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Za doprovodu hudební kapely 
Miniband to na parketě jaksepatří 
rozjeli kouzelníci jak vystřižení
z Harryho Pottera, pravěcí lidé, 
upírky a jiní záludní tvorové. 

O kouzelnickou show se postaral 
náš přední iluzionista Petr Absolón 
se svou partnerkou Monikou. 

Večer vyvrcholil vyhlášením
o nejlepší masku, kde měla porota 
opravdu těžkou práci. O nejlepší 
převlek rozhodl Sváťa Vašut, pro-
gramová vedoucí KC Kaskáda Ro-
mana Hrivňáková a do třetice byla 
do poroty vybrána dobrovolnice
z řad návštěvníků. Nakonec si prv-
ní místo odnesla hovínka, pravěcí 
lidé a žáci 3.B.

Plesová sezóna je již za námi, ale 
příznivci Bílinského divadelního 
minima se mohou těšit na premié-
ru jejich nové divadelní hry Pokoje
s tchýněmi v režii Sváti Vašuta 27. 
března 2009 v Městském divadle
v Bílině. (lal)

PLESOVOU SEZÓNU V BÍLINĚ
UKONČIL KOUZELNICKÝ REJ

Symbolicky v pátek třináctého 
se konal poslední ples této sezó-
ny v režii Bílinského divadelní-
ho minima. Večer se nesl na vlně 
kouzelníků, čarodějů a čaroděj-
nic, ale fantazii se meze nekladli
a k vidění bylo mnoho zajíma-
vých masek.

PLESOVOU SEZÓNU V BÍLINĚ
UKONČIL KOUZELNICKÝ REJ

Fotoreportáž str. 9
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Mělo by být bílinské muzeum součástí kulturní infrastruktury města?

Josef
ČERNíK,
60 let, důchodce:
„Ne. Domnívám se, že 
bílinské muzaum stejně 
turisty už moc nepřiláká 
a tak ani nemusí být sou-
částí žádného kulturního 
zařízení. Kdyby bylo po 
mém, tak by v Bílině ani 
žádné muzeum být nemu-
selo. Stejně už žádné ex-
pozice nemá.“

Bohumil
ČERMÁK,
60 let, důchodce:
„Pokud to přinese muzeu 
nějaký užitek, tak proč 
by nemohlo být součástí 
kulturní infrastruktury 
Bíliny. Možná se tím pak 
muzeu povede mnohem 
lépe.“

Naděžda
MATČUKOVÁ,
48 let, nezaměstnaná: 
„Ano. Muzeum by roz-
hodně mělo být součástí 
kulturní infrastruktury 
města. Bílina by si měla 
udržet svou historii a kul-
turu i pro další generace. 
Jsem rozhodně pro, aby 
se vyhlídky muzea zlep-
šily.“

Iveta
SIXTOVÁ,
43 let, v domácnosti: 
„Myslím si, že by si bí-
linské muzeum zasloužilo 
být součástí kulturní in-
frastruktury města. Rad-
nice by ho měla také více 
a lépe propagovat, aby ho 
turisté mohli více navště-
vovat. Propagace tu totiž 
určitě vázne.“

Bohumil
HAIS,
63 let, důchodce:
„Bílinské muzeum nemá 
téměř žádnou návštěv-
nost. Hlavně mladí lidé 
mají úplně jiné zájmy
a podle toho taky vypa-
dá zdejší turistický ruch. 
Myslím si, že by proto
i muzeum mohlo být sou-
částí zdejší kulturní infra-
struktury.“

Petr
TENKONOHÝ,
62 let, elektrikář:
„Ano. Bílinské muzeum 
by určitě mělo být součás-
tí kulturní infrastruktury 
města. Bílina by měla ob-
novit svou historii a umět 
ji i lépe propagovat turis-
tům. Určitě se tam najde 
řada zajímavých historic-
kých exponátů, které by 
zvýšily návštěvnost.“

Skupina dosud nezjištěných 
pachatelů, pohybujících se
v našem regionu, používá tento 
postup: pod záminkou opravy 
a odtažení vozidla po havá-
rii, vylákají na poškozených 
seniorech fi nanční hotovost.
V teplickém případě tak okrad-
li pětaosmdesátiletou ženu o 16 
tisíc korun. 

Pachatelé používají i další 
metody:

- Potřebují půjčit peníze na lé-
čení kolegy po autohavárii a ne-
mají českou měnu, jen eura nebo 
dolary. Do zástavy dají kabel-
ku s cizí měnou a odcházejí do 
směnárny. Po krátké době senior 
zjistí, že v kabelce jsou papírové 
kapesníky nebo bezcenné papír-
ky.

- Požádají o uložení svého za-
vazadla u seniora v bytě, pod zá-
minkou úschovy. Při vyzvednutí 
požádají o sklenici vody, použití 
WC, nebo jiným způsobem od-
lákají pozornost seniora. Tím je 
připravena krádež.

- Pachatel se představí jako 
pracovník fi rmy – elektrikář, 
plynař, vodař – tím se dostane do 
bytu a již má volné pole působ-
nosti nalézt si vhodný okamžik 
ke krádeži.

- O každém odečtu měřidel
v bytě je uživatel bytu předem 
seznámen s termínem – ná-
stěnka, vývěska. Nikdy se tato 
záležitost neřeší individuelně
a bez předchozí informace. Po-
kud vás někdo bude přesvědčo-
vat o okamžité nutnosti odečtu, 
kontroly spotřebičů, vedení elek-
třiny atd. do bytu takovou osobu 
nepouštějte! Požádejte o náhrad-
ní termín. O události informujte 
rodinu a požádejte o přítomnost 
rodinného příslušníka nebo sou-
seda. 

- Žádná fi rma ani organizace 
nenosí peníze občanům domů
v hotovosti, ale zasílá je pro-
střednictvím pošty složenkou, 
nebo na účet.

- Pachatelé se vydávají za pro-
dejce zboží – např. přikrývky, 
oděvy, nádobí a podobně. 

- Pachatelé zneužívají široce 
publikovaných reklamních nebo 
soutěžních akcí výrobců, napří-
klad nabízejí okamžité výhry, 
cukrovinky, kosmetiku, domácí 
spotřebiče, atd.

- Pachatelé navštěvují domác-
nosti s nabídkou lepšího zabez-
pečení bytů – zámky, řetízky na 
dveře. Dostanou se k vám do 
bytu i ke klíčům od vstupních 
dveří.

- Pachatelé se vydávají za za-
městnance kabelových televizí
s nabídkou zajištění lepšího sig-
nálu – přechod na digitální vysí-
lání. To je pro řadu seniorů tech-
nicky méně srozumitelná oblast 
a přitom o lepší vysílaní projeví 
zájem. Podvodník vás přesvědčí 
o nutnosti vstupu do vašeho by-
tu. 

- Pachatelé se vydávají za členy 
charitativních organizací, vzbu-
zují soucit s těžce nemocnými 
dospělými i dětmi, případně uká-
ží fotografi e těchto nemocných – 
navodí soucit a otupí pozornost 
seniora.

- Pachatelé, a to i muži, jsou 
schopni se i rozplakat, aby umoc-
nili svůj údajný problém.

- Vyskytuje se i mnoho přípa-
dů, kdy seniora někdo na ulici 
obejme a vydává se za jeho zná-
mého. Když se omyl vysvětlí, 
bývá senior okraden.

Místa, kde se pachatelé kontak-
tují na své oběti, jsou zcela přiro-
zená. Jedná se především o okolí 
nemocnic, ulice, náměstí, před 
obchody, parky a další. Nabízejí 
se, že pomohou, doprovodí, pro-
stě vzbuzují důvěru. Řada seni-
orů – obětí trestného činu – pak 
shodně vypovídá: „vždyť to byl 

tak slušný člověk, tak dobře vy-
padal a byl tak laskavý a pozor-
ný“. Pachatelé dokonale vystih-
nou opuštěnost ve stáří, zneužijí 
pocitu vyřazení ze společnosti
a nezájmu ostatních lidí, a bo-
hužel i v některých případech 
vlastních členů rodiny. Na ulici 
nabídnou, že pomohou s těžkým 
nákupem. Potřebují se dostat do 
vašeho bytu, kde mají lepší šanci 
a naději na větší zisk.

Naše upozornění nemá za cíl 
vzbudit nedůvěru mezi občany. 
Chceme na příkladech ukázat, 
čeho jsou pachatelé těchto trest-
ných činů páchaných přede-
vším na bezbranných seniorech 
schopni. 

Nebojte se zavolat bezplatnou 
linku 158 a poradit se. 

My, policisté ČR, stojíme
o každé vaše sdělení, uděláme 
si na vás kdykoliv čas a trpě-
livě vás vyslechneme. Jen tak 
můžete pomoci nejen sami so-
bě, ale i svým přátelům a ka-
marádům.

nprap. Václav Woska v.r.
vrchní inspektor

Krajské ředitelství policie severočeského kraje
- preventivně informační skupina Teplice

Na základě informace sdělené vrchní inspektorkou z útvaru Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie severočeského 
kraje v Ústí nad Labem, došlo od 1. března 2009 na severu Čech ke čtyřem případům podvedení a okradení seniorů.
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Střípky
z Bíliny

Studie na pivovar
jsou hotové

Město obdrželo dvě studie na 
revitalizaci bílinského pivovaru. 
Studie zpracovávali dva renomo-
vaní architekti, Ing. Arch. Vladimír 
Dolanský a Doc. Ing. Arch. Milan 
Hlaváček. Jedna zpracovaná studie 
vyšla na 35 tis. korun. „Snažil jsem 
se vybrat architekty, kteří nejsou 
místní a mají jiný úhel pohledu na 
bílinský pivovar. Oba dva archi-
tekti mají cit pro středověké stavby
a bude velmi těžké vybrat jed-
nu studii k realizaci. Uvažuje se
i o možnosti spojit obě studie
v jednu a vyzvat architekty ke spolu-
práci,“ uvedl Ján Boháč z oddělení 
rozvoje města na MěÚ v Bílině.

Regionální rozvoj má v plánu 
získat fi nance z dotačního titulu 
Velké projekty Cíl3 a rekonstrukci 
pivovaru rozdělit na tři etapy.

Hlavním cílem navržených stu-
dií je záchrana kulturní památ-
ky Zámecký pivovar v Bílině
a revitalizace areálu na atraktivní 
multifunkční centrum s velkým 
kulturně ekonomickým dopadem 
pro město.

Oddělení rozvoje města není 
ovšem jediné, kdo bojuje za 
záchranu pivovaru. Občanské 
sdružení Bílina 2006, Občanské 
sdružení na ochranu a podporu 
historických, kulturních památek 
a Občanské sdružení Bořeň se 
rozhodlo zpracovat projektovou 
žádost a následně také požádat
o dotační titul. Na rozdíl od regio-
nálního rozvoje, který má v plánu 
pojmout rekonstrukci komplex-
ně, by se v tomto případě jednalo
o rekonstrukci střechy a zakonzer-
vování některých částí pivovaru.

Muzeum zatím nebude
Zastupitelé na svém mimořád-

ném zasedání schválili investici
1 056 000,- Kč na opravu budovy 
ve Vrchlického ulici, ale neschváli-
li provozní náklady na chod muzea 
pro tento rok ve výši 387 340,- Kč. 

O.p.s. Muzeum Bílina má budo-
vu ve výpůjčce, takže musí hradit 
zálohy na energie, platit městu 
nájemné nebo zajišťovat drobné 
opravy. Hlavně musí udělat vý-
běrové řízení na odborného pra-
covníka, který by měl být schopen 
zajišťovat chod muzea. Jaký bude 
další postup o.p.s. Muzeum Bílina 
se zatím neví. 

Rada města na své 5. schůzi konané dne 4. 3. 2009 mimo jiné:

Zastupitelstvo města na 2. veřejném zasedání, které se usku-
tečnilo v mimořádném termínu dne 4. 3. 2009 mimo jiné:

Schválila: 
Navýšení rozpočtu z Programu pod-
pory společenských a zájmových 
organizací ZŠ Za Chlumem ve výši 
25.000 Kč, DDaM ve výši 13.000 
Kč, MŠ Švabinského 15.000 Kč, 
ZŠ Aléská  6.000 Kč a dále uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace
z Programu podpory společenských
a zájmových organizací mezi městem 
Bílina a Svazem tělesně postižených 
v ČR, o. s., Teplice, ve výši 5.000 
Kč, ZO Českého svazu včelařů,
o. s., Bílina ve výši 25.000 Kč, Obcí 
baráčníků J. Žižky z Trocnova, Bíli-
na, ve výši 13.000 Kč, Mysliveckým 
sdružením Bořeň ve výši 15.000 Kč, 
Bílinskou přírodovědnou společností 
ve výši 35.000 Kč, Bílinským gym-
náziem, o. p. s., ve výši 10.000 Kč, 
a Českým rybářským svazem Bílina 
ve výši 15.000 Kč. 
Uzavření smluv o poskytnutí do-
tace z Programu podpory kultury
a literární fond mezi městem Bíli-
na a Městským pěveckým soubo-
rem SCHOLA VIVA BILINENSIS,
o. s., ve výši 25.000 Kč, se spo-
lečností Bílina 2006, o. s., ve výši 
15.000 Kč, Pure Music, o. s., ve 
výši 15.000 Kč, Hudební skupina 
GROCK, o. s., ve výši 15.000 Kč
a společností Člověk v tísni, o. p. s., 
ve výši 38.000 Kč. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina a Asociací 
víceúčelových ZO TSČ ČR, krajský 
výbor ÚK, ve výši 3.000 Kč, na akci 
„Vyhodnocení nejlepších sportov-
ců“, které se koná dne 19. 3. 2009 
v Duchcově. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina a Shotokan 
karate DO Masopust Bílina ve výši 
15.000 Kč, mezi městem Bílina a Hi-
podromem Most, a. s., ve výši 50.000 
Kč a darovací smlouvy mezi městem 
Bílina a pí M.H. ve výši 3.000 Kč. 
Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlumem 
ve výši 15.000 Kč na nákup pra-
covního nářadí na projekt Záchrana
a péče o Židovský hřbitov.
Odpisový plán MŠ Švabinského, MŠ 
Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ Lidická, 
ZŠ Za Chlumem, ZŠ Aléská, Cen-
trální školní jídelny, ZUŠ, DDaM
a KC Kaskáda, na rok 2009, dle žá-
dostí ředitelek a ředitelů PO, v cel-
kové výši 1.488.261 Kč. 
Celkovou kapacitu budovy organiza-
ce ZŠ Za Chlumem na 810 žáků.  
Zahraniční služební cestu do litev-
ského města Kelme, která se usku-
teční ve dnech 29. 5. – 1.6.2009, 

za účasti starosty města p. Horáčka
a dalších tří členů ZM.
Stanovisko bytové komise dle zápi-
su ze dne 18.2.2009, včetně aktuali-
zovaného bytového pořadníku na I. 
pololetí 2009. 
Žádost Severočeských dolů, a. s., 
Chomutov o uzavření vozovky za 
vjezdem do sběrného dvora. Uza-
vření bude provedeno na náklady ža-
datele a to do doby zrekonstruování 
komunikace Bílina – Kostomlaty. 
Pronájem části pozemkové parcely
č. 1636/1 k. ú. Bílina o výměře cca 
50 m2, za účelem umístění prodejní-
ho stánku. Nájemcem je p. R.S., by-
tem v Teplicích – Proseticích. Roční 
nájemné je stanoveno na částku ve 
výši 15 Kč/m2, tj. 750 Kč/rok. 
Opětovné zveřejnění pronájmu části 
pozemkové parcely č. 2167/1 k. ú. 
Bílina, za účelem zřízení zahrady. 
Společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., ceník pro te-
nisové dvorce, pro koupaliště Kysel-
ka a pro autokemp Kyselka – s úpra-
vami, s platností od 1. dubna 2009. 
Společnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o., záměr proná-
jmu nebytového prostoru o výměře 
40,5 m2 v areálu tenisových dvorců, 
za účelem provozování rychlého 
občerstvení, za cenu dle směrnice 
MěÚ. 

Rozhodla:
Zachovat sazby za pronájem neby-
tových prostor města pro rok 2009
v původní výši. 
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice
č. 04/2007  pro akci:
• „Opravy odběrného plynového za-
řízení“ – bytový dům Za Chlumem 
čp. 753, 754, 755 a 756 s tím, že RM 
bude předložen soupis již provede-
ných prací. 
• Nákup pracovního vozu Multicar 
M 26 fi rmě M-JVK, s.r.o., Kříčkova 
1350/15, 415 01 Teplice, a to jako 
specializovanou zakázku. 

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města vydat:

Obecně závaznou vyhlášku města
č. 02/2009 o stanovení místního ko-
efi cientu daně z nemovitosti s hod-
notou 2. 

Vyjádřilo podporu:
Městu Chomutov v úsilí proti nepla-
tičům a nepřizpůsobivým.

Nezaujala stanovisko:
K provedení oprav a výstavbě no-
vých chodníků a oprav komunikací

v roce 2009, dle návrhu předložené-
ho odborem nemovitostí a investic. 

Vzala na vědomí:
Plnění trvalého usnesení, kterým je 
tajemníkovi MěÚ uloženo pověřit 
vedoucího odboru životního prostře-
dí pravidelnou kontrolou černých 
skládek na celém území města Bíli-
ny a čtvrtletně předkládat radě města 
zprávu o provedených kontrolách. 
Splnění usnesení, kterým bylo ta-
jemníkovi MěÚ uloženo pověřit ve-
doucího OŽP zajištěním odborného 
posouzení zdravotního stavu aleje 
jírovců v ul. B. Němcové z důvodu 
havarijního stavu stromů. 
Splnění usnesení, kterým byl OŽP 
pověřen provedením kontroly stromů 
ve sportovním areálu Tyršovy zahrady
v Bílině, se zaměřením na jejich pro-
vozní bezpečnost. Na základě zjiště-
ných skutečností pak výše uvedený 
odbor požádal Agenturu ochrany pří-
rody a krajiny ČR o vypracování od-
borného posudku, jehož závěry budou 
pro SK SIAD Bílina, jako vlastníka 
dřevin, závazným pokladem pro zajiš-
tění provozní bezpečnosti vybraných 
dřevin.
Nabídku fi rmy EPP Roudnice nad 
Labem na technickou pomoc a řízení 
projektu Rekonstrukce a dostavba láz-
ní Kyselka, Bílina s tím, že materiál 
bude předložen k projednání lázeňské 
komisi a výsledky předloženy RM
Zápis z lázeňské komise ze dne
4. 2. 2009 týkající se návrhů na re-
konstrukci Zámeckého pivovaru.  
Zápis ze zasedání sociálně zdravotní 
komise ze dne 11. 2. 2009.
Výroční zprávu Městského úřadu Bí-
lina o poskytování informací za rok 
2008, dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. 
Rozpis zájezdů pro občany města 
Bíliny v roce 2009, včetně navrho-
vané ceny jízdného. 
Nabídku fi rmy Jabor pro, s. r. o., na 
velkoplošný tisk ve městě. 
Informaci zástupců fi rmy ADART, 
s. r. o., Louny, o možnosti vydání 
výpravné knihy, případně publikace 
o Bílině. 

Kvěch Ladislav,
tajemník 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)

Schválilo:
Zařazení akce Změna užívání budo-
vy Vrchlického 270 na výstavní síň 

(muzeum) do plánu investic na rok 
2009. Zároveň schválilo navýšení 
rozpočtu odboru nemovitostí a in-

vestic ve výši 1.059.000 Kč na výše 
uvedenou akci.  
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina
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Střípky
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Upozornění na chybu
V Bílinském zpravodaji č. 5 byl 

v článku o veřejné službě chyb-
ně uveden její název a to Institut 
veřejné podpory. Nové vznikají-
cí služby pro dlouhodobě neza-
městnané nejsou institutem jako 
takovým, ale nazývají se pouze 
Veřejnou službou. Stejně tak uve-
dené částky byly pouze orientační. 
U každé osoby pobírající dávky
v hmotné nouzi platí jiné podmín-
ky.

Veřejná služba doplňuje vedle 
veřejně prospěšných prací, krát-

19. března 2009

Zde je hlav-
ně obrovský 
problém na-
stavený býva-
lými i součas-
nými vládami, 
které vytvo-

řily, a zde neuvedu výraz ze 
sociálně slabých, ale použiji 
výraz z nepřizpůsobivých ob-
čanů mašiny na výrobu dalších 
nepřizpůsobivých občanů. Pro-
tože taková rodinka, která má 
například otce v kriminále a tři 
děti pobírá: 7.400,- Kč příspě-
vek na bydlení, 8.700,- Kč so-
ciální dávky, 1.700,- Kč přídav-
ky na děti - pokud má „pouze“ 
3 děti 7.600,- Kč, který lze dle 
frekvence plodnosti zvýšit až na 
11.400,- Kč. Celkem tedy pobírá 
od 25 400,-Kč až do 30 000,-Kč. 
Hraje zde i roli porodné ve výši 
13 000,-Kč. Ať si každý porovná 
své čisté příjmy v rodině a do-
jde asi k zajímavým výsledkům. 
Měli by se výrazně podporovat 
vícečetné rodiny, které se umí 
samy uživit, ty totiž i své děti 
dobře vychovají a podporují je 
dále ve vzdělání. Těmto rodi-
nám by se pak měla podpora vý-
razněji vracet z daní, které platí
a pro nepřizpůsobivé občany 
vymyslet jinak motivovaný pro-
gram, než ten soustředěný na je-
jich vysokou plodnost, která má 
za následek, že už nějakou dobu 
vzniká přetlak těchto obyvatel 
ve všech koutech naší země, 
kde bydlí i 9 osob ve 2+1. Navíc
v místech jako je Kladno, Vsetín, 
Zlín apod. radnice začaly postu-
povat velice tvrdě a vzhledem 
k rozdílným cenám nemovitostí 
byla již otázka času, jakým tech-
nickým způsobem se dostanou 
do našeho regionu s levnými 
byty, kde je navíc žádné podob-
né problémy nečekají. Dnes tuto 
problematiku začal řešit soused-
ní Chomutov, který je v podobné 
situaci a myslím, že se musíme 
okamžitě inspirovat, jinak nám 
tito „Chomutované“ opět skon-
čí na našich sídlištích, kde díky 
úspěšné privatizaci městských 
bytů za ceny i od 15 000,- Kč 
skončily v rukách různých pod-
nikatelů, kterým je prakticky 
jedno koho si tam ubytují, jed-
nak protože tam nebydlí a jed-

nak, aby nepřišly o peníze. Co se 
týká dalších opatření, město již 
konečně přijme další strážníky
a zřejmě nakoupí mobilní slu-
žebnu. Chtělo by to jistě podpořit
i represivními opatřeními ohled-
ně kontrol počtu osob na byt, 
pokud to lze upravit vyhláškou
a dalšími podobnými akcemi.

Ing. František Poživil
(SNK-ED)

Výsledek jednání se dá roz-
dělit na dva 
body. Pozi-
tivní je urči-
tě fakt, že se
o bezpečnos-
ti ve městě
a úloze měst-
ské policie 

jednalo. Druhou věcí je výsle-
dek jednání. Považuji za nešťast-
né, ale byla to daň atmosféře
v zastupitelstvu, že se schváli-
la jakási pojízdná služebna. Již 
se nikdo nezabýval, jak se bude 
řešit sociální zařízení, elektric-
ká přípojka či další technické 
záležitosti včetně zabezpečení 
proti vloupání. Hovořil jsem
s několika kolegy ze zastupitel-
stva, a ti s odstupem času mají 
podobný názor. Ale celá situa-
ce by se měla řešit v klidu, bez 
ohledu, kdo co navrhuje. Jsem 
pro, co jsem navrhoval již na 
minulém zastupitelstvu, aby 
se využil volný prostor po ho-
dinářství v Panelovém sídlišti
a zřídila se zde služebna měst-
ské policie. Ta by určitě slou-
žila nejen jako služebna, ale 
měla by i preventivní účinek, 
strážníci by měli v této problé-
mové lokalitě zázemí, dostatek 
prostoru by zde bylo i pro slu-
žebního psa. V potaz by se měl 
vzít i ten fakt, že největší pro-
blém je stále Panelové sídliště 
a iniciativa občanů pro zřízení 
služebny vyšla právě zde. Ne-
vidím důvod, aby v ní byla stá-
le služba, ale stačily by určité 
hodiny dopoledne a odpoledne 
a jinak by zde byla měla záze-
mí hlídka nepravidelně. Ob-
čané stejně oznamují události 
převážně telefonem a k tomu 
slouží operační strážník. Na 
jednání zastupitelstva jsem měl 
i další návrhy pro práci i posí-

lení městské policie. Jednalo se 
například o spolupráci městské 
policie s úřadem práce, kde by 
mohlo několik lidí formou ve-
řejně prospěšných prací plnit 
funkci dohledové služby měst-
ské policie. Mohli by samot-
ně působit u škol, u přechodů,
v „úředních hodinách“ na slu-
žebně v Panelovém sídlišti nebo 
by zde mohli být jako služba 24 
hodin denně, mohli by mít služ-
bu u kamerového systému a tím 
by se mohl operační věnovat 
pouze svoji práci. Samozřejmě 
by tato dohledová služba mohla 
působit i při pořádání velkých 
městských akcí, a se strážníkem 
vykonávat obchůzkovou službu. 
Tím bychom si vlastně navýšili 
stav strážníků mimo oficiální-
ho zvýšení o pět. Věřím, že se
o těchto návrzích bude na dub-
novém zasedání také hovořit. 

Oldřich Bubeníček (KSČM)

Město Bílina podpořilo sou-
sední Chomutov v jeho inici-
ativě proti neplatičům. Začaly 
vznikat obavy místních oby-
vatel, aby se nepřizpůsobiví 
obyvatelé Chomutova nezačali 
stěhovat například do Bíliny.

Po opatřeních v Chomutově 
a jiných měs-
tech, lze před-
pokládat, že 
se nepřizpůso-
biví obyvatelé 
začnou stěho-
vat do Bíliny 
a ucházet se 
o bydlení na 

Teplickém Předměstí. Proběhla 
jednání již v roce 2008 s vede-
ním RK Sever Plus s.r.o. Bílina 
a bylo dohodnuto, že za žádnou 
cenu nelze stěhovat cizí, pro-
blémové rodiny z jiných měst 
do Bíliny. Vedení RK Sever 
Plus Bílina souhlasilo a nyní 
také s tímto výsledkem jednání 
souhlasí. Vše bude záležet na 
tom, zda se to bude dodržovat 
a jak dlouho. Je nutné vyvolat 
další jednání s vedením RK Se-
ver Plus a přizvat i vedení měs-
ta Bílina.

Štefan Tomáš
Romský poradce, terénní

a sociální pracovník

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 

21.03. Praha - Dejvice
16.05. Praha - Dejvice

30.05. Liberec - aquacentrum, 
Ještěd, ZOO

27.06. Turnov -  zámek Sychrov
11.07. Příbram - zámek Hořovice

25.07. Drážďany
22.08. Dvůr Králové

- ZOO safari
29.08. Jičín - hrad Kost
05.09. Frýdlant - zámek,

rozhledna
Září - říjen

Kralovice – houby  (dle zájmu)
19.09. Litoměřice - zahrada Čech

07.11. Praha - Dejvice
28.11. Drážďany

12.12. Praha – Dejvice
19.12. Praha – Dejvice

Zájezdy 2009Zájezdy 2009

Bezpečnost se stala hlavním tématem poslední doby 
po událostech, které Bílinou opět zahýbaly. To, že je 
potřeba konečně jednat, se shodli zastupitelé již na 
únorovém zasedání a bezpečnost ve městě bude zřej-

mě i hlavním tématem dubnového zastupitelstva. 
Schvalovat by se měla pojízdná služebna městské poli-
cie. Oslovili jsme lídry jednotlivých politických klubů, 
jak se na bezpečnost města dívají a jak by jí řešili.

ODS, Lira a ČSSD se k problému neyjádřily
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kodobého zaměstnání a dobrovol-
nické služby, možnosti zachování 
pracovních dovedností u osob 
dlouhodobě setrvávajících ve sta-
vu hmotné nouze.

V Německu pořádají 
sbírku na kostel

Dobrovolnou sbírku na kostel 
sv. Prokopa v Mukově uspořádali 
bývalí rodáci v Německu. V mni-
chovské bance bylo na základě 
iniciativy Dr. Karla Heinze Platti-
ga, světově uznávaného odborní-
ka v oblasti fyziologie a Haralda 
Hauptvogela zřízeno konto s po-
čátečním vkladem od společenství 
Ackermann Gemeinde z jižního 
Tyrolska. 

Životní podmínky 2009
V těchto měsících provádí Čes-

ký statistický úřad výběrové šet-
ření v domácnostech po celé ČR. 
Smyslem šetření je získat repre-
zentativní údaje o ekonomickém 
a sociálním postavení českých 
domácností a jejich životních 
podmínkách potřebné pro usměr-
ňování sociální politiky státu, její 
hodnocení pro výzkumné účely 
i mezinárodní srovnání v rámci 
EU.

Vlastní šetření proběhne do 10. 
května 2009 prostřednictvím spe-
ciálně vyškolených tazatelů.

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)

Tak se také stalo a zlepšení na 
sebe nenechalo dlouho čekat. 
Začátečníci se lepšili každou ho-
dinou, pokročilí získávali stále 
více jistoty. Počasí nám celkem 
přálo, občas vyzkoušelo naši 
odolnost sněžení, jindy mráz 
nebo hluboký sníh. I s těmito 
nástrahami jsme se ale dokázali 
vyrovnat.

Tato forma kurzu byla náhradní 
variantou za neuskutečněný tý-
denní výjezd do Krkonoš. Díky 
ušetřeným nákladům za ubyto-
vání a stravu mohl být kurz do-
stupný více zájemcům. Lyžaři 
bez vybavení mohli, stejně jako
v Krkonoších, využít nabídku 

V průběhu několika únorových 
dnů měla možnost řada žáků ze 
ZŠ Lidická vyzkoušet a zdoko-
nalit své lyžařské umění ve stře-
disku Mikulov.

INZERCE 0609/BZ

ZŠ Lidická lyžovala na Bouřňáku

skiservisu a za přijatelný obnos 
si vybavení půjčit. 

Celou akci by však nebylo 
možné uskutečnit bez finanční-
ho přispění města. Mnozí rodiče 
však ani na tyto podmínky nere-

agují a výcvik se jim zdá příliš 
drahý nebo zbytečný. Věřme, že 
příklad této povedené akce je 
přesvědčí o opaku. 

Za ZŠ Lidická
Mgr. Martin Sýkora

Závody se konaly v Praze. Sku-
pina Caviky ve smíšené kategorii 
obsadila krásné druhé místo a sku-
pina Cik – Cak  o vlásek nedosáhla 
na medailové umístění a skončila 
na 4. místě v kategorii 14 – 18 let. 
Gratuluje. (ryj)

Skupiny Caviky a Cik – Cak 
se v sobotu 21. února 2009 
zúčastnily závodů pořáda-
ným Českým svazem aero-
biku – Open Aerobik Team 
Show.

A je tu další úspěchA je tu další úspěch

ZŠ Lidická lyžovala na Bouřňáku

Ilustrační fotoIlustrační foto

Skupina Caviky
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Dopis majora Kouta sto-
nožkovým dětem na ZŠ 
Aléskou, které na dálku 
pomáhají dětem ze zemí 
postižených válkou

Vážená paní učitelko, milé stonož-
kové děti z Bíliny, všechny Vás moc
a moc pozdravuji. Můj dnešní po-
zdrav je však zároveň i posledním 
pozdravem z afgánského Logaru, 
který po šesti měsících zanedlouho 
opustím. Byly to dlouhé měsíce plné 
nového poznání a života v úplně ji-
ném prostředí než jaké je to naše 
středoevropské. Jsem také rád, že 
společně s Vámi se podařilo pomoci 
i místním dětem. Ze školního stonož-
kového stanu se zanedlouho potěší 
děti v obci Bidak a také před několika 
dny do Logaru dorazily nové součást-
ky na spící „stonožkovou sanitku“. 
Až jí šikovné ruce našich mechani-
ků, určitě naši nástupci budou u toho
a o dalších osudech sanitky budeme 
všichni informováni. Děkuji Vám za 
krásné obrázky, které jste věnovali 
„probuzení“ naší sanitky, která bude 
sloužit dětem ve městě Mohammad 
Agha (40 km jižně od Kábulu - hlav-
ního města Afghánistánu).

Už se moc a moc těším domů a tě-
ším se samozřejmě i na Vás stonožko-
vé děti. Již dnes se těším na společnou 
cestu s paní Bělou k Vám do Bíliny. 
Přeji Vám všem krásné jaro a mnoho 
potěšení společně se Stonožkou.

Zdraví a vzpomíná
stonožkový major Karel Kout

Střípky
z Bíliny

Major Karel KoutMajor Karel Kout

Agendy ochrany přírody, kra-
jiny a státní správy lesů má 
na starost paní Lenka Hořejší, 
tel.: 417810875

S oddělením ochrany pří-
rody a krajiny přichází bílin-
ská veřejnost do styku zejména
v oblasti takzvané samosprávy, 
která se zabývá mimo jiné i po-
volováním kácení dřevin (stro-
my a keře) na území města Bíli-
ny. Postup při povolování kácení 
dřevin respektive postup při po-
dání žádosti o povolení kácení 
dřevin je popsán v § 8 vyhlášky 
MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Kdy 
a za jakých podmínek je nebo 
není povolení ke kácení třeba je 
uvedeno v §8 odst.1 – 4 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny ( dále jen zákon 
). Nejčastěji ale jsou informace 
týkající se problematiky kácení 
dřevin poskytovány občanům 
přímo nebo telefonicky. 

S dalšími činnostmi vyko-
návanými v rámci státní sprá-
vy, které jsou popsány v §§ 76
a 77 zákona, již bílinští občané 
přichází do styku jen okrajově 
anebo vůbec ne. Státní správa je 
vykonávána na celém správním 

území města Bíliny jako obce 
s rozšířenou působností. Jed-
ná se o území obcí Hostomice, 
Hrobčice, Ledvice, Ohníč, Svě-
tec, Lukov a Měrunice. Jen pro 
ilustraci se jedná např.o vyhla-
šování památných stromů, po-
volování umístění staveb z hle-
diska ochrany krajinného rázu, 
povolení zásahů do význam-
ných krajinných prvků, obecná 
ochrana chráněných živočichů 
apod. 

Oddělení státní správy lesů 
komunikuje převážně s majiteli 
lesních pozemků na správním 
území města Bíliny. Jeho čin-
nost je popsána v §48 zákona
č. 289/1995 Sb. o lesích. 

Agendy státní správy ochra-
ny ovzduší, státní správy mys-
livosti a veterinární péči má na 
starost paní Petra Jurašíková, 
tel.: 417810874

V rámci agendy státní sprá-
vy ochrany ovzduší přijímá 
zdejší orgán roční hlášení o pro-
vozu malých a středních zdrojů 
znečišťování ovzduší. Sledova-
ná oblast zahrnuje vedle Bíliny 
i obce Hostomice, Ohníč, Svě-

tec, Ledvice, Lukov, Štěpánov, 
Měrunice a Hrobčice. Z hlášení 
provozoven malých zdrojů zne-
čišťování na území města Bíli-
ny a dále provozoven středních 
zdrojů na území všech výše uve-
dených obcí včetně Bíliny je vy-
počítán a rozhodnutím stanoven 
poplatek za toto znečišťování 
ovzduší. Orgán dohlíží na do-
držování zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší.

V rámci agendy státní správy 
myslivosti zdejší orgán vydává 
lovecké lístky pro občany České 
republiky i cizí státní příslušní-
ky, rozhodnutím uznává honit-
by, dále pro jednotlivé honitby 
ustanovuje myslivecké hospodá-
ře a myslivecké stráže, celkově 
dohlíží na dodržování zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 

Zdejší orgán státní správy ve 
věcech veterinární péče přijímá 
podněty ohledně týrání zvířat,  
které následně  předává  Krajské 
veterinární správě k prošetření. 
Ve spolupráci s městskou policií 
zajišťuje odchyt a umístění tou-
lavých psů či koček do útulku. 

Bc. Tomáš Pulchart

Městský úřad Bílina-Odbor životního prostředí - II. díl

INFORMACE O VÝŠI POHLEDÁVEK ZA ODPAD

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.

V roce 2008 se na poplatku za odpad vybralo 6 780 603,48 Kč, což je o 173 395,03 Kč více než v roce 
předchozím. Přesto jsme k datu 31. 12. 2008 evidovali 4 838 dlužníků s celkovou výší pohledávek 12 058 
175,- Kč, včetně penále. Penále tvoří 50 % předepsané výše poplatku.

Platební morálka poplatníků 
místního poplatku za odpad, 
který je v Bílině vybírán od 
roku 2002, se rok od roku zlep-
šuje, stále je však hodně těch, 
kteří své dluhy nevyrovnali.

Výše pohledávek nás v září 
2007 přiměla vytvořit pracovní 
místo přímo na vymáhání dlu-
hů na tomto místním poplatku. 
Za část roku 2007 a následně 
rok 2008 tento pracovník vy-
dal 1 493 předexekučních vý-
zev a 344 exekučních příkazů. 
Postup k vymáhání pohledávek 
je přesně stanoven zákonem
č. 337/1992 Sb. o správě daní
a poplatků, v platném znění
a je administrativně velice nároč-
ný. Od září 2007 a během roku 
2008 byli předexekuční výzvou 
obesláni „zapřísáhlí“ dlužníci, 
kteří se zcela vyhýbali zapla-
cení poplatku už od roku 2002

a tento krok měl úspěch. Zapla-
tily se dluhy ve výši 507 589,- 
Kč. Přistoupením k exekucím 
mělo vliv na snížení celkového 
dluhu o částku 1 492 081,- Kč. 
Exekuce jsou rozpracované, 
další vymožené finanční pro-
středky jsou na cestě a v těch-
to krocích budeme pokračovat, 
dokud si občané neuvědomí, že 
svoje daňové povinnosti si musí 
plnit. Jen za necelé dva měsíce 
roku 2009 se činností tohoto 
pracovníka snížil počet dluž-
níků o 280 a pohledávky o 311 
000,- Kč.

Mimo kroky směřující k vy-
možení pohledávek, jsme již
v září 2005 zřídili, pro zvýšení 
komfortu poplatníků, příjmové 
pokladny přímo v budově rad-
nice, kde se poplatníci mohou 
registrovat, oznámit změnu 
bydliště, narození, či úmrtí čle-

na rodiny a hlavně poplatky bez 
dalšího navyšování o poplatky 
za provedenou službu, uhradit. 
Tyto pracovnice jen za rok 2008 
vydaly 7 433 platebních výmě-
rů poplatníkům, kteří svou po-
platkovou povinnost v termínu 
nesplnili a vyhotovily celkem 
8 272 pokladních dokladů na 
platbu v hotovosti. Zřízení po-
kladen má na poplatníky dobrý 
vliv. Komunikace na pokladně
a osobní působení na poplatníky 
přináší také výsledky v tom, že 
dlužníci, samozřejmě ne všich-
ni, začínají ke svým závazkům 
přistupovat zodpovědněji a své 
dluhy začínají platit – třeba i ve 
splátkách. Placení ve splátkách 
se pracovnice pokladen nebrání. 
Mají zájem na přijetí jakékoliv 
částky, která přispěje ke snížení 
dluhu. 

Blanka Peterová, VFO

Hnutí „Na vlastních nohou“ je 
uznáváno jako zcela dobrovolná 
humanitární a mírová organizace, 
v níž děti pomáhají jiným dětem.  
Bylo založeno roku 1990 Češkou 
žijící v Norsku paní Bělou Jensen.

V hnutí pracují dnes tisíce dětí
a stovky učitelů v českých školách. 
I na Slovensku, v Norsku, Polsku, 
a v Kanadě zapustilo své kořeny. 
Děti malují vánoční přání, získávají 
fi nanční prostředky organizová-
ním Stonožkových týdnů, pořádají 
sbírky na pomoc nemocným a po-
stiženým dětem v Česku i v jiných 
zemích světa.
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Pozor na zloděje
v obchodech

Bílinští policisté PČR krátce 
po činu zadrželi mladého muže 
z Bíliny, který se pokusil vytrh-
nout kabelku starší paní u potra-
vin ul. Teplická v Bílině, avšak 
ta si jí pevně držela a proto po-
škozenou povalil na zem a poslé-
ze kabelku odcizil, a z místa činu 
uprchl. Díky popisu, který uved-
la poškozená a i díky svědectví 
místního občana se pachatele 
podařilo vypátrat mezi nedale-
kými garážemi. Kabelka byla
i s věcmi vrácena poškozené, 
přičemž jí nalezl svědek, neboť 
se jí pachatel při útěku zbavil. 

Mladík je stíhán policejním or-
gánem PČR KŘP ÚO SKPV 
Teplice pro trestný čin loupeže
a hrozí mu trest odnětí svobody 
od jednoho do pěti let, trestní stí-
hání je vedeno na svobodě.

Policistům PČR v Bílině se 
podařilo krátce po činu zadržet 
pachatele krádeže kabelky, kte-
rou měla přes rameno starší paní
u prodejny Plus v Bílině, přičemž 
využil její nepozornosti a za po-
moci kuchyňského nože přeřízl 
ramenní pás; a poté uprchl do 
centra města. Kabelka se všemi 
věcmi byla vrácena poškozené. 
Jmenovaný je stíhán policejním 

orgánem PČR KŘP ÚO VS OOP 
Bílina ve zkráceném přípravném 
řízení pro trestný čin krádeže
a hrozí mu trest odnětí svobody 
do dvou let. U pachatele se ne-
jednalo o první konflikt se záko-
nem.

Pozn.: „PČR KŘP ÚO SKPV 
Teplice“ = Policie České repub-
liky, Krajské ředitelství policie, 
Územní odbor služby kriminální 
policie a vyšetřování Teplice.

„ÚO VS“ = Územní odbor 
vnější služby

Policie ČR radí:  Je třeba dá-
vat si pozor na své osobní věci, 

zejména v místech vyšší kon-
centrace osob jako jsou prodej-
ny Tesco, Plus a Lidl, a to jak 
uvnitř, tak před nimi. Pachatelé 
využívají i chvilkové nepozor-
nosti. Následky pro poškozené 
jsou o to horší, že jim vznikne 
škoda nejen na odcizené hoto-
vosti, ale v nejednom případě 
pachatel stihne buď vybrat fi-
nanční hotovost na kreditní kartu 
nebo s ní provede bezhotovostní 
platbu. Proto v žádném případě 
nenechávejte poznamenaný PIN 
v peněženkách ani na jiném mís-
tě v kabelce.

R. Kaňák, PČR Bílina

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BÍLINA s.r.o.
Litoměřická 904, 418 01  Bílina, tel. 417 822 234, www.sportbilina.cz

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

NA PRONÁJEM RYCHLÉHO
OBČERSTVENÍ V AREÁLU

TENISOVÝCH DVORCŮ
Předpokládané zahájení činnosti: 14. 4. 2009.

Celková výměra činí 40,5 m2

Požadavky:  odborná způsobilost pro vedení
  restauračních zařízení (živnostenský list)
  půlroční nájemné minimálně 6 879,- Kč
  + služby
  provozování občerstvení po celou dobu  
  sezóny (přibližně od 15.4. do 15.10.)
  smlouva na dobu neurčitou s výpovědní  
  lhůtou 3 měsíce
  při více uchazečích se stanoví výše
  nájemného podle nejvyšší nabídky
  zájemců
  vybraný zájemce je povinen před podpisem  
  smlouvy zaplatit pronajímateli kauci
  ve výši čtvrtletního nájemného,
  které bude použito na úhradu nedoplatků
  a případných škod

Písemné nabídky přijímáme nejpozději
do 25. 3. 2009 na adrese:

Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o.
Litoměřická 904, 418 01  Bílina

Na obálku uveďte: VŘ – občerstvení tenis

Výběrové řízení se bude konat
v pondělí 30. 3. 2009, v 8:00 hod.

na zimním stadionu v Bílině,
Litoměřická 904, kancelář jednatele.

Informace na tel. č.: 417 822 234

Policie ČR v Bílině 

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

Vzpomínáme

PAMĚTNÍCI, POMOZTE!
U příležitosti nadcházejícího 80. výročí hudebního 
školství v Bílině se vedení Základní umělecké školy 
Bílina obrací na pamětníky, kteří by mohli zapůjčit 

materiály mapující život hudební školy
od roku 1929 do konce 80. let.

Za pomoc děkuje Jiří Kopa, ředitel ZUŠ Bílina

S láskou v srdci vzpomínají děti Marie, Jiří,

Ivana, Libuše a Miroslav s rodinami. Vnoučata

a pravnučka Terezka a všichni, kdo ji znali.

Odešla jsi bez slůvka rozloučení
tak náhle, že k neuvěření.

Dne 18. 3. 2009 uplyne rok plný smutku,

kdy nás navždy opustila paní

MARIEMARIE
POLÁČKOVÁPOLÁČKOVÁ
Z Bíliny.
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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

Vůně dálek a rozmanitých květů na vás dýchne při prohlídce Vý-
stavní síně U kostela, kde vystavuje své fotografi e teplický rodák 
MUDr. Petr Hubáček.

Foto: Irena Štrálová

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

V celkově nevýrazném zele-
nošedém  zbarvení vystupuje 
několik pravidelně a symetricky 
rozmístěných výrazných tma-
vých skvrn a projevuje se  s růz-
nou  intenzitou i zelená skvrna 
v týlu.  Úplně opačný efekt než 
maskování vytváří břišní strana 
těla. Břicho žabky svými nepra-
videlnými ostře ohraničenými 
žlutooranžovými skvrnami na 
modročerném pozadí má naopak 
potenciálního nepřítele zastrašit 
a žabka jej ukáže při každém 
ohrožení pomocí zvláštního 
kolébkovitého postoje nebo se 
zcela převrátí na záda. Důležitý 
rozdíl oproti příbuzné a podobné 

kuňce žlutobřiché, která v na-
šich krajích nebyla nalezena, je 
poměr mezi skvrnami a pozadím 
na břichu. U kuňky žlutobřiché 
jsou tmavé skvrny na oranžovém 
až žlutém pozadí u naší kuň-
ky obecné (dříve též ohnivé) je 
tomu naopak - na tmavém poza-
dí jsou světlé skvrny. Rozdíly ve 
velikosti mezi samci a samicemi 
nejsou tak výrazné jako u jiných 
českých žab. Pozoruhodná je
u těchto žab oční zřítelnice, kte-
rá je velmi variabilní  a má  tvar 
srdíčka nebo trojúhelníku posta-
veného na jeden roh. Od mla-
dých ropuch se kuňky odlišují 
zbarvením břicha a absencí ka-
rotid – jedových žláz za očima. 
Na druhou stranu jsou schopny 
při ohrožení vylučovat jed ce-
lým povrchem těla. Tento jed je 

Žijí tady s námi: kuňka obecná
Kuňka obecná (Bombina bombina) je  malá, spíše oválná  velmi nenápad-
ná žabka dorůstající 5 cm. Přes svůj místy hojný výskyt na Bílinsku často 
uniká pozornosti.

Kuňka obecná z předpolí povrchového lomu Bílina
zhoubný především pro ostatní 
obojživelníky, jejichž kůže je 
v kontaktu s vodou ve které se 
vyskytují kuňky. Takže se nedo-
poručuje při záchranných akcích 
přenášet spolu s kuňkami v jed-
né nádobě jiné obojživelníky. 

 Život kuňky probíhá ve vodě 
nebo v jejím těsném okolí, pou-
ze zimování se odehrává na sou-
ši pod kameny nebo v různých 
děrách v zemi. Páření probíhá 
v mělkých vodních nádržích již 
v dubnu a někdy se i opakuje
v červnu. Kuňka loví drobné 

bezobratlé živočichy, po kterých 
se vrhá prudkými výpady. Samci 
kuněk se ozývají krátkým opa-
kovaným houkáním (hu-hu-hu), 
odděleným delšími pomlkami.

 Jedná se o druh ohrožený. Na 
Bílinsku se podařilo tuto žabič-
ku hojně odchytávat při záchran-
ných akcích v předpolí Dolu 
Bílina a na výsypce Pokrok a je 
známa z Braňan. Není rozšířena 
ve vyšších polohách, což odpo-
vídá faktu, že se jedná o typicky 
nížinnou žábu. 

K. Mach

Své fotografi e vystavoval ne-
jen ve svých rodných Teplicích, 
ale Děčíně a Praze.

Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout průřez fotografi í po-
řízených na cestách po Evropě, 
Jižní a Střední Ameriky. Snímky 
zachycují místní faunu a fl oru, 
zajímavé pamětihodnosti a do-
morodé obyvatelstvo.

Naopak v Galerii Pod věží 
jsou zachyceny přírodní detaily 
vody, kamene nebo písku.

(lal)

Fotografi e pohledem lékařeFotografi e pohledem lékaře

Foto: P. HubáčekFoto: P. Hubáček
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Fotoreportáž z divadelního plesu 
Václava Webera

Jako jedna z pěti drah v České 
republice umožňuje, aby se na ní 
auta proháněla jak v jednom, tak 
i v druhém směru. Automodelá-
ři při DDM Bílina se pravidelně 
účastní závodů a vždy obsazují 

místa v první půlce tabulky. 
V DDM Bílina se automodelá-

ři scházejí vždy ve čtvrtek od-
poledne.

Vlasta Vébr
mediální zástupce DDM Bílina

Automodeláři při DDM Bílina se mohou pyšnit tím, že jejich 
autodráha je dlouhá 28 metrů a má 4 dráhy, disponuje repub-
likovými parametry což znamená, že se na ni mohou jezdit re-
publikové závody.

V DDM MAJÍ UNIKÁTNÍ AUTODRÁHUV DDM MAJÍ UNIKÁTNÍ AUTODRÁHU

UPOZORNĚNÍ
V období

od 25. 3. do 31. 3. 2009

NEBUDE MOŽNÉ
podávat žádosti o vydání 

e-pasů ani předávat
vyhotovené e-pasy

(z důvodu přípravy nového systému 
– zavedení otisků prstů do CD)

Systém bude obnoven
od 1. 4. 2009
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NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, K ZAMYŠLENÍ…

Dne 4. 3. 2009 proběhlo mimo-
řádné  zasedání zastupitelstva Města 
Bíliny, které vyvrcholilo hlasováním 
zastupitelstva o přidělení prostřed-
ků na vybudování a provoz muzea
v Bílině. Zařazení prostředků týka-
jících se budování a provozu muzea 
v Bílině do rozpočtu města pro rok 
2009 bylo jediným bodem zasedání, 
protože na svém předchozím řád-
ném zasedání zastupitelstvo řešení 
tohoto bodu vyřadilo z jednání.

Zasedání zastupitelstva bylo
z výše uvedeného důvodu „oboha-
ceno“ téměř hodinovou přednáškou 
Ing. Karla Macha PhD., předsedy 
správní rady obecně prospěšné spo-
lečnosti Muzeum Bílina, založené 
před rokem Městem Bílina a Bílin-
skou přírodovědnou společností. 
Přednáška měla formu počítačové 
prezentace a jejím cílem bylo vy-
světlit zastupitelům představy vede-
ní o.p.s. Muzeum Bílina informace
o založení, podobě, fungování a fi -
nancování muzea v Bílině. Presenta-
ce si tedy vzala za úkol objasnit, proč 
je potřeba muzeum v Bílině založit, 
jaké a kde by mělo být, kteří lidé se 
nabízejí jako garanti jeho vzniku
a kolik je potřeba na opravu inte-

riéru budovy budoucího muzea
a kolik je potřeba na provoz v růz-
ných variantách režimu provozu. 
Osvětlen byl také celý vývoj od za-
ložení o.p.s. před rokem. Vize muzea 
byla zastupitelům formulována jako 
nabídka, nikoli požadavek.  Po skon-
čení přednášky byl dán prostor pro 
diskusi a otázky na přednášejícího. 
Bohužel se ukázalo, že v rozpravě 
více než o muzeum jde o řešení spo-
ru dvou či více zastupitelských sku-
pin, nepochopení věci, závist, snahu 
se za každou cenu zviditelnit, snahu 
vyloučit ze hry další možný odtok 
peněz z městského rozpočtu, který 
by mohl omezit jiné aktivity podpo-
rované jednotlivými zastupiteli. Byl 
použit rovněž strašák fi nanční krize 
a o.p.s. byla vytýkána nedostatečná 
aktivita při získávání fi nancí mimo 
rozpočet města, přestože za uplynulý 
rok o.p.s. z jiných zdrojů získala vět-
ší částku než z městského rozpočtu.  
Po skončení této, většinou bohužel 
velmi nevěcné a trapné rozpravy ne 
nepodobné rozpravám v českém par-
lamentu došlo k hlasování. Nejprve 
zastupitelstvo města schválilo přidě-
lení 1 059 000,- Kč na rekonstrukci 
interiéru budovy Vrchlického 270

o potřebný jeden hlas. Následné 
hlasování rozhodlo o nepřidělení 
požadovaných prostředků na pro-
voz muzea v objemu 387 000,- Kč. 
Takový výsledek hlasování sice 
umožňuje opravit interiér budo-
vy, která je majetkem města, ale 
vylučuje jeho fungování. Tím 
pádem celá rekonstrukce postrá-
dá smysl. Průběh a styl rozpravy
a výsledek hlasování podle vedení 
Bílinské přírodovědné společnosti 
bohužel potvrdil obavu z toho, že 
Město Bílina v čele se stávajícím za-
stupitelstvem, přes všechny projevy 
o přání ve městě muzeum vybudo-
vat a předchozí sliby o podpoře, není 
dnes ani do budoucna spolehlivým 
partnerem Bílinské přírodovědné 
společnosti při budování muzea
v Bílině. Existence muzea totiž ne-
může stát na okolnosti, že opakovaně 
bude takový problém se získáváním 
i minimálních prostředků na provoz. 
Ostatní kulturní a vzdělávací institu-
ce ve městě takový problém nemají
a prostředky na jejich provoz jsou 
přidělovány bezproblémově, aniž 
by tyto instituce získávaly něja-
ké podstatné prostředky z vněj-
ších zdrojů. Spolehlivý partner je 

mimo jiné velmi důležitý nejen
z důvodu zajištění provozu muzea, 
ale rovněž pro zajištění exponátů 
do muzea a dalších dotací. Ne-
lze totiž získávat dotace, granty
a sponzorské dary z jiných zdrojů za 
situace, kdy není zajištěn základní 
provoz, na který dotace neexistují
a není zřejmé, že město zaručí do 
budoucna alespoň příspěvky k dota-
cím z jiných zdrojů nebo předfi nan-
cování projektů. Ze stejného důvodu 
nelze očekávat ani přísun exponátů 
ať ve formě darů nebo zápůjček. 
Každý si rozmyslí, zda svoje obtíž-
ně a dlouhodobě získávané sbírkové 
předměty svěří instituci, která nebu-
de zárukou dlouhodobého uskladně-
ní a vystavování těchto předmětů. 
Bílinská přírodovědná společnost, 
proto v důsledku usnesení zastupi-
telstva oznámila úmysl odstoupit od 
spolupráce s městem v rámci Muzea 
Bílina o.p.s.

Bílinská přírodovědná společnost 
děkuje za spolupráci a podporu 
starostovi a místostarostovi města
a dalším zastupitelům, kteří její sna-
hu o založení muzea v Bílině pod-
pořili.  Ing. K.Mach Ph.D.

– předseda Bílinské

Prohlášení Bílinské přírodovědné společnosti o.s. k situaci muzea  v Bílině

Zastupitele, ale nezajímali ani cí-
le, ani jeho přínos. Nakonec proč by 
měl? Vždyť cíle i přínosy znají, by-
li u toho, když se v listopadu 2007 
uzavírala zakládací smlouva mezi 
městem a Bílinskou přírodovědnou 
společností. Jediné co je zajímalo, 
byly platy budoucích zaměstnanců. 
Padla i slova o současné fi nanční 
krizi, a že by se mělo šetřit. O tom, 
že by vznikla nová pracovní místa, 
po kterých volá právě dnešní krize, 
se mlčelo. Muzeum přitom vzniklo 
spojením Přírodovědné společnosti
a městem Bílina, proto si právem 
zaslouží jeho podporu a to nejen 
proto, že zde najdou práci lidé, 
kteří spíše než penězi jsou moti-
vováni touhou prezentovat unikát-
nost Bílinska. Zastupitelstvo pro 
jistotu neschválilo muzeu částku 
pokrývající provozní náklady ve 
výši 387 340,- Kč na tento rok.
Z toho na mzdy bylo z této částky 
vyčleněno celkem 119 tisíc korun. 
O tuto částku by se podělil pro-
vozní (8 tis./měsíc), odborný pra-
covník (10 tis./měsíc) a uklízečka 

(5 tis./měsíc) hrubého. Ze zbýva-
jících 3 500,- Kč by se zaplatilo 
školení personálu a případné ces-
tovní náklady. Alespoň tak se píše
v předloženém materiálu.

Upřímně, pracovat za takovéto 
peníze chce skutečně jen nadšenec. 
Chce to opravdu nadšení pro věc, 
aby mohla vzniknout instituce,
o které se ví, že nepřináší materi-
ální požitky, ale spíš obohacuje 
kulturně. Jak na zastupitelstvu řekl 
Karel Mach: „Bílina je svými ar-
cheologickými nálezy unikátní. Ni-
kde ve světě nenajdeme tak bohatou
a rozmanitou sbírku exponátů.“ 
Nejde jen o archeologické nálezy. 
Teplické muzeum má v depozitáři 
uložené historické dokumenty, kte-
ré patří Bílině, jako jsou například 
kroniky, knihy a různé historické 
dokumenty, které po staletí vzni-
kaly jako doklad o životě našich 
předků, našeho města. 

Vedení města by mělo mít zájem 
na tom prezentovat bohatou histo-
rii Bíliny nejen návštěvníkům, ale 
i občanům, u kterých by tím po-

sílilo patriotismus. Proto vypadá 
trochu podivně, když najednou od 
projektu muzea dávají zastupitelé 
ruce pryč. Nakonec, kdo jiný by 
měl pomoci než město jako partner
a vlastník budovy? Muzeum ne-
jen, že zachrání chátrající budo-
vu, ale také cenné dokumenty
o naší historii vrátí do Bíliny, kam 
patří. Proč by doklady o bohaté his-
torii Bíliny a okolí měly vystavovat 
v Teplicích? Proč by historie Bíli-
ny měla zapadat vedle dokumentů 
propagujících Teplice? Proč se má-
me neustále prezentovat jako před-
městí Teplic. Proč? Protože tu není 
politická vůle? Na druhou stranu té 
vůle není potřeba mnoho, nadšení 
patrioti a zároveň zakladatelé mu-
zea se s nadšením sobě vlastním 
o výsledek postarají, ale potřebují 
podpořit. 

Rozprava o muzeu trvala dlou-
ho a její představitelé museli čelit 
otázkám i nesmyslným výpadům. 
Je pochopitelné, že představitelé 
města mají obavu o vložené in-
vestice, ale zárukou jim jistě může 

být sama Bílinská přírodovědná 
společnost, která nejenže má dob-
ré výsledky, ale i zvučné jméno po 
celé ČR. Není toto již dostatečnou 
zárukou? Trochu kocourkovsky 
pak vypadá, když naše zastupitele 
o peníze (a nemalé) žádají orga-
nizace, které nikdo nezná (až na 
dva nebo tři zastupitele). A věřte, 
že tyhle společnosti (na rozdíl od 
přírodovědné) se nemusejí hodinu 
představovat. Budiž městu připsá-
no ke cti, že alespoň opravu budo-
vy, ve které muzeum sídlí, opraví. 
Zastupitelé na mimořádném zase-
dání schválili částku ve výši zhruba 
jednoho milionu korun na opravy 
budovy. Je spravedlivé zmínit, že 
o úklid po stavebních pracích se 
určitě postarají dobrovolníci. Opra-
vená budova, uklizená dobrovolní-
ky, ale musí mít z čeho fungovat,
a tak pokud nebude na provozní 
náklady, muzeum stejně jen tak 
neotevře.

Trochu komicky pak působí fakt, 
že město se muzeem „chlubí“ tu-

Skončí historie Bíliny v koutě teplického muzea?
Poslední zasedání zastupitelstva, které proběhlo 4. března bylo svoláno jen proto, aby schválilo fi nanční podporu bílinského muzea na rok 
2009. Na zastupitelstvo se dostavil i zakládající člen O.p.s. Muzeum Bílina a předseda Bílinské přírodovědné společnosti Ing. Karel Mach 
Ph.D., který podrobně představil zastupitelům historii i cíle muzea v Bílině.

dokončení na str. 11

přírodovědné společnosti
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ristům na informační tabuli na Mí-
rovém náměstí. A co je ještě lepší, 
turisté by rádi do muzea zašli, což 
potvrzují  pracovnice Infocentra, 
totiž na muzeum se tady ptalo již 
zhruba 60 turistů. A tak musíme 

doufat, že nejen turisté, ale i my
a naše děti, se jednou do NAŠEHO 
muzea podíváme. Musíme doufat, 
že naši zastupitelé jednou pochopí, 
že není nic podezřelého na nadšení 
pro věc bez nároku na milionové 
honoráře. Musíme doufat, že jed-

nou lidé na radnici pochopí, že pro 
tyhle lidi je tou největší odměnou 
hrdost občanů na své město. A tak 
mě napadá, neměli by hrdost obča-
nů na své město podporovat právě 
naši zastupitelé?  
 Lada Laiblová

Skončí historie Bíliny v koutě teplického muzea?

Lidé většinou hodnotí své volené zástupce podle toho, kolik „dobrého“ se za jejich působení založilo, po-
stavilo, opravilo… Pravdou přitom je, že právě schvalování těchto věcí je pro politiky na všech úrovních 
tou nejsnadnější činností.

pokračování ze str. 10
Reakce na bol-

ševické sténání
Dovolím si s dovolením rea-

govat na článek pana Oldřicha 
Bubeníčka v minulém čísle Bí-
linského zpravodaje s názvem 
„Kam kráčíš bílinské zastupi-
telstvo“ s konstatováním, že 
pokud by nestoudnost mohla 
močit, pan Bubeníček se už po 
několikáté utopil v chcankách.  

Tento příspěvek byl absolutně 
o ničem a nesl se v tom duchu, 
že pokud není o čem psát, napí-
še se alespoň nějaká hovadina. 
Správně pan Bubeníček uvádí, 
že se blíží komunální volby,
a tudíž takovýchto hovadin
z jeho pera se nejen v Bílin-
ském zpravodaji bude vyskyto-
vat daleko více.  

Již zmíněný článek je posta-
ven na bolševické ukřivdě-
nosti, která pana Bubeníčka 
neopustila ani téměř po třech 
letech, protože pořád nedokáže 
pochopit, že není členem rady 
města, když po celá léta v tom-
to orgánu byl. Dále se zde vy-
skytují hlášky a náznaky, které 
jsou polosmyšlené či smyšlené 
úplně, a které mají pouze vyvo-
lat u lidí zášť vůči současnému 
vedení města a dalším konkrét-
ním lidem. Takovéto způsoby 
se samozřejmě od komunisty 
očekávají, protože toto děla-
jí komunisti i na parlamentní 
úrovni, což je pro jejich poli-
tiku charakteristické, z čehož 
vyplývá, že komunisti jsou jak 
v Bílině tak ale i v ČR absolut-
ně k ničemu. Pokud toto všech-
no shrnu, nezbývá nic jiného 
než konstatovat, že tato strana 
důchodců je horší než Svědci 
Jehovovy s ostatními sektami 
dohromady.

Na závěr: Vůbec neočeká-
vám, že by pan Bubeníček 
přestal psát účelové hovadiny, 
na to má samozřejmě kdoko-
liv právo a Bílinský zpravodaj 
by měl mít povinnost je vždy 
otisknout, ale domnívám se, že 
by bylo efektivnější psát pro 
své příznivce do komunistic-
kých Haló novin a v BZ neza-
bírat místo.        

Michal Mlej, člen Rady 
Města Bílina

Názory zde zveřejněné
nemusejí nutně vyjadřovat

stanovisko a postoj redakce. 
Za obsah článku zodpovídá 

výhradně uvedený autor.

Pro zastupitele není nic jednoduš-
šího, než vycházet vstříc význam-
ným skupinám potencionálních vo-
ličů, osobně se jich stav veřejného 
rozpočtu nijak nedotýká. Když už se 
všechna hotovost utratí, ještě si lze 
půjčit. Nic jim nebrání postupovat 
podle těchto zásad: „Hlavně, ať jsou 
za našeho působení lidé spokojení
a příště nás zase volí, co si s „vybyd-
leným“ majetkem města počnou na-
ši následovníci, nás vlastně nemusí 
trápit. Většinu občanů detaily hos-
podaření stejně nezajímají.“ 

Tento přístup bylo možné uplatnit 
i při schvalování muzea v Bílině. 
Neřešit dopředu všechny náležitosti, 
které jsou s jeho provozem spojené, 
neklást nikomu ze zúčastněných 
nepříjemné otázky, ale naopak, vše 
co nejhlasitěji podpořit a těšit se ze 
zisku další skupiny příznivců, která 
svou spokojenost jistě vyjádří v příš-
tích volbách. Takto to ostatně dělá 
velká část politiků na všech úrov-
ních. Co na tom, že kam se podíváte, 
vidíte zadlužená města i státy? Těší 
mne, že v Bílině máme řadu zastupi-
telů, kteří se těmito pravidly neřídí.

K reálným faktům, které měli 
zastupitelé při svém rozhodování
k dispozici. 13. 9. 2007 schválilo ZM 
hlasy velké většiny svých členů za-
ložení obecně prospěšné společnosti 
(o.p.s.) Muzeum Bílina. Město Bílina 
jí následně zdarma vypůjčilo vlastní 
budovu, ve které jí hradilo veškeré 
energie. Tím poskytlo všem místním 
dobrovolníkům, kteří chtěli vzniku 
místního muzea pomoci, potřebné 
zázemí. Od té chvíle měli lidé, kteří 
se do práce v o.p.s. zapojili, možnost 
své představy o bílinském muzeu 
uskutečňovat. Nejen svépomocí, 
ale i s využitím fi nančních prostřed-
ků získávaných např. od sponzorů,
z dotačních titulů, Města Bíliny aj. 
Od výše uvedeného 13.9.2007 jsme 
ale jako zastupitelé města od správní 
rady o.p.s. neobdrželi jedinou žádost, 
informace o představě budoucího 
fungování muzea, navrhovaném 
ročním rozpočtu při provozu, počtu 
placených zaměstnanců, nic. Místo 
toho byl bez jakéhokoli vysvětlení 
zastupitelům předložen ke schválení 

rozpočet města na rok 2009, s polož-
kami zahrnujícími 1.100.000 Kč na 
opravy budovy a 1.240.000Kč na 
provoz, z toho 890.000 Kč na mzdy. 
Tento fakt byl na ZM dne 12. 2. 2009 
podroben výrazné kritice a uvedené 
položky byly z rozpočtu vyřazeny. 

Ani po tomto ZM ale zastupitelé 
města od správní rady o.p.s. infor-
mace, potřebné ke svému zodpo-
vědnému rozhodování, neobdrželi. 
V materiálech do mimořádného ZM 
dne 4. 3. 2009, svolaného zcela ne-
standardně speciálně kvůli muzeu, 
jsme nalezli pouze upravený návrh 
rozpočtu na letošní rok, kdy má 
probíhat stavba, a tudíž neříká nic
o nákladech při provozu. A jako pří-
klad orientačního ročního rozpočtu 
opět ten, ze kterého se vycházelo
i při schvalování rozpočtu, tedy 

např. včetně částky 890.000Kč vý-
hradně na mzdy. Více informací se 
zastupitelé nepochopitelně dozvě-
děli až při prezentaci na samotném 
zasedání ZM.  

Každou v základě dobrou věc jde 
realizovat účelně i neúčelně, serióz-
ně i s vedlejšími záměry. A dopředu 
jasně dohodnutá pravidla jsou logic-
kou cestou k naplnění lepší z těchto 
variant. Neschválení žádosti Muzea 
Bílina, o.p.s. na minulém zastupitel-
stvu neznamená pro jeho budoucnost 
žádný zmar. Pouze zpětnou vazbu 
pro členy jeho správní rady, že ved-
le jistě záslužné práce v oblasti sa-
motné muzejní činnosti, představuje 
řízení o.p.s. i nutnost srozumitelné
a v časové rovině seriózní komunika-
ce se subjekty, od kterých žádá o.p.s. 
fi nanční pomoc. Zdeněk Rendl ml.

Utrácejme veřejné peníze s rozvahou
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE
NÁŠ TIP

Městské divadlo
POKOJE S TCHÝNĚMI

V pátek 27. března od 19.00 hodin, 

uvede Bílinské divadelní minimum 

premiéru divadelní hry Pokoje

s tchýněmi od Jakuba Kolára. Režie 

se tentokráte ujal Svatopluk Vašut. 

V hlavních rolí se představí Pepa 

ježek, Jirka Schamberger, Anička 

Štefl ová, Miroslava Wolframová, 

Eva Mráčková, Lucie Kittlová, Lucie 

Králíková, Marcela Teršípová, Karel 

Jakoubě, Jan Veselý, Luděk Šíp, Pa-

vel Kostelej a Lenka Strnadová

KINO HVĚZDA
Pátek 20. března

od 18.00 a 20.00 hodin 

RALLYE SMRTI

Internetové stránky projektu Ral-

lye smrti patří mezi ty nejnavštěvo-

vanější. Běží na nich online přenos 

nejbrutálnějších automobilových 

závodů v historii. Jejich aktéry 

jsou „obyvatelé“ jedné z nejtěžších 

amerických věznic. Pravidla jsou 

jednoduchá - rychle, zběsile a co 

nejbezohledněji dojet do cíle jako 

první. Stačí pětkrát vyhrát a místo 

medaile vám dají svobodu. Prohrát 

ovšem většinou znamená zemřít

- v hořícím vraku auta, pod koly 

silnějšího soupeře nebo s kulkou 

v hlavě. Střílení čímkoliv je totiž 

během závodu povoleno. Paul W. 

S. Anderson, režisér a producent 

drsných sérií Vetřelec vs. Predátor 

a Resident Evil, oprášil populární 

thriller Death Race 2000, vtiskl mu 

tempo 21. století a navrch přidal 

skoro už profesionálního fi lmo-

vého řidiče Jasona Stathama (oba 

díly Kurýra). Posilovnou vyrýsova-

ný britský drsňák tu hraje Jensena 

Amese, bývalého slavného auto-

mobilového závodníka. Do basy se 

dostal za vraždu, kterou nespáchal. 

Bezskrupulózní ředitelce věznice 

(Joan Allen) je jasné, že jeho schop-

nosti nesmí v zájmu sledovanosti 

zůstat nevyužity, a tak mu nabídne 

lákavý úkol. Ukrytý v děsivé mas-

ce by měl dublovat legendárního 

závodníka Frankensteina, který byl 

hlavním důvodem toho, proč byla 

Rallye smrti tolik populární. Po-

slední závod mu byl bohužel osud-

ný, naštěstí veřejnost to neví, a tak 

může do kolbiště nastoupit Frank, 

jehož schopnosti by se mohly ales-

poň blížit těm Frankensteinovým. 

Stačí vyhrát jeden závod, a Frank 

se vrátí na svobodu. Bude ale muset 

dokázat víc, než jen točit volantem a 

šlapat na plyn.

Hrají: Anthony Head, Paris Hilton, 

Paul Sorvino, William Moseley

Pátek 27. března od 18.00 hod

a sobota 28. března

od 15.00 a 18.00 hodin 

PEKLO S PRINCEZNOU

Princezna Aneta (Tereza Voříško-

vá) se za žádnou cenu nechce vdá-

vat. A už vůbec ne za nešikovného 

prince Jeronýma (Jiří Mádl), které-

mu byla kdysi zaslíbena výměnou 

za ochranu království. 

Král Bedřich však na sňatku trvá, 

protože sní o velké říši. Notabene 

porušení slibu by znamenalo vy-

hlášení války. Jak tedy princeznu 

zachránit a přitom neporušit úmlu-

vu? 

Král Leopold tedy vymyslí geniál-

ní lest. Namluví všem, že se o jeho 

dceru uchází sám Lucifer. Předpo-

kládá, že se princi Jeronýmovi ne-

bude chtít princeznu zachraňovat 

a domluvená svatba se tak zruší. 

Domluví se proto s potulnými ko-

medianty, aby mu v nedalekém 

polorozpadlém mlýně vybudovali 

„pravé peklo“. To pro případ, že by 

se někdo chtěl přesvědčit, jak je to

s Luciferem doopravdy.

Netuší ale, jakou lavinu nepředví-

datelných okolností spustí. Přivolá 

tím hněv nejen samotného vládce 

pekel Lucifera, ale i jeho tempera-

mentní snoubenky Muribany.

Hrají: Jiří Mádl, Petr Nárožný,

Tereza Voříšková, Václav Postránec-

ký, Václav Vydra, Zlata Adamovská

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 24. března od 19.00 hod.

SAW 4

V SAW IV. jsou Jigsaw i jeho uč-

nice Amanda mrtví. Po vraždě de-

tektiva Kerryho pomáhají vysloužilí 

agenti FBI detektivu Hoff manovi 

rozluštit hádanku poslední Jigsawo-

vy hry. Velitel zásahové jednotky 

Rigg se sám ocitne uvnitř smrtel-

né hry a má pouze hodinu a půl, 

aby se dostal přes vražedné pasti

a zachránil svého přítele a sebe před 

děsivým koncem…

Hrají: Costas Mandylor, Lyriq Bent, 

Scott Patterson, Tobin Bell

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

YES man
Underwold 3: Vzpoura Lykanů

Podivuhodný případ
Benjamina Buttona

Digitální kino
Potkan 007 a UFO

Městské divadlo
Edith a Marlene

– divadelní představení

Irská taneční show
– Celtic Energy

Klubovna městské knihovny
Autorské čtení

Terezy Boučkové
15. dubna 2009

Tereza Bouč-

ková (nar. 1957)

vstoupila do čes-

ké literatury jako 

autorka zapo-

vězená: Mohla 

proto publikovat 

pouze v sami-

zdatu, ve kterém také uveřejnila 

svou prvotinu, prozaický triptych 

Indiánský běh. Po maturitě a pod-

pisu Charty 77 pracovala mj. jako 

uklízečka, poštovní doručovatel-

ka, domovnice. V polovině 80. 

let přesídlila z Prahy do středních 

Čech, kde se věnuje rodinnému 

životu a píše své novely s ženskou 

tématikou. V poslední době si 

získal pozornost široké čtenářské 

veřejnosti její zatím poslední ro-

mán Rok kohouta, z kterého bude 

také předčítat v bílinské knihovně. 

Srdečně zveme na setkání s touto 

výraznou osobností současné čes-

ké literatury. Setkání se uskuteční 

ve středu 15. dubna od 18 hodin 

v klubovně Městské knihovny na 

Mírovém náměstí v Bílině.

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Čtvrtek 19. a 20. března od 8.30 hod.

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
Taneční soutěž pro předem přihlášené

• Neděle 22. března od 15.00 hod.

PASÁČEK VEPŘŮ
Loutková pohádka

Vstupné: 50,-Kč (děti do 3 let zdarma)

• Středa 25. března od 19.00 hod.

SHIRLEY VALENTINE
One woman show Simony Stašové.

Vstupné: 220,-, 180,-, 160,- Kč

• Pátek 27. března od 19.00 hod.

POKOJE S TCHÝNĚMI
Premiéra Bílinského divadelního minima

Vstupné: 60,-Kč

KINO HVĚZDA
• Čtvrtek 19. března od 19.00 hod.

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

• Pátek 20. března od 18.00 a 20.00 hod.

RALLYE SMRTI
USA/Akční

Vstupné: 70,- Kč        přístupno od 15 let

• Středa 25. března od 19.00 hod.

• Čtvrtek 26. března od 19.00 hod.

OCAS JEŠTĚRKY
ČR/Drama    Vstupné: 70,- Kč

• Pátek 27. března od 18.00 hod.

• Sobota 28. března od 15.00 a 18.00 hod.

PEKLO S PRINCEZNOU
ČR/Pohádka    Vstupné: 70,-Kč

• Středa 1. dubna od 19.00 hod.

• Čtvrtek 2. dubna od 19.00 hod.

JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL
A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
USA/Komedie    Vstupné: 70,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 24. března od 19.00 hod.

SAW 4
USA/ Horor

Vstupné: 70,- Kč      přístupno od 15 let

Festival Jeden svět 2009
• Pondělí 30. března do pátku 3. dubna

Pořadatel festivalu dokumentárních fi lmů je 

Člověk v tísni a Kulturní centrum Kaskáda Bílina

• Pondělí 30. března – Zahájení festivalu.
Vítejte v KLDR. Příběhy z Jodoku

• Úterý 31. března – Čas hlupáků.
Jedovatý plamen

• Středa 1. dubna – Město Romů
• Čtvrtek 2. dubna – Jdeme dál

• Pátek 3. dubna – Japonský příběh lásky a 
nenávisti. Poslední šaman

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. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Do 25. března 2009 se koná výstava s názvem

NA CESTÁCH
S FOTOAPARÁTEM

Vstupné: 20,-Kč (Děti, studenti a senioři 10,-Kč)

Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.
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Do Bíliny míří legendární brazilská Sepultura

Balet není jen tanec na špičkách

Přestože kapela ještě před de-
seti lety vyprodávala největší 
sportovní haly a stadiony na 
světě, při bílinském koncertu si 
musí vystačit s podstatně komor-
nějším prostředím – s letním am-
fi teátrem Na Kyselce. Sepultura 
vystoupila v České republice již 
několikrát, jejich největší kon-
cert v ČR se uskutečnil ve zcela 
vyprodané pražské sportovní ha-
le při turné k albu Roots.  

Hudební akci s názvem Bo-
řeň Mysteria 2009 (předešlé 
dva ročníky nesly název Dou-
pov Mysteria) pořádá Kulturní 
centrum Kaskáda ve spolupráci
s agenturou Mafo agency a kro-
mě Sepultury se představí další 
zahraniční hosté, BLOODCLOT 
a LORD BISHOP, kteří  do 
Bíliny přijedou z New Yorku
v USA. Z českých kapel se před-
staví PLEXIS, POST-IT, ANES-
TESIA, DO ŘADY!, ACTION, 
CALATHEA, STATUS PRAE-
SENTS, TORTHARRY, SPS, 
LEGALIZACE, APPLE JUICE, 
ART KLINIKA MOSKVA OR-
CHESTRA, INBORNED LY-
CANTHROPY a další, se kte-

rými se doposud stále jedná. Na 
dvou scénách vystoupí na dvě 
desítky skupin. 

Základ kapely SEPULTURA 
byl položen již v roce 1980, 
kdy spolu začali hrát bratři Max
a Igor Cavalerovi. Samotná for-
mace vznikla v roce 1984, kdy 
se k bratřím Cavalerům připojili 
kytarista Jairo Guedez a bass-
kytarista Paulo Jr. V roce 1985 
vydala svoji první desku nazva-
nou Bestial Devastations. Ná-
sledující rok vyšlo první album 
kapely nazvané Morbid Visions. 
Po vydání Morbid Visions kape-
lu opustil Jairo Guedez a na jeho 
místo nastoupil Andreas Kisser. 
Rok 1996 odstartoval řadu ne-
příjemných událostí a problémů, 
což na sklonku roku vyústilo
v odchod Maxe Cavalery, kteý 
založil vlastní formaci Soulf-
ly. Díru po Cavalerovi zacelil 
Američan Derrick Green. Jejich 
hudba však neztratila nic ze své 
energie a síly.

New York City All Star Band 
BLOODCLOT je projektem 
členů legendárních HC Metal 
formací BIOHAZARD - Danny 

Schuler a Scott Roberts, PRO
-PAIN - Eric Klinger, CRO-
MAGS -John Joseph a MERAU-
DER - Rick Lopez. Legendární 
americká HC Metal formace 
BIOHAZARD ukončila svou 
činnost a její členové se rozhod-
li oživit svůj projekt BLOOD-
CLOT, který existoval již před 
vznikem BIOHAZARD. Aktu-
ální album Burn Babylon Burn 
vyšlo v září loňského roku.

LORD BISHOP je čokoládo-
vě exotická atrakce, která kam 
přijede, tam vzbudí takový roz-
ruch, že na to nikdo nezapome-
ne. Tvorba LORDA BISHOPA 
se nedá jednoduše charakterizo-

vat. Jako každý černošský umě-
lec dává do své tvorby celé své 
srdce v kombinaci s kompletní-
mi kořeny černošské hudby. Jed-
ná se o fůzi funku, blues, soulu, 
hip-hopu, rocku s černošským 
popem. 

Podrobnější informace o festi-
valu budou v nejbližší době do-
stupné na stránkách www.kckas-
kada.cz a www.mafomusic.eu. 
Na akci bude zřízen celorepub-
likový internetový předprodej, 
který bude zahájen v průběhu 
měsíce března.

Ingrid Skopcová
Ředitelka KC Kaskáda

Pro řadu příznivců tvrdší hudby to bude asi nejočekávanější den letoš-
ní roku. V sobotu 27. června přijede do Bíliny ze Sao Paula brazilská 
thrash/deathmetalová čtveřice Sepultura, která bude hlavní kapelou 
3. ročníku Myteria open air, který se poprvé uskuteční v Bílině.

V prvním březnovém týdnu se v bílinském Městském divadle uskuteč-
nilo okresní kolo celostátní nesoutěžní postupové přehlídky tanečního 
oboru základních uměleckých škol teplického regionu.

Více než stovka žákyň a žáků 
tanečního oboru ZUŠ Teplice, 
Krupka, Duchcov a Bílina se 
setkala 4. března v Městském 
divadle v Bílině, aby zde „po-
měřila své síly“. Porotkyně, kte-
ré měly objektivně rozhodnout
o případném postupu jednotlivých 
choreografi í do krajského kola, 
přijely z Prahy a Plzně. Po třech 
hodinách zkoušek byla v pravé 

poledne zahájena samotná pře-
hlídka. Výuka baletu na umělec-
kých školách již dávno nezahrnu-
je pouze klasickou podobu tance 
na špičkách. V naprosté většině 
byly choreografi e zaměřeny na 
současný tanec. Tato disciplína 
nabízí mnohem širší paletu vý-
razových prostředků než klasic-
ký balet. Vystoupení nejmenších 
účinkujících v první kategorii

(od 7 let) byla inspirována folk-
lórními i nefolklórními prvky. 
Odborně se tyto disciplíny na-
zývají dětské lidové taneční hry
a dětské taneční skladby nefolk-
lórní. Přehlídka byla ukončena 
rozborovým seminářem, který 
vedla porota ve vzájemném dialo-
gu s vyučujícími tanečního obo-
ru. Z celkového počtu 18 chore-
ografi í přímo postoupily do kraj-
ského kola ( které se uskuteční
v měsíci dubnu v prostorách Seve-
ročeského divadla opery a baletu 
v Ústí nad Labem ) dvě skladby 
v provedení ZUŠ Teplice a další 
dvě choreografi e v předvedené 
žákyněmi bílinské ZUŠky byly 
navrženy k postupu. Rozhodnutí 
velmi náročné poroty je pro naši 
školu podstatným  povzbuzením 
a oceněním šikovnosti žákyň ta-
nečního oboru i schopností uči-
telky Petry Běláčové.

Také obor hudební se účastnil 
okresních kol soutěží ve zpěvu
a hře na dechové nástroje. Nej-
podstatnějším úspěchem byl po-
stup fl étnistky Jany Wolframové, 
žákyně ze třídy Mgr. Josefa Čer-
ného do krajského kola celostátní 
soutěže ZUŠ, které se uskuteční 
ještě v tomto měsíci v prostorách 
ZUŠ Teplice.

Smyslem naší práce je přede-
vším systematické vzdělávání 
dětí v uměleckých disciplínách, 
vedení k vnímání krásy, k vlast-
ní tvorbě. Přesto úspěchy v sou-
těžích potěší a motivují. Proto
i touto cestou posílám díky 
všem, kteří naši školu v již usku-
tečněných soutěžích zastupovali 
a zároveň držím palce těm, kteří 
ještě budou naše „barvy“ hájit.

Jiří Kopa  
ředitel ZUŠ Bílina

Foto: V. Weber
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Václav Masopust bude pomáhat fotbalové akademii

Jak se díváte na projekt, který 
se ve fotbalovém klubu Most roz-
jíždí?

Podle mě je to velice dobrý pro-
jekt, za kterým stojí pan Kabíček,
a věřím, že tímto stylem by se mohl 
mládežnický fotbal hodně zlepšit. 
Hned jak jsem o tom slyšel poprvé, 
tak mě to strašně vzalo a říkám si, že 
bych chtěl být u toho, až se to dá do 
pohybu. Nevím, jestli mu to vyjde 
tak, jak si přeje, ale jestli ano, tak to 
bude zvrat v historii kopané v rámci 
příprav mládeže. Musíme si říct, že 
u nás mládež pokud se jedná o vý-
chovu jak sportovní nebo mentální, 
tak není na tom dobře, aby mohli
v pozdější době podávat velmi dob-
ré výkony v první lize nebo těchto 
soutěžích, tak na to nemají.

Myslíte si tedy, že projekt pana 
Kabíčka je natolik převratný, že by 
tady byly pro mládež lepší podmín-
ky, než jsou doposud?

To určitě a je nutné si uvědomit, 
že ten nápad kromě jiných kladů, 
má ohromný význam v tom, že 
tady se bude promítat vlastně celo-
světový fotbal. Budou tady Brazil-
ci, Uruguajci, Holanďani, Němci
a poznat jak trénují a osvojit si
z toho pro sebe to lepší, to je tak 
fantastický nápad, že bych si přál, 
aby to vyšlo.

Jak se díváte na současný fot-
bal?

No moc mě netěší, protože teď 
jsme v posledních týdnech viděli ně-
kolik utkání např. Spartu s Budějo-
vicemi nebo Slávii aj. a musím říct, 
že ta úroveň toho fotbalu je strašně 
nízká. Je fakt, že když se mě někdo 
zeptá, co tomu schází, aby se naše 
kluby dostaly do závěrečných bojů 
Ligy mistrů, tak to předem vylučuju. 
Když se povede vychovat z mládeže 
výborného fotbalistu, tak okamžitě 
jak začne trochu hrát, tak jde ven 
do ciziny a všechno, co zůstává tady
a tím nechci říct, že je špatné, ale 
není natolik dobré, aby bylo schop-
né vévodit takovým klubům jako je 
Real Madrid, Arsenal a další. To je 
bohužel naše nevýhoda. 

Lákají je lepší podmínky, vlaste-
nectví už není v módě? 

Samozřejmě. Každý hraje pro pe-

níze, ale aby hráč jakýkoli měl týdně 
6 milionů to je tak nepředstavitelný 
problém pro toho hráče, hlavně se
s tím vyrovnat a akceptovat, že dostal 
tolik peněz. Proto se stává, že se pak 
zvrhnou na automaty nebo alkohol, 
protože neví co s penězi. Myslím 
si, že mají být dobře zaplaceni, ale 
rozhodně ne v takovémhle množ-
ství. To je neúnosné. Mám dojem, že
s mentalitou a morálkou mládeže na 
takovém stupni, o národní hrdosti 
nemůže být ani řeč, určitě ne.

Jak se díváte na současnou herní 
strategii? Nechybí hře více herních 
situací?

Ono je potřeba si uvědomit, že 
fotbal jako všechno ostatní má svůj 
vývoj a to co bylo za nás dobré, 
tak dnes neuspěje, protože fotbal 
se hraje strašně agresivně, ve vy-
nikající kondiční stránce. Někdy 
až nesportovním výkonem se snaží 
přehrát toho soupeře, ale tenkrát to 
nebylo i když se hrálo tvrdě, ale to 
převažovala technická hra. Vyhrané 
situace, které vedly vyloženě k to-
mu, aby se dala ohrozit branka sou-
peře. Dnes když se díváte na fotbal, 
tak domácí mužstvo vystřelí cel-
kem 4x na bránu za celý zápas, to je 
velmi špatné a je to bohužel projev 
většiny našich mužstev. Něco jiné-
ho byl v poslední době fotbal Mladá 
Boleslav – Brno, rychlý, technický 
a ofenzivní fotbal. Dnes jde větši-
na mužstev na zápas nedostat gól, 
uhrát to. To je destruktivní, a když 
se vezme, že normálně Sparta by 
měla přejet Budějovice jak parní 
válec, tak se nic neděje a Slávie, to 
samé. 

Na jaké úrovni je podle Vás regi-
onální fotbal?

Já to beru jako základ fotbalu 
vůbec, dostat se do Prahy na Spar-
tu je asi ten vrchol co se dá u nás 
dosáhnout. Důležité je, aby do li-
gy přicházeli fotbalisté připraveni 
po všech stránkách. To se bohužel 
zatím neděje, protože do ligových 
mužstev přicházejí mladíci, kteří 
nejsou schopni zvládnout zákla-
dy fotbalu. To nejjednodušší nebo 
nejdůležitější je přesná přihrávka, 
technika, ovládání míče. To jsou 
věci, které většině hráčů dělají potí-
že a právě proto si myslím, že tako-

vý projekt, který tady přednesl pan 
Kabíček, mě připadá jako fantazie. 
Jestli se to povede a já věřím, že 
ano, protože pan Kabíček je člověk 
činu a bude to prosazovat, aby to 
co chce, se uskutečnilo a neslo své 
ovoce.

Jak by se měli mladí fotbalisté 
trénovat?

Mnoho trenérů mládeže netrénu-
je dobře. Musíme si uvědomit, že 
existují věkové hranice, a když mla-
dí, kteří začínají v přípravce a mají 
vytrvalostní trénink nebo posilová-
ní, není to zrovna to nejlepší. Mladí 
kluci musí hrát s radostí a tím získají 
zapálení pro hru. Trenér by měl být 
hodnocen ne proto, že jeho mužstvo 
prohraje nebo vyhraje, ale měl by 
být ohodnocen tím, že právě z jeho 
mužstva se dostane jeden nebo dva 
do prvního mužstva mládeže. To je 
důvod, proč ten mládežnický fot-
bal je, aby přechod z těch mladších 
družstev do starších a pak dokonce 
do dospělých byl na takové úrovni, 
která zaručuje, že přišel do první 
ligy fotbalista po všech stránkách. 
Zatím tento projekt je dobře nasta-
ven a já pokud budu moct tak proto 
udělám také všechno.

Bohužel u nás se to svezlo na 
tom, že rodič některého hráče dělá 
trenéra. Z jedné strany je to zásluž-
ná práce, že se o ty děti stará, ale 
na druhou stranu je to také takový 
nedomyšlený názor a nemůže těm 
hráčům nic dát. Čím větší postava 
toho trenéra dělá s mládeží, tím líp, 
protože je jim to schopen ukázat, 
ale chce od nich to, co mají v tom 
věku získávat. Říká se, že je nejlep-
ší když se sport dělá zábavou. Čím 
je hráč starší, tím se mu přidávají 
další fotbalové disciplíny a tím se 
utváří osobnost toho fotbalisty. 
Nemůžeme chtít, aby mládežníci 

ve věku přípravky dělali něco na 
úrovní I. Ligy to nejde. Hlavně aby 
je to bavilo a hráli. Nezáleží na tom, 
kdo vyhraje nebo prohraje, ale aby 
získali do podvědomí takové věci, 
které se tam mají objevit.

Kam myslíte, že se fotbal dál bu-
de vyvíjet?

Mám dojem, že taková ta při-
pravenost fotbalisty postoupila tak 
daleko, že dál to snad ani nejde. 
Záleží na tom, kolikrát týdně se 
hraje. Třeba v Anglii se hraje hod-
ně sobota středa nebo neděle středa
a ti hráči to zvládnout a nejsou una-
vený. U nás hrají jednou ve středu 
a už mají problém s únavou. To 
jsou záležitosti, které by z fotbalu 
měly zmizet. Hráč nastoupí a kon-
cem I. poločasu ho chytají křeče. 
To znamená, že je tady něco špat-
ně. Trénink v první řadě a v druhé 
řadě způsob životosprávy a ten se 
rozhodně nedá podceňovat a má to 
velký vliv na činnost fotbalisty.

Poslední dobou hýbají médii pro-
blémy s „fanoušky“. Jak se na ten-
to novodobý problém díváte?

To nejsou fanoušci, to jsou nepřá-
telé fotbalu a hlavně je potřeba s tím 
řádně zatočit, protože oni přijedou 
ne na fotbal, ale poprat se. Trhají 
lavice, hází je, ničí ploty a nejsou 
potrestaní. Svého času byla takhle 
na tom Anglie. Zametli tam s nimi, 
ale tak, že když tam dnes vidíte 50 
60 tis. diváků, jak se baví a fandí, 
tak to je ten úděl fotbalu, aby fan-
dili. U nás se začaly prodávat líst-
ky na jméno, a když se tam objeví 
problém, tak ten člověk na fotbal 
nepůjde a na policii se to zazname-
ná. Dotyčný se pak musí v den, kdy 
hraje jeho klub hlásit na policejní 
stanici a na stadionu se nesmí ani 
ukázat. (lal)

Začátkem letošního roku se otevřelo zrekonstruované škvárové hřiště, 
které nabízí ty nejlepší podmínky pro hráče fotbalu. S novým hřištěm 
přišla i nabídka od FK Baník Most spojit se s bílinským fotbalovým 
klubem SK SIAD a vytvořit lepší zázemí jak pro trenéry, tak hráče 
a hlavně zlepšit situaci v mládežnickém fotbale. Do nově vytvořené 
fotbalové akademie se aktivně zapojil člověk nejpovolanější Josef 
Masopust.

Václav Masopust se při slavnostním předávání nově opraveného 
hřiště nestačil podepisovat Foto: V. Weber.
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Devět kol bojovali čtyři desítky 
střelců o vítězství v tzv. Karlovar-
ské lize a to již od loňského pod-
zimu. I když o vítězi v kategorii 
Muži a junioři bylo prakticky roz-
hodnuto již v polovině soutěže,
o další místa se sváděl tuhý boj až 
do posledního kola a posledního 
výstřelu. Zmiňovaným jasným ví-
tězem se, podruhé za sebou, stal 
střelec klubu SSK 0715 MTs Bí-
lina Jiří Filipovský ml. (2257 b.), 
druhý skončil domácí Petr Klein 
(2205 b.) a třetí plzeňský Petr 
Maroušek (2191 b.). Další bílinští 
střelci, Zábranský 5. místo (2187 
b.), Koman 7. místo (2133 b.)
a Veselý M. 12. místo. 

V kategorii Senioři o pouhý bod 
za prvním Zdeňkem Isákem (2212 

b.) skončil stříbrný bílinský Pavel 
Hubáček, třetí byl Luděk Kollár
z SSKP Karlovy Vary (2186 b.).

I v Dorostu (střílí pouze 40ran) 
měli bílinští zastoupení. Premié-
rovou sezónu proměnil Tomáš Ve-
selý celkově v dobré šesté místo. 

Bílinští střelci se v průběhu zim-
ní sezóny zúčastňovali mnoha sa-
mostatných soutěží, kde zejména 
dvojice Filipovský ml. a Hubá-
ček téměř pravidelně obsazovala 
přední příčky. 

Další dlouhodobou záležitostí 
byl 11. ročník VC Unitopu Louny, 
kde po čtyřech kolech obsadil Mi-
lan Zábranský nepopulární 4. mís-
to a Pavel Hubáček místo šesté. 

Text a foto: M. Zábranský

STARONOVÝ VÍTĚZ KARLOVARSKÉ LIGY
V sobotu 7. března skončila fi nálovým kolem dlouhodobá soutěž
ve střelbě ze vzduchové pistole (60 ran na 10m), pořádaná SSK 0115 
Karlovy Vary – Březová.

Filipovský ml. (vpravo) přebírá pohár za 1. místo v KV lize od ředitele 
soutěže Pavla Škrňi

Bílině chyběli nemocní Novák 
a Kornalík a student Mika. Již po 
deseti minutách odstoupil s na-
taženým svalem Moravec. První 
poločas patřil hostům a bran-
kař Pohl si opravdu zachytal,
i když vyloženou šanci si hosté 
vypracovali až v závěru poloča-
su. Domácí se začali prosazo-
vat po půl hodině hry. Nejdříve 
si pěkně naběhl Magyár, ale na 
míč nedosáhl, potom z trestné-
ho kopu prověřil litvínovského 
brankaře Mergl a vzápětí střílel 
vedle Bečvařík. V 41.min, uni-
kal litvínovský útočník, přeho-
dil Pohla, ale branku netrefi l.
V poslední minutě se však 
po stříleném rohu Magyá-
ra dostali domácí do vedení 
brankou Hoška. Úvod druhé-
ho poločasu patřil opět Lit-
vínovu a Hasal vykopl míč
z brankové čáry. To již byl v bran-
ce mladý Kindl, který předvedl 
několik parádních zákroků. Dva-
krát zlikvidoval samostatnou ak-
ci hostů a prudkou střelu vyrazil 
na roh. Domácí zvýšili Hoškem 
po rohu v 55.min. V 72.min. od-
stoupil Vaník a Bílina dohrávala
v deseti. Po skrumáži před 
domácí brankou hosté snížili
a vzápětí Kindl vyrazil střelu 
po další samostatné akci hos-
tů. Rozhodují moment přišel v 

76. min. a stál za to. Pokud by 
zde byly kamery, určitě by ale-
spoň aspiroval na nováckého 
borce na konec. Oboya vybo-
joval u brankové čáry míč, na-
centroval a Magyár nůžkami
z boku nedal litvínovskému 
brankaři šanci. Hosté ještě na-
střelili tyč a v závěru pro nata-
žený sval odstoupil také Hasal. 
„Je vidět, že po fyzické stránce 
jsme dobře připraveni, jak po 
herní ukážou soutěžní zápasy. 
Dnes jsme byli rádi, že jsme 
sehnali kvalitního soupeře mís-
to odloženého zápasu. Ale zase 
nás to stálo nějaká zranění, tak 
uvidíme. Za poslední týden jsme 
sehráli tři zápasy. Porazili jsme 
Horní Jiřetín 4:0, Kostomlaty 
9:1 a nyní 3:1 Litvínov. Polovi-
nu všech branek dal Hošek, tak 
jsme na něho zvědaví,“ usmíval 
se asistent trenéra Jaroslav Ko-
vačka. V sobotu 21. března hostí 
Bílina ve druhém jarním kole
v 15 hodin Litoměřice, které 
mají také odložený první jarní 
zápas doma s Vilémovem. Hrát 
se bude pravděpodobně na umě-
lé trávě. Bílina sehraje odlože-
ný zápas v Modré ve středu 15. 
dubna. 

Branky: 45. 55. Hošek, 76. 
Magyár.

Sestava: Pohl (46. Kindl) – 

Bečvaříjk, Hasal, Hošek, Přibyl 
– Mergl, Pavlíček, Vrátil, Vaník 

– Oboya, Moravec (10. Čula, 28. 
Magyár). Oldřich Bubeníček

SK SIAD Bílina – FK Litvínov 3:1 (1:0)
Bílina - Stav hřiště v Modré nedovolil v sobotu odehrát první jarní zápas bílinských. A protože situace byla jasná již v týdnu, podařilo 
se jim na neděli zajistit kvalitního soupeře na přátelský zápas. „Kvalitní divizní soupeř by měl prověřit naše jarní ambice,“ netajil před 
zápasem nervozitu šéf bílinského klubu Petr Arpáš.

!!! S O U T Ě Ž !!!
Žurnalistická soutěž o Cenu Bohumila Brádle pro mládež a dospělé (první ročník)

Členská schůze SNČR–SEVEROČESKÝ REGION dne 26. 11. 2008 vyhlásila pro následující roky

„Žurnalistickou soutěž o Cenu
Bohumila Brádle pro mládež a dospělé“

 
Rozdělení: Mládež od 12 let do 20 let (nar. do 31. května včetně)
 Dospělí od 21 let, dále neomezeně

V roce 2009 bude soutěž uzavřena 29. 5. 2009 (rozhodující je podací razítko),
a to v souvislosti s měsícem květnem, který byl zvolen záměrně

- 3. 5. = Světový den svobody tisku.

Témata jsou volná, podmínkou je pouze dodržení žurnalistických
zákonitostí a stylů. V kategorii dospělých mohou být práce jak již publikované, 

tak dosud nepublikované.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PSANOU PRÁCI:
vypracování na PC (max. 3 600 úhozů) 

Ocenění: Finanční ohodnocení pro vítězné práce 

Materiály odeslat na jednu z níže uvedené adresy:
Ladislav Muška, Masarykova 225/177, 400 01 Ústí nad Labem

Věra Bartošková, Náměstí Legií 11, 419 01 Duchcov
Karel Svoboda, Zelená 218/57, 415 01 Děčín

Náležitosti přihlášené práce:
Jméno a příjmení, věk, škola nebo redakce, plná adresa i emailová.

Obálku označit v levém dolním rohu SOUTĚŽ
K práci nutno uvést: Po ukončení soutěže CHCI NAVRÁTIT
na uvedenou adresu! nebo SOUHLASÍM SE SKARTACÍ!

Přejeme všem zúčastněným hodně úspěchů a štěstí. 

Za SNČR-SEVEROČESKÝ REGION 
Svatava Brožíková a Hana Štrymplová
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Halová sezóna - část I. Mladší a starší žactvo

Nejúspěšnějším žákem byl beze-
sporu Jirka Perkner. Běh na 60m, 
dálka a koule. V těchto disciplínách 
utekl soupeřům o parník a zaslouže-
ně třikrát zvítězil. David Kumsta si 
nejprve vylepšil osobák na 60m, aby 
si následně skočil v dálce pro bronzo-
vou medaili. Na dálku probíhal souboj 
mezi výškaři a koulaři, alespoň co se 
medailových zisků týče. Honza Krzák 
předvedl ohromné zlepšení a vymrštil 
svou kouli za devítimetrovou hranici. 
Předvedený výkon znamenal druhé 
místo. Filip Šantrůček zakusil, že ke 
sportu patří i zklamání. To když mu 
bronzová medaile utekla o pouhých 
pár centimetrů. Nadvládu našich vr-
hačů potvrdili Honza Černý, Ondra 
Baumgartner a Tomáš Černík, když 
obsadili další místa v desítce závod-
níků. Skokani byli ovšem úspěšnější.
Z našich čtyř závodníků stáli hned 
tři na bedně. Daniel Kodad se dělil
o druhé místo s Tomášem Fílou a Fan-

da Janák si udělal velký osobák. Ko-
nečných 150 cm pro něj znamenalo 
jasné první místo. Martin Mach opět 
ukázal, že 150m umí. I přes absolvo-
vání náročného lyžařského týdne si 
zaběhl pro stříbro.

Další disciplínou, která měla silné 
zastoupení, byl pochopitelně sprint na 
60m. Jirka (1. místo) a Martin (5. mís-
to) bojovali ve fi nále A, David (celko-
vě 9. místo), Fanda (celkově 7. místo) 
a Dan (celkově 12. místo) ve fi nále B.

Hezké výkony a vylepšené osobní 
rekordy bohužel nestačily Filipu Vá-
chovi a Pavlovi Prchalovi na medai-
lové umístění. I tak se ve výsledkové 
listině neztratili a v létě budou určitě 
kvalitně bodovat.

Mladší děvčata stále sbírají cenné 
zkušenosti. Být prvním rokem v ka-
tegorii je vždy těžké a tak můžou jen 
mile překvapit. Andrejka Hinkeová
a Bára Křivanová se přesto dostaly
v běhu na 60m do fi nále A! Zatímco 

Denisa Glaserová obsadila na těžké dis-
ciplíně (běh na 300m) krásné 9. místo, 
Kristýna Zemková a Eliška Kasalová 
nasávaly atmosféru skutečných závo-
dů. Nutno dodat, že všechny by svými 
výkony prohnaly leckterého kluka.

Starší žactvo bylo hodně oslabeno. 
Navíc, řada žáků startovala v této ka-
tegorii poprvé. Koule byly těžší a sou-
peři větší. I tak si ale Honza Tlustý, Já-
ra Kortan a Honza Zechovský udělali 
krásné osobní rekordy.

Mohlo by se zdát, že Andrejka But-
kovičová sobotní závody prokaučova-
la. Na výšce i překážkách by jistě bra-
la medailové umístění. Ovšem to by si 
nemohla udělat velké osobáky v běhu 
na 60 a 150m. V dálce pak předvedla 
svůj standard. Nicméně, jedno páté
a dvě šestá místa jsou na první rok ve 
starších žákyních dobrou vizitkou.

Závody proběhly v naprosté pohodě 
a devět medailí je na náš malý klub 
slušný výsledek. Jen tak dál!

Celkem 9 medailí, z toho 4 zlaté, 4 stříbrné a 1 bronzová. Taková je 
bilance z krajských přeborů pro naše žactvo. Závody se uskutečnily 
14. 2. 2009 v pražské hale na Strahově.

INZERCE 0509/BZ

H.E.A.T. Program = sport pro všechny
Novinka, kterou najdete také v Bílin  • Sportovní hala ve Studentské ulici

Znáte výhody H.E.A.T. Program?
  nezatěžuje kloubní aparát
  je vhodný pro všechny věkové ka-
tegorie
  během jedné lekce 45 minut se 
v průměru spálí 500-700 Kcal
  za den by každý měl udělat mini-
málně 10 000 kroků, za jednu lek-
ci ujdete polovinu
  účinné spalování tuků, zvýšení sva-

lového rozvoje a odolnosti kardio-
vaskulárního sytému
  působí blahodárně proti stresu

Bílina je 11.místem v České repub-
lice, kde se H.E.A.T Program otevírá 
a po Mostu a Ústí nad Labem,  třetím 
v Ústeckém kraji 

Slavnostní zahájení v sobotu 
21.března v 10 hodin, 

Chůze na speciálních mechanických pásech za doprovodu hudby a pod vedením instruktorek Aleny a Petry. Skupinové cvičení pro ženy 
i muže, které osvěží a dodá novou energii.

zkušební lekce 30 minut zdarma a ma-
lé překvapení do 12 hodin a od  13 do 
17 hodin.
První týden od 23. března zavádě-
cí lekce 30 minut, cena 70 korun

Od 30.března klasické lekce 45 minut, 
cena  99 korun, v ceně pitný režim
Středa a pátek také dopolední cviče-
ní 10 – 11 hodin, odpolední začínají 
podle rozpisu od 16 hodin

 S sebou:
  čistou sportovní obuv (nejlépe bě-
žeckou s odpruženou patou)
  sportovní oblečení
  ručník

Informace: www.arpiheat.cz
Kontakt: 777 290 472, 777 008 990, 
arpiheat@seznam.cz 
Sportovní hala (bývalá Černá hala), 
Studentská 7,  sídliště SHD, Bílina

ukázkové lekce objednávejte na uvedených telefoních číslech


