdou, protože každý z nich 

směřuje na jinou univerzitu. S ostat-

5. března 2009

ními spolužáky se rozhodnou, že 

nastudují propracovaný muzikál, ve 

kterém se pokusí zobrazit všechny 

své dosavadní zkušenosti, své touhy

a zároveň obavy ze změn, jež bu-

doucnost přináší. Se skvělou muzi-

kou a úžasnými tanečními čísly, která 

maximálně využijí potenciál velkého 

formátu fi lmového plátna, bude ten-

to fi lm pro mladé publikum skvělou 

zábavou s elektrizující energií.

Hrají: Ashley Lucas Grabeel, Cor-

bin Bleu, Vanessa Hudgens, Zac 

Efron

Středa 18. března a čtvrtek

19. března od 19.00 hodin 

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!

Česká komedie Vy nám taky, šéfe!, 

se odehrává v prostředí prestižní re-

klamní agentury Mráz Media, vede-

né schopným managerem Ivanem 

Mrázem, který právě nabírá nové 

zaměstnance do svého týmu (Vác-

lav Vydra).

Film vypráví příběh několika lidí, 

kterým zdánlivě sama od sebe spad-

ne do klína neočekávaná životní pří-

ležitost. Účetní v důchodu Karlička 

(Iva Janžurová), pubertální textař 

Miki (Ladislav Hampl), mimoidní 

grafi k Kamil (Pavel Šimčík), mladá 

manažerka Tereza (Sandra Nováko-

vá), i jejich šéf, neambiciózní fl ákač 

a příležitostný herec Leo (Jan Za-

dražil) neměli ještě donedávna ani 

tušení, že by na nějakém podobném 

„atraktivním“ místě mohli vůbec 

kdy pracovat. A také nemají tuše-

ní jak to v takové reklamce vlastně 

chodí.

Partě „loserů“ se zdánlivě nabízí 

životní šance. Když zjistí, že všech-

no je úplně jinak, boj o vysněnou 

práci pro ně teprve začíná.

Hrají: Iva Janžurová, Jan Zadra-

žil, Jiří Langmajer, Ladislav Hampl, 

Mahulena Bočanová,  Václav Vydra

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 10. března od 19.00 hod.

ZODIAC
Na přelomu šedesátých a sedm-

desátých let v San Franciscu zapo-

čal své řádění vrah známý zbytku 

světa pouze jako Zodiac (to kvůli 

znamení, jímž se podepisoval na 

dopisy, které zasílal do novin). Tyto 

dopisy obsahovaly výsměšné detail-

ní popisy jeho vraždění a dokonce 

i oznámení o budoucích vraždách. 

Někdy i recenzoval fi lmy (Vymítač 

ďábla je nejlepší satirická komedie, 

jakou jsem kdy viděl). Vyšetřová-

ní případu vedl polda Dave Toschi 

(Mark Ruff alo) s parťákem Billem 

Armstrongem (Anthony Edwards). 

Film je podle dvou knih tehdejšího 

karikaturisty San Francisco Chro-

niclu Roberta Graysmithe (Jake 

Gylenhaal), který většinu dopisů od 

Zodiaca dostával. Vraha se nikdy 

nepodařilo dopadnout.

Hrají: Adam Goldberg, Antho-

ny Edwards, Jake Gyllenhaal, John 

Carroll Lynch, Mark Ruff alo, Ro-

bert Downey Jr.

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda
Rallye smrti

Ocas ještěrky
Peklo s princeznou

Digitální kino
Saw 4

Jeden svět 2009
Městské divadlo

Premiéra Bílinského

divadelního minima

POKOJE S TCHÝNĚMI
Shirley Valentine – divadelní před-

stavení v hlavní roli Simona Stašová

KLUBOVNA MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY

Komponovaný pořad Jaroslava 

Tišera, který zve na výlet do tisíci-

leté historie a dvanácti států Evropy 

po stopách významných osobností 

české historie. 

Zajímavé setkání si nenechte ujít 

ve čtvrtek 5. března od 17.30 hod.
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Nabídka mìstské knihovny na mìsíc bøezen 2009
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

Kateřina 
Janouchová

HORKÁ STOPA

Katty objeví ve 
vaně nahého 
muže, jehož kdosi 
zastřelil. Z obav, co by tomuto nálezu 
řekla policie a jak by asi zapůsobil na 
její přecitlivělou šestnáctiletou dceru, 
se rozhodne mrtvolu „uklidit“ do 
sklepa. Ale překvapením ještě není 
konec. Liv se zase ocitla ve věku, 
kdy nenávidí celý svět. Nesnáší své 
jméno, svého sexuchtivého přítele 
a především svou trapnou matku. 
Jednoho dne si spolu možná všechno 
vyříkají, ale dnes to nebude, dnes 
se totiž Liv chystá ze svého starého 
života vypadnout. Vyd. Mladá 
fronta.

Paolini Christopher
BRISINGR

Bitvou na Hoří- cích pláních boj
s Královstvím zdaleka neskončil

a zdá se, že v nadcházejícím střetu 
bude Galbatorixův Jezdec mocným 
protivníkem. Eragona se Safi rou 
proto čekají další zkoušky v boji, ale 
v příběhu už nejde jenom o ně… 
Stejně jako Eragon a Eldest,
i Brisingr je plný napětí, nečekaných 
odhalení a zvratů, ve kterém nechybí 
ani Safi řin něžný humor. 
Dlouho očekávaný 3. díl fantasy 
série Christophera Paoliniho se těší 
na své čtenáře! Vyd. Fragment.

NAUČNÁ PRO DOSPLÉ

Styler Christopher
ZOUFALÉ MANŽELKY. 

KUCHAŘKA
Chtěla jste vždy péct jako Bree? Být 
gurmánkou jako Gaby? Připravovat 
jednoduchá a zároveň chutná jídla 
jako Susan? Nebo vařit to nejlepší 
pro děti jako Lynette? Teď máte jejich 
recepty jako na dlani! Zde naleznete 
přes sto dvacet pět delikátních 
pokrmů, neodolatelných a snadných, 
které vytvořily nejslavnější americké 
manželky. Vyd. Pragma.

Plaim Anna
VZPOMÍNKY 
HITLEROVY 
POKOJSKÉ

Anna Plaimová, 
rozená Mittlstra-
sserová, se narodila v rodině 
obchodníka z dolnorakouského 
Loosdorfu. V květnu roku 1941 ji 
mnichovský bratranec zprostředkoval 
místo pokojské v Hitlerově Berghofu. 
Tři roky po skončení války se vdala 
za učitele Karla Plaima, s nímž 
až do jeho smrti v roce 1966 žila
v Rakousku. Vyd. Naše vojsko.

LITERATURA PRO DĚTI

Dědková Jarmila
SLUNCE PRO 

ČOKOLÁDOVOU HOLKU
Johanna a Marcela jsou dvě poněkud 
víc snědé dívky na prahu dospělosti. 
Jsou sestry, ale každá je jiná, zjevem 
i povahou. Johanku trápí, že starší 
sestra je poněkud lhostejnější a má 
toulavé boty. Ale ze všeho nejvíc se 

bojí, že se všechno pokazí, přijdou 
o nový život a vrátí se do dětského 
domova. Vyd. Víkend.

Meyer Kai
VODNÍ 

KRÁLOVNA
Merlin svět je 
plný magie.
V Benátkách, 
ve kterých kou-
zelnictví nikdy 
nezaniklo, si 
všichni šepta-
jí o Vodní královně – ale pouze 
Merla získá její přátelství. Když 
tuto neobyčejnou bytost začnou 
pronásledovat síly zla, vypukne
v bludišti temných uliček a kanálů 
dobrodružný boj. Mořské panny, 
okřídlení lvi i kouzelný zrcadlář, 
všichni se o Vodní královnu zajímají. 
Ale náhle pukne země, plameny 
vyrazí až do nebe a z nitra země 
vystoupí cosi nepopsatelného. Vyd. 
Nava.

Kamera odhalila pachatele
Na základě zjištění operátora 

kamerového systému městské 
policie v Bílině, byla hlídka MP 
vyslána do prostoru sídliště Za 
Chlumem, kde operátor spatřil 
osobu hledanou Policií ČR. Hlíd-
ka na uvedeném místě osobu bez 
problémů zajistila a předala Poli-
cii k dalšímu opatření. Kuriózní 
na celém případu je ta skutečnost, 
že protiprávní jednání osoby bylo 
nejdříve zaznamenáno  kame-
rovým systémem jednoho z bí-
linských marketů a později byla 
osoba identifi kována operátorem 
MKDS. 

 ilustrační foto
 

Opět bez řidičáku
Do tehdejší půlnoci chybělo ně-

kolik minut, když hlídka MP Bíli-
na spatřila vozidlo, jehož řidič si 
v centru města zkrátil cestu jízdou 
v protisměru jednosměrnou ulicí. 
Strážníci se za vozidlem vydali
a po jeho dostižení hodlali s ři-
dičem řešit přestupek v dopravě, 
kterého se jízdou v protisměru 

dopustil. Při nezbytných úkonech 
však bylo zjištěno, že řidiče za 
dopravní přestupek nelze řešit. 
Vyšlo totiž najevo, že řidič vo-
zidla nevlastní řidičský průkaz. 
Vzniklo zde proto podezření, že 
řidič spáchal trestný čin. Případ 
byl předán Policii ČR.

U nehody nechal vizitku     
Kuriózní dopravní nehoda se 

stala na jednom z bílinských síd-
lišť. Neznámým řidičem tam bylo 
poškozeno několik zaparkova-
ných vozidel. Pachatel namísto 
toho, aby na místo přivolal Poli-
cii, však zbaběle z místa ujel. Měl 
však neuvěřitelnou smůlu. Hlídka 
MěP Bílina, která byla na místo 
nehody vyslána nalezla cestou 
k nehodě nárazník i s registrač-
ní značkou. Pachatel si totiž při 
nehodě poškodil i svoje vozidlo, 
a když z místa ujížděl, tak si ne-
všiml, že mu patrně při přejíždění 
příčného prahu nárazník z vozidla 
odpadl. Zjištění pachatele a na-
lezení jeho poškozeného vozidla 

pak nebyl pro strážníky žádný 
velký problém. 

Schoval se do sedačky     
Hlídka MěP Bílina prováděla 

běžnou hlídkovou činnost, když 
byl spatřen muž, o němž bylo 
strážníkům známo, že se skrý-
vá, neboť nenastoupil do výkonu 
trestu. Muž, jakmile zaregistroval 
strážníky, zmizel v jednom pane-
lovém domě, kde se ukryl v bytě 
svých příbuzných. Měl patrně ra-
dost, jak na strážníky vyzrál. To 
se bohužel přepočítal. Na místo 
byla přivolána Policie ČR, která 
využila svého nového zákonného 
oprávnění a do bytu si pro muže 
prostě došla. Obyvatelé bytu za-
pírali, že by se zde hledaný muž 
nacházel. Hledaný muž byl po-
sléze nalezen v úložném prostoru 
sedací soupravy.

 

Zaregistrujte si zdarma
jízdní kolo!

Přestože do začátku cyklistické 
sezóny zbývá ještě poměrně dost 
času, je vhodné využít právě tuto 
dobu k bezplatné registraci Vaše-
ho jízdního kola! Lze předpoklá-
dat, že nejeden čtenář si nyní sám 

sobě položí otázku: 
„A k čemu mi 
to bude dob-
ré?“ Odpověď 
je nasnadě. Vaše 
kolo bude více chrá-
něno než nyní. Jak? Na 
rám kola bude umístěna nálepka
o jeho registraci, což samo o sobě 
mnohého zloděje odradí, protože 
jen jedinec mdlého rozumu by od-
cizil kolo, jehož výrobní číslo je 
uloženo v databázi MěP. 

Pokud i přesto dojde k jeho od-
cizení, bude mít Městská policie k 
dispozici přesný popis kola, číslo 
rámu, kontakt na majitele a může 
tak ihned po kole zahájit pátrání. 
Díky údajům z registru se tedy 
mnohonásobně zvyšují šance na 
jeho vypátrání  a vrácení majite-
li. Ne vždy má totiž majitel číslo 
rámu kola doma poznamenáno 
a bez tohoto klíčového údaje je 
pozdější pátrání téměř nemožné. 
Základem však je, aby majitel re-
gistrovaného kola jeho odcizení 
nahlásil bezprostředně po zjiště-
ní krádeže. Veškeré Vaše dotazy 
k registraci Vám rádi zodpovíme 
přímo na služebně MP Bílina.   
Můžete také navštívit webové 
stránky MěP Bílina: www.mpbili-
na.cz, kde se v sekci „prevence“ 
dozvíte bližší informace o této 
službě.

Z deníku Městské policie Bílina
zku:
mi 

aše
chrá-

Další tipy najdete na webových stránkách 
knihovny www.knihovnabilina.cz.

vozidlo pachatele
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Dobrý den, rád bych přispěl do diskuze na téma: „Výherní“ automaty. 
Pravda je, že tato vyhláška vlastně nic neřeší. Myslím, že nejoptimál-
nějším řešením je herny vyhláškou přesunout někam na periferii města. 
Otázkou k jednání je samozřejmě kam? Je jasné, že ať by se rozhodlo 
pro jakoukoliv lokalitu, „místním“ by se to nelíbilo. Proto by bylo nutné 
vybrat takovou lokalitu, která by byla pro takový účel nejvhodnější. Tako-
vé řešení je v této chvíli nejlepší proto, protože je realizovatelné, řeší do 
určité míry problém, a město nepřijde o fi nanční prostředky plynoucí mu 
z této podnikatelské činnosti.

  S pozdravem Daniel Hendrych

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, K ZAMYŠLENÍ…

Otázka, která napadne řadu 
účastníků posledních zasedání. 
Jednání se mění v parlamentní 
divadlo a tvrdý tah zastupite-
lů středního věku dává tušit, že 
příští rok budou další komunál-
ní volby. Vzhledem k tomu, že 
po minulých volbách nebyla 
vítězná KSČM vůbec přizvána
k žádným povolebním jednáním 
na radnici, můžeme sledovat 
vývoj v postojích jednotlivých 
zastupitelů jako nestranní pozo-
rovatelé. Koalici dnes již spo-
juje pouze blokace zastupitelů 
KSČM. Předložené materiály 
úspěšně přetvářejí místostaros-
tovi lidé, skupina mladších za-
stupitelů nemilosrdně kritizuje 
zastupitelky z tábora starosty.
A komise, původně určena
k úplně jiným účelům, se stává 
druhým řídícím centrem ve měs-
tě. Může se stát, že se ještě letos 
dočkáme hlasování o odvolání 
rady města. Samozřejmě zůstá-

vá otázkou, proč najednou tolik 
zášti a tolik kritiky, když koalice 
byla tvořena za jednoty všech 
stran v zastupitelstvu mimo té 
již zmíněné jediné. 

Na druhou stranu však může-
me říci, že se zase tolik neděje
a občana to nezajímá. Na jed-
nání zastupitelstva jich přijde 
pouze několik a to ještě většinou 
po projednání bodu o prodeji 
majetku a odcházejí. V tisku se 
nic o průběhu jednání neobjeví 
a v našem Bílinském zpravodaji 
máme jen výtah z usnesení. Ob-
čan neví nic, jak se diskutovalo 
o rozpočtu, neví nic, co se probí-
ralo v investičních akcích, nezná 
vlastně vůbec postoje a názory 
zastupitelů, pokud tedy někdy 
na jednání zastupitelstva vystu-
pují. Občan však ani neví, jak 
se diskutovalo o bezpečnostní 
situaci ve městě, která je slušně 
řešeno složitá, jak se bojovalo
o záložní služebnu městské poli-

cie v Panelovém sídlišti a jak se 
nakonec schválila nějaká pojízd-
ná v automobilu. Ovšem to se ča-
sem zjistí, že je nereálné a hlav-
ně hodně drahé a toto usnesení 
se bude revokovat. Občan však 
ani neví, že se hovořilo o tom, že 
strážníci v řadě činností nahra-
zují Policii ČR a že bezpečnost 
občanů Bíliny by měla zajišťo-
vat právě ona. Občan vlastně ani 
neví, jak zastupitelstvo vypadá. 
Proč se o jednání zastupitelstva 
nepíše v Bílinském zpravodaji, 
je jiná otázka. Když jsem různé 
nešvary před necelými třemi lety 
v Bílinském zpravodaji kritizo-
val, někteří kolegové ze zastupi-
telstva se ohradili, že nejsem ob-
jektivní. Dokonce jeden občan 
vzal vedení radnice pod takovou 
ochranu, že žádal mé odstoupení 
ze zastupitelstva a stažení z při-
pravované kandidátky. Kdo měl 
pravdu, ukázaly volby 2006, do-
stal jsem opět nejvíce hlasů. 

Ovšem nemůžeme říci, že by 
se v Bílině nic nedělalo. Dělá se, 
je však někdy otázkou zda účel-
ně, ale musíme se zajímat, zda 
byla akce v požadované kvalitě, 
termínu a za odpovídající ná-
klady. Máme zde kvalitní kluby 
seniorů, které se dobře starají
o naše důchodce, máme vyhláše-
ný Dům dětí a mládeže, který se 
stará o mladou generaci, ale má-
me i známou základní uměleckou 
školu se širokým zaměřením. To 
vše jsou organizace města. Má-
me zde i řadu sportovních klu-
bů a společenských organizací, 
které město podporuje. Prostě 
máme tu naší Bílinu, a když ve-
dení města zve bývalé německé 
občany, aby se zde cítili doma, 
musíme se jako zastupitelé sna-
žit, aby se zde jako doma mohli 
cítit i ti, kteří zde trvale žijí. 

Oldřich Bubeníček,
zastupitel města

Kam kráčíš bílinské zastupitelstvo?

V usnesení rady města ze 4. února je schválení vyvěšení tibetské 
vlaky 10. března na radnici kvůli údajnému porušování lidských 
práv v Tibetu a výročí povstání proti údajné čínské okupaci. Pokud 
to mám brát jako výraz odporu rady města nejen proti vedení Čín-
ské lidové republiky, ale i nové americké administrativě za situaci
v Tibetu, chybí mě od počátku roku v usneseních rady města jiný 
bod. Palestinské pásmo Gaza bylo systematicky likvidováno letecky 
a následně i pozemními silami Izraele. Bombardovány byly škola 
OSN, nemocnice, obytné domy, mešity, zahynuly stovky žen a dětí.  
Nezaregistroval jsem žádné usnesení rady, které by stejně jako OSN 
a řada vlád západních států útoky na civilní obyvatelstvo odsoudili
a ani jsem neviděl na radnici vyvěšenou palestinskou vlajku.

 Oldřich Bubeníček, zastupitel

„Vlajka pro Tibet je pravidelná iniciativa občanského sdružení 
Lungta, která připomíná potlačení povstání Tibeťanů proti čínské 
(nikoliv údajné, nýbrž skutečné) okupaci ve Lhase, při kterém zemře-
lo 80 tisíc Tibeťanů. K této iniciativě se může každá obec či jakákoliv 
jiná organizace připojit vyvěšením tibetské vlajky. Může a nemusí. 
Rada města Bíliny již potřetí rozhodla, že se akce bude účastnit
a že vlajku vyvěsí. Vy osobně můžete toto rozhodnutí vnímat jak chce-
te, třeba také jako odpor rady města proti Čínské lidové republice
a proti americké administrativě, i když to zní úsměvně. 

Co se týče palestinského pásma Gaza, skutečně se na radě města 
nic takového neprojednávalo, tudíž není žádné usnesení. Pokud bych 
Vám mohl poradit, tak stejně jako občanské sdružení Lungta orga-
nizuje Vlajku pro Tibet, můžete Vy s KSČM organizovat Vlajku pro 
Palestinu a žádat radnice o vyvěšení palestinské vlajky. Pokud větši-

na radních tuto žádost schválí, 
palestinská vlajka na radnici 
bude vlát. Já osobně jsem sto-
procentně na straně Izraele, 
ale i tak bych Vám vyvěšení 
palestinské vlajky na bílinské 
radnici podpořil.“ 

 Michal Mlej

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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Z Černé haly je Sport Club Aréna

A to byla možnost pro bílin-
ského podnikatele a sportovního 
nadšence Petra Arpáše. Vznikla 
tak Sport Club Aréna za podpo-
ry města Bíliny, tedy název na 
zdi haly. 

„Každý má svůj sen, a ten můj 
byla sportovní hala. A najednou 
se naskytla možnost. Od počát-
ku jsem měl řadu sympatizantů 
a také byla řada těch, pro které 
to bylo něco nemyslitelného. Ale 
snažil jsem se pochopit i zastu-
pitele, že měli obavu, že to chci 
jen na kšeft.“ Cena byla určena 
na pět milionů korun, to by sa-
mozřejmě nemohl Arpáš zapla-
tit, když byly dále potřeba velké 
opravy. „Koupil jsem to za mili-
on korun, ročně splácím půl mi-
lionu a město mě to dává zpět-
ně na opravu. Je to na osm let
a osm let to nesmím prodat. Ale 
s tím já určitě nepočítám, nyní 
to mám třetí rok a neprodám 
to ani později.“ Hala se skládá 
ze dvou podlaží. V suterénu je 
herna stolních tenistů, posi-
lovna, novinka heat program
a také kancelář. Původně zde 
byly dvě šatny, dnes jich je pět
a k tomu sociální zařízení pro 
muže i ženy, za které by se ne-
musela stydět kvalitní restaura-
ce. Další i sociální zařízení a šat-
na jsou v patře u haly. „Nyní se 
již dají pořádat i různé turnaje, 
všichni mají dostatek prostoru.“ 
V suterénu se všude vyměnila 
okna, rekonstrukcí prošly i oba 
byty, kde jeden obývá správco-
vá. V celé hale jsou nové roz-
vody elektřiny, vody a odpadů. 

Snížily se stropy na chodbách, 
aby se zakryly rozvody a samo-
zřejmě je i nový povrch chodeb. 
Procházíme s Petrem Arpášem 
nově vymalovanými chodba-
mi, které jsou barevně sladěné, 
a samozřejmě se zajímáme, co 
to je heat program. A dovídá-
me se, že se jedná o začáteční 
písmena čtyř anglických slov 
High Energy Aerobic Training, 
něco ve smyslu aerobní cvičení 
s vysokým energetickým výde-
jem. Jedná se o novinku, která 
je založena na chůzi po pásu.
A těchto nových „strojů“ na cvi-
čení nacházíme v místnosti osm. 
„To bude doména manželky
s dcerou, mě si na tom asi těžko 
dovedete představit,“ smál se 
Arpáš a jak cvičení funguje, nám 
předvedla jeho nejmenší dcerka 
Natálka. V patře se díváme do 
hlavní haly. I zde je vidět, jak po 
vymalování září. „Nechal jsem 
to nalajnovat a tak se zde dá 
hrát florbal, badminton, volej-
bal, házená a tenis. Může se to 
zdát hodně čar dohromady, ale z 
vlastní zkušenosti mohu říci, že 
se při hře soustředíte pouze na 
barvu lajny svého sportu.“ 

V hale právě probíhal trénink 
malých adeptů volejbalu. 

V kanceláři se zajímáme o dal-
ší plány majitele haly. „Dosud 
mám smlouvu, jak jsem uvedl, že 
ročně městu splatím půl milionů 
korun a po vykázání prací, mě je 
vrací formou dotace. Nyní bych 
chtěl požádat město o změnu. 
Vnitřek je opravený od plasto-
vých dveří a oken, přes sociální 

zařízení, šatny až po vymalová-
ní. Nyní je potřeba dát dohro-
mady více peněz a časem bych 
chtěl dát hale novou fasádu, 
ale to je otázka tak dvou mili-
onů korun. A také bude potřeba 
střecha. Jedna věc je možnost 
dotací nebo naspořit co splácím 
městu. Pokud by vše dobře fun-
govalo, rozjel se heat, tak bych 
chtěl do budoucna i malou infra 
saunu. A také jednám s naším 
fotbalovým masérem, zda by 
se zde také nechtěl realizovat. 

Byl by to takový okruh cvičení, 
saunička, masáž.“ Plánů má 
Arpáš dostatek a po skončení 
sezóny stolních tenistů se bude 
ještě rekonstruovat jejich herna. 
A kdo zatím všechno halu využí-
vá? Řada oddílů SK SIAD, So-
kol, družstva neregistrovaných
a hlavní halu si může za 250 ko-
run na hodinu objednat u správ-
cové v podstatě každý. 

Text a foto:
Oldřich Bubeníček

Celá desetiletí je jí říkalo Černá hala, protože měla černou podla-
hu. Stála a stojí hodně let v sídlišti SHD, kde byla v době výstavby 
sídliště postavena jako součást občanské vybavenosti. Čas plynul
a hala nutně potřebovala rozsáhlou opravu.

V sobotu 21. února proti sobě 
nastoupili junioři HC DRACI 
Bílina a HC Litoměřice. Lito-
měřičtí jestli pomýšleli na vítěz-
ství v krajském přeboru, museli
v tomto utkání vyhrát. A k tomu 
také tak přistupovali. Hráli na 
kompletní tři pětky a bez zbyteč-
ného vylučování. Oproti tomu 
domácí hráli pouze v jedenácti 
včetně brankáře a byli neustále 
vylučováni. V poslední třetině 
byl vyloučen do konce utkání 
domácí Musil za nevhodné cho-
vání na ledě. Přesto v samotném 
závěru se domácím podařilo 
vyrovnat a tím si vynutili pro-
dloužení formou samostatných 

nájezdů. V nájezdech neuspěli 
domácí Zícha a Kopecký a sou-
peř dokázal proměnit první dva 
nájezdy. A tím bylo rozhodnuto 
o porážce domácích. 

Tímto utkáním i pro juniory 
skončila letošní sezóna. Jaké 
bude konečné umístění, zda se 
umístí na druhém nebo třetím 
místě, o tom rozhodnou zbý-
vající dva zápasy mezi juniory
z Litoměřic a Loun. 

Branky a nahrávky domá-
cích: Novák P. (Rezek), Rezek 
(Kusý), Kopecký (Kusý), Zícha 
(Kopecký) a Zícha (Jirkovský). 
Počet diváků: 21. (ql)

HC DRACI Bílina
– HC Litoměřice 5 – 6

( 1-1 , 0-3 , 4-1 , sn  0-1) 

SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT

Natálka Arpášová předvádí 
nový Heat program

Petr Arpáš v nové sportovní hale
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5. března 2009

První jarní zápasy budou pro Bílinu klíčové

A příprava se mohla rozběh-
nout naplno. Od počátku roku zde 
prakticky sehrál každou sobotu 
přátelský zápas. První byl s Hos-
tomicemi, který Bílina vyhrála 2:0
a 7. března skončí příprava zápasem
s Horním Jiřetínem. 

O pohybech v hráčském kádru 
nám řekl tiskový mluvčí klubu Petr 
Procházka. „Skončil útočník Hakl, 
který se již věnuje pouze sálové-
mu fotbalu, ale na reprezentační 
úrovni, zatím netrénuje Fleišman 
a ukončení kariéry oznámil Ra-
dek Stiller. Ale stále se ho snažíme 
přesvědčit, aby ještě odehrál jaro. 
Pokud nebude Fleišman a ani Stil-
ler, budeme muset stáhnout do sto-
perské dvojice k Míšovi Hasalovi 
Honzu Nováka ze zálohy. Naopak 
z Mostu máme půjčené na základě 
naší smlouvy tři hráče na hostová-
ní. Do středu zálohy jsme získali 
Vrátila, Přibyl může hrát na levé 
straně obranu i zálohu a černou 
perlou bude mladý Oboya. Je to 
keňský mládežnický reprezentant. 
Trénovat bude střídavě s mostec-
kou juniorkou a u nás. V útoku by 
měl vytvořit údernou sílu ve dvo-
jici s Moravcem.“ A jak by moh-

la vypadat úvodní jarní sestava? 
V brance zkušený Pohl, v obraně 
Bečvařík, Novák, Hasal, Přibyl, 
v záloze Mergl, Vrátil, Kornalík, 
Vaník a v útoku Oboya a Moravec. 
Ovšem v kádru jsou ještě vysoko-
školští studenti Mika a Pavlíček
a další mladíci Junek, Muf,
z Ohníče se vrátil mladý Čula
a svůj promarněný talent intenziv-
ně dohání Magyár. Druhým bran-
kařem je dorostenec Kindl. Hlav-
ním trenérem zůstává Josef Tichý
s asistenty Jaroslavem Kovačkou
a nově Bedřichem Hulínským. 
Fotbalisté díky umělé trávě získali
i výborné místo pro reklamu. Na 
zeleném plotě u hlavní silnice I/13 
a při odpoledních zácpách, kdy 
auta projíždějí krokem, si nikdo 
lepší místo pro reklamu přát nemů-
že. A než bude plot obsazen, mo-
hou zájemci volat na 724 658 507. 
A co je v bílinském fotbale nové-
ho se mohou příznivci podívat na 
www.sksiadbilina.estranky.cz. 

„Když se dívám po vzoru býva-
lého vedoucího mužstva Spáčila 
na plusové a minusové body, tak 
na tom nejsme moc dobře. Bude 
nás čekat tvrdá práce, abychom 

kraj pro Bílinu udrželi. Neříkám 
za každou cenu, žádné přepláce-
ní hráčů nebo uplácení rozhod-
čích, ale fotbalově. Máme nový 
výbor, přišli noví kluci, kteří mají 
chuť. Věnují tomu hodně času a to 
bych chtěl i od hráčů. Když bude 
společná snaha, výsledek se do-
staví. Zatím nejsem přesvědčen, 
že všichni hráči dávají do zápasů 
maximum. Na druhou stranu mu-
sím ocenit dobrou spolupráci s FK 
Baník Most. Tři hráči budou určitě 
posila,“ řekl prezident klubu Petr 
Arpáš. Na otázku jaké mají hráči 
podmínky, dodal: „Po různých 
jednáních o posilách mohu říci, 
že v Bílině mají v rámci krajské-
ho přeboru průměrné podmínky

a podle toho bychom také měli být 
ve středu tabulky. A nesmím za-
pomenout, že bez podpory města 
by se v Bílině kraj nehrál a stejně 
tak by nebyla na současné úrovni 
mládežnická mužstva.“  Jak jsme 
již uvedli, Bílina přezimovala na 
11. místě se 17 body. Před ní jsou 
Žatec a Oldřichov s 19 body a za ní 
mají Modrá, Litoměřice a Štětí 14 
bodů. Start do jarní části bude pro 
Bílinu životně důležitý. 14. března 
hrají v Modré, 21. března doma
s Litoměřicemi a 28. března na 
hřišti zatím poslední Souše. Pokud 
by se jí podařilo získat sedm bodů, 
má v podstatě vystaráno. 

Oldřich BUBENÍČEK

Tvrdá zimní příprava končí a na řadě jsou již pouze přátelské zápasy. 
Krajský fotbalový přebor klepe na dveře a 14. března vyběhnou fot-
balisté opět k mistrovským zápasům. SK SIAD Bílina přezimoval na 
nelichotivém 11. místě tabulky. Před Vánocemi dostal vydatnou posilu 
v podobě nového hřiště s umělým trávníkem.

Bílina - Drama až do konce se 
odehrávalo v posledním domá-
cím utkání krajského přeboru. 
Suverénně vedoucí celek soutěže 
si zajistil vítězství až v samot-
ném závěru. Domácí nastoupili 
proti poslednímu zápasu značně 
oslabeni, ale ti co hráli, bojovali 
až do konce. Úvod patřil hostům 
a brankař Slačík měl jen v první 
minutě již tři zásahy. Hosté také 
využili první přesilovku a střelou 
od modré šli do vedení. Vzápětí 
chytil Slačík nájezd a potom Král 
vyrovnal. Ale závěr třetiny byl 
v režii Kadaně a dvěma branka-
mi šla znovu do vedení. Úvod 
druhé patřil Drakům, ale nejdří-
ve nastřelil Král tyčku a potom 
neproměnil samostatnou akci. 
Hosté se rychle vzpamatovali

a před polovinou zápasu to již 
bylo 1:5. Bílina nevyužila dvě 
přesilovky a potom nastřelila 
Kadaň tyčku. Ale domácí stále 
bojovali. Král snížil a potom ne-
proměnil ohromnou šanci Kuklík. 
Parádně vstoupili Draci do po-
slední třetiny. Během minuty sní-
žili na rozdíl branky. Nejprve Král 
přihrál Kouskovi a potom Zeman 
od mantinelu přihrál před branku 
Jirkovskému. Když potom objel 
Král branku a vyrovnal, začínalo 
se znovu. Řadu výborných zá-
kroků předvedl Slačík. V 52.min. 
přišlo zbytečné vyloučení Brabce 
na 5+ do konce. Hosté dostali jen 
dvě minuty a ubránit dlouhé osla-
bení stálo Draky hodně sil. Přesto 
mohli rozhodnout. V 58.min. nej-
prve na dvakrát neproměnil šanci 

Hauptvogl a potom nastřeli horní 
tyčku kadaňské branky Král. Na 
počátku poslední minuty využili 
hosté přesilovku, když tečovaný 
kotouč změnil směr a lehkým 
obloučkem skončil v brance. Do-
mácí to ještě zkusili bez branka-
ře, ale soupeř pojistil vítězství. 
Draci, kteří měli dvě výrazné 
postavy, brankaře Slačíka a útoč-
níka Krále, a odešli poraženi čest-
ně. „První třetina byla špatná
a v závěru během půl minuty jsme 
dostali dva góly. Ve druhé třeti-
ně jsme měli tři tutovky, dvakrát 
jsme šli sami na branku, nedali 
jsme a potom jsme rychle za se-
bou dostali dva góly. Za poslední 
třetinu musím celý mančaft po-
chválit, vyrovnali jsme, ale takový 
je hokej. Zkusili jsme to ještě bez 

brankaře, ale nevyšlo to,“ viděl 
utkání trenér Draků Jaroslav An-
derle. Když jsme minule uvedli, 
že současné mužstvo si hradí ná-
klady samo, ozvali se nám rodiče, 
že i tepličtí junioři, kteří hráli pod 
hlavičkou Draků první část soutě-
že, si museli také náklady hradit 
sami. Tedy, že podmínky měli 
všichni celou soutěž stejné. 

Branky: 10. 34. 47. Král, 41. 
Kousek, 41. Jirkovský – 19. 60. 
Hubínek, 3. Chotaš, 18. Karbula, 
25. Neprášek, 27. Žilík, 60. Mar-
ton.

Sestava: Slačík Daniel - Bra-
bec, Semecký, Kučírek, Lexa 
- Novák Petr, Král, Kousek – Jir-
kovský, Hauptvogl, Kuklík – Skři-
vánek, Musil, Zeman Vítězslav.                                                             
 (ob)

HC Draci Bílina – SK Kadaň B 5:7 (1:3, 1:2, 3:2)

Fotbalový zápas z loňské sezóny


