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Zleva: Michal Mlej, senátor Jaromír Štětina, starosta Josef Horáček 
a Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Filmový festival symbolicky zahájil v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie Vladimír Merta a Jana Lewitová.

Filmový festival (FF) doku-

mentárních fi lmů o lidských 

právech pořádala společnost 

Člověk v tísni – pobočka Bílina 

ve spolupráci s Kulturním cen-

trem Kaskáda v Bílině a s pa-

nem Michalem Mlejem. 

dokumentů otevřít a diskuto-
vat o nich. Zároveň neformální 
setkání s paní ministryní Stehlí-
kovou umožnilo navázat velmi 
pěkný kontakt a paní ministry-
ně přislíbila další návštěvu Bíli-
ny. Rád bych poděkoval všem, 

děkuji všem divákům, kteří fes-
tival navštívili a budu velice rád, 
pokud zavítají i na další ročník, 
který bychom opět rádi uskuteč-
nili,“ sdělil své pocity z festiva-

lu ředitel bílinské pobočky Člo-

věk v tísni Mgr. Zdeněk Svobo-

da, Ph.D.

Na festival si našli cestu i lidé 

z Teplic, Mostu nebo Litvínova.

„O FF jsem se dozvěděl v Praze 
a je skvělý tím, že se celý neode-
hrává jen v Praze, ale i ostatních 
regionech. Ačkoliv jsem byl díky 
programu zvědavý hlavně na 
první film „Lekce z Běloruštiny“, 
protože mi připadal bližší naši 

né. Témata se mohla zdát vel-

mi odlišná od našich životních 

podmínek, ale hlavní hrdinové 

dokumentů mají s námi hod-

ně společného. Již zmiňovaná 

Lekce běloruštiny, která vypoví-

dá o zákulisí posledních voleb 

v Bělorusku, nápadně připo-

míná rok 1989 v ČR. Slovenský 

fi lm Soňa a její rodina se zabý-

vá neutěšeným životem róm-

ské ženy v nejchudší části Slo-

venské republiky. Velmi zají-

mavý dokument s příznačným 

názvem Smlouva s ďáblem je 

příkladem toho, jak nenasy-

tnost nadnárodních společ-

V Bílině  proběhl 1. ročník Filmového festivalu „Jeden svět“

Člověk v tísni prostřed-
nictvím své pobočky půso-
bí v Bílině od července roku 
2005. Činnost společnos-
ti se zaměřuje především 
na poskytování sociálních 
a vzdělávacích služeb. Pod-
poruje zavádění opatření, 
která pomáhají sociálně sla-
bým lidem integrovat se do 
společnosti, získávat vzdělá-
ní a uplatnění na trhu prá-
ce. Významně pomáhá např. 
v Azylovém domě, kam pra-
videlně dochází terénní pra-
covníci a poskytují nejen 
poradenské služby, ale dou-
čují děti ze sociálně slabých 
rodin. Na Teplickém před-
městí provozuje nízkpraho-
vé centrum.

FF „Jeden svět“ se popr-

vé konal v r. 1999 a zařadil se 

tak mezi hlavní fi lmové festi-

valy konané v ČR, a stal se fes-

tivalem dokumentárních fi l-

mů mezinárodního význa-

mu. Na zahájení FF přijel do 

Bíliny senátor Jaromír Štětina 

a ministryně Džamila Stehlíko-

vá. Úvodního slova se ujal sta-

rosta Josef Horáček a koordi-

nátorka FF Lenka Lovicarová.

Vybrané fi lmy bylo možné 

zhlédnout od 12. do 14. břez-

na 2007 v kině Hvězda, kde jej 

navštívilo 1097 diváků, z toho 

811 dětí a 47 učitelů.

„Obecně si myslím, že se první 
ročník povedl, ačkoli se návštěv-
nost na veřejné projekce nemusí 
jevit jako obecně  vysoká, máme 
rozhodně lepší počty než první 
ročníky v jiných mnohem vět-
ších městech. Jsem rovněž toho 
názoru, že bylo velmi užiteč-
né témata, která byla obsaho-
vou náplní prezentovaných 

kdo se na organizaci festivalu 
podíleli, pracovníkům KC Kas-
káda, všem kolegům bílinské 
pobočky Člověka v tísni a panu 
Michalu Mlejovi. Zároveň velmi 

nedávné situaci. Nakonec jsem 
měl pocit, že právě druhý doku-
ment z období před a během 
prvních demokratických voleb 
v Afgánistánu byl zajímavější 
právě pro svoji odlišnost s našimi 
životy. Do vzniku těchto doku-
mentů jsou zapojeni převážně 
„neprofesionálové“, kteří popi-
sují vlastní život a dokážou dale-
ko lépe zprostředkovat pohled 
do světa, o kterém víme velmi 
málo,“ zhodnotil Filmový festi-

val Jaroslav Mrázek z litvínovské 

neziskové organizace.

Dokumentární snímky byly 

pro Bílinu velice dobře vybra-

ností zneužívá ke svým ziskům 

levnou pracovní sílu v zemích 

třetího světa. Vysvětluje, proč 

si některé obchodní řetězce 

mohou dovolit prodávat zboží 

za směšnou cenu.

Filmový festival dokumen-

tárních fi lmů hledal pro nás 

opravdové hvězdy, realitu živo-

ta v různých částech světa. Jed-

notlivé fi lmy vypovídají o svo-

bodě, osobní statečnosti, ale 

i beznaději. Mají daleko do 

hollywoodských fi lmů, ale při-

nášejí pravdu, před kterou nel-

ze zavírat oči.

Lada Laiblová
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Souhlasili byste s tím, aby se dlouhodobě nezaměstnaným 
dávaly potravinové lístky a ne peníze v hotovosti?

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Simona Čubová, 
21 let,

na mateřské:
„Ano. Souhlasi-

la bych s tím, aby 

těm, kteří nehledají 

práci a jsou doma, 

místo peněz byly 

vypláceny potravi-

nové lístky. Mno-

zí lidé totiž podob-

né dávky zneužívají 

a místo do potravin 

je dávají na alkohol 

nebo cigarety.“

Kristýna Buchlová, 
17 let, 

studentka: 
„Myslím si, že 

dlouhodobě neza-

městnaní by nemě-

li dostávat peníze 

v hotovosti. Za pení-

ze určené na jídlo 

totiž většinou  kupu-

jí alkohol a cigare-

ty. Potravinové líst-

ky by byly pravdě-

podobně mnohem 

výhodnější.“

Lubomír Hošek, 
50 let, 
řidič: 

„Daleko účelnější 

by byly potravino-

vé lístky, než peníze 

v hotovosti, zvláště 

pro nepřizpůsobi-

vé lidi, kteří nebu-

dou nikdy pracovat 

a peníze ze sociál-

ních dávek jen zne-

užívají, místo aby 

nakupovali jídlo.“

David Žáček,
28 let, 
řidič:

„Ne. Nemyslím 

si, že by potravino-

vé lístky byly vhod-

né pro lidi dlouho-

době nezaměst-

nané. Hodně lidí, 

nemůže sehnat 

práci a do zaměst-

nání by šli rádi. Pro 

ně by potravinové 

lístky zkomplikova-

ly život.“

Zdeněk Klempář, 
48 let, 

dělník:
„Souhlasil bych 

s tím, aby dlouho-

době nezaměst-

naní lidé dostáva-

li od radnice potra-

vinové lístky. Bylo 

by tím totiž zaruče-

no, že taková rodi-

na si z dávek koupí 

potraviny a ne ciga-

rety nebo alkohol.“

Tomáš Kalous, 
46 let, 

nezaměstnaný: 
„Nemyslím si, 

že by potravino-

vé lístky pomohly. 

Sám hledám práci 

a nemohu ji najít. 

Proč bych měl mís-

to peněz dostávat 

nějaké poukázky 

na stravování? Je to 

špatný nápad. Lidé 

potřebují peníze, 

ne nějaké lístky.“

Od ledna 2007 vešel v platnost nový 

zákon o sociálních službách, zákon o hmot-

né nouzi a existenčním minimu a vyhláš-

ky s nimi související. Už od samého počát-

ku provázel nový zákon na většině sociál-

ních odborů doslova chaos. Problémům se 

nevyhnul ani sociální odbor v Bílině. Podle 

vedoucí sociálního odboru Ivy Zábojníkové 

nebyl dostatečně připraven nový počítačo-

vý program a příslušné školení.

„Od 2. listopadu 2006 bylo zahájeno ško-
lení na Krajském úřadě na nový program, 
který byl však připraven cca ze 40 %. Pra-
covnice odboru měly možnost se škole-
ní zúčastnit a to pouze jeden den v počtu 
7 hodin. Některé úřady dostaly program 
dokonce až v lednu .“

Ačkoli platí nové zákony, počítačový 

program nefunguje tak, jak by měl. „V sou-
časné době nejsou stále k dispozici všechny 
tiskopisy potřebné k uvedenému zákonu, 
některé jsou nevyhovující – např. prohlá-
šení o celkových sociálních a majetkových 
poměrech“ dodává Iva Zábojníková.

Teorie je jedna věc a praxe druhá
Sociální pracovnice se na školení dozvě-

děly, že zadat data do počítače je jedno-

duché, rychlé a během dvou minut je vše 

hotové. Školící pracovník je asi z jiného 

světa, protože praxe byla taková, že někte-

ré údaje se zadávaly 2 až 2,5 hodiny.

„V současné době to děláme tak, že pra-
covnice zůstávají v zaměstnání po pracov-
ní době nebo chodí do práce o sobotách 
a nedělích, aby přijaté žádosti zanesly do 
počítače,“ vysvětluje současnou situaci Iva 

Zábojníková.

Další problém nastane v okamžiku, kdy 

si klienti mají tiskopisy vyplnit. Jelikož jsou 

složité, bez pomoci je sami nevyplní. Tisko-

pisy obsahují údaje typu, jaká je výška míst-

nosti, plocha bytu, čím je byt vytápěn, jaká 

energie se používá k vaření nebo i tako-

vé absurdnosti jakou má výhřevnost uhlí 

a kolik stojí 1 kg. Všeobecně se ví, že uhlí se 

prodává maloodběratelům na metráky. „Kli-
enti se bojí o výplatu dávek a jsou netrpěli-
ví, nervózní a agresivní. Nový systém nechá-
pou, mají pocit, že je pracovnice záměrně 
přetěžují dokládáním dokladů. Bohužel je 
vše vyžadováno v souladu se zákony. Vzros-
tl i počet telefonátů, lidé se stále dotazují na 
výplaty dávek,“ uvádí Iva Zábojníková

Odbory si vzájemně vypomáhají
Program na výplaty příspěvků v hmotné 

nouzi nebo příspěvku na péči nefungoval 

jak měl. Několikrát za den vypadával a obje-

vovala se systémová chyba. Přesto se podaři-

lo vyplatit do 9. 2. 2007 cca 240 příspěvků na 

péči a dále asi 130 příspěvků v hmotné nou-

zi a  ke dni 22. 2. se vyplatila tzv. velká výpla-

ta 552 příspěvků v hodnotě  2,2 mil. Kč.

„Některým žadatelům jsme vyplatili pení-
ze v hotovosti, s tím nám pomohly pracovni-
ce odboru správních a vnitřních věcí. Za tuto 
pomoc bychom chtěli p. tajemníkovi, vedou-
címu zmíněného odboru a jeho pracovnicím 
paní Kotálové a sl. Hobzové poděkovat. Také 
bych chtěla poděkovat všem pracovnicím 
odborů za vzájemnou pomoc. Pevně věřím, 
že současnou situaci i přes potíže, které se 
vyskytují, zvládnou.“ říká Iva Zábojníková.

Od začátku roku bylo podáno 79 nových 

žádostí o příspěvek na péči. U těchto žada-

telů se musí provést sociální šetření v mís-

tě pobytu. Podle vedoucí sociálního odbo-

ru bude vyplaceno kolem 450 příspěvků 

měsíčně od 2 000,- Kč do 11 000,- Kč.

Strážníci hlídají odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví

Někteří žadatelé o sociální dávky jsou  

vyplácení ještě podle starých zákonů. Do 

konce dubna 2007 budou postupně vyzý-

váni k převzetí nových tiskopisů a ode-

jmutí původní dávky sociální péče.

„Pro urychlení vyřízení žádosti se snaží-
me klienty vyzvat telefonicky, na to však 
někteří nereagují nebo přislíbí, že se dosta-
ví, ale slib nesplní,  a tak musíme zahájit 
správní řízení z moci úřední. To znamená 
poslat poštou usnesení, vyčkat až si je pře-
vezmou a napsat rozhodnutí o odejmutí 
dávky sociální péče. Klienti si bohužel myslí, 
že oddálí odejmutí dávky, ale v tom se mýlí. 
Při předání nových tiskopisů budou řádně 
poučeni a zároveň vyzváni, aby žádost při-
nesli úplnou a co nejdříve. Nechceme, aby 
v měsíci, kdy se jim odejme dávka sociál-
ní péče, zůstali bez finančních prostředků,“ 
vysvětluje celý problém Iva Zábojníková.

Protože jsou s některými klienty problé-

my, zajistila vedoucí sociálního odboru 

potřebnou ochranu. Od nového roku hlíd-

kují na chodbách strážníci Městské policie 

a některá místa jsou monitorována kame-

rovým systémem. 

Jak ještě na závěr dodala vedoucí OSVaZ: 

„Klienti by si měli uvědomit, že na úřad 
mají také chodit i v ranních hodinách a ne 
po desáté hodině a pak kolem 14.00 hodin.“

Lada Laiblová

Problémy s novými zákony se Bílině nevyhnuly
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Střípky 
z Bíliny

V Bílině 
proběhl 1. 
ročník Fil-
mového fes-

tivalu „Jeden svět“. Jak  festi-
val hodnotíte a nahlížíte na 
porušování lidských práv ve 
společnosti?

Otázka pro starostu
„Ze zkušenosti vím, že na 

porušování lidských práv pohlíží 
spousta lidí s despektem a hlav-
ně s tím, že s tím stejně nemůžou 
nic udělat. To si nemyslím, pro-
tože jakákoli forma pomoci je 
užitečná. Je samozřejmě účin-
nější, když se na pomoci můžete 
přímo podílet. Jsem proto veli-
ce rád, že u nás Filmový festival 
proběl nejen po stránce zvidi-
telnění našeho města, ale hlav-
ně ukázal současným dětem 

život dětí v zemích, které vlast-
ně nemají dětství. Dokumen-
ty o porušování práv nejen dětí, 
ale dospělých v zemích třetího 
světa vidělo několik škol a mys-
lím si, že naše děti začaly ales-
poň trochu přehodnocovat svůj 
dosavadní postoj k životu.

Festival hodnotím pozitivně, 
doufám, že příští rok se usku-
teční v Bílině opět a věřím, že 
na opravdové filmové hvězdy se 
přijde podívat více lidí.“

RADA MĚSTA BÍLINY 
na své 6. schůzi konané dne 21. 3. 2007 mimo jiné

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)

uložilo:
� Vedoucímu odboru nemo-

vitostí a investic vypsat výbě-

rové řízení na zhotovení pro-

jektové dokumentace pro sta-

vební povolení „Rekonstruk-

ce objektu č. p. 668, v ulici M. 

Švabinského v Bílině na mateř-

skou školu“ s tím, že prostor po 

klubu důchodců bude využit 

pro ordinaci dětské lékařky. 
� Vedoucímu odboru dopra-

vy, ve spolupráci s vedoucím 

odboru nemovitostí a inves-

tic zpracovat koncepci oprav 

chodníků s vyznačením priorit. 
� Vedoucímu odboru nemo-

vitostí a investic zadat vypraco-

vání studie, řešící stav komuni-

kace a chodníků v ulici Horská. 

schválilo:
� Uzavření nájemní smlou-

vy s fi rmou TRUNN, s.r.o., na 

pronájem nebytových  prostor  

v Litoměřické ul. č. 1 v I. NP 

o výměře 191,26 m2, s účin-

ností od 1. 4. 2007 na dobu 

neurčitou, za účelem využití 

jako truhlárna.
� Fnanční dar (FD)  ve výši 

15 tis.Kč ZO Českého svazu 

včelařů Bílina na snížení nákla-

dů s léčením včelstev, a na 

podporu vzdělávací a spolkové 

činnosti členů základní orga-

nizace.  
� FD  ve výši 5 tis. Kč Sva-

zu tělesně postižených v ČR, 

okresní organizace Teplice na 

22. ročník sportovního setkání 

vozíčkářů, zdravotně a men-

tálně postižených dětí a mlá-

deže, který se koná ve dnech 

25. - 27. května 2007 v Tepli-

cích.  
� FD ve výši 5 tis. Kč SKK 

Bílina na nákup cen do turna-

je 5. ročníku memoriálu Emi-

la Altmana, který se koná ve 

dnech 29. 4 – 13. 5. 2007. 
� Žádost Českého rybářské-

ho svazu v Bílině o použití zna-

ku města při pořádání závodů 

5. května 2007. 
� Výstavbu sportoviště na 

ZŠ Aléská, která bude hrazena 

z fi nančních prostředků ČEZ, 

a.s. Praha. 

                                                       

neschválila:
� Realizaci výstavby chodní-

ku okolo domu č. p. 226, v ul. 

Litoměřická, Bílina.   

projednala a doporuču-
je zastupitelstvu města ke 
schválení:

Záměr uzavření smlouvy na 

poskytnutí dotace na zabez-

pečení ambulantní pohoto-

vostní péče v Bílině, pro oby-

vatele správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, mezi 

Ústeckým krajem a Městem 

Bílina. 

vzala na vědomí:
� Zprávu o činnosti KC Kas-

káda za rok 2006, předloženou 

p. Petrem Máchou,  který je 

pověřený řízením KC Kaská-

da.
� Zprávu jednatele spo-

lečnosti VITA s.r.o., Duchcov 

o počtu ošetřených pacientů na 

Ambulantní pohotovostní péči 

v duchcovské nemocnici za rok 

2006.  
� Informaci Mgr. Zdeňky 

Hanzlíkové ze setkání staros-

tů, místostarostů a zastupite-

lů Ústeckého kraje, pořádané 

společností Regionservis s.r.o., 

v Teplicích dne 8. března 2007.  

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

Upozornění pro 
držitele psů!

Od roku 2007 již nebudou 

zasílány složenky na zaplacení 

místního poplatku ze psů.

Poplatek lze uhradit:

1. Hotově – pokladna míst-

ních poplatků MÚ Bílina, pří-

zemí, č. dveří 101

Úřední hodiny:

Pondělí 700 – 1200 1230 – 1800

Středa 700 – 1200 1230 – 1800 

     

2. Příkazem z účtu - na účet 

města č. 19-1060440379/0800       

variabilní symbol 1341, kon-

stantní symbol 0558, specifi c-

ký symbol rodné číslo držitele 

psa                                                      

                                                   

3. Složenkou – nutno vyzved-

nout na MÚ Bílina, přízemí, č. 

dveří 101 

Splatnost poplatku:

31. 3. 2007 za I. pololetí

30. 9. 2007 za II. pololetí

(činí-li poplatek méně než 

300,- Kč ročně, 1 splátkou, 

vždy do 31.března každého 

roku; činí-li poplatek více než 

300,- Kč ročně, ve 2 stejných 

splátkách,vždy nejpozději do 

31.března a 30. září každého 

roku)  

Upozornění:

� včas nezaplacený poplatek 

bude zvýšen o 50%, tj. penále

� poplatku podléhá držitel 

psa, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která má trva-

lý pobyt nebo sídlo v územním 

obvodu města Bíliny. Poplatek 

se platí ze psů starších 3 měsí-

ce

� další  informace o poplat-

ku je možné získat na MÚ Bíli-

na, přízemí,  č. dveří 101

Ke Dni učitelů přejeme
hodně zdraví, pedagogických 
i osobních úspěchů a optimismu
do dalších let.

redakční rada Bílinského zpravodaje 

„Neobávám se, že budu jinými předstižen, 
ale naopak si to toužebně přeji.“

J. A. Komenský
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Programy vyhlášené

pro rok 2007
Státní fond životního pro-

středí přijímá žádosti na tyto 

akce:

Investiční podpora enviro-

mentálně šetrných způsobů 

vytápění a ohřevu teplé vody 

pro byty a rodinné domy pro 

fyzické osoby, včetně ekologic-

ké výroby elektřiny pro vlastní 

spotřebu

� kotle na biomasu

� solární systémy 

na teplou vodu

� solární systémy na 

přitápění a teplou vodu

� systémy pro výrobu 

elektřiny

Investiční podpora vytápění 

bytů a rodinných domů tepel-

nými čerpadly pro fyzické oso-

by.

Veškeré informace získá-

te u paní L. Hamrové na oddě-

lení regionálního rozvoje 

MěÚ Bílina nebo na tel. čísle 

417 810 862.

Modernizace svozu
bioodpadu musí počkat

Na akci je zpracována pro-

jektová dokumentace. Minis-

terstvo životního prostředí ješ-

tě nevypsalo v letošním roce 

žádnou výzvu k předkládání 

žádostí o dotace. Předpokláda-

ný termín první výzvy se posu-

nul na konec roku 2007.

Kontejnery na bioodpad jsou 

v Bílině na PP I. a na Výsluní. 

MTSB zatím neví, jestli budou 

ve sběru bioodpadu za těchto 

podmínek pokračovat.

„O dalším postupu se musí-
me dohodnout s Ekodendrou. 
Dalším problémem je 11 ukra-
dených popelnic na bioodpad 
v oblasti PP I. Jedna popelnice 
na bioodpad vyjde cca na 800 
až 900,- Kč,“ sdělila ředitelka 

MTSB Ing. Olga Roučková.

Dotace na revitalizaci
Teplického předměstí
Do konce března bude podá-

na žádost na Ministerstvo pro 

místní rozvoj, na revitalizaci 

Teplického předměstí.

Regionální rozvoj na MěÚ 

v Bílině by měl již v květnu 

obdržet rozhodnutí o přidělení 

nebo nepřidělení dotace.

Nové městské vyhlášky

4. Pravidla pohybu psů na veřejném prostranství
Vážení občané,

    

v tomto příspěvku se budeme zabývat téma-

tem často diskutovaným. Dnešní téma se týká, 

jak už z názvu vyplývá, pravidel pohybu psů na 

veřejných prostranstvích v našem městě. Komi-

se, o které jsme již v předešlých příspěvcích psa-

li, připravila koncept obecně závazné vyhlášky 

(OZV), která tuto problematiku v rámci legis-

lativy řeší. Vyhláška bude předložena k projed-

nání Radě města, jejíž další zasedání se bude 

konat dne  4. dubna 2007. 

Zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zví-

řat proti týrání, v § 24 umožňuje obci vydat  

OZV,  která tato pravidla stanoví. Na veřejných 

prostranstvích bude povolen pohyb psů pouze 

na vodítku a s náhubkem, bude uloženo nošení 

identifi kační známky. Zároveň ovšem vyhláš-

ka bude vymezovat prostory pro volné pobí-
hání psů, což znamená pohyb psa bez vodítka 

na veřejném prostranství pod kontrolou nebo 

dohledem fyzické osoby či chovatele.  Užitím 

náhubku, vodítka nebo známky však nebude 

dotčena odpovědnost majitele psa, případně 

V závěru minulého roku byla 

společnost Karneval Media, 

provozovatel kabelové televize 

i v Bílině převzata společností 

UPC Česká republika. Obě spo-

lečnosti se nyní postupně slu-

čují  pod názvem UPC. Svým 

zákazníkům bude takto rozší-

řená společnost nadále nabí-

zet kabelovou televizi, vysoko-

rychlostní internet, telefonické 

služby a nově i satelitní digitál-

ní televizi UPC Direct. 

A co se bude aktuálně měnit?  

Rozhodně ne služby Klientské-

ho centra. Jeho telefonní čís-

la jsou nadále v platnosti, stej-

ně jako stávající zvyklosti ve 

vyúčtování služeb. V přípa-

dě jakýchkoliv nejasností se 

postupuje jako dříve.

„Co se týče kabelové televize, 
zůstává zachována cena i pro-
gramová nabídka. S jedinou 
výjimkou – ČT4 Sport. S ohle-
dem na podmínky platného 
mediálního zákona byl ten-
to televizní kanál nově zařa-
zen i do nabídky Mini. ČT4 
Sport vysílá každý den od 8:00 
do 24:00 hod., v případě vel-
kých zahraničních podniků 
i nepřetržitě.  Jinak se progra-
mová nabídka bude měnit jen 
v případě, vyprší-li smlouva 
s některým televizním kanálem 
a nedojde-li k následné doho-

dě,“ uvedl tiskový mluvčí spo-

lečnosti Karneval Média  UPC 

František Malina.  
Nechystají se ani  žádné 

převratné změny ve vztahu 

k zákazníkům digitální kabe-

lové televize. Naopak – společ-

nost bude chtít, aby se  jejich 

počet nadále rozrůstal. 

Na telefonu se ušetří 

a internetové služby se rozšíří

Změny proběhly už počát-

kem února. Všichni noví 

uživatelé telefonních služeb 

si mohou vybrat už jen tarify 

platné v UPC. Současní zákaz-

níci pak  mohou na tarify UPC 

postupně přejít. Co to  zname-

ná? Velké plus! Každý ze zákaz-

níků ušetří, protože oba tari-

fy UPC jsou přece jen nižší než 

tomu bylo u Karnevalu.  

Ke změnám dochází i v inter-

netové nabídce. Od března zru-

šil Karneval prodej stávajících 

internetových služeb TURBO 

a nově  nabízí celkem sedm 

internetových služeb – Star-

ter, Easy, Light, Classic, Plus, 

Extreme a Professional. Pro 

současné zákazníky interneto-

vých služeb Karnevalu  se opět 

nic nemění. Budou-li ovšem 

chtít přejít na nové podmín-

ky, jsou samozřejmě vítáni. Na 

léto tohoto roku se plánuje u  

nových nabídek navýšení rych-

lostí. Objem takzvaných limitů 

se u nich navyšoval již minulý 

měsíc. S novými nabídkami se 

lze detailně seznámit na www.

karneval.cz a na www.upc.cz.

 „Naše společnost zaháji-
la jednání s představiteli města 
o možnosti dalšího rozvoje tele-
vizních kabelových sítí v souvis-
losti s připravovaným záměrem 
města týkající se obnov povrcho-
vých úprav chodníků či výkopů 
pro  veřejné osvětlení atp…

Pokud bude ze strany obyva-
telů města o služby kabelového 
operátora zájem a bude se jed-
nat o účelně a ekonomicky vyna-
ložené investiční prostředky do 
rozšíření sítě, je možné napláno-
vat zahájení prací ve velice krát-
ké době,“ dodal Malina.

Časté dotazy

Je zapotřebí si v souvislosti 
s digitalizací kupovat nové tele-
vize nebo set top boxy, popří-
padě jaké… Takže platí - Jste-
li zákazníky kabelové televize, 
pak opravdu nemusíte kupo-
vat  žádný set top box. Bude-li 
pro kabelovou televizi  potřeba, 
bude zákazníkům zapůjčen, 
aby nemuseli zbytečně utrácet 
peníze.  (red)

Novinky ve službách kabelové televize 
a jak to bude fungovat v Bílině?

jeho průvodce, za škodu na zdraví nebo majet-

ku psem způsobenou.  

Na druhé straně vyhláškou  nelze stano-

vit povinnost odstraňovat psí exkrementy, 

neboť tato otázka je již předmětem úpravy jak 

v občanském zákoníku, tak i v zák. č. 200/1990 

Sb.,  o přestupcích, kdy lze podle § 47 odst. 1 

písm. d) za naplnění skutkové podstaty tohoto 

přestupku  uložit pokutu až do výše 1 000,- Kč.   

                Dana Novotná, 
odbor životního prostředí
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Rekonstrukce náměstí
Žádost o dotační titul na rea-

lizaci musí být připravena do 

první výzvy Regionálního ope-

račního programu tzn. do kon-

ce roku 2007. Pokud město 

dotaci obdrží, s rekonstrukcí se 

začne ve druhém čtvrtletí 2008.

Koše na psí exkrementy 
budou oranžové

Městské technické služ-

by objednaly 10 kusů zásob-

níků na psí exkrementy. Jeden 

50litrový zásobník vyjde na 

1 700,-. Nové zásobníky budou 

mít oranžovou barvu a zřetel-

né označení, aby nebyly zamě-

ňovány a někdy i záměrně 

s odpadkovým košem. V Bílině 

jsou na různých místech roz-

místěné zelené zásobníky na 

psí exkrementy, ale slouží právě 

jako odpadkové koše.

V jakých částech města 

budou oranžové zásobníky roz-

místěny, rozhodne rada měs-

ta na svém zasedání. V dubnu 

bude zastupitelstvo schvalovat 

příslušnou vyhlášku, kterou 

připravila MěP, odbor dopravy  

s odborem životního prostředí 

a zastupitelem za KSČM Oldři-

chem Bubeníčkem. Ve městě 

budou označeny lokality pro 

volný pohyb psů a místa, kde 

jejich pohyb bude zakázán.

Na Teplickém
předměstí vzniká
nové parkoviště

V ulici Ant. Sovy vznikne 17 

nových odstavných stání a 2 

kontejnerová stání. Ukončení 

stavby se předpokládá v první 

polovině  dubna 2007.

V letošním roce by se mělo 

také začít s výstavbou nového 

parkoviště v sídlišti u Nového 

nádraží. Nová parkovací stání 

se budou rozšiřovat podle pro-

jektu arch. Budínského a nava-

zovat na revitalizaci Teplického 

předměstí.

Významné stromy 27: 
jasan ztepilý „Diversifolia“

Jasan je běžným stromem 

v okolí Bíliny a toto je již tře-

tí jasan v našem seriálu. Kul-

tivar „Diversifolia“ se zdá být 

na první pohled velmi podob-

ný obyčejnému jasanu. Pro-

to také v zimě, kdy je bez lis-

tí, jej nepoznáme. Nachází se 

v jediném exempláři v lázeň-

ském parku na Kyselce nedale-

ko můstku spojujícího „osmič-

ku“ s částí parku kolem hlavní 

lázeňské budovy.  Vysoký strom 

s korunou rovněž vysoko nasa-

zenou, protože roste v zápo-

ji s okolními stromy, je přímo 

naproti mostu v prodloužení 

jeho osy do „osmičky“. 

 Zdravotní stav stromu je 

relativně dobrý, stáří se pohy-

buje kolem 60 - 80 let. Jedná 

se patrně o samčí strom, pro-

může být omylem zlikvidován 

v domnění, že se jedná o nálet 

obecného jasanu ztepilého.    

Jak už jsme uvedli dříve, rod 

Fraxinus je nalézán v třetihor-

ních usazeninách mostecké 

pánve v podobě listů, plodů  

a vzácně  pylu. 

  K. Mach   a   J. Boršiová

Jedinou odlišností od obecného 
jasanu jsou výrazně zubaté jed-
noduché listy. 

tože tento exemplář nepro-

dukuje plody. Dorostl do 

výšky 22 m, při šíři koruny 

16 m a obvodu 150 cm.  

Jasan ztepilý   (Fraxinus excel-
sior)   je v naší oblasti domá-

cí strom. Kultivar „diversifolia“ 

je stejného vzrůstu (tedy až 40 

m) s řídkou korunou s příkře 

vzpřímenými větvemi. Od běž-

ného jasanu ztepilého se tento 

odlišuje tím, že nemá složené 

listy. Listy jsou jednoduché, jen 

výjimečně trojčetné, přičemž 

postranní lístky jsou mno-

hem menší než středové. Čepel 

je mírně trojúhelníkovitá, po 

obvodu  hrubě  pilovitě zuba-

tá (výrazněji než u obvyklého 

jasanu ztepilého).  Ostatní části 

stromu i biologie jsou identic-

ké s divokým jasanem.

Tento exemplář je pozoru-

hodný svojí ojedinělostí ve 

městě. V jeho podobnosti s běž-

ným jasanem se skrývá velké 

riziko. V zimě, kdy nemá listí, 

Hitem první poloviny března se pro Bílin-

skou přírodovědnou společnost stala neobvyklá 

záchranná akce v oblasti mezi stávajícím povr-

chovým lomem Bílina a bývalou obcí Libkovi-

ce. Na požádání Severočeských dolů zde dětští 

i dospělí členové společnosti pod vedením K. 

Macha v bahně vypouštěné vodní nádrže vyhle-

dávali vzácnou škebli rybničnou – až 12 cm vel-

kého v ČR silně ohroženého mlže. Cílem akce 

bylo přesunout nedávno zde objevenou popu-

laci škeble do jiných vodních nádrží na důl-

ních rekultivacích. Poloumělé mělké jezero zde 

v minulosti vzniklo v údolí Radčického potoka 

poklesem rozsáhlé plochy terénu pod vlivem 

dnes již ukončené hlubinné těžby uhlí metodou 

stěnování na zával. Těžba, která vyhnala obča-

ny Libkovic z domovů zde paradoxně vytvořila 

zajímavou přírodní laboratoř, která byla uměle 

i přírodní cestou postupně osídlena rozmani-

tým živočišstvem.  Doly Bílina využijí tuto pro-

hlubeň k vybudování nové retenční nádrže, brá-

nící povrchovým vodám z tohoto údolí v odto-

ku do povrchového uhelného dolu. Metrové šti-

ky a další ryby v této nádrži se staly minulostí 

– byly sloveny nebo prohloubeným  odvodňo-

vacím kanálem přeplavaly do níže položené 

přečerpávací nádrže Libkovice. Pomalí měkký-

ši pohybující se rychlostí několik metrů za den 

nebo zahrabaní v bahně by však dlouhodobým 

odvodněním velké části dna nádrže byli prak-

ticky zlikvidováni. Na základě znalosti chová-

ní těchto pomalu a nenápadně žijících živoči-

chů však je možno je vyhledat, sesbírat a pře-

místit na jiné vhodné lokality. Toho se Bílinská 

přírodovědná společnost zhostila s nasazením 

sobě vlastním. Během postupného snižování 

hladiny provedli ti nejotrlejší členové společ-

nosti v několika etapách unikátní záchrannou 

akci, během které bylo sesbíráno a přemístěno 

více než 300 jedinců škeble rybničné. Unikát-

nost akce spočívala jednak v prostém faktu, že 

záchrana živočicha takového druhu se v našem 

regionu dávno neudála a patrně  se v budouc-

nu dlouho neuskuteční, v nutnosti jejího dvou-

týdenního trvání  a obtížnosti podmínek, kdy se 

její účastníci museli opakovaně potýkat s bro-

děním v páchnoucím bahně a vodě místy až po 

kolena. Zejména dětské účastníky – M. Macho-

vou, L. Hoška a  J. Chrastinu a též M. Macha 

je potřeba pochválit spolu s jejich maminka-

mi, které měly porozumění a  musely je doma 

opakovaně odbahňovat. Rozmístěním popula-

ce škeble do několika různých nádrží se v těch-

to nádržích na rekultivacích Dolů Bílina zvýši-

la biodiverzita  a  škeble dostaly šanci k novému 

žití. K. Mach

Děti zachraňovaly libkovický unikát

Při počítání přebírání úlovku…
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P. Mácha předává dárek oslavenci J. Ježkovi.

Bílinské divadelní
minimum opět úspěšné

Bílinští divadelníci si mohou 

opět připsat další velký úspěch. 

Na oblastní přehlídce amatér-

ských divadel „Děčínská brá-

na“ získali nejedno ocenění. 

Anna Štefl ová a Jiří Schamber-

ger obdrželi cenu za herecký 

výkon a Michal Chalupný cenu 

za režii. Inscenace „Zabiják 

Joe“ byla doporučena na celo-

státní (národní) přehlídku.

Podrobnosti z „Děčínské 

brány“ najdete v příštím čísle 

Bílinského zpravodaje. (lal)

Pozvánka do DDM
Nový KLUB 5P

Pro všechny děti, které 

nemohou nebo nechtějí být 

závislé na pravidelném dochá-

zení do kroužků, je tu nový 

Klub 5P.

 Jedná se o klub, který se 

schází 1x týdně, vždy v úterý 

od 15.30 - 17.00 hod.

Děti mají možnost si vybrat 

z různorodé nabídky. Platí se 

vždy pouze za vybraný Klub 5P 

a to v recepci DDM.

Děti pracují s různými dru-

hy materiálu, používají různé 

techniky a vyzkouší si i svoji 

šikovnost v kuchyni.

Po domluvě s vedoucím 

mohou navštívit tento klub 

i dospěláci.

KLUB  5P
 10. 4.   Savová batika - tri-

ko podle tvé fantazie. 20,- Kč. 

(Sebou tmavé triko)

 17. 4.  a  24. 4.  -   Zvonko-

hra z květináčků, rozděleno na 

dvě části

Materiál je zajištěn.

  Jaroslava Jeriová
DDM Bílina

Zápis  do  mateřských  
škol  v Bílině

Zápis do mateřských škol 

proběhne ve dnech od 21. 5. 

do 25. 5. 2007 od 8.00 do 15.00 

hodin. Zapsány mohou být děti 

ve věku od tří let avšak pouze 

pro školní rok 2007-2008.

Mimo tento termín – vzhle-

dem k naplněnosti mateřských 

škol – budou děti přijímány jen 

zcela výjimečně!

Poslední ples v letošní sezóně nesl název   

„Maškarní divadelní ples“ a tím byla defi ni-

tivně zakončena plesová sezóna v kulturním 

domě Fontána. Tento ples se těšil nebývalému 

zájmu. Návštěvnost byla celkem vysoká a mno-

ho lidí přišlo  v nádherných maskách. Zajíma-

vý byl i program plesu, kde vystoupil i nejlepší 

český fakír Zdeněk Zahrádka. Pozornost přede-

vším pánského publika přilákaly orientální břiš-

ní tanečnice, jejichž profesionální vystoupe-

ní bylo příjemným zpestřením plesu. O půlno-

ci došlo na vyhlášení nejlepších masek, které si 

odnesly sladký dort.

„Byl jsem velice překvapen účastí na maškar-
ním plese. Mnoho lidí přišlo i v maskách a výbor-
ně se bavili. Jsem si jist, že budeme příští rok opět 
končit plesovou sezónu maškarním  bálem a urči-
tě po letošní dobré zkušenosti přibude dalších 
recesistů s krásnými maskami,“ uvedl Petr Mácha 

pověřený vedením KC Kaskáda. (red)

Plesovou sezónu zakončily maškarády

Chystáte se na Velikonoce? 

Ty letošní budou až v dubnu, 

ale v naší škole se na ně chys-

táme už teď, v březnu. 

Na středu 14. března připra-

vily učitelky 1. stupně veliko-

noční dílnu pro žáky 1. – 5. tříd.

Během středečního odpo-

ledne mohly děti přijít do jaké-

koliv třídy a vlastníma rukama 

vyrobit velikonoční dekorace.

Nabídka byla velice pest-

rá. Někde se malovaly krasli-

ce, jinde se zdobily jarní věn-

ce. V jiných třídách děti tvoři-

ly výrobky z papíru, textilu či 

přírodních materiálů, dokon-

ce i z vařeček se nám podaři-

lo vytvořit milé zajíčky. Z obalů 

od vajec se staly slepičky, někde 

malovaly obrázky nebo hrnečky.

Výtvarná velikonoční dílna v Základní škole Za Chlumem

Všechny dětské výtvory budou 

k vidění na výstavě ve vstupní 

hale naší školy od 20. března až 

do velikonočních prázdnin. 

Proto vážení rodiče neváhej-

te a přijďte se podívat, co dove-

dou šikovné dětské ruce.

Mgr. Jiřina Švagrová

Gymnázium 4. BGymnázium 4. B

Vystoupení fakíra Zdeňka Zahrádky.
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Střípky 
z Bíliny
Chodníky se budou
opravovat postupně

Chodníky, převážně v okra-

jových částech města jsou ve 

špatném stavu. Někde musí 

dokonce chodci jít po silnici, 

protože chodník to připomí-

ná jen vzdáleně. Městu chybí 

ucelená koncepce na opravu 

chodníků a také peníze. 

„Na základě stížností od 
občanů jsme prošli se starostou 
a místostarostou ulice, na kte-
ré si občané stěžovali nejvíce. Ve 
špatném stavu je např. ul. Hor-
ská, kde je špatná silnice, chod-
níky, ale není tam ani kana-
lizace. Dále byly vytipovány 
chodníky k opravě na Pražském 
předměstí I. a II.,“ řekl vedoucí 

stavebního odboru Ing. Jaro-

slav Bureš.

Na MěÚ zaznamenali stíž-

nosti také z ul. Jižní, Jiráskovy 

nebo 5. května.

„Musíme vybrat k opravě 
hlavně ty chodníky, o kterých 
víme, že na ně nedostaneme 
dotaci. Žádosti o dotaci mají 
svá pravidla např. chodní-
ky situované v historické části 
apod. Prioritou pro nás zůstá-
vá Pražská ulice, na kterou při-
pravuje ČEZ projektovou doku-
mentaci. Se stavbou by se mělo 
začít letos v létě,“ dodal staros-

ta Josef Horáček.

Pražská ulice by měla dostat 

nový povrch komunikace, 

nový chodník a moderní veřej-

né osvětlení. Rekonstrukce 

Pražské ulice přijde na cca 3 

milióny korun. (lal)

V Bílině se vybral 
téměř milion na 

pokutách
Nový bodový systém vešel 

v platnost 1. července 2006. 

Do 28. února zaznamenala 

statistika dopravního odboru 

726 přestupků, odebráno bylo 

1 132 bodů a na pokutách se 

vybralo 982 100,- Kč. Pokuto-

váno bylo cca 500 osob.

Zatím žádný z bílinských 

občanů nepřišel o řidičský 

průkaz ani nedosáhl hranice 

12 bodů. V současné době jsou 

v šetření dva řidiči.

V měsíci říjnu loňského roku 

vznikl v DDM nový kroužek 

pro

teenagery -  Hip – Hop. Tré-

ninky mají 1x v týdnu, vždy 

v pondělí od 18 – 20 hod. Ve 

skupině jsou dívky od 11 – 17 

let. V březnu vyjeli na svojí prv-

ní soutěž do České Kamenice. 

V kategorii Hip – Hop bylo osm 

týmů a holky se dokázaly pro-

bojovat do  fi nále, kde byly čty-

ři týmy. Po druhém předvede-

ní své choreografi e skončily na 

třetím místě, na druhou příčku 

jim scházel pouze jeden bod. 

Radost byla veliká, máme 

první pohár a brousíme si zuby 

na další. Věra Ryjáčková

O jarních prázdninách se v Klokánku 

v Domě dětí a mládeže v Bílině nezahále-

lo. Po celý týden jsme měli pro malé klo-

kánky a jejich rodiče připravený program. 

V pondělí a úterý byly pro děti připrave-

ny  básničky a písničky a hry v kolektivu.  

Ve  středu jsme malovali prstovými bar-

vami  a malí malíři se opravdu předved-

li, šlo jim to malování skvěle a protože 

se malovalo nejen rukama, ale i noha-

ma, tak potom dostala co proto i sprcha. 

Ve čtvrtek nás čekala příprava na karne-

val, výzdoba Klokánku a výroba masek 

a v pátek jsme se dočkali našeho klokán-

kového maškarního reje. Všichni jsme 

se moc dobře pobavili, zatancovali si 

a pořádně si zařádili. A teď, už aby začalo 

svítit pořádně sluníčko, ať můžeme začít 

chodit na zahradu. 

Za DDM Bílina
Palečková Klára
a Šrotová Dana

Dům dětí a mládeže Vám 
představuje skupinu Ghosts

Dětský karnevalový rej v DDM
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Kulturní 
servis

MĚSTSKÉ DIVADLO
� Středa 11. dubna od 9.30 hodin

Bořeňská čarodějnice 2007
Taneční soutěž jednotlivců a kolekti-

vů pro I. A IV. kategorii. Prezence od 

8,30 do 9,15 hodin. Soutěž pro pře-

dem přihlášené školáky a mládež.
� Čtvrtek 12. dubna od 9.30 hodin

Bořeňská čarodějnice 2007
Taneční soutěž jednotlivců a kolekti-

vů pro II. A III. kategorii. Prezence od 

8,30 do 9,15 hodin. Soutěž pro pře-

dem přihlášené školáky a mládež
� Úterý 17. dubna od 19.00 hodin

MÓDNÍ SHOW S HOSTEM
Dámský klub s módní přehlídkou. 

Hostem večera bude prezident ast-

rologické společnosti ČR Ing. Zdeněk 

Bohuslav, CSc. Vstupné: 80,- Kč Před-

prodej v Informačním centru

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
� Pondělí 2. dubna od 19.00 hodin

PIANO KONTRA BAS
Ve třetím večeru cyklu komorních 

koncertů vystoupí duo Severočeské 

fi lharmonie Teplice spolu s komor-

ním pěveckým sdružením SCHO-

LA NOVA BILINENSIS. Zdarma malé 

občerstvení. Vstupné: 20,- Kč
� Pátek 14. dubna od 19.00 hodin

ROCKOVÝ KONCERT 
Koncert skupin NATURAL a GROCK 

Vstupné: 40,- Kč 

KINO HVĚZDA 
� Středa 4. dubna od 18.00 hodin
� Čtvrtek 5. dubna od 18.00 hodin

KRVAVÝ DIAMANT
USA. Thriller. Vstupné: 55,- Kč 143 

minut Mládeži přístupné
� Pátek 6. dubna od 18.00 hodin
� Sobota 7. dubna od 18.00 hodin

ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ
USA. Thriller/Drama/Akční. Vstupné: 

60,- Kč 87 minut Nevhodné do 15 let

Pravidelné promítání pro děti
� Sobota 7. dubna od 15.00 hodin

ČTYŘLÍSTEK
Pásmo kreslených pohádek – Krtek 

a autíčko, Potkali se u Kolína, Čtyřlís-

tek – Pes na stopě… Vstupné: 20,- Kč 

62 minut
� Středa 11. dubna od 18.00 hodin
� Čtvrtek 12. dubna od 18.00 hodin

APOCALYPTO
USA. Dobrodružné drama. Vstupné: 

50,- Kč 130 minut Nevhodné do 15 let 
� Pátek 13. dubna od 18.00 hodin
� Sobota 14. dubna od 18.00 hodin

NOC V MUZEU
USA. Dobrodružná komedie. Vstupné: 

50,- Kč 108minut Mládeži přístupné

GALERIE POD VĚŽÍ
Od 1. 4. 2007 do 27. 4. 2007 se koná 

prodloužená výstava obrazů s názvem

TRIANGL VE DRUHÉM PODÁNÍ
Vystavuje Pavla Slezáková, Kateřina 

Langerová a Tereza Skřivanová.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
� Do 25. 5. 2007 se koná výsta-

va s názvem - SALON ZÁKLAD-
NÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL - Výsta-

va výtvarných prací žáků z Ústeckého 

a Libereckého kraje

KLUBOVNA CENTRÁLNÍ 
KNIHOVNY
� Čtvrtek 19. dubna od 18.00 hodin

CHILSKÝ VEČÍREK
další setkání s písničkářem, spisovate-

lem a cestovatelem Janem Burianem, 

doplněné projekcí dokumentárních 

fi lmů, které natočil s Pavlem Koutec-

kým. Vstupné se nevybírá 

KC Kaskáda informuje
Pozor změna 
termínu !!!

Divadelní představení Dra-

houškové s Pavlem Zedníčkem 

a Janou Paulovou v hlavních 

rolí se přesouvá ze čtvrtka 19. 

dubna na neděli 22. dubna 
2007 od 19.00 hodin

Ke změně došlo ze strany 
Divadla Kalich.

Pro velký zájem
o vstupenky se některá 

představení hrají dvakrát

Pro velký zájem o vstupen-

ky do Městského divadla jsme 

byli nuceni dohodnout něk-

terá představení dvakrát. Tím 

uspokojíme zájemce, kteří již 

nesehnali lístky na některá 

představení. Divadelní před-

stavení Blbec k večeři s Václa-

vem Vydrou, Josefem Cardou 

a Rudolfem Hrušínským, se 

bude 2. května hrát 2x a to od 

16.30 hodin a od 19.30 hod. 

Na večerní představení platí 

permanentky. Ta samá situace 

nastala s vystoupením Miro-
slava Donutila. Ten bohužel 

dvě představení v jednom dni 

odmítl, ale v jednání je vystou-

pení s tím samým programem, 

ale v jiném měsíci v tomto 

roce.  V měsíci září uvede KC 

Kaskáda komedii Hrdý Budžes  

také dvakrát a to dva dny po 

sobě.

Petr Mácha
KC Kaskáda

POZVÁNKA DO KINA

MÓDNÍ SHOW 

V MĚSTSKÉM DIVADLE

V úterý 17. dubna 2007 od 

19.00 hodin proběhne v Měst-

ském divadle v Bílině Mód-
ní show modelingové agentu-

ry FACES 94. V přehlídkových 

vstupech bude předvedena 

především společenská móda. 

Jako host večera se předsta-

ví president Astrologické spo-

lečnosti ČR Ing. Zdeněk Bohu-

slav, Csc. Pro návštěvníky bude 

připravena v prostorách diva-

dla i ochutnávka moravských 

vín.

Vstupné na celovečerní akci 

je 80,- Kč.

Předprodej probíhá v Info-

centru na Mírovém náměstí 

v Bílině.

KC Kaskáda vsadila na humor jednoho z našich nejznáměj-
ších komiků Zdeňka Izera. Podle vyprodaného divadla to byla 
trefa do černého a se svým kolegou Petrem Freundem dokázali, 
že jsou opravdovými mistry zábavy.

Sváťovo dividlo si tentokrá-

te pro nejmenší diváky připra-

vilo klasickou českou pohádku 

Jana Karafi áta Broučci.

Film Krvavý diamant vyprá-

ví příběh žoldáka Dannyho 

Archera ze Zimbabwe a rybá-

ře Solomona Vandyho z kme-

ne Mende. Děj fi lmu se ode-

hrává  na počátku 90. let 20. 

století, kdy se v Sierra Leone 

odehrává krvavá občanská vál-

ka. Oba muži jsou sice Afriča-

né, ale jejich původ a zázemí 

se naprosto liší. Osudy obou 

mužů spojí hledání vzácné-

ho růžového diamantu, kte-

rý může jejich životy navž-

dy změnit...a nebo je ukončit. 

Solomon byl násilím odvlečen 

od rodiny a přinucen k prá-

ci v diamantovém dole. Jed-

noho dne objeví obzvlášť vel-

ký valoun a ač ví, že se vysta-

vuje velkému nebezpečí, ukry-

je jej. Velký diamant nemá být 

jen prostředkem k vysvobo-

zení jeho ženy a dcer z uteče-

neckého tábora, ale i záchra-

ně jeho syna Dia, který je v jed-

notkách dětských vojáků. 

Archer se za pašování dostal do 

vězení a tam se dozví, že Solo-

mon našel a ukryl nevybrouše-

ný diamant, který má obrov-

skou cenu. Ba co víc, diamant 

takového druhu je objeven 

jen jednou za čas a jeho maji-

teli poskytne jednosměrnou 

letenku z Afriky a jejího nási-

lí a korupce. Na tom se ostatně 

Archer v minulosti také přičin-

livě podílel...

Film uvede KC Kaskáda 4. 

a 5. dubna v kině Hvězda od 

18.00 hod. V hlavních rolích se 

představí Leonardo Di Caprio 

a Djimon Hounsou.

Svatopluk Horváth (Sváťa) nej-

prve děti vyzkoušel, jestli pohád-

ku vůbec znají. Děti se nenecha-

ly zaskočit a hned vyjmenováva-

ly hlavní postavy pohádky.

Loutková pohádka se dětem 

líbila a jak by také ne, když se 

na konci rozdávaly bonbóny. 

Dřevěné loutky pro pohád-

ku Broučci vyrobil František 

Pešán, který v Bílině představí 

svůj program v měsíci dubnu.

Sváťovo dividlo opět přijede 

v květnu na jarní jarmark.

Klasicka pohádka v divadle
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V pondělí 12. března 2007 

v 18 hodin v Městském diva-

dle v Bílině shlédlo přibližně 

deset diváků velmi zajímavé 

představení hudebně drama-

tického souboru teplické Arká-

die a hudební skupiny Gymná-

zia v Bílině.

Oba soubory řídil a na jevišti 

se také značnou měrou zapojil 

Mgr. Jiří Nový, někdejší absol-

vent katedry hudební výcho-

vy Pedagogické fakulty UJEP 

v Ústí nad Labem a výraz-

ná osobnost polistopadové 

hudební scény Podkrušnohoří.

Dvě jednoaktové hry se zpě-

vy (Malý princ podle Antoi-

na de Saint-Exupéryho a Dva 

bratři na motivy pohádky K. J. 

Erbena) předvedli mladí lidé 

z Arkádie s bezprostřednos-

tí a přesvědčivostí projevu, ve 

funkční symbióze s hudeb-

ním doprovodem. Ten obstaral 

jakýsi divadelní orchestr, jehož 

podstatnou barevnou a rytmic-

kou originalitou bylo zdvojení 

basové kytary, užití etnických 

perkusí a přímo lahodícím prv-

kem velmi čistý a zvučný více-

hlas v dobře napsaných origi-

nálních písních i ve výpůjčkách 

(např. Ebeni: Napsal jsem Ti)

Štíhlejší obsazení bandu 

Gymnázia Bílina - kytara, kla-

vír, basa, bicí, fl étna a dva dív-

čí vokály k sólovému barytonu 

Mgr. Nového, oproti vystou-

pení na křtu CD Ravena v lis-

topadu 2006 ve Fontáně, pod-

le mého mínění souboru jen 

prospělo. Odpadly nepříjem-

nosti s nesnadným zvučením 

a navíc vynikl příjemný Ště-

pánčin mezzosoprán, Lenčina 

fl étna a čitelnějším se stal také 

barevně ladící trojhlas všech 

tří vokalistů.

Bílina opět trošku doplatila 

na nekoordinovanost kultur-

ní nabídky, ve stejném termí-

nu probíhalo zahájení fi lmo-

vé přehlídky Jeden svět 2007 

v kině Hvězda, které přece jen 

díky celostátnímu významu 

akce mělo masivnější propa-

gaci a lákadlo v podobě sená-

tora Jaromíra Štětiny.

Ten, kdo přesto byl v hlediš-

ti městského divadla, nemu-

sel litovat. 90 minut s Arkádií 

a Gymnasionem odkrylo ales-

poň mně osobně zcela netuše-

né světy tvůrčí invence a spon-

tánní muzikality všech účinku-

jících. 

Jan Maryško

Gymnasion pana Nového

Institut trhu práce (ITP) – pod-
půrný systém služeb zaměstnanos-
ti, jehož cílem je pomoci snížit neza-

městnanost v Ústeckém kraji. Snížení 

nezaměstnanosti má být dosaženo 

nejen podporou stávajících služeb 

zaměstnanosti, ale také jejich moder-

nizací a dalšími aktivitami uskuteč-

ňovanými v rámci projektu. Projekt 

Institutu trhu práce rozšiřuje a zlep-

šuje služby poskytované jak zaměst-

navatelům, tak i uchazečům a zájem-

cům o zaměstnání.

„Projekt ITP je podpůrný systém 
služeb zaměstnanosti, doplněním 
a posílením kapacit Úřadů práce. 
Úřady práce jsou partnery projektu ITP a s ÚP úzce spolupracuje,“ 
sdělil personalista ITP Teplice Marek Peyrek.

Zaměstnavatelům a jejich profesním a zájmovým sdružením 

nabízí poradenství v oblasti vzdělávání a rekvalifi kace stávajících 

zaměstnanců, získávání nových zaměstnanců, čerpání fi nanč-

ních prostředků ze strukturálních fondů EU – například na rozši-

řování výroby, inovace výrobních technologií, vzdělávání zaměst-

nanců, apod.

„Pracovníci ITP vykonávají terénní činnost a jsou blíže zaměst-
navateli. ITP rovněž spolupracuje s dalšími projekty, které spolu-
pracují s nezaměstnanými, se sociálně vyloučenými a na trhu prá-
ce dlouhodobě neuplatnitelnými,“ vysvětluje činnost ITP Peyrek.

Pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zprostředkování 

zaměstnání a dále pro širší veřejnost v teplickém regionu, ve spo-

lupráci se vzdělávacími agenturami a školami, nabízí možnost 

vyhledávání pracovních míst, možnost dalšího vzdělávání, semi-

náře a další aktivity dle aktuálních požadavků trhu práce.

„V Bílině pořádáme 25. 4. 2007 v prostorách zasedací místnosti 
Městského úřadu v Bílině WORKOSHOP, kde se Institut trhu práce 
představí širší veřejnosti,“ dodal Peyrek.

Projekt Institut trhu práce je spolufi nancován  Evropským soci-

álním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky (roz-

počtová kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí ČR).  (red)

Bílina se stala v roce 2006 

členem iniciativy TIMUR (Tý-

mová iniciativa místního 

udržitelného rozvoje) a za-

pojila se tak do monitorování 

údajů o udržitelném rozvoji a 

kvalitě života ve městě. 

Obyvatelé Bíliny budou mít 

v dubnu možnost vyjádřit se 

k tomu, jaké oblasti ve městě 

vidí jako problémové, chtěli by 

je dlouhododobě sledovat a vz-

kázat představitelům radnice, 

aby se jimi vážně zabývali. 

Občané tak mohou učinit v “li-

dové anketě”, která proběhne 

ve dnech 9. - 16. dubna 2007.  
Jako témata k hlasování v Bílině 

jsou navržena např. gambler-

ství, doprava, drogy, vandalis-

mus, bezpečnost, aj.

Hlasovat bude možné přímo 

v ulicích, písemně, na internetu 

nebo přes SMS. Podrobnější 

informace k anketě včetně sez-

namu témat k hlasování na-

leznete v příštím čísle Bílin-

ského zpravodaje. 

Z hlasujících občanů, na 

které bude uveden kontakt, 

budou náhodně vybráni tři, 

kterým představitelé města a 

zástupci TIMUR předají věcné 

ceny a občané jim současně 

mohou veřejně sdělit svůj 

názor.

Akci v rámci projektu Ústecko 

– živý region, Rozvoj kvalifi kace 

v oblasti udržitelného rozvoje 

v Ústeckém kraji organizuje ve 

spolupráci s Městským úřadem 

v Bílině a dalšími subjekty Tý-

mová iniciativa pro místní in-

dikátory udržitelného rozvo-

je (TIMUR) a Ústav pro eko-

politiku, o. p. s. Bližší informa-

ce o kampani  najdete také na: 

http://www.timur.cz/ nebo 

http://ekopolitika.cz  

Za  koordinátory místních akcí
Michael Pondělíček (TIMUR) 

a Barbora Šafářová (ÚEP)

Zvolte “Téma pro Bílinu 2007”

V Bílině se bude konat WORKSHOP 

pro zájemce o práci

KC KASKÁDA A SCHOLA NOVA BILINENSIS

Vás zvou na 3. večer z cyklu koncertů v KD Fontána Za Chlu-

mem v Bílině

PIANO
KONTRA

BAS

Program: skladby mistrů v originálním provedení, část paši-

jového souboru Adama Michny z Otradovic, singspiel Wolf-

ganga Amadea Mozarta, úpravy černošských spirituálů a pís-

ně Jaroslava Ježka.

2. dubna 2007 v 19. 00 hod. Vstupné 20,- Kč. Malé občerst-

vení v ceně.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 29. března 2007

Jakub Kratochvíl, člen bílinského Baltíka v DDM.

 Názory, připomínky, dotazy, k zamyšlení ...

Nedávno mě v rozhlase pře-

kvapila zpráva, že se naše 

republika řadí na předposled-

ní místo v zemích EU v počí-

tačové gramotnosti. Z jiného 

výzkumu zase vyplynulo, že 

jsme úplně poslední, co se týče 

používání počítačů v práci. 

Zdá se to těžko uvěřitelné. 

Vždyť téměř každé dítě na dru-

hém stupni základní školy už 

vlastní svůj počítač….Jak je to 

jen možné, když děti a mládež 

denně stráví před monitorem 

spoustu času? 

Počítačová gramotnost se 

neměří časem stráveným 

u počítače. Zkusme si všim-

nout, na co děti zpravidla počí-

tač využívají. Většinou hra-

jí hry. Ne žeby to bylo úplně 

špatně, některé hry dokáží roz-

víjet třeba strategické myšlení, 

pohotovost apod.. Jenže i hry 

se musejí umět hrát.

Podívejme se na další oblí-

benou činnost – chatování. 

Když se dítě poprvé přihlásí do 

chatovací místnosti bývá mu 

kolem 9 let. První zábavnou 

hrou bývá, že si vzpomene na 

všechna sprostá slova a zahr-

ne jimi účastníky diskuze. 

Ohromná zábava. Pak soutěží 

v tom, kdo bude dříve z diskus-

ní místnosti vyhozen.

S Baltíkem proti počítačové negramotnosti

Oproti klasickému zahrad-

ničení se biozahrady zaměřují 

nejen na výnos, ale také na co 

nejmenší zatěžování životního 

prostředí.Nepoužívají se che-

mickosyntetická hnojiva, ani 

prostředky na ochranu rost-

lin, v chovu zvířat se odmíta-

jí hormony a růstové látky.Jsou 

zde povoleny různé lapače, 

tepelné ošetření půdy, rostlin-

né výluhy a biologické metody 

pomocí přirozených nepřátel.

Avšak i zde, stejně jako v eko-

logickém zemědělství, se prak-

tikují určité mechanické zása-

hy do půdy, čímž se omezu-

je prospěšnost půdních orga-

nismů.Trvalý vzestup přiroze-

né půdní úrodnosti se zajišťuje 

mulčováním, zeleným hnoje-

ním, či kompostem.

Mnohostranná produk-

ce plodin bez přehnané spe-

cializace má dle mého názo-

ru výhodu jednak ve snažším 

odbytu produktů a jednak je 

druhová pestrost předpokla-

dem ekologické rovnováhy.

Pokud chce zahradník prodá-

vat své produkty pod značkou 

BIO, musí mít provedenou cer-

tifi kaci od kontrolní organiza-

ce pověřené státem - KEZ,o.

p.s..Dost významnou roli má 

tzv. prodej „ze dvora“ - tzn. 

přímo od pěstitele / chovate-

le (výhoda čerstvosti produktů 

a nižší ceny), dále specializa-

ce na staré odrůdy a produkci 

osiv, které jsou přizpůsobené 

místnímu klimatu a půdním 

vlastnostem (www.gengel.cz).

Energetická bilance v bioza-

hradnictví počítá s minimál-

ní spotřebou neobnovitelných 

zdrojů, naproti tomu se může 

výroba energie využitím solár-

ní technologie a biomasy stát 

další možností příjmů země-

dělce, stejně tak jako ekoagro-

turistika (včetně ubytování, 

stravování, hypoterapie apod.).

Seznam biopěstitelů a biocho-

vatelů, nebo prodejen s biopro-

dukty nabízí svaz PRO-BIO, stej-

ně tak jako potřebnou literaturu 

(e-mail: pro-bio@pro-bio.cz).

Pavel Rais
(pavel.rais@seznam.cz)

Biozahradnictví a permakultura - 2. Část: Biozahrady

Chyba není v počítačích. 

Když dáme dítěti tužku, také 

z něj není hned malíř ani spi-

sovatel. Musí se někde nau-

čit psát, musí se naučit malo-

vat. Pokud ho necháme jen 

s tužkou nebo křídou v ruce, 

bude asi malovat to co vidí – 

nejčastěji kosočtverce. S počí-

tači to asi bude stejné.

Můžeme dětem nabídnout 

velmi kvalitní výukové progra-

my, didaktické hry apod.. Ale 

je to úplně stejné, jako když 

chceme, aby si dítě jen četlo 

a prohlíželo obrázky a nedáme 

mu možnost psát či kreslit  -  to 

je tvořit. 

Zatím znám jen jeden pro-

gram, který dětem umožňuje 

téměř vše. Je to Baltík.  Mohou 

v něm malovat, psát, nahrávat 

si své zvuky a programovat – 

tvořit vlastní příběhy, hry, pre-

zentace, kvízy, výukové pro-

gramy. Postupují od velmi jed-

noduchých znalostí k obtíž-

nějším. Při tom se musí učit 

základním dovednostem práci 

na počítačích jako je ukládání 

programů, správné pojmeno-

vávání, úpravy obrázků, práce 

se schránkou, práce s textem. 

Učí se to postupně. Dnes už je 

k tomu vypracovaná i metodi-

ka. Něco se dá naučit, pak už 

zbývá znalosti správně apli-

kovat do tvořeného progra-

mu, zpočátku to bývá obtížné, 

ale jednoduchý program se dá 

vytvořit i s minimálními zna-

lostmi. Děti tak pomalu pře-

cházejí i k dalším dovednos-

tem. Najednou potřebují pra-

covat se souřadnicemi, s kon-

stantami a proměnnými – bez 

problémů to zvládají už třeťáci. 

Program je potřeba zkompri-

movat a poslat e-mailem. Učí 

se tak pracovat se e-mailovou 

schránkou. K programu je tře-

ba napsat správně nápovědu, 

je potřeba se přihlásit do sou-

těže, korespondovat s pořada-

teli. Přes mail se také obnovu-

je každoročně licence.

S tím bývá docela problém, 

dětem buď e-mailovou schrán-

ku zruší poskytovatel, protože 

ji nevyužívají, nebo ji mají pře-

plněnou různými hloupost-

mi a nedojde jim důležitá poš-

ta apod..

Hlavně kvůli tomu jsem 

vymyslela pro bílinské děti sou-

těž Baltíkův borec. Každý týden 

měly za úkol vyřešit jeden pro-

gram. Původně jsem posíla-

la dětem úlohy e-mailem, pak 

jsem si chtěla zjednodušit práci 

a vyvěsila soutěž na web http://

www.baltie-borec.wz.cz/. 

Za dva dny mne překvapila 

reakce dětí z Českých Budějo-

vic, které také projevily zájem 

soutěžit. Postupně se přihlási-

li i další zájemci, dokonce i ze 

Slovenska. Nakonec se z místní 

soutěže vyklubala soutěž mezi-

národní. Věřím, že v příštím 

průzkumu počítačové gramot-

nosti obyvatel ČR už budou 

započínány i děti „odkoje-

né“ na Baltíkovi a že jich bude 

mnohem víc než teď, a že se už 

nebudeme řadit k nejhorším 

v zemích EU.

Eva Klasová  
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 Z deníku Městské policie

Bez „řidičáku“ to prostě nejde

Toho dne krátce před čtrnáctou hodi-

nou prováděla hlídka MP Bílina kontro-

lu sídliště PP1, když bylo spatřeno osobní 

motorové vozidlo, jehož řidič pozapomněl 

na ustanovení zákona o povinném osvět-

lení jedoucího vozidla. Strážníci vozidlo 

zastavili, aby řidiče upozornili na povin-

nost svícení. Jaké bylo jejich překvapení, 

když následnou kontrolou zjistili, že oso-

ba, která vozidlo řídila, nevlastní řidičský 

průkaz. Řidič se situaci snažil zlehčit tvr-

zením, že sice řidičský průkaz ještě nemá, 

ale že již navštěvuje autoškolu. 

Jelikož se řidič dle novely zákona o pro-

vozu na pozemních komunikacích tímto 

svým jednáním dopustil trestného činu, 

byla celá záležitost předána Policii ČR.

Děti za volantem
     

Do půlnoci chyběla necelá hodina, když 

strážníci MP Bílina zjistili podezřelé vozi-

dlo pohybující se v blízkosti garáží na síd-

lišti Za Chlumem. Hlídka hodlala přistou-

pit ke kontrole osob ve vozidle, avšak řidič 

vozidla se po spatření hlídky MP snažil 

z místa rychle odjet. 

Strážníci vozidlo dostihli a zastavili, 

přičemž zjistili důvod, proč řidič neměl 

zájem strážníky potkat. Kontrolou řidi-

če bylo učiněno poněkud šokující zjiště-

ní. Mladík, který seděl za volantem vozi-

dla nejenže u sebe neměl doklady k vozi-

dlu, ale bylo zjištěno, že je mu teprve 14 

let! Patrně se chtěl „vytáhnout“ před svo-

jí rovněž čtrnáctiletou kamarádkou, kte-

rou ve vozidle vezl. Na místo byla přivolá-

na hlídka OO PČR Bílina, která si věc pře-

vzala k dalšímu opatření.

Dělal, že nevidí
     

O velikém štěstí může hovořit jeden 

ze strážníků MP Bílina, který toho dne 

v 01:40 hodin prováděl společně se svými 

kolegy hlídkovou činnost v teritoriu  Pane-

lového sídliště. Strážník, který v tom oka-

mžiku prováděl kontrolu řidičů vozidel se 

zaměřením na zjištění požití alkoholic-

kých nápojů před jízdou se chystal zasta-

vit vozidlo, které jelo velmi vysokou rych-

lostí. Strážník vozidlo stavěl předepsa-

ným způsobem, tedy červeným světlem 

a oděn do zelené refl exní vesty. Řidič vozi-

dla však na pokyn k zastavení nereagoval 

a jel stále směrem přímo na strážníka. Ten 

byl nucen rychle uskočit, jinak by byl vozi-

dlem zachycen a sražen. 

Vozidlo prudce zastavilo až po několi-

ka metrech. Na dotaz hlídky, proč nere-

agoval na pokyn k zastavení řidič uvedl, 

že strážníka prostě neviděl. Patrný důvod 

jeho „dočasné slepoty“ se ukázal poslé-

ze. Řidič se podrobil orientační dechové 

zkoušce na přítom-

nost alkoholu v krvi. 

Zkouška prokáza-

la v krvi řidiče 1,3 

promile alkoholu. 

Na místo byla přivo-

lána hlídka Policie 

ČR. Policisté pro-

vedli u řidiče opa-

kovanou zkoušku, kdy hladina alkoho-

lu v krvi  byla ještě vyšší a to 1,65 promile. 

Vzhledem k podezření ze spáchání trest-

ného činu, si Policie ČR na místě případ 

převzala k dořešení.

 

Kradli pod vysokým napětím

Na základě oznámení občana, byla hlíd-

ka MP Bílina vyslána do ulice Radovesická, 

kde se prý nacházejí neznámé osoby, které 

poškozují stožár vysokého napětí. Strážní-

ci na místě zjistili dva muže, kteří demon-

tovali kovové spojovací díly stožáru. Muži 

strážníkům uvedli, že nabyli dojmu, že 

stožár není pod napětím, není používán 

a mohou jej tedy rozebrat na kovový šrot 

a tento později prodat do výkupu. 

Strážníci zajistili pachatele i demonto-

vané díly stožáru a vzhledem k důvodné-

mu podezření ze spáchání trestného činu 

„obecného ohrožení“ na místo přivolali 

Policii ČR i odpovědného pracovníka fi r-

my ČEZ. (JFK) 

Vzpomínáme

Od vpádu Číňanů do Tibetu 
uplynulo 47 let

Tibetská vlajka zavlála na 
bílinské radnici

Město Bílina se v letošním 

roce připojila k mezinárod-

Po vpádu Číňanů do Tibe-

tu v roce 1950 propuklo 10. 

března v Lhase lidové povstá-

ní, které bylo krvavě potla-

čeno. Přes milion Tibeťanů 

zemřelo ve věznicích, pracov-

ních táborech a hladomoru. 

Neustávající exodus Tibeťanů 

do exilu dosahuje již 120 000 

uprchlíků. Z více než 6000 

klášterů, chrámů a svaty-

ní, v nichž žilo téměř 600 000 

mnichů a mnišek, zůstalo pou-

hých třináct. Mniši a mnišky 

byli z klášterů vyhnáni, cenná 

umělecká díla vypleněna a roz-

prodána. Komunistická totalit-

ní moc krutě omezila základ-

ní práva Tibeťanů na svobodu 

vyjadřování, užívání mateřské-

ho jazyka, pohybu, nábožen-

ství. Státní populační politika 

nutí tibetské ženy k násilným 

potratům a sterilizacím. Své-

volné zatýkání, represe, muče-

ní, zastrašování a věznění se 

staly součástí každodenního 

života Tibeťanů v jejich vlast-

ní zemi.

(tibiinfo)

ní akci Vlajka pro Tibet, kte-

rou v ČR organizuje Občan-

ské sdružení Lungta. Vyvěše-

ní vlajky symbolizuje podporu 

nenásilného boje Tibeťanů za 

svá práva a snahu o zachování 

národní identity.

Vlajka byla vyvěšena na kos-

tele Nanebevzetí Panny Marie 

a na centrále organizace Člo-

věk v tísni.

Tu bolest a stesk nezahojí žádný čas, 
ozývá se znovu a zas.

Dne 8. 4. 2007 jsou to dva roky, kdy nám 
zemřela po dopravní nehodě ve věku 27 let 

Jaruška Nováková.
Se zármutkem stále vzpomínají rodiče, 

Martin a nejbližší rodina.
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INZERCE 245/TP

betonárna Ledvice

Přijmeme pracovníka na pozici:

STROJNÍK

ŘIDIČ KOLOVÉHO
NAKLADAČE

Požadavky: 3 roky praxe, strojnický průkaz

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

KONTAKT: tel. fax 417 532 281,
417 532 706

mob. 731 627 904

Nábor do přípravky kurzu plaveckého oddílu 
 ZAČÁTEK: 3. 4. dubna 2007 

 KDY: nábor vždy  v Úterý OD   17 hod

 KDE: Plavecká hala Bílina

 VĚK: 4 - 12 let 

 TRÉNINK: Úterý - 17 hod - 19 hod 

  Čtvrtek - 17 hod - 18 hod 

 KDO: - výběr a výuku provádí:

Vladimír Málek - hlavní trenér, učitel plavání ZŠ a MŠ

Martina Součková  - trenérka , učitelka plavání ZŠ a MŠ

Miroslav Grund - trenér, učitel plavání ZŠ a MŠ

                    naše www stránky:  www.klsport.cz 

                         Telefonní kontakt: +420 604 180 660

Již tradičně na závěr sezóny 

pořádá bývalý hráč Draků Miro-

slav Slačík turnaj pro neregis-

trovaná družstva. 6.ročník Slá-

ča Cup proběhne na bílinském 

zimním stadionu  v sobotu 

31.března.  Ve dvou skupinách 

startuje osm mužstev a zahájení 

je v sedm hodin ráno. Finále je 

naplánované na 18,30.  Ve sku-

pině A  se představí Sport Club 

Bílina, ELE Ledvice, HC Duch-

cov a Jatka Svinčice.  Ve skupině 

B potom pořádající Sláča Team, 

HC Proboštov, Gigant Teplice 

a Ventilci Bílina. „Turnaj si již 
získal tradici a není problém 
s jeho obsazením. Od letošního 
ročníku turnaj obohatíme udě-
lením ceny Legenda bílinského 
hokeje. V Bílině je řada lidí, kte-

ří toho pro hokej udělali straš-
ně moc a nikdo si na ně nevzpo-
mene. Letos je také deset let co se 
hokej ve městě obnovil a vznikl 
HC Draci. S bráchou jsme dlou-
ho za Draky hráli a na turna-
ji hraje hodně kluků, kteří áč-
kem prošli,“ zavzpomínal hlav-

ní organizátor Miroslav Sla-

čík.  Cena Legenda bílinské-

ho hokeje se bude předávat ve 

14,30 hodin. Hraje se o putov-

ní pohár, všechna mužstva 

obdrží věcné ceny  a po skon-

čení následuje také již tradiční 

zábava v prostorách restaurace 

zimního stadionu.  Slačík tur-

naj pořádá ve spolupráci s HC 

Draci a diváci by si neměli tuto 

zajímavou podívanou nechat 

ujít. (ob)

Bílina – Impozantní vstup 

měla Bílina do jarní části fot-

balové 1.A třídy, přestože se 

sestava tvořila za pocho-

du v posledních dnech. Divá-

ci s překvapením sledovali 

řadu nových tváří a jednu sta-

ronovou Ctirada Vaníka, kte-

rý se vrátil s trenérem Jose-

fem Tichým. 38letý Vaník se 

SK SIAD Bílina – SK Plaston Šluknov  3:0 (3:0)
dostal na hřiště ve 22.minu-

tě, kdy střídal zraněného Pfeif-

fera. Na úvod se představilo 

zbrusu nové složení obranné 

řady a v podstatě celá bývalá 

obrana se přesunula do zálohy. 

Hrálo se na promočeném tráv-

níku, na kterém zápas zane-

chal kruté stopy. Bílina hrá-

la v prvním poločase výborně 

i když bylo vidět, že hráči ješ-

tě nejsou sehraní. A poločas 

mohl pro hosty skončit deba-

klem. Za stavu 3:0 ve 43.min. 

nastřelil zblízka Moravec tyč 

a v poslední minutě postupo-

val Novák sám na soupeřo-

vu branku, ale ještě přihrával 

Sirovátkovi a tomu již obránce 

míč ukopl. 

Ve druhém poločase měli 

šance ještě Sirovátka, Mora-

vec, Mergl a Bečvařík, ale stav 

se již nezměnil. „Tři nula je 

hezký výsledek a tři body jsou 

ještě krásnější. První poločas 

byl na solidní úrovni na A tří-

du, druhý byl slabší. Bohužel 

se potvrdilo co jsem předpo-

kládal, že fyzička zatím není 

na potřebné úrovni, abychom 

zvládli oba poločasy v plném 

nasazení. Ale řada akcí hlavně 

v prvním poločase byla velice 

slušných a když to takhle pů-

jde dál, bude to dobrý,“ usmí-

val se trenér Josef Tichý, který 

je znám tím, že vždy chválou 

šetří. Naopak prezident bílin-

ských fotbalistů Petr Arpáš 

netajil spokojenost. „Kluci jez-

dili super, hlavně první polo-

čas byla paráda. Druhý byl již 

volnější, ale vedli jsme. Hodně 

toho naběhal Moravec, Fleiš-

man. Mergl patřil k nejlepším 

na place. Lovosice remizovaly 

a tak vedeme již o šest bodů.“ 

Nyní Bílina zajíždí do Jílové-

ho a doma se představí 7.dub-

na, kdy v okresním derby při-

vítá Modlany. Zápas začíná na 

Kyselce v 16,30 hodin. 

Branky: 30.Moravec, 34.Beč-

vařík, 40.Mergl

Sestava: Pohl – Jungmann, 

Pfeiffer (22.Vaník), Fleišman, 

Kučerka – Bečvařík (80.Peschl), 

Novák (82.Čula), Hasal, Mergl 

– Moravec, Sirovátka.  (ob)

Když se hokej hraje pro 
radost a zábavu…


