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Cílem dohody je záchrana 
kostela sv. Prokopa v Mukově, 
vzájemná výměna pro zachování
a podporu kulturního dědictví
a tradice, vybudování a prohlubo-
vání trvalého kontaktu a dialogu.

„Doufáme, že se spolupráce na-
tolik rozvine a podaří se nám za-
chránit nejen kostel sv. Prokopa, 
ale i jiné důležité kulturní památ-
ky a nejen je. Jsem ráda, že nás 
obec Hrobčice v čele se starost-
kou Boženou Zemanou podpořila 
a velké poděkování patří i Brigitě 
Janovské, která nás zkontaktova-
la s německou stranou,“ uvedla 
předsedkyně Občanského sdruže-

ní na záchranu kostela v Mukově 
Jana Syslová.

Dohoda o spolupráci má i velký 
význam pro Spolek domovského 
okresu Bilin. „Tento dokument 
se stává pro budoucnost velkým 
milníkem, že patříme všichni
k jednomu zdroji. Všichni máme 
zájem na záchranu historie, kul-
tury a vše co k tomu patří. Věřím, 
že toto je dobrý začátek a dojdeme 
ke společnému cíli se vzájemným 
porozuměním s důstojností,“ řekl 
předseda Spolku domovského 
okresu Bilin e.V. Wolfgang Wod-
raschke.

Lada Laiblová

Zástupci Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa
v Mukově a Spolku domovského okresu Bilin e.V., stvrdili podpi-
sem Dohodu o spolupráci. 

V Hrobčicích byla podepsána smlouva o spolupráci

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTAREPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
BYL BEZNADĚJNĚ VYPRODÁNBYL BEZNADĚJNĚ VYPRODÁN

V Hrobčicích byla podepsána smlouva o spolupráci

Georg Wodraschke, Božena Zemanová, Mgr. Josef Seifert, Wolfgang 
Wodraschke, Brigita Janovská a Jana Syslová

Děti z MŠ Hrobčice se postaraly o recitační a pěvecké vystoupení

Ples města jako každoročně 
láká nejen k tanci dobrou hudbou, 
ale také zajímavým programem. 
Ples zahájil starosta města Josef 
Horáček s přáním příjemného 
večera a zábavy. Pátek 13. února 
smůlu určitě nikomu nepřinesl
a návštěvníci plesu si mohli zatan-
čit s oblíbenou kapelou Bonit. Své 

taneční umění předvedl hvězdný 
pár ze soutěže StarDance herec 
Václav Vydra s Petrou Kostovčí-
kovou. Hvězda muzikálů Monika 
Absolonová potěšila posluchače 
známými melodiemi a role mode-
rátora patřila tentokráte Ondrovi 
Vodnému známého z Evropy 2
a Snídaně s NOVOU.

Václav Vydra
a Petra Kostovčíková

se postarali o jedinečný
taneční zážitek
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Myslíte, že speciální mobilní služebna strážníků zvýší bezpečnost ve městě?

Tomáš
KOUŘIL,
18 let, student:
„Bezpečnost ve městě 
mohou zvýšit jen lidé, 
tedy strážníci v ulicích 
a ne v autech. Nemyslím 
si, že by ani speciálním 
vozidlem mohla městská 
policie snižovat krimina-
litu. Stejně se strážníci 
budou muset pohybovat
v ulicích města.“

Karol
LAVO,
57 let, důchodce:
„Je mi to celkem fuk, 
jestli budou strážníci 
používat nějaké speci-
ální mobilní vozidlovou 
služebnu. Hlavní je, aby 
policie měla více pravo-
mocí a zvládala zajistit 
bezpečnost v ulicích Bí-
liny. Kriminalita tu roste 
a přepadávají už i malé 
děti.“

Roman
BENÍŠEK,
42 let, dělník:
„Nemyslím si, že by kri-
minalitu snižovalo ve 
městě nějaké speciální 
vozidlo. Domnívám se, 
že bezpečnost tu zvýší jen 
více policejních hlídek
v ulicích nebo například 
rozšíření kamerového 
systému. Když bude poli-
cie jen projíždět v autech, 
tak toho moc nezmůže.“

Břetislav
KNEDHANS,
68 let, důchodce:
„Ano. Je možné, že pokud 
budou strážníci městské 
policie využívat k potírá-
ní kriminality speciální 
technologii a moderní 
mobilní vozidla, mohou 
zvýšit bezpečnost ve měs-
tě. Jsem pro vše, co by 
mohlo napomoci potírat 
kriminalitu, která se tu 
rozmáhá.“

Renata
KOKYOVÁ,
35 let, na mateřské:
„Netuším. Možná to
k něčemu bude dobré. Na 
druhou stranu si ale ne-
jsem jistá, že bude dobré, 
když se strážníci budou 
jen vozit po městě v au-
tech, a v ulicích je pak už 
vůbec nebude vidět.“

Zdeněk
JÍRA,
64 let, důchodce:
„Ne. Domnívám se, že 
bezpečnost ve městě mo-
hou zvýšit jen policisté 
v ulicích. Pokud budou 
svou práci vykonávat 
dobře, budou venku a ne 
jen úředničit, pak se kri-
minalita může snižovat. 
Zatím je více policistů 
v automobilech nebo 
se zaměřují na banality
a problémy neřeší.“

Tyto termíny 
zatím nebu-
deme měnit 
a budeme se 
snažit je dále 

dodržovat ( ke změně může dojít 
jen ve výjimečném případě – např. 
turnaj apod.). 

Kromě těchto časů však nabízí-
me ještě další termíny. Je to vlastně 
doba, kdy není led prodaný nějaké 
organizaci, či skupině ( to je pro 

nás vždy výhodnější). Možnost jít 
si zabruslit individuálně bude od 
února jak na internetu ( www.spor-
tbilina.cz – záložka zimák), tak na 
nástěnce vyznačena modře. I když 
tedy nebude v rozpisu ledů přímo
v kolonce vyznačeno veřejné brus-
lení  (to je pouze napsané v těch 
pevných časech), je zimní stadion 
veřejnosti k dispozici v době modře 
vybarvené.

Žádám naše zákazníky, aby si vždy 

Informace k veřejnému bruslení na zimním stadionu v Bílině
Po předchozím provozovateli jsme zdědili 3 pevné časy veřejného 
bruslení – Po – 13:30 – 15:30, St – 15:00 – 16:45, Ne – 13:00 – 14:15 h.

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
Městský úřad Bílina, fi nanční odbor

před odchodem na stadion ověřili ( 
na internetu, nebo na nástěnce), jestli 
jejich čas opravdu platí. I v průběhu 
týdne se totiž může stát, že led pro-
dáme a pak by přišli zbytečně. Může-
me všem slíbit, že ke změnám bude 
docházet maximálně 3 dny předem. 
Čili poslední 2 dny před konkrétním 
termínem už ke změně nedojde, je-
dině z důvodů provozních. 

Protože je někdy nutné i v průbě-
hu veřejného bruslení provést úpra-
vu ledu, žádáme klienty, aby dbali 
pokynů zaměstnanců, většinou rol-
bařů, kteří je vyzvou, aby plochu na 
chvíli opustili. Tyto úpravy nelze 
naplánovat dopředu, protože je to 
závislé na tom, kolik lidí se bruslení 
zúčastní. Jakmile se tedy otevřou 
vrata pro vjezd rolby, měl by kaž-
dý led opustit, jinak by mohlo dojít
k úrazu.

Od pondělí, 9. února, přicházíme 
s další novinkou, a sice s veřejným 

bruslením pouze s hokejkami. Sna-
žíme se dělat vše proto, aby volné-
ho ledu na našem stadionu bylo co 
nejméně.  Vycházíme z toho, že na 
běžném veřejném bruslení nelze 
hrát hokej, jedině pokud na ploše 
právě není nikdo bez hokejky. Stále 
nás navštěvují skupiny, které mají
o tento náš téměř národní sport zá-
jem, ale nejsou a ani nechtějí být 
někde organizováni. A právě jim 
vycházíme vstříc. Samozřejmě
i všem ostatním, kteří budou mít 
o tuto službu zájem. Jsme ochot-
ni  poskytnout jim i branky, oni si 
však musí uvědomit, že budou hrát 
na vlastní nebezpečí, bez výstroje
a tedy ohleduplně.

Uvítáme jakékoli ohlasy i připo-
mínky ke všem našim novinkám
a opatřením.  Pište na: Info@sport-
bilina.cz. Děkujeme.

Mgr. Jan Davignon
Jednatel RSZ Bílina s.r.o.
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Střípky
z Bíliny

Zavedení nové perma-
nentky na sportovních 
zařízeních

Od 1. února je v platnosti nový 
ceník pro plaveckou halu a zimní 
stadion. Cílem je maximální zvý-
hodnění stálých zákazníků oproti 
náhodným klientům. V souvis-
losti s tímto zavádíme novou per-
manentní vstupenku na většinu 
našich zařízení (jsou na ní vyjme-
nována). Tato vstupenka je na 20 
bodů a stojí 600,- Kč. Jeden bod 
vychází tedy na 30,- Kč. Na zaří-
zeních – plavecká hala, zimní sta-
dion a koupaliště bude klientům 
škrtnut právě jeden bod, tzn., že 
je vstup vyjde na 30,-Kč.  2 body 
umažeme zákazníkům na tenise
a v sauně – hodnota vstupu = 60,-
Kč za hodinu pro jednu osobu na 
tenise a  v sauně za dvě hodiny.  
Bude se tedy jednat o velké ceno-
vé zvýhodnění.

Tato permanentka má platnost
3 měsíce (stejně jako všechny 
naše permanentky), může se to 
zdát krátká doba, ale je přenosná 
– klient ji může zapůjčit a může na 
ní přijít s celou rodinou či přáteli 
a bude mu tedy odečten příslušný 
počet bodů. Další velká výhoda je, 
že např. nyní může využít součas-
ně zimní stadion, plaveckou halu
i saunu. V létě to bude hlavně kou-
paliště s tenisem.

Podrobněji se o všem zájemci 
dovědí na našich internetových 
stránkách: www.sportbilina.cz. 

Mgr. Jan Davignon
Jednatel RSZ Bílina s.r.o.

V celém systému zdravotních po-
platků nastal jedním slovem chaos. 
Jak vypadá záležitost s poplatky
v Hornické nemocnici s polikli-
nikou s.r.o. v Bílině, osvětlil eko-
nomický náměstek Ing. Richard 
Hazdra.

„Za Hornickou nemocnici s po-
liklinikou s.r.o. jsme povinni re-
gulační poplatky vybírat, protože 
nám to ukládá zákon. Pokud by-
chom je nevybírali, tak nám hrozí 
pokuta 50 tis. korun. Tu nám může 
udělit zdravotní pojišťovna, a to
i opakovaně.“

Podle Ing. Hazdry je neplacení 
poplatků jasné porušování zákona.

„My jsme si poplatky nevy-
mysleli a přinášejí nám jen pro-
blémy. Je to nejen finančně ná-
ročné, ale plno lidí se tomu musí 
věnovat. V neposlední řadě nám 
poplatky způsobují, že frekvence 
pacientů je menší, než byla před 

zavedením poplatků.“ 
Zdravotní pojišťovny platí Hor-

nické nemocnici tzv. zálohové 
platby, které vychází z předcho-
zího roku. V loňském roce vyka-
zovala nemocnice nižší výkony ve 
specializovaných ambulancích, 
takže pojišťovny jí strhly více 
peněz, než si toto zdravotnické 
zařízení vydělalo na regulačních 

poplatcích. Režijní náklady zůsta-
ly stále stejné.

„Za loňský rok jsme vybrali 
cca 2 mil. za regulační poplatky. 
Chtěl bych upozornit, že část slu-
žeb, které tady poskytujeme, jsou 
hotelové služby. Tam patří strava 
pacienta, praní prádla nebo úklid.
V tomto směru jsou poplatky 
opodstatněné.“ (lal)

V bílinské nemocnici se poplatky platí stále
Českou republikou poslední 
dobou hýbou zdravotní poplat-
ky. Kde musíme platit regulač-
ní poplatek a kde ne.

Rada města na své 3. schůzi konané dne 4. 2. 2009 mimo jiné: 
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu po-
věřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic:
• zahájením přípravy realizace 
rekonstrukce veřejného osvětlení 
lokality „Důlní“
• zajištěním projektové dokumen-
tace, která bude obsahovat přepočet 
výkonů topných těles v ZŠ Lidická.
     

Schválila:
Ukončení nájemní smlouvy s pa-
nem Petrem Chlapcem z pronájmu 
nebytových prostor o výměře 26,90 
m2 v I NP, ul. M. Švabinského č. 
831 – hodinářství, dohodou k datu 
31. 3. 2009. 

Žádost občanského sdružení 
LUNGTA o vyvěšení tibetské vlaj-
ky na budovu městského úřadu dne 
10. 3. 2009, u příležitosti 50. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské oku-
paci. 

Prodloužení termínu plnění usnesení 
č. 523/2008, kterým bylo tajemní-
kovi uloženo předložit vedení měst-
ského hřbitova seznam historicky 
důležitých osob pro město Bílina
s tím, že o případném rušení hrobu na 
městském hřbitově některé z těchto 
osob, bude rada města informována, 
a to do 31. března 2009. 

Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 
Rekreačním a sportovní zařízením 

Bílina, s. r. o., a SK SIAD Bílina. 
Předmětem výpůjčky je fotbalové 
hřiště s umělým povrchem. 

Jmenovala:
Pana Pavla Bártu členem komi-
se pro životní prostředí, dopravu
a bezpečnost. 

Paní Veroniku Ježkovou členkou 
správní rady společnosti Muzeum 
Bílina, o. p. s., a Mgr. Vladimíru 
Hanzdrovou členkou dozorčí rady 
společnosti Muzeum Bílina, o. p. 
s., s účinností od 1. března 2009.

Rozhodla:
Zrušit výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice
č. 04/2007 na akci „ZŠ Lidická Bí-
lina – výměna radiátorů“. 

Nejvýhodnější nabídkou zakázky
malého rozsahu dle směrnice
č. 04/2007 na akci „Provádění zed-
nických a obkladačských prací dle 
pokynů“ na objektech ve správě 
města je nabídka fi rmy Žejdlík Jo-
sef Bílina. 

Vzala na vědomí:
Výroční zprávu o činnosti Muzea 
Bílina, o. p. s., za rok 2008 a zá-
roveň bere na vědomí odstoupení 
členky správní rady ing. Jaroslavy 
Mrázové a členky dozorčí rady Ve-
roniky Ježkové k 28. 2. 2009.

Poděkování slečny Martiny Tuháč-
kové a Klubu přátel krušnohorské 
železnice za poskytnutí fi nančních 
příspěvků. 

Informaci vedoucího stavebního 
úřadu o stavebně-technickém stavu 
proluky v ulici Pražská.

Informaci vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic o předpokládaném 
postupu prací při zajišťování akce 
před započetím vlastní přestavby 
prostor původního objektu v ul. 
Vrchlická na výstavní síň. 

„Realizační dokument“ pro řízení 
projektů v programu přeshraniční 
spolupráce CÍL 3, předložený od-
borem nemovitostí a investic. 

Zápis z lázeňské komise ze dne 
21.1. 2009. 

informaci ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o hospo-
daření na skládce Chotovenka-pís-
kovna za rok 2008. 

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
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Střípky
z Bíliny

Volná místa ve školce
Mateřská škola Maxe Švabin-

ského přijímá děti i během celého 
školního roku. Momentálně jsou 
volná 3 místa. Hlaste se u ředitel-
ky Elišky Růžičkové.

Město by mělo přispět 
na školy v přírodě

Rada města schválila záměr 
rozdělení fi nančních prostředků
v rozpočtu města na lyžařské vý-
cviky a školy v přírodě. Podle 
předloženého návrhu by příspě-
vek na žáka měl být 1 000,- Kč 
na lyžařský výcvik a příspěvek 
na žáka ZŠ nebo dítě MŠ na školu
v přírodě 470,- Kč.

„V letošním roce jsme u přidě-
lování příspěvků udělali jednu 
změnu. K žádostem o příspěvek  
základních škol na školu v pří-
rodě jsme přidali i školy mateř-
ské, takže jsme příspěvek zkrátili
z 580,- Kč na 470,- Kč. Na lyžařský 
výcvik dáváme významnou částku, 
ale podle našeho průzkumu jsou 
střediska, kam děti mohou jet i bez 
vybavení. V některých střediscích 
již naplno fungují půjčovny lyžař-
ského vybavení,“ uvedl starosta 

19. února 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 11.00 – 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)

Dle zákona č. 85/2004 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, Čl. II. přechodných 
ustanovení odst. 1 dochází ke dni 
1.5.2009 k zániku osvědčení samo-
statně hospodařícího rolníka. Jestli-
že chce osoba i nadále provozovat 
zemědělskou výrobu je nutné, aby 
podala včas před uplynutím výše 
uvedené doby, žádost o zápis do evi-

Informace pro samostatně hospodařící rolníky
Městský úřad Bílina, obecní 
živnostenský úřad upozorňuje 
samostatně hospodařící rolní-
ky na zánik platnosti osvědčení
o zápisu do evidence samostat-
ně hospodařících rolníků.

dence zemědělského podnikatele. 
Žádost lze podat na Městském úřa-
dě Bílina - obecním živnostenském 
úřadě, Seifertova 1, č. dveří 210, 

případně lze získat další informace 
na tel. 417 810 942.

Lenka Haišová,
referentka ObŽÚ

Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání, které se uskutečnilo dne 12.2. 2009 mimo jiné:
Uložilo:

Tajemníkovi městského úřadu předložit:
• záměr využití pozemku p. č. 1683/96
o výměře cca 4 000 m2, v k. ú. Bílina
• návrh na využití pozemků p. č. 1070 
o výměře 81 m2 a p. č. 1075 o výměře 
224 m2, obě k. ú. Bílina, včetně garáží.  
Tajemníkovi městského úřadu předložit 
na dalším zasedání zastupitelstva města 
návrh smlouvy na zhodnocení volných 
fi nančních prostředků města po dobu 
maximálně 6 měsíců, formou termíno-
vaného vkladu, ve výši 30 milionů Kč, 
se společností Komerční banka, a.s., 
pobočka Bílina a Česká spořitelna, a.s., 
pobočka Bílina.   
Místostarostovi města předložit návrh 
na pořízení mobilní služebny pro Měst-
skou policii Bílina.

Schválilo:
Záměr prodeje parcely č. 269/319 o vý-
měře 195 m2 a části parcely č. 269/185 
o výměře cca 500 m2 obě k. ú. Bílina, 
za kupní cenu 180 Kč/m2, s tím, že si 
žadatelé nechají na vlastní náklady vy-
hotovit geometrický plán na oddělení 
pozemku. 
Záměr prodeje části parcely č. 1194/1
o výměře cca 770 m2 k. ú. Bílina, za 
kupní cenu 180 Kč/m2. 
Záměr prodeje pozemků p. č. 555/2, 
556, 557, 558 a 559, za cenu dle Cenové 
mapy stavebních pozemků města Bíliny 
250 Kč/m2. 
Záměr prodeje parcely č. 85/1 o vý-
měře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 38, ul. 
Komenského, Bílina a budov bez čp/
če stojících na části parcely č. 85/1
o výměře cca 220 m2 k. ú. Bílina, za ce-
nu 2.500.000 Kč navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí.  
Záměr prodeje objektu bez čp/če s par-
celou č. 1729/2 o výměře 43 m2 k. ú. 
Bílina, za cenu obvyklou.
Uzavření směnné smlouvy mezi Městem 
Bílinou a sportovním klubem SK SIAD 
Bílina, se sídlem v Bílině, Komenského 
41/6. Předmětem směny jsou nemovi-
tosti v k. ú. Bílina - p. č. 563/17 o výmě-
ře 13 m2, p. č. 580/1 o výměře 131 m2,
p. č. 581/3 o výměře 18 m2, p. č. 579/1
o výměře 264 m2 včetně objektu čp. 69. 

Uzavření smlouvy darovací mezi Měs-
tem Bílinou jako dárcem a Jaroslavem 
Třešňákem, bytem v Teplicích, Třebíz-
ského 3020, jako obdarovaným. Před-
mětem smlouvy je bezplatný převod 
pozemkové parcely č. 12/12 (ostatní 
plocha – manipulační plocha) o celko-
vé výměře 532 m2, pozemkové par-
cely č. 12/21 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o celkové výměře 291 
m2, pozemkové parcely č. 13/3 (vodní 
plocha – koryto vodního toku umělé)
o celkové výměře 65 m2 oddělené GP 
č. 2235-995/2008 z pozemkové parcely 
č. 13/2, pozemkové parcely č. 1186/11 
(ostatní plocha – ostatní komunikace)
o celkové výměře 914 m2 oddělené GP 
č. 2235-995/2008 z pozemkové parcely 
č. 1186/2 díl (a) a z pozemkové parce-
ly č. 1727/82 díl (b) vše k. ú. Bílina, 
po dobu výstavby okružní křižovatky. 
Podpisem darovací smlouvy pověřuje 
starostu města. 
Rozpočet města, jeho zařízení a řízených 
organizací na rok 2009, s úpravami, ve 
výši: Celkové příjmy: 238.626.000 Kč
Finacování: 144.085.000 Kč Celkové 
výdaje: 382.711.000 Kč
s tím, že správní rada o. p. s. Muzeum Bí-
lina dodá podrobný rozpočet potřebný pro 
činnost této organizace v letošním roce. 
Uzavření dodatku č. 6 k dohodě o pod-
mínkách vzájemné spolupráce při po-
skytování sociálních služeb mezi měs-
tem Bílina a Občanským sdružením 
Most k naději. Předmětem dodatku 
je poskytnutí fi nančního příspěvku ve 
výši 285.000 Kč na zajištění projektu 
„Asistent terénního programu na rok 
2009“. 
Uzavření smlouvy mezi městem Bílina 
a Ústeckým krajem o poskytnutí nein-
vestiční dotace na zabezpečení ambu-
lantní pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina v roce 2009. 
Uzavření smlouvy o nájmu nemovitých 
věcí mezi Bílinskými lázněmi, o. p. s.,
a Via Vitae, o. p. s., v předloženém zně-
ní. Předmětem smlouvy jsou budovy
a pozemky v areálu Lázní Kyselka. 
Záměr pořízení mobilní služebny pro 
Městskou policii Bílina

Zamítlo:
Žádost ředitelky ZŠ Lidická, Mgr. Iva-
ny Svobodové, o zřízení odloučeného 
pracoviště ZŠ Lidická v budově v ul. 
Vrchlického č. p. 270. 
Žádost pana Miroslava Turka o pro-
najmutí části sběrného dvora v areálu 
kasáren. 
Žádost pana F.L. o prodej části parce-
ly č. 1683/96 o výměře cca 4 000 m2 
k. ú. Bílina, vzhledem ke schválenému 
územnímu plánu.

Rozhodlo:
Ponechat v platnosti obecně závaznou 
vyhlášku města č. 12/2007 o umisťo-
vání a době provozu výherních hracích 
přístrojů a obecně závaznou vyhlášku 
města č. 4/2008, kterou se upravu-
je obecně závazná vyhláška města
č. 12/2007.

Vydalo:
Rozhodnutí o prominutí odvodu za-
držených prostředků ve výši 4.629 Kč
a prominutí doměření penále organizaci 
AVZO Sportovní střelba Bílina, v sou-
ladu s odst. 6) § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech v plat-
ném znění. 

Vzalo na vědomí:
Informaci vedoucího stavebního úřadu 
o bývalém hotelu Štěpánský dvůr s tím, 
že v dohledné době by měla být vyhlá-
šena aukční dražba na tento objekt. 
Zprávu odboru nemovitostí a investic, 
oddělení rozvoje města :
•  o stavu příprav projektu Revitaliza-
ce Zámeckého pivovaru pro uplatnění
v programu „CÍL 3“
• k přípravě podání projektové žádosti 
na Ministerstvo kultury ČR na rekon-
strukci střechy pivovaru a zabezpečení 
objektu. 
Zprávu o činnosti pobočky společnosti 
Člověk v tísni, o. p. s., v Bílině, za rok 
2007. 
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)
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Střípky
z Bíliny

19. února 2009

Josef Horáček.
Zastupitelstvo schválilo příspěv-

ky na ŠvP a lyžařský výcvik.

Na Mikulově je fajn
Děti z MŠ Švabinského v Bílině 

si vyjely za sněhem do Mikulova. 
Celé dopoledne bobovaly na strá-
ni, stavěly sněhuláka. Den pře-
dem se byly podívat na divadelní 
představení Dlouhý, široký a bys-
trozraký v Divadle rozmanitostí
v Mostě. 

Místo vycházky si občas vyjdou 
s ředitelkou Eliškou Růžičkovou 
zabruslit. V mateřské škole mají 
stále rušno.

Na pokutách
se vybraly miliony

Za loňský rok bylo spácháno na 
Bílinsku 1 605 dopravních pře-
stupků z toho 220 nehod. Stráž-
níci uložili pokuty za 2 137 600,- 
Kč, zaplaceno jich bylo za 1 657 
426,- Kč. Zaplacených přímo na 
místě vyneslo Městskému úřadu 
342 900,- Kč. „Pokuty se dávají 
hlavně za alkohol, pojištění, rych-
lost a jiné drobné přestupky. Za 

 K ZÁPISU DO 1. TŘÍD 
SE DOSTAVILO

193 DĚTÍ

Největší příliv nových žáčků 
zaznamenala základní škola 

Za Chlumem, kde se jich 
bylo přihlásit 81.

Základní škola Lidická 
přihlásila celkem 54 dětí

do prvních tříd a na 
základní školu Aléskou se 

letos hlásilo 58 dětí.

Možná si řeknete, že přichází-
me s křížkem po funuse, ale dnes 
jde o něco zcela jiného. Sám Petr 
Baďura se nebojí otevřeně mluvit
o problémech, se kterými se setká-
vá téměř pravidelně. Je zarážející, 
že  20 let po změně režimu nará-
žejí podnikatelé na bariéry úřed-
nických nařízení, která je obírají 
nejen o peníze, ale hlavně o čas.

Petr Baďura začal podnikat
v roce 1990 jako OSVČ a spíše 
se věnoval opravě automobilů. Až
v roce 2002 rozšířil svou živnost
o galvanizérství. Pojem žárové 
zinkování naše živnosti neznají.

Jak jste přišel na nápad posta-
vit zinkovnu?

Se zinkovnou jsem se poprvé se-
tkal v 80. letech v Německu, kde 
jsem se u známého podílel na stav-
bě zinkovny, a to mě také inspiro-
valo do budoucna. Firmu jsem 
založil společně se svým společní-
kem, manželkou a synem.

Provést úpravy plochy, postavit 
budovy není vůbec jednoduché. 
Jak jste řešil fi nanční otázku?

Samozřejmě že jsem potřebo-
val úvěr. Chodil jsem od banky
k bance a žádal je o půjčku, ale bez 
úspěchu. Až jedna banka se rozhod-
la mi půjčit, ale až po osobní návště-
vě jejího ředitele. Nějakou dobu vše 
běželo normálně, než banka zkra-
chovala. To byly těžké časy a myslel 
jsem opravdu na nejhorší.

Dnes máte prosperující fi rmu. 
Pomýšlíte na to, že byste svou 
výrobu rozšířil?

Ano, o tom samozřejmě přemýš-
lím, ale to bych asi nezůstal v Bíli-
ně. Šel bych někam, kde jsou pří-
znivější podnikatelské podmínky. 
Dostali jsme se na setrvalý stav.
Z kapacitních důvodů nedokážeme 
pozinkovat víc jak 20 tun denně. 
Každý den zinkujeme cca 10 tun. 
Někdy i více.

V již zmiňovaném týdeníku 
Ekonom se Bílina umístila na té-
měř posledním místě. Čím si to 
vysvětlujete?

Naši úředníci nepracují podle 
práva, ale jak chtějí nebo jak zá-
vidí. Před dvěma lety jsme dostali 
pokutu 100 tis. korun za něco, jen-
že nikdo nevěděl za co. Úředník si 
prostě něco vymyslel. Problém je, 
že pokuta se musí nejprve zaplatit 
a pak se můžete dovolávat něja-
kého práva. Proti pokutě jsme se 
odvolali a letos jsme dostali roz-
sudek jménem republiky, kde nám 
příslušný úřad musí tuto pokutu 
vrátit. Uběhly téměř tři měsíce
a zmíněné peníze nejsou stále na 
našem účtu. Problém je, že takové 
jednání může kohokoli fi nančně 
položit. Jako fi rma platíme milio-
nové daně, a tím vlastně úředníky 
platíme. Ti si to ale vůbec neuvě-
domují. 

Odvoláváte se často proti neo-
právněným pokutám?

 Pokud úředník udělá chybu, za-
platit ji musí podnikatel a nikoho 
nezajímá, že to pro něj bude třeba 
likvidační. Zatím jsme byli v ža-
lobách 100% úspěšní. Ani jednou 
jsme neprohráli, ale co nás to stá-
lo úsilí a času, který jsme mohli 
věnovat užitečnější práci. Plníme 
šanony, platíme advokáty, hlídáme 
lhůty, aby se náhodou nestala pro-
cesní chyba. Stačí, když se zpozdíte 
o jeden den s placením a hned máte 
pokutu a penále. Nejhorší snad 
bylo období, kdy mi vinou chyby 
úředníka na Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj následně vyměřili poku-
tu 18 mil. korun. Na ministerstvu 
chybu přiznali, ale teplický fi nanč-
ní úřad na pokutě trval. Díky po-
slanci Vlastimilu Aubrechtovi jsem 
se dostal až k tehdejšímu ministru 

fi nancí, který pokutu přezkoumal 
a následně zrušil. Zarážející je, že 
chybující úředníci jsou na svých 
místech dodnes. Zodpovědnost 
jako kdyby se vytratila.

Myslíte, že chyby dělají jen mi-
nisterští úředníci?

Ne, je to i na regionální a komu-
nální úrovni. Všichni natahují jen 
ruku a chtěli by něco za to, za co 
jsou placení v pracovní době. Ne-
žijeme v dobrém podnikatelském 
prostředí ani právním státě, ale
v jakémsi absurdistánu. U nás má 
hlavní slovo úředník a proti jeho 
rozhodnutí neuděláte nic. Nedovo-
láte se, když vám zákazník nezapla-
tí, ale daň ze zisku zaplatit musíte. 
Takže vlastně platíte daň z něčeho, 
co vlastně nemáte. Stejně tak jste 
bezmocní, když zaměstnanec začne 
marodit a přitom zjistíte, že pracu-
je načerno v jiných fi rmách. Vyřídí 
si potřebné podklady pro získání 
invalidního důchodu a žádného 
úředníka to nezajímá.

Jak vzpomínáte na natáčení 
Dvanáct odvážných?

Jsem za to velmi rád a vážím si 
toho. Cesta, kterou jsem ušel, ne-
byla pro mě a moji rodinu vůbec 
lehká. S klidem můžu říct, že si 
prožívám svůj americký sen. Ne-
jsme žádní multimilionáři, ale vy-
děláme v klidu. Většinu času tráví-
me s rodinou ve fi rmě. 

Lada Laiblová

Jak žijí a prosperují podnikatelé v Bílině
Chtěli bychom přiblížit čtenářům z našeho města
a okolí zajímavé příběhy lidí, kteří se „nebojí“ pod-
nikat, ale také mluvit o svých problémech i úspěších. 
Jak vlastně na Bílinsku podnikatelé prosperují, kolik 
zaměstnávají lidí a co všechno si musí odříct? Jak si 
vlastně Bílina stojí na pomyslném žebříčku v podnika-

telském prostředí? Podle průzkumu časopisu Ekonom, 
který se prováděl mezi dvěma sty městy ČR, skončila 
Bílina na nelichotivém 196 místě. Soukromí podnika-
telé přinášejí městu nemalé peníze. Pokud město ne-
vytvoří přijatelné podnikatelské prostředí, nebude mít 
ani zisky z jejich činnosti.

JAK SE BÍLINA UMÍSTILA
V JEDNOTLIVÝCH

KATEGORIÍCH PODLE 
TÝDENÍKU EKONOM

Podnikatelské prostředí 40 místě
Kvalita lokality 200 místě
Pracovní trh 83 místě
Kvalita veřejné správy 185 místě
Cenové podmínky 175 místě
Průzkum mezi podnikateli 106 místě  

(Zdroj: Factum Invenio)

Petr Baďura: žijeme v absurdistánu
Petr Baďura postavil svoji fi rmu, žárovou zinkovnu, na tzv. zelené 
louce, přesněji na šachetní skládce. Díky této odvaze se dočkal vý-
znamného ocenění a byl mezi 15 nominovanými prestižní soutěže 
Podnikatel roku vyhlašované společností Ernst & Young. Režisér 
David Vondráček s ním natočil dokument z cyklu Dvanáct odváž-
ných v roce 2005.

Žárová zinkovna v Bílině po-
užívá moderní technologii, při 
které je na povrch výrobku na-
nášen povlak roztaveného zinku. 
Je to nejpoužívanější metoda na 
ochranu proti korozi, má dlouho-
trvající účinek bez nutnosti další 
nebo dodatečné údržby. 
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Zápisy budoucích prvňáčků
na ZŠ Za Chlumem

nedodržení rychlosti na 1/13 byly 
uloženy v loňském roce pokuty ve 
výši 2 840 500,- Kč,“ sdělil ve-
doucí dopravního odboru Miro-
slav Jedlička.

Další změna čeká pro řidiče, kte-
ří mají vystavené řidičské opráv-
nění do roku 2000. Tyto řidičské 
průkazy by měli být vyměněny do 
konce roku 2010.

„Chtěli bychom vyzvat majitele 
těchto řidičských průkazů, aby ne-
čekali na poslední možný termín. 
Řidičské průkazy si mohou řidiči 
vyměnit kdykoli v úřední hodiny.“

Střípky
z Bíliny

Ti jim předali dárečky, na je-
jichž výrobě se podíleli žáci 
druhého stupně. Chvilku čeká-
ní před samotným zápisem si 
budoucí žáčci mohli zpříjemnit 
hraním her či malováním. Ve 
třídě je pak čekaly usměvavé 
paní učitelky a „zkouška“ moh-
la začít. Při této příležitosti si 
mohli žáci i rodiče prohlédnou 
vybavenost školy, seznámit se 
s interaktivními systémy a vy-
zkoušet si je. 

Kdo však na nás se zápisem
v daný termín zapomněl, může 
se stále přihlásit, neboť naše 

V lednu proběhl na naší ško-
le zápis do budoucího prvního 
ročníku. Už se stalo tradicí, že 
první uvítání prvňáčků mají na 
starosti žáci devátého ročníku.

škole bude mít od nového škol-
ního roku nový barevný „kabá-
tek“, nová okna, další učebny 
vybavené interaktivním systé-

Zápisy na ZŠ Aléská
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: 7–12.00, 12.30–18.00

Středa: 7–12.00, 12.30–18.00

  
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

Zápisy budoucích prvňáčků
na ZŠ Za Chlumem

mem, několik možností přístu-
pu na internet, odborné učebny. 
Každý žák se s námi může po-
dívat do divadla, do přírody, na 
výstavy, na exkurze do podniků
i cestovat a poznávat historii 
naší vlasti. Komu je to málo, 
může přebytečnou energii „spá-
lit“ na netradičních sportovních 
aktivitách pořádaných naší ško-
lou.

Děkujeme tímto sponzorům
a městu Bílina za příspěvky, 
díky nimž můžeme dále naše 
aktivity rozvíjet.

 
Bc. Žemličková Judita



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 719. února 2009

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

Samička je vybarvená velmi 
nenápadně, zato sameček je fra-
jer. Černá hlavička je od černo-
hnědého hřbetu oddělena bílým 
límečkem, prsa jsou narezavělá, 
někdy až do oranžova, a pestré 
zbarvení ještě umocňuje bílý 
kostřec a bílé skvrny v křídle.

Tenhle krásně vybarvený dro-
beček se jmenuje bramborníček 
černohlavý (Saxicola torquata). 
V našem okolí je na vhodných 
lokalitách poměrně hojný. To 

platí v podstatě o celé podkruš-
nohorské pánvi, i o části České-
ho středohoří. Ale nenechme se 
mýlit, kromě několika málo míst 
v Čechách, kde je poněkud hoj-
nější (Polabí, Český kras) je pak 
běžný až na Moravě. Všude jin-
de ho můžeme nalézt hnízdícího 
jen velmi ostrůvkovitě. Osídlo-
vání naší krajiny tímto ptákem 
ve větším počtu je záležitostí 
zhruba posledních padesáti let. 
Je to tažný druh, zimující v oko-
lí Středozemního moře. Větši-
nou od nás mizí v září, i když 
často jsou jedinci pozorováni až 
do listopadu. To už ale mohou 

Žijí tady s námi: Bramborníček černohlavý
Hned poté, kdy se březnové sluníčko opře do krajiny a začne ji vysušovat 
po sychravém předjaří, objeví se na pokraji polí, na mezích, úhorech i vý-
sypkách v našem okolí ptáček drobnější a štíhlejší než vrabec, a v první 
chvíli nás na sebe upozorní ostrým vábením „fít-tak-tak“.

Tento kroužek vznikl v září loňského roku. Děti do tohoto kroužku po-
stoupily z aerobiku Cipísek, Písmenka a aerobik pro začátečníky.

Sameček bramborníčka černohlavého odchycený na radovesické 
výsypce

být ptáci ze severnějších území, 
třeba z Polska.

Bramborníček se vyskytuje 
v jednotlivých párech, nikoli
v hejnech, a je to poměrně ostra-
žitý pták. Zvlášť sameček velmi 
důsledně střeží hnízdiště a nebo-
jí se provést výpad třeba ani na 
ťuhýka, pokud se mu zdá, že je 
hnízdečko ohroženo. To si staví 
pod trsem trávy, velmi dobře ho 
ukryje a snáší do něj obyčejně
5 nazelenalých vajíček s reza-
vými skvrnkami. Protože je to 
čipera, který přilétá velmi brzy, 

stihne to dvakrát za rok.  
Bramborníček patří k ohro-

ženým druhům v naší přírodě. 
Největší hrozbou pro něj jsou 
toulající se domácí kočky a také 
člověk, který často podniká na 
zdánlivě podřadných pozemcích 
rozsáhlé zemní práce, jako jsou 
výstavba či rekultivace. Stejně 
jako pro mnoho jiných chráně-
ných živočichů jsou to i jarní 
požáry vznikající z vypalování 
staré trávy. 

Text a foto: M. Horák

Od října pracují na nové spo-
lečné sestavě, která se jmenuje 
Charleston. Připravují se na 
první závody, které proběhnou 
v březnu v Oseku. Dále poje-
dou na závody do Kralup nad 
Vltavou, Děčína atd. Budou 
zatím soutěžit v kategorii ko-
merční aerobik, než se naučí

a zdokonalí všechny povinné 
prvky. Děti aerobik baví a dou-
fám, že budou jednou stejně 
úspěšní jako skupina Caviky
a Cik – Cak.

Děkujeme za sponzorský dar 
panu Milanu Vršeckému – RE-
MAX Synergy.

Kolektiv DDM

Aerobik Cvrček 
z DDM Bílina

Aerobik Cvrček 
z DDM Bílina
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Sobota 21. února 19.00 hod.

VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ 
KNIHY

Divadelní hra. Vstupné: 290,-, 240,-, 190,- Kč

• Čtvrtek 26. února od 8.30 hod.

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
Pěvecká soutěž pro předem přihlášené.

Pro veřejnost od 9.30 hod.!

• Čtvrtek 26. února od 19.00 hod.

SPIRITUÁL KVINTET
Koncert české folkové kapely

Vstupné: 220,-, 180,-, 160,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Pátek 20. února od 20.00 hod.

PLES DDM
• Neděle 22. února od 16.00 hod.

KOUZELNÁ DISKOTÉKA
S KARNEVALEM

Karnevalový pořad pro děti. Vstupné: 

děti od 3 let 40,- Kč, dospělí 70,- Kč

• Sobota 28. února od 20.00 hod.

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA 8.A
KINO HVĚZDA

• Pátek 20. února od 19.00 hod.

• Sobota 21. února od 19.00 hod.

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
USA/Th riller. Vstup: 70,- Kč. Příst. od 12 let

• Středa 25. února od 19.00 hod.

• Čtvrtek 26. února od 19.00 hod.

NEBEZPEČNÝ CÍL
USA/Akční thriller

Vstupné: 70,- Kč   Přístupno od 15 let

• Pátek 27. února od 19.00 hod.

• Sobota 28. února od 19.00 hod.

STMÍVÁNÍ
USA/Romantický horor

Vstupné: 65,- Kč   Přístupno od 15 let

• Středa 4. března od 19.00 hod.

• Čtvrtek 5. března od 19.00 hod.

ČTVERY VÁNOCE
Vstupné: 70,- Kč

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

SWENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ
USA/VB. Th riller

Vstupné: 65,- Kč      Přístupno od 15 let

• Úterý 3. března od 17.00 a 19.15 hod.

Večer s českými fi lmy

O RODIČÍCH A DĚTECH, TATÍNEK
Vstupné: 60,- Kč      Přístupno od 12 let

GALERIE POD VĚŽÍ
• Do 22. února 2009 se koná výstava

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA
Obrazy s tématikou Bíliny a bílinského 

okolí severočeských výtvarníků Václava 

SUCHOPÁRKA a PhDr. Jiřího SOUČKA

Po – Pá: 7.00 – 17. 00 hod.

So: 9.00 – 12.00 hod.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Do 22. února 2009 se koná výstava

s názvem
HRAČKY NAŠICH BABIČEK

 Jana Růžičková a Jiří Mládek vystavují 
panenky, nádobíčko pro panenky a 

stavebnice Merkur.
Vstupné: 20,-Kč (Děti, studenti a senioři 

10,-Kč) Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP
Kulturní dům Fontána

Koncert Věry Špinarové
18. března

KINO HVĚZDA
Pátek 20. února a sobota 21. února 

od 19.00 hodin 

DEN, KDY SE ZASTAVILA 
ZEMĚ

V historii existuje mnoho příkla-

dů střetů civilizací, po nichž ty méně 

vyspělé zanikly nebo byly zotročeny. 

V našem fi lmu jsme těmi méně vy-

spělými my, lidstvo.

Film vypráví příběh mimozemš-

ťana Klaatua (Keanu Reeves), který 

přicestuje na Zemi s jediným úko-

lem – zamezit lidstvu jeho organi-

zovanou sebedestrukci i za cenu 

nejvyšších obětí. Klaatu chce lidstvu 

pomoci, otázkou je, zda o to vlastně 

stojíme. Zatímco on chce jednat se 

světovými mocnostmi, naším jedi-

ným zájmem je zavřít jej do labora-

toře a vědecky ho prozkoumat. Na 

útěku z laboratoře ho doprovází ast-

robioložka Helen (Jennifer Connel-

ly), která spolu se svým nevlastním 

synem uvízne v Klaatuově poslání.

Film Den, kdy se zastavila Země je 

remakem klasického stejnojmenné-

ho fi lmu z roku 1951, který natočil 

Robert Wise. Nové podoby se ujal 

Scott Derrickson. Reevesovo ztvár-

nění postavy Klaatua, mimozemš-

ťana, který se začíná polidšťovat, je 

temnější než přístup Michaela Ren-

nieho, který jej hrál v původní verzi. 

V novém fi lmu se Vám Země doslo-

va ztrácí pod nohami.

Film neukazuje jen pohled nás po-

zemšťanů na nezvyklého návštěvní-

ka a emoce, které jeho přílet na Zemi 

vyvolává. Je také o tom, jak se na nás 

a naše pokusy o sebezničení dívá 

někdo, kdo má v rukou rozhodnutí 

o naší budoucí existenci.

19. února 2009

Hrají: Jennifer Connelly, John Cle-

ese, Jon Hamm, Keanu Reeves

Pátek 27. února a sobota

28. února od 19.00 hodin 

STMÍVÁNÍ

Bella byla vždy trochu jiná. Když 

se její máma znovu vdala, Bella 

se rozhodla sblížit se svým otcem

a nastěhovala se k němu do malé-

ho deštivého městečka Forks, aniž 

by čekala, že se její život změní. Na 

první hodině v nové škole si k ní 

přisedne tajemný a okouzlující Ed-

ward Cullen, kluk, který je jiný než 

všichni, které doteď potkala. Ve ško-

le se o něm šíří zvláštní zvěsti, stejně 

tak o jeho sourozencích, se kterými 

vždy sedává osamocený u jednoho 

stolu ve školní jídelně. I navzdory 

varování kamarádů Bellu Edward 

neskutečně přitahuje, zdají se jí

o něm sny. Postupně začne mít však 

podezření, že Edward není úplně 

obyčejný kluk...

Hrají: Kristen Stewart, Robert Pat-

tinson, Taylor Lautner

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 24. února od 19.00 hod.

SWENEY TODD:ĎÁBELSKÝ 
HOLIČ

Nespravedlivě odsouzenému Ben-
jaminu Barkerovi, který musí ve 
vězení na druhé straně světa strávit 
celých 15 let, se podaří uniknout do 
Londýna a je plně rozhodnutý po-
mstít svou rodinu i zmařené roky. 
V Londýně se setká se svou novou 
společnicí, paní Neville Lovetto-
vou, změní si identitu na Sweeney-
ho Todda a začne provozovat svou 
starou živnost - holičství. Jeho salón 
je těsně nad pekařským krámkem, 
kde paní Lovettová peče své maso-
vé bochánky. Todd se zaměří přede-
vším na svého úhlavního nepřítele, 

soudce Turpina a jeho poskoka 
Bamforda, kteří jej nespravedlivě 
odsoudili. Když se na scéně obje-
ví konkurenční holič, okázalý Ital 
Pirelli, Sweenyho identita je zásad-
ním způsobem ohrožena. 

Hrají: Alan Rickman, Helena 
Bonham Carter, Johnny Depp.

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Muzikál ze střední 3
Ženy

Peklo s princeznou
Digitální kino

Zodiac
Saw 4

Jeden svět 2009
Městské divadlo

Premiéra Bílinského divadelního 

minima

POKOJE S TCHÝNĚMI
Shirley Valentine – divadelní před-

stavení v hlavní roli Simona Stašová

Do kina se stále chodí
Podle ankety, do které se mohli 

zapojit návštěvníci webových strá-

nek KC Kaskády, většina do kina

v Bílině někdy zajde. 20% jezdí radě-

ji jinam, 16% se dívá na fi lm doma. 

Pro 7% je návštěva kina příliš drahá 

a 1% nemá na kino čas. Celkem hla-

sovalo 164 návštěvníků.

Na webových stránkách kulturní-

ho centra naleznete již novou anke-

tu „Kolik byste byli ochotni zaplatit 

za vystoupení zahraniční skupiny?“. 

Cílem ankety je zmapování názorů 

občanů na kulturní akce v Bílině.

a OBECNÍ ÚŘAD VE SVĚTCI
vás srdečně zve na vernisáž výstavy
FOTOGRAFIÍ - JOSEFA SLOUPA

KARIBANA
OD REALITY K ABSTRAKCI

která se uskuteční
v pátek 20. února 2009 v 17.00 hodin

FARA SVĚTEC
galerie Vojtěcha Preissiga

V úvodu VERNISÁŽE
BÁSNÍŘKA

VĚRA BARTOŠKOVÁ
přednese své básně

a zahrají ZUZANA A JAN LADOVI
(kytara, příčná fl étna)
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PRODEJ SLEPI EK

–   u krytého bazénu 10:30 hodin–   u krytého bazénu 10:30 hodin
P ípadné informace na tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

BílinaBílina
Prodej se uskute ní: v sobotu 7. b ezna 2008

INZERCE 0209/BZ

Dr bež ervený Hrádek,  rma Dráb, op t prodává slepi ky 
snáškového plemene Hisex hn dý a Dominant
žíhaný, kropenatý, erný a modrý.
•stá í slepi ek p i prodeji: 14 -17 týdn
•cena: 128 - 148 K /ks - dle stá í
•za átek snášky: duben

INZERCE 0309/BZ

ZDAR, a.s
Jihlavská 759/4 

591 01 Ž ár nad Sázavou
I : 46965815  

VEDOUCÍ PROVOZU
OSOBNÍ DOPRAVY

Dopravní spole nost
ZDAR, a.s. Ž ár nad Sázavou vypisuje

výb rové ízení na pozici:

VEDOUCÍ PROVOZUVEDOUCÍ PROVOZU
OSOBNÍ DOPRAVYOSOBNÍ DOPRAVY

oblasti Teplicko - Bílinsko 
požadujeme:

úplné st edoškolské vzd lání s maturitou
praxe v oboru, zkušenosti s ízením lidí
odbornou schopnost, morální bezúhonnost 
asovou  exibilitu, idi ský pr kaz sk. B, D

znalosti v oblasti oprav a údržby vozidel
znalost práce na PC a znalost legislativy
istý trestní rejst ík – aktuální výpis p i nástupu

nabízíme:
zajímavou práci v prosperující dopravní  rm
dobré platové ohodnocení

 zam stnanecké výhody (p ísp vek penzijní pojišt ní,
služební vozidlo, telefon…)

Bližší informace a podávání p ihlášek v etn  strukturovaného
životopisu a motiva ního dopisu na:

pavel.zdrazil@zdar.cz, tel. 566 696 160 nebo 566 696 161
lukas.nemecky@zdar.cz. tel.417 532 702 nebo 724 031 688

nebo písemn  na adresu spole nosti
uzáv rka p ihlášek: 24. února 2009

Komponovaný pořad, ve kte-
rém p. Jaroslav Tišer pozve 
návštěvníky akce na výlet do 
tisícileté historie a dvanácti stá-
tů Evropy a představí klíčové 
osobnosti české historie, od Sv. 
Vojtěcha, přes Karla IV. až po 

Komenského a Havlíčka Bo-
rovského. Přednáška proběhne
v klubovně Městské knihovny na 
Mírovém náměstí ve čtvrtek 5. 
března od 17.30 hodin. 

Za knihovnu srdečně
zve M. Šímová

Jaroslav Tišer představí 
historii evropských států
Jedná se o cestopisný pořad Po českých stopách v Evropě, který
v období našeho předsednictví v Evropském parlamentu chce při-
pomenout velká jména naší historie.

Odpověď na dotaz z Bílinského zpravodaje č. 3

Problém zvaný „bezdomovectví“ je problémem celosvětovým a proto 
není divu, že se objevuje i v našem městě.

Samozřejmě, že o tomto problému víme. Lidem bez přístřeší, kteří pře-
spávají v hotelu Dagmar, byla opakovaně nabídnuta pomoc ze strany 
odboru soc. věcí a zdravotnictví a to zajištěním azylového bydlení. Tuto 
pomoc odmítli. Proto jim byla poskytnuta pomoc v rámci poradenství 
o dostupných službách.

Pokud lidé bez přístřeší nemají sami zájem svou situaci řešit, není mož-
né jim pomoci.Nelze páchat dobro tím, že se budou násilím tlačit k tomu, 
aby změnili způsob života, který si dobrovolně zvolili.

I. Zábojníková, vedoucí sociálního odboru v Bílině

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, K ZAMYŠLENÍ…

Ples je vzácnou příležitostí, kdy se mohou 
dámy předvést v krásných róbách. Zajímavostí 
letošního plesu byl Bodypainting neboli dočas-
ná malba přímo na tělo. Malby byly vkusné, 
originální a jistě budou další příležitosti, kde 
jich bude k vidění více.

Reprezentační ples sice skončil, ale zdaleka 
nekončí plesová sezóna. Těšit se můžete na ples 
DDM 20. února nebo ples divadelní. (lal)

Reprezentační ples města byl beznadějně vyprodán
Pokračování ze strany 1
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Ordinace Lékař PO ÚT ST ČT PÁ

Chirurgie MUDr. Karel Prejza
zástup po dobu nemoci 7.30-12.00 7.15 - 9.00 7.30-12.00 7.15- 9.00 7.30-12.00

Neurolog. ambulance MUDr. Stan. Slavík
MUDr. Josef Sirovič 14.00 - večer 15.30 -večer

Obvod IV MUDr. Ján Chorvatovič prakt. 
lékař pro dospělé 7.00-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30

Obvod III MUDr. A. Profousová prakt. 
lékař pro dospělé 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30

MUDr. R. Tetřevová, prakt. 
lékař pro děti 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 + 

žurnál do 17.00 7.30-13.00

MUDr. E. Hanzliková prakt.
lékař pro děti 7.30-14.00 7.30-14.00 + 

žurnál do 17.00 7.30-13.00 7.30-12.00 7.30-13.00

M.Švabinského MUDr. W. Janurová, prakt.
lékař pro děti 7.30-14.00 7.30-13.00 7.30-14.00 + 

žurnál do 17.00 7.30-14.00 7.30-11.00

Dia poradna MUDr. M. Prejzová
s. Lišková

7.15-8.00
7.15-13.00

7.15-8.00
7.15-13.00

7.15-13.00
7.15-13.00

7.15-8.00
7.15-13.00

7.15-8.00
7.15-13.00

Kardiol. porad. MUDr. Josef Chudáček 7.30-8.30
akut. případy 7.00-10.00 7.00-11.00 7.30-8.30

akut. případy
7.30-8.30

akut. případy

Interní ambul. MUDr. M. Prejzová 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00

Gynekologie MUDr. Ivana Fajfrová
s. Procházková, s. Schmidtová

8.00-12.00 
12.00-13.00 8.00-12.00 10.00-15.00 

12.00-13.00 8.00-11.00

Oční oddělení MUDr. O. Pavelcová
Optometrista P.Šimánek 7.30-13.00 8.00- 9.30 7.30-13.00 7.30-12.00

ORL MUDr.Přemysl Kraus 7.30-14.00 7.00-11.00 7.30-14.00

Kožní oddělení MUDr.M. Richterová 7.30-14.00 12.00-16.00

Plicní oddělení MUDr. A. Jelínková 9.00-13.30 9.00-13.30 9.00-13.30 9.00-11.30 9.00-13.30

Alergologie MUDr. Pavel Vyskočil 13.30-17.00

SHD 17 MUDr.M.Mühlbauerováprakt.
lékař pro dospělé 7.15-10.00 7.00-16.00 13.00-16.00 12.00-16.00 7.00-10.00

RTG + ultrazvuk snímkování 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30

Rehabilitace s. Kapferová 7.00-14.00 7.00-16.00 7.00-14.00 7.00-16.00 7.00-12.30

Žurnální služba pro 
dospělé střídání lékařů v prostoru LSPP 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00

Žurnální služba pro děti 
a dorost v ordinacích dětských lékařů

14.00-17.00
MUDr.Feninová 
(Za Chlumem)

14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00
14.00-17.00

střídání lékařů 
(Pražská 206)

LSPP pro dospělé
SO, NE, SV. 8.00-20.00 17.00-22.00 17.00-22.00 17.00-22.00 17.00-22.00 17.00-22.00

LSPP pro děti a dorost 
SO, NE, SV. 8.00-20.00

Hostomice, Husova 308 MUDr. Pecková
Praktic.lékař pro dosp. 11.30-16.30 7.30-11.30 11.30-16.30 7.30-11.30 8.00-11.30

Ordinace Lékař PO ÚT ST ČT PÁ

Ortopedie MUDr. Zuna,
MUDr. Rad. Baier 7.30 7.30

7.30
9.00-10.00 

kyčle
7.30

Obvod I MUDr. Vl. Volman 7.30-13.00 10.00-10.30 
kyčle 7.30-13.00 7.30-12.30 7.30-12.00

Urologie MUDr. Petr Ondráček 14.00-17.00 7.30-12.30 7.00-11.00 7.30-14.00

Za Chlumem MUDr. Feninová,
prakt.lékař pro děti

Ordinační hodiny lékařů HNsP, s.r.o., v Bílině

HNsP, s.r.o., v Bílině provozuje dopravní zdravotní službu, léčebnu dlouhodobě nemocných a zdravotní péči (Home Care).
MUDr. Frajsová, MUDr. Novák a MUDr. Bartoš vyhodnocují rentgenové snímky.

SOUKROMÉ ORDINACE:
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Bílina - Po vyrovnanější úvodní třetině měli Draci zápas plně pod kon-
trolou. Ještě neuběhla první minuta a po pěkné kombinaci druhého 
útoku otevřel skóre Kuklík. V 5.minutě to již bylo 3:0. Přitom se hra 
přelévala od jedné branky ke druhé, ale stříleli pouze domácí.

Postupně získávali Draci převahu 
a ke konci třetiny zamkli Lovosice 
u jejich branky, ale výsledkem byla 
pouze tyčka Hauptvogla. Úvod dru-
hé třetiny patřil Bílině, ale na další 
branku si museli diváci počkat do 
29.minuty. Ale stála za to, na jeden 
dotek Ptáček – Vlasák – Kuklík
a obránci vůbec nestačili na střelce 
branky reagovat. Hra se výrazně 
zrychlila a po pěkné individuální 
akci přidal pátou branku Wilhelm. 
Hosté hráli přesilovku, ale do šan-
ce se nedostali. Na úvod poslední 
třetiny se dvakrát vyznamenal do-
mácí brankař Kobrč, potom Draci 
nevyužili přesilovku a Hauptvogl 
nastřelil další tyčku. Nakonec se do-
čkali i hosté a diváci viděli během 
devíti minut šest branek. Střelecky 
se prosadil Král, když mu tradič-
ně nahrával Kousek. Vytouženou 
desátou branku dal při přesilovce 
obránce Novotný. Hosté působili 
sympatickým dojmem, celý zápas 
se snažili hrát hokej a nesnížili se
k žádné hrubosti. K dobré úrovni zá-
pasu přispěl i rozhodčí Plachý, který 
hru zbytečně nekouskoval, nechal ji 
spád a vylučoval pouze za evidentní 
fauly. Draci vyhráli naprosto zaslou-
ženě. Trenér Jaroslav Anderle má
k dispozici tři 

vyrovnané pětky, například ve třetí 
hráli ostřílení kozáci Miroslav Slačík, 
Lexa, Hauptvogl, Wilhelm a s nimi 

mladý Jirkovský. O vyrovnanosti 
svědčí i počet vstřelených branek, 
první pětka dala čtyři a další dvě po 
třech. Je určitě škoda, že klub neměl 
peníze na áčko a tito hráči nemohli 
hrát za Bílinu od podzimu. Na to, aby 
mohli odehrát druhou část krajského 
přeboru, si museli zajistit peníze sa-
mi. Byl to jejich čtvrtý zápas. Dva-
krát porazili Lovosice, v prodloužení 
podlehli Lounům a prohráli na ledě 
Kadaně. „Druhá polovina zápasu 
byla již pěkně hokejová a v závěru 
se bylo opravdu na co dívat. Je stá-
le vidět, že i když byl soupeř slabší, 
hraje od podzimu, je rozehraný, ale 
my jsme začali až po Novém roce,“ 
viděl rozdíl trenér Draků Jaroslav 
Anderle. „Chtěl bych pozvat divá-
ky na sobotní zápas s Kadaní, po 
dnešním výkonu se myslím mají na 
co těšit,“ dodal vedoucí mužstva Jiří 
Müller. V sobotu 21. února přivítají 
Draci od 17 hodin vedoucí mužstvo 
přeboru SK Kadaň B. 

Branky: 40. 53. 57.Král, 1. 
29.Kuklík, 4. 49.Hauptvogl, 5.Kou-
sek, 36.Wilhelm, 57.Novotný – 48. 
50.Barcal.

Sestava: Kobrč – Brabec, Se-
mecký, Kučírek, Novotný, Slačík 
Miroslav, Lexa – Kousek, Král, 
Novák Petr - Vlasák, Kuklík, Ptáček 
– Hauptvogl, Wilhelm, Jirkovský – 
Musil.

Oldřich BUBENÍČEK

HC Draci Bílina – HC Lovosice  10:2 (3:0, 3:0, 4:2)

Bílinský závodník se v ledovém korytě neztratil

Přijeli vítězové všech dosavadních 
závodů. V mezinárodním poli jezdců 
se sešli zástupci šestnácti států. Ze-
jména Finové a Kanaďané prokazo-
vali v tréninkových jízdách vysokou 
kvalitu.  V pátek se v kvalifi kačním 
sítu objevilo 130 závodníků. Vzhle-
dem ke specifi čnosti tohoto spor-
tovního odvětví není příliš možností
k tréninku. První odrazy tedy byly 
velice opatrné. Záludné skoky, prud-
ká stoupání a klesání, ostré zatáčky. 
To byly překážky, které pro účastní-
ky stavitelé trati připravili. Během 
pátku se v tréninkových jízdách 
každý z účastníků s tratí závodu mo-
hl seznámit, aby večer absolvoval 
dvě samostatné kvalifi kační jízdy. 
Michal ty své zvládl dobře a i přes 

pád dosáhl na 36. Místo. Postoupil 
tak do sobotního hlavního závodu, 
kam se kvalifi kovalo celkem 64 
jezdců. Nejlepší z českých jezdců 
Lukáš Kolz fi guroval na 11. příčce. 
Podle dosažených časů byli jezdci 
nasazeni do startovní listiny. 

Do sobotního závodu nastoupil 
Michal Procházka v páté rozjíždce.  
Soupeřem mu byl jeden Slovák, 
Švýcar a Kanaďan Christian Papil-
lon, který v páteční kvalifi kaci do-
sáhl pátého nejlepšího času a patřil 
k favoritům celého závodu. V dra-
matické jízdě se náš jezdec dostal
v první náročné zatáčce do čela a dí-
ky skvělé jízdě své vedení již nepus-
til až do konce. Favorizované sou-
peře tak nechal za svými zády a po-

V Praze na Vyšehradě se v sobotu 8. února konal adrenalinový 
závod Red Bull Crashed Ice Jak jsme uvedli v předminulém čís-
le Zpravodaje, kvalifi kací do závodu se dostal i bílinský závodník 
Michal Procházka. V pražském závodě se sešla všechna světová esa 
tohoto sportu.

stoupil mezi 32 nejlepších. V dalším 
kole narazil na dva nejlepší české 
jezdce Lukáše Kolce a Lukáše Fia-
lu. Po výborném startu se dostal na 
druhé místo za Fialu. V nejkritičtější 
části trati však svých zkušeností vy-
užil Kolc a natlačil se na druhé mís-
to. Bílinský jezdec navíc na nerovné 
trati upadl. Ačkoli se okamžitě zvedl 
a nasadil ke stíhací jízdě, nepodařilo 
se mu již zkušené soupeře předstih-
nout a kvalifi kovat se mezi šestnáct 
nejlepších. Zůstal o několik decime-
trů na třetím místě. Oba vítězové 
této jízdy se poté probojovali až do 

fi nálové jízdy. Lukáš Kolc skončil 
na druhém a Lukáš Fiala na třetím 
místě celkového pořadí. Naši jezdci 
tak zaznamenali nejlepší výsledek 
českých závodníků v historii závodů 
Red Bull Crashed Ice. Vítězem se 
stal člen fi nské reprezentace Miikka 
Jouhkimainen, který si tak z Prahy 
odvezl nové auto. „Mým cílem bylo 
dostat se do koryta a to jsem splnil, 
k dalšímu postupu jsem ale měl do-
cela blízko, škoda toho pádu“, uvedl 
po závodě Michal Procházka. Podle 
ofi ciálních výsledků skončil na 26. 
místě. (red)

Bílina - Poprvé doma se představilo 
nové družstvo Draků v krajském pře-
boru. Po vítězství v Lovosicích a po-
rážce v Kadani, chtělo doma bodovat. 
Úvod patřil hostům a na domácích 
bylo vidět, že jim sehraný soupeř dělá 
problémy. Až po čtyřech minutách se 
udrželi delší dobu v pásmu hostů. V 
8.minutě bez problémů přežili osla-
bení, když byl vyloučen Wilhelm, ale 
vzápětí byli znovu oslabeni za šest 
hráčů na ledě. A když byl vyloučen 
Zeman, hráli ve třech. To Louny vy-
užily k vedoucí brance. Ve 12.minutě 
měl šanci Král, nedal, ale z dalšího 
útoku již nezaváhal. Přesně nahrál 
zprava Haurtvoglovi a bylo vyrovná-
no.  Síly na ledě se vyrovnaly, ale hosté 
šli znovu do vedení. V závěru třetiny 
Draci zatlačili soupeře před branku, 
stříleli jak o závod, ale vyrovnat se ne-
podařilo. Do druhé třetiny nastoupili 
domácí mnohem aktivněji, Kuklík 
nastřelil tyčku. V polovině utkání po 
čtyřech minutách oslabení vyrovnal 
Ptáček. Vzápětí hrála Bílina znovu 
oslabená. V závěru třetiny nabrala hra 
správné obrátky, Draci hráli na dvě 
pětky, Miroslav Slačík se posunul na 
křídlo a hodně střílel, na ledě se také 
hodně jiskřilo a domácí se v úplném 
závěru v oslabení ubránili. Na počát-
ku poslední třetiny se Novák vrátil z 
trestné lavice a hned byl faulován a 
také Bílina dostala možnost přesilové 
hry. Ovšem další přesilovku využily 

Louny a znovu vedly. Draci však dřeli
a během minuty Hauptvogl po při-
hrávce Nováka vyrovnal. Drakům se 
lepila smůla na paty a Louny šťast-
nou brankou šly znovu do vedení
a další branku kopnutou bruslí roz-
hodčí neuznal. Půl minuty před kon-
cem odvolali Draci po oddechovém 
čase brankaře a se zvukem sirény 
se jim podařilo Králem vyrovnat.  
Následovalo prodloužení. Pokud 
rozhodčí Baláček Draky celý zápas 
intenzivně vylučoval, neváhal ani
v prodloužení. A Červíček v čase 
64,07 v přesilovce rozhodl. „Je to 
smůla, těch vyloučených hráčů jsme 
měli na rozdíl od hostů mnoho. A klu-
ci jsou zklamaní, myslím, že na ledě 
nechali všechno. Ale zásadní rozdíl 
vidím v tom, že Louny spolu hrají po-
hromadě někdy od září a naše muž-
stvo se díky několika nadšencům jako 
je trenér Jarda Anderle nebo Míra 
Slačík vytvořilo na Vánoce. Ta sehra-
nost byla vidět a to ani bojovnost ne-
nahradí,“ viděl rozdíl vedoucí Draků 
Jiří Müller. 

Branky: 12. 47. Hauptvogl, 30. 
Ptáček, 60. Král – 9. Městka, 15. Va-
ic, 46. Sak, 51. Petrlík, 65. Červíček.

Sestava: Švehlík – Brabec, Se-
mecký, Kučírek, Löw, Miroslav Sla-
čík, Lexa – Hauptvogl, Král, Novák 
Petr – Vlasák, Kuklík, Ptáček – Jir-
kovský, Wilhelm, Vítězslav Zeman 
– Holeček, Skřivánek. (ob)

HC Draci Bílina – HC Slovan Louny 
4:5 po prodloužení

Michal Procházka vlevo
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AK Bílina hodnotí před začátkem nové sezóny rok 2008

Jedině tak lze 
vytýčit nové cíle, 
nové mety snažení. 
Jaký byl pro Atle-
tický klub Bílina 

rok 2008?
Muži, stejně jako v předešlých 

letech, bojovali v první lize. Vzhle-
dem k velikosti města a fi nančním 
možnostem našeho klubu to byl boj 
vskutku těžký. Není v našich mož-
nostech (a ani naším cílem) naku-
povat zahraniční posily, jak to dělají 
někteří naši soupeři. Snažíme se čer-
pat především z našich odchovanců, 
popř. z pár hostujících závodníků, 
kteří mají ono správné bojovné 
srdíčko. Právě díky němu jsme su-
verénně uspěli v baráži a Bílina tak 
bude i letos bojovat s takovými veli-
kány jakými jsou USK Praha či AC 
Domažlice.

V individuálních soutěžích ka-
tegorie dospělých výrazně uspěla 
Kateřina Žofková, která možná 
životním výkonem skončila třetí
v hodu oštěpem na MČR. Květa 
Pecková vyhrála Akademické MČR 
v běhu na 1 500m. Jan Kidora skon-
čil na téže trati na místě druhém. Jiří 
Lokšan skončil v běhu na 5 000m 
na MČR šestý. Totéž dokázal i na 
MČR do 22 let.

Junioři skončili v krajském pře-
boru na krásném třetím místě. Juni-
orky pak obsadily místo čtvrté. Nej-
výraznějších úspěchů dosáhli v roce 
2008 Jaroslav Satýnek (2x Mistr ČR 
na vytrvaleckých tratích), Tomáš Jo-
hanna (6. místo v běhu na 800m na 
MČR) a Milan Mařík (9. místo na 
MČR v hodu kladivem). Vzhledem 
k velikosti konkurence, která v atle-
tice panuje, jsou to umístění dobrá
a velmi cenná.

Velkou radost všem dělá vzrůs-
tající základna mladšího a staršího 
žactva. Mladší hoši získali v kraj-
ském přeboru vynikající třetí místo, 
čímž dokázali, že se jedná o genera-
ci, která je opravdu silná a která by 
mohla přinášet pro naše město úspě-
chy i v pozdějších letech. Žactvo se 
účastnilo významných podniků, ja-
kými byly: Krajská olympiáda dětí 
a mládeže, Euroregion Elbe/Labe 
(soutěž českých a německých okre-

sů) a Pomerančový mítink, který se 
uskutečnil v jablonecké hale a kte-
rý umožnil konfrontaci německých
a českých elévů a žáků. V konku-
renci více jak 500 borců jsme se 
neztratili a zaslouženě jsme sklidili 
celou řadu vítězných pomerančů. 
Na dětech bylo vidět, jak meziná-
rodní zkušenost vskutku prožívají
a jak jim závody přináší cenné zku-
šenosti.

Výkony našich předních závod-
níků byly také ohodnoceny v an-
ketách. V anketě o nejlepšího spor-
tovce města Bíliny vyhrála Kateřina 
Žofková, která mj. skončila pátá v 
anketě o nejlepšího atleta Ústeckého 
kraje. Na třetím místě skončila Kvě-
ta Pecková a na místě pátém Tomáš 
Johanna. 

Při našem hodnocení je ovšem 
třeba zmínit také fakt, že AK Bílina 
nelze chápat jen jako čistě sportovní 
organizaci. Bez nadsázky lze tvrdit, 
že atletická dráha spojuje lidi. V Bí-
lině to pak platí snad více než kde 
jinde.

Amatérští sportovci mají mož-
nost porovnat své síly s českými
a slovenskými reprezentanty v zá-
vodech jakými jsou např. Bílinská 
půlka či Polytany. Roman Šebrle, 
Barbora Špotáková, Jarmila Klime-
šová, Rudolf Götz, Vítězslav Veselý 
či slovenský reprezentant v deseti-
boji Slaven Dizdarevic – právě tito 
ladili formu před Pekingem v našem 
městě.

Zdraví sportovci navazují kon-
takty s handicapovanými. Ti se ně-
kolikrát do roka utkávají na našem 
stadiónku, buď v rámci testovacích 
srazů či při Mistrovství ČR. V roli 
rozhodčích pak často vystupuje 
bílinská mládež, která získává jak 
cenné zkušenosti, tak především 
nové kamarády.

Děti školou povinné mají mož-
nost zakusit prostředí výkonnostní 
atletiky, kdy mohou porovnat své 
síly v celé sérii závodů, které spolu 
s naším oddílem pořádá Asociace 
školních sportovních klubů. Gymná-
zium a ZŠ Lidická zde navíc zdarma 
provozují hodiny tělesné výchovy.

Grilovací Pupík party, řada sou-
středění, táboráků pro žactvo a jiné 

společenské aktivity. To vše přináší 
atletům nejen členství v klubu, ale 
zejména členství v partě lidí, kteří 
sdílejí zdravé hodnoty. AK Bílina 
působí téměř čtyřicet let a za tu dobu 
vychovala celé generace lidí, kteří se 
věnují sportu i po ukončení své atle-
tické kariéry. Atletický ovál je mís-
tem, kde vzniklé lásky a přátelství 
vydrží po celý život.

Chtěli bychom poděkovat za pod-
poru, které si velice vážíme a která 
nám byla poskytována ze strany 
města Bílina, Nadace ČEZ, Skupi-
ny ČEZ, Severočeských dolů a.s., 
Chomutov, Ústeckého kraje, AU-
TODÍLY ŠK RYCHLOSERVIS 
Bílina, s.r.o., HASPOL DUO, s.r.o., 
ŠILHÁNEK a SYN, a.s. a Hanzlík 
Josef – kovovýroba. Bez nich by 
náš oddíl takovým, jakým je. Tedy 
hlavním organizátorem atletických 
soutěží regionálního a republiko-
vého významu. Nemohli bychom
s takovou mírou vychovávat mlá-
dež. Soustředění, nové dresy, nová 
časomíra, kvalitní rozhodčí, odměny 
a ceny, údržba stadionu atd. To vše 
dělá jednak atletiku pro mládež za-
jímavou a jednak reprezentuje město 
Bílina navenek.

V roce 2009 bychom chtěli jistě 
navázat na loňské úspěchy. Mladší 
žáci by měli ještě výrazněji pro-
mluvit do krajských bojů, alespoň 
co se individuálních úspěchů týče. 
Proti členské základně, jakou mají
v Mostě či v Ústí nad Labem, lze však
v týmových soutěžích bojovat těžko. 
Snad jim k tomu pomůže další sou-
středění. Český ráj, Krkonoše jsou 
za námi. Kam to bude letos páni 
trenéři? Určitě bychom si přáli, aby 
naše řady rozšířila další mladá děv-
čata, kterých je vskutku nedostatek. 
Je potřeba zbavit se ostychu a při-
jít. Parta je u nás skvělá a sportovní 
vyžití maximální. Totéž platí i pro 
dospívající, vždyť i Roman Šebrle 
začal s atletikou až v 16, potažmo
v 19 letech.

Přejme mužům, aby i letos udrželi 
v Bílině první ligu. Město, které tolik 
podporuje sport si kvalitní soutěž jis-
tě zaslouží. AK Bílina je v atletických 
kruzích pojmem a jistě by byla škoda, 
kdyby vymizel z prvoligové mapy.

Na závěr nám nezbývá než popřát 
sobě a ostatním atletkám a atletům 
dobré výkony, pevné zdraví a mnoho 
úspěchů v sezóně 2009!

Jiří Nechvátal

Atleti všech věkových kategorií oprašují v těchto dnech své tretry, 
aby na prvních závodech zúročili tréninkové dávky, které nasbírali
v zimních měsících. Než však započne sezóna nová, je třeba zhodnotit 
tu právě proběhlou.

Branky a nahrávky domácích: Novák P. (Kusý), Jirkovský (Musil 
M.), Novák P. (Starý), Zícha a Novák P. (Zícha). Počet diváků 27.

V dalším kole krajského přeboru juniorů přivítali Draci Bílina na 
domácím ledě aspiranta na přeborníka kraje juniory z Litoměřic.
V tomto utkání domácí museli zvítězit, jestliže chtěli myslet na zisk 
titulu .Přestože domácí nastoupili v oslabené sestavě byli to oni, kte-
ří neustále atakovali bránu hostů. Přesto brankář domácích Janoušek 
byl ten, který prvně lovil puk ze své brány. Domácí neustále dotaho-
vali náskok soupeře až do stavu 5 : 6! Ale poslední desetiminutovka 
již patřila hostům. Trenér domácích byl s výkonem svých svěřenců 
spokojen a je jen škoda, že počáteční elán na začátku soutěže domá-
cím nevydržel až do konce sezony. ql

HC DRACI Bílina - HC STADION Litoměřice 5 - 9 (2:2 , 2:4 , 1 :3)


