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Malý zájem o ankety • V Měrunicích se volilo • Zájezdy 2007 • Program jarmarku • 
Aerobic z DDM opět vítězí • Nestor střelců oslavil jubileum • Rada starších na fotbale

Kočky z MŠ Čapkova za Chlumem.

(Pokračování na 2. str.)

Bílina – Třetí v pořa-
dí proběhlo soutěžní kolo 
o „Bořeňskou čarodějnici“. 
Tentokráte to v Mětském diva-
dle rozjeli tanečníci a taneč-
nice v klasických a diskoté-
kových tancích, show forma-
cích, parketových tanečních 
formacích, hip-hopu a brea-
ku. Soutěž probíhala dva dny 
a porota zhodnotila 49 taneč-
ních vystoupení ve 4 katego-
riích. Do poroty usedli mis-
tři tance Jarmila Hrabáková, 
vedoucí tanečního studia CAS-
SIO Litvínov, Jitka Ernstová, 
ředitelka taneční školy FREE 
DANCE Most, Petra Běláčová, 
pedagožka tanečního oboru 
ZUŠ Bílina, Jan Moflár, taneč-
ník, bývalý účastník soutěže 
z Bíliny, Jiří Hrabák, tanečník, 
pedagog v taneční škole Litví-
nov a Ing. Zdeněk Mach, uči-
tel spol. tanců, asistent taneční 
školy STARDANCE Chomutov.

V letošním roce se popr-
vé uskuteční Májový jarmark 
v areálu Lázní Kyselka v Bílině. 
Pro návštěvníky je připrave-
no pět scén. Historická scéna 
se šermíři, orientálními taneč-
nicemi, čarodějem a středově-
kými řemesly. O dětskou scénu 
se postará např. Inka Rybářo-
vá se svojí písničkovou show, 
Jů a Hele a loutkové divadlo. 
Oddechová scéna bude pat-
řit již tradičně starším genera-
cím, kde jim zahraje Bíliňačka, 
Žatečanka a zazpívá legendár-
ní Josef Zíma. Na „Kafáči“ se 
setkáte s country scénou, kde 
se vystřídají čtyři kapely např. 
bílinský Křáp a BG Bazar. Hlav-
ní scéna v amfiteátru letního 
kina přivítá příznivce Jakuba 
Smolíka, Petry Janů nebo Juli-
ana Záhorovského. Otevřena 
bude i výstavní síň, kde bude 

probíhat nejen výstava obra-
zů, ale také malování portrétů. 
Pouťové atrakce budou roz-
místěny na škvárovém hřišti.

Pro milovníky auto-moto 
veteránů bude připravena výsta-
va vozidel ze 2. sv. války a výsta-
va motocyklů jawa. Nenechte si 
ujít spanilou jízdu městem těch-
to historických vozidel.

Jelikož se areál lázní nachá-
zí v okrajové části města, bude 
posílena městská doprava 
v tento den. Pro zájemce další 
atrakce bude jezdit z Mírového 
náměstí k fotbalovému stadio-
nu vláček.

Doufáme, že si všichni náv-
štěvníci budou moci shlédnout 
za celý den na každé scéně co 
nejvíce programů a nezbývá 
jen, než si přát krásné počasí.
Parkovací místa pro návštěvní-
ky jarmarku

O „Bořeňskou čarodějnici“ se tančilo dva dny

Zveme Vás na Májový jarmark 5. května 2007

DOPRAVA VLÁČKEM
V uvedeném jízdním řádu bude jezdit kyvadlová dopra-

va vláčkem směrem k lázním a zpět.Vyjíždět bude vždy 
z Mírového náměstí směr Kyselka.Výstup bude u fotbalové-
ho hřiště FK SIAD. Odtud bude vždy v uvedený čas odjezd 
zpět na náměstí

Poplatek za osobu činí 20,- Kč za 1 jízdu/osobu

9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00
- Mírové náměstí – Fotbalový stadion
9.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30
- Fotbalový stadion - Mírové náměstí 

- silnice u koupaliště
- parkoviště u atletického
 stadionu a tenisových kurtů
-  ulicí 5. května pod silnicí 

tunelem na bývalé trénink.
atletické hřiště

V žádném případě nebu-
dou Městskou policií vpuště-
na motorová vozidla do areá-
lu lázní !!!

Petr Mácha
KC Kaskáda

A jak si vedli tanečníci z Bíli-
ny? 1. místo v nejmladší kate-
gorii obsadily „Veselé figurky“ 
z MŠ Švabinského v podání 
„Emílků“ z DDM pod vedením 
Kláry Palečkové. 2. místo získal 
„Kočíčí tanec“ v podání taneč-

ního kolektivu 2. třídy MŠ Čap-
kova Za Chlumem.

Luboš Hejda z bílinské-
ho gymnázia vyhrál 1. mís-
to za Michaela Jacksona „Bil-
lie Jean“ . První místo obsa-
dil i Martin Pavlíček ze ZUŠ 

Bílina, za vystoupení „Malý 
princ“ a ze soutěže si odne-
sl také cenu poroty za skvělý 
výkon. Bílinská základní umě-
lecká škola bodovala i v další 
kategorii s vystoupením „Hlu-
páku najdu tě“, jak jinak než 
místem prvním a druhým mís-
tem ve formaci A, s vystoupe-
ním „Návrat“.

Třetí místo si odnesla hip-
hopová formace z DDM 
„Ghosts“.

„Nutné je dodržovat časo-
vý limit vystoupení. Neopa-
kovat v choreografii stále stej-
né prvky, ale uplatnit více fan-
tazii. Z bezpečnostního i este-
tického hlediska je zakázá-
no při vystoupení žvýkání. Při 
vystoupení je důležitý s publi-
kem kontakt očima a úsměv, 
ne pohled do země. Kladně je 
hodnocen i přístup k výrobě 
kostýmů (nemusí být šité z lát-
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Máte nějakou zkušenost se šikanou?
 Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Petr JURKECH,
23 let,
nezaměstnaný: 

„Se šikanou jsem 
se naštěstí nikdy 
nesetkal. Ve ško-
le ani nikde jinde. 
Pokud bych měl být 
šikanovaný, urči-
tě bych se ubrá-
nil a násilník by se 
pak se zlou potázal. 
Nemám rád šika-
nu a to žádnou for-
mou. Proto bych 
proti ní vždy bojo-
val.“

Karel FÍLA,
19 let, student:

„Se šikanou jsem 
se setkal ve škole. 
Šlo o to, že někte-
ří kluci uráželi jiné-
ho spolužáka. Šika-
na je, ale i ze stra-
ny některých uči-
telů, kteří kladou 
na žáky nesmyslné 
nároky. Znám pár 
takových učitelek, 
jejichž chování lze 
přirovnat k šikaně.“

Hynek ANDERSEN, 
17 let, student:

„Se šikanou jsem 
se zatím nese-
tkal. Možná tak 
na základní škole, 
ale tam šlo spíše o 
takové běžné bitky 
nebo hádky mezi 
sebou. Že by někdo 
někoho šikanoval, 
tak to jsem nezažil 
a ani bych to zažít 
nechtěl.“

Kateřina BENDO-
VÁ, 13 let, žákyně:

„Ano, ve ško-
le celkem často. 
Znám pár kluků, 
kteří šikanují naší 
spolužáčku tím, že 
ji pravidelně nadá-
vají a urážejí. Mys-
lím si ale, že už toho 
naštěstí necha-
li. Kamarádka si 
asi stěžovala doma 
nebo učitelům a už 
má pokoj.“

Petr LAGNER,
17 let, student: 

„Nepamatuji si, 
že bych se se šika-
nou kdy setkal. 
Nebyl jsem nikdy 
šikanován a ani já 
nikoho nešikano-
val. Možná ještě na 
základní škole byly 
občas takové ty fra-
jerské party. Někte-
ří kluci se předvá-
děli a dokazovali 
svou sílu a moc, ale 
nebylo to nic váž-
ného.“

Josef CABÁLEK,
59 let, důchodce:

„Se školní šika-
nou jsem se nese-
tkal. Novodobá ši-
kana je ale součas-
né chování něk-
terých bílinských 
Romů, kteří si mys-
lí, že si mohou vše 
dovolit a nikdo na 
ně nemůže. Když se 
Čech ohradí nebo 
nedejbože je okřik-
ne, pak je zle. To je 
z jejich strany šika-
na.“

Jan Moflár

V uplynulých dnech jsme 
byli svědky několika nepří-
jemných událostí, které se pří-
mo týkaly bílinských škol. Po 
mediální masáži přišly na řadu 
i různé zvěsti a nepodložené 
zprávy o místech, kde by se 
měly konat „školské souboje“.

Na MěÚ v Bílině se usku-
tečnila schůzka za přítomnos-
ti místostarosty Romana Šeb-
ka, Městské policie, policie 
ČR, zástupců jednotlivých škol 
a odboru školství. Předmětem 
jednání bylo objektivní posou-
zení situace a její eliminace.

„Celou záležitost jsme peč-
livě monitorovali, aby se nám 
nerozrostla do větších roz-
měrů. Zatím se vše uklidnilo 
a tímto bych chtěl poděkovat 
ředitelkám škol, Městské poli-
cii a školskému odboru za zvý-
šenou aktivitu kolem vznik-
lé situace. Podle mého názo-
ru dala všemu impuls komerč-
ní televize NOVA, když ukáza-
la záběry bijících se dětí v Ústí 
nad Labem a děti si to chtěly 
prostě také vyzkoušet,“ uvedl 
místostarosta Roman Šebek.

Městská policie v Bílině spolupra-
cuje s PČR a základními školami 

Městská policie dozoruje 
u základních škol nejen v ran-
ních hodinách, kdy děti chodí 
do školy, ale i odpoledne.

„U škol jsme zvýšili hlíd-
ky a aktivně spolupracuje-
me s policií ČR a pedagogy ze 
základních škol. Celá záležitost 
se samozřejmě prošetřu-
je a proto nemůžeme sdělovat 
více informací,“ oznámil ředi-
tel MěP Marcel Špička.

Podle Městské policie je 
zatím kolem škol klid. Vše se 
také monitoruje kamerovým 
systémem.

Na základních školách pro-
bíhají přednášky psychologa 
na téma agresivní chování pro 
8. a 9. ročníky.

„Také úzce spolupracuje-
me s odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví. Šikana se ve 
své zárodečné formě vyskytu-
je prakticky na všech školách 
a rozpoznat klukovinu od šika-
ny je mnohdy v prvopočát-
ku obtížné. Proto se snažíme 
šikaně předcházet větší infor-
movaností žáků o tomto pro-
blému formou různých před-
nášek a besed. V této aktivitě 
nám vychází vstříc nejen tříd-
ní učitelé, kteří o problému 
mluví v třídnických hodinách, 

ky, nápad i z krepového papí-
ru,“ zhodnotila porota chy-
by, na které by si měli dávat 
tanečníci příště pozor.

Vítězové na 1. místech ve 
svých kategoriích budou dopi-
sem pozváni na slavnostní 
odpoledne, kde předvedou své 
vystoupení a bude jim předá-
no ocenění „Bořeňská čaroděj-
nice 2007“.

„Děkujeme všem p. uči-
telkám, učitelům, vedoucím 
tanečních kroužků a rodičům, 
za každoroční poctivou přípra-
vu všech dětí na soutěž. Všem 
vítězům blahopřejeme,“ podě-
kovala za pořádající KC Kaská-
du Petra Zaťková.

Lada Laiblová

(Dokončení z 1. str.)

O „Bořeňskou čarodějnici“ se tančilo dva dny

Město začalo řešit otázku šikany
ale i MěP a školní psycholog,“ 
sdělila zástupkyně ředitele ZŠ 
Aléská Mgr. Alexandra Hájko-
vá.

Podle Mgr Hájkové mají 
metodici prevence vypraco-
vané preventivní programy 
na vysoké úrovni a neustá-
le se v této oblasti vzděláva-
jí a předávají zkušenosti ostat-
ním vyučujícím. Jak šikaně 

předcházet, jak jednat v krizo-
vých situacích a jak dlouhodo-
bě léčit dětské skupiny, v nichž 
šikana propukla.

Na chomutovské základ-
ní škole již zavedli „schránku 
důvěry“, kde mohou žáci ano-
nymně upozornit na případ-
nou šikanu. V nejbližší době 
bude taková schránka zavede-
na i na ZŠ Aléská. (lal)
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Střípky 
z Bíliny

ředitelku technických 
služeb v Bílině Ing. Olgu 
Roučkovou

Otázka pro...
V minulosti byly po Bílině 

rozestavěny velkokapacitní 
kontejnery na objemný odpad. 
Budou se tyto kontejnery roz-
misťovat i v letošním roce?

„Velkokapacitní kontejne-
ry již rozmisťovány po Bíli-
ně nebudou v takovém roz-
sahu jako doposud. Chceme, 
aby občané Bíliny maximálně 

využili služby Sběrného dvora, 
kde je možnost denně od 09.00 
hod do 17.00 hod. bezplat-
ně odložit jakýkoliv nepotřeb-
ný odpad. Přesto jezdí 2x den-
ně nákl. vozidlo MTSB a likvi-
duje v sídlištích černé skládky. 
Pokud někdo nemá možnost 
odpad odvézt, stačí zavolat 
pracovníky MTSB a ti odpad 
odvezou. K zahrádkám jsou 
přistavovány velkokapacitní 
kontejnery podle harmonogra-
mu.“

uložila:
 Tajemníkovi městského úřadu 
zpracovat normativní ukazatele 
ostatních neinvestičních výdajů 
na žáka (dítě) pro potřeby zpra-
cování rozpočtu MŠ a ZŠ zřizova-
ných městem Bílina na r. 2008.
 Tajemníkovi městského úřa-
du poptat u společnosti New-
ton management a. s. nabíd-
ku na zpracování strategie další-
ho rozvoje MTSB při optimalizo-
vání způsobu a formě fungování, 
a to jak z pohledu kvality dodáva-
ných služeb, tak i z pohledu eko-
nomického. 
 Vedoucím odborů pozastavit 
do doby projednání Směrnice č. 
04/2007 „Pravidla pro přípravu 
a zadávání zakázek malého roz-
sahu městem Bílina“, zadávání 
zakázek malého rozsahu.
 Ředitelce Městských tech-
nických služeb Bílina z důvodu 
množících se krádeží litinových 
vpustí na území města, nahra-
zovat postupně litinové mřížky 
kanalizačních vpustí mřížkami 
z tvrzeného plastu. 
 Řediteli Městské policie pro-
vádět kontroly dodržování záka-
zového dopravního značení u ZŠ 
na PP I, z důvodu ničení chodní-
ků vozidly.
schválila:
 Zjednosměrnění ulice Lidická, 
směrem z Mostecké ulice. 
 Zrušení jednoho vyhrazeného 
místa s označením 01, a vyzna-
čení zbylých dvou parkova-
cích míst pro vozidla zdravot-
ně postižených osob vodorov-
ným dopravním značením, v uli-
ci Břežánská. 
rozhodla:
 Oslovit vlastníky domů v Seifer-
tově ulici k zahájení oprav fasády 
na jejich domě, s možnou nabíd-
kou finančního příspěvku od 
města ve výši 20 tis. Kč s tím, že 
příspěvek bude vyplacen prvním 
deseti majitelům po realizaci. 
 Nejvhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle interních 

pravidel města na akci „Oprava 
střechy hlavní budovy HNsP-část 
A+E“, vypsanou dne 13. 3. 2007, 
je nabídka firmy H. P. M. Servis 
s. r. o. Most.
 Nejvhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle interních 
pravidel města na akci „Vybu-
dování dětského koutku v prolu-
ce Mírového náměstí“, vypsanou 
dne 30. 3. 2007, je nabídka firmy 
Žejdlík Josef Bílina.
jmenovala:
 Ing. Karla Matušku předsedou 
lázeňské komise. 
 Pana Martina Lišku (ODS) čle-
nem hodnotící komise pro výbě-
rová řízení.
projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města ke schválení:
 Záměr vybudování digitálního 
kina v budově městského divadla 
v Bílině.
 Rozdělení finančních příspěv-
ků nesportovním organizacím 
na rok 2007 z Programu podpory 
kultury – I. kolo ve výši 264 500,- 
Kč, dle předloženého návrhu.
 Příspěvky za reprezentaci měs-
ta za rok 2006, dle návrhu před-
loženého odborem školství a kul-
tury.
 Uzavřít se společností HNsP 
s. r. o. Bílina dohodu o uzná-
ní dluhu a způsobu jeho splnění 
ve výši 3 mil. Kč, se splatností do 
31. 12. 2010;
 Poskytovat každoročně, až do 
roku 2010, HNsP s. r. o. Bílina 
dotaci na APP, příspěvek na údrž-
bu zeleně ve výši 300 tis. Kč a pří-
spěvek na ostrahu objektu ve výši 
150 tis. Kč;
 Vzájemným započtením pohle-
dávek v celkové výši 750 tis. Kč/
rok závazek HNsP s. r.   o. Bílina 
vůči městu Bílina, umořit.
 Projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města k vydání:
Obecně závaznou vyhlášku č. 
6/2007 o sazbě daně z nemovi-
tosti. 
 Obecně závaznou vyhlášku 
města č. 8/2007 o místním poplat-

ku za užívání veřejného prostran-
ství s úpravami dle návrhu práv-
níka. Vydáním této vyhlášky bude 
zrušena OZV č. 2/2007. 
Předkládá zastupitelstvu města 
k projednání:
Záměr zřízení: 
- organizační složky Městské 
muzeum Bílina nebo obecně 
prospěšné společnosti „Muzeum 
Bílina“.
Vzala na vědomí:
 Splnění usnesení rady města, 
kterým bylo uloženo starostovi 
města jednat s primátorem měs-
ta Most o úklidu parkoviště pod 
Bořeněm, směrem od Mostu. 
 Žádost nájemníků domu SUNN 
677 Bílina, týkající se nápra-
vy v dodávce TUV do uvedené-
ho objektu a informaci vedoucí-
ho odboru nemovitostí a investic 
o provedených opatřeních. 
 Informaci člena rady pana 
Michala Mleje o nabídce vybudo-
vání seniorského domu v Bílině. 
neprojednala:
 Řešení dopravní situace v uli-
ci Seifertova. Bude zařazeno do 
programu jednání rady města po 
projednání celého auditu s Poli-
cií ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR a Ministerstvem dopravy ČR – 
do 30. května 2007. 
 Návrh studie na rekonstruk-
ci plavecké haly. Rada města 
2. května provede prohlídku pla-
vecké haly, 16. května bude jed-
nat o dalším řešení vzniklých 
závad. 
Směrnice č. 04/2007 „Pravidla 
pro přípravu a zadávání zakázek 
malého rozsahu městem Bílina“ 
s tím, že do schůze rady 2. květ-
na budou předloženy návrhy čle-
nů rady města Mgr. Johanny a 
pana Mleje na změnu směrnice č. 
6/2004.  Kvěch Ladislav,

tajemník MěÚ Bílina
S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu starosty 
města a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz) 

Do Bíliny přijela firma VCES 
a. s., kterou vlastní nadnárodní 
francouzská firma Pouygues. 
Je to firma zabývající se provo-
zem lázní, hotelů a restaurací. 
Své pobočky má po celém svě-
tě a v Číně se podílí na výstav-
bě sportovních center pro nad-
cházející olympijské hry.

Francouzi by dodrželi „In-
formační memorandum“, kte-
ré zpracovala firma NEXA 
pro Bílinu, tj. zachování láz-
ní. Michal Mlej, který zástupce 
francouzské firmy prováděl po 
lázních společně s Mgr. Rad-
kem Johannou sdělil, že město 
Francouzům poskytne exkluzi-
vitu do září tohoto roku. 

„POZVÁNKA PRO OBČANY“ 
Město Bílina uctí památku 

padlých bojovníků za 2. světo-
vé války v pondělí 7. 5. 2007 od 
15 hod. na Městském hřbitově 
v Bílině.

Josef Horáček 
starosta

Regionální rozvoj připravuje
Oddělení regionálního roz-

voje na MěÚ v Bílině se pře-
vážně zabývá vyhledáváním 
a následně získáváním růz-
ných dotačních titulů jak z fon-
du EU, ale také národních fon-
dů. 

„V prvním čtvrtletí 2007 se 
zažádalo na informační zvu-
kový panel, dětské hřiště v pro-
storu klidové zóny na Míro-
vém náměstí, příměstský tábor, 
vybavení multimediální učeb-
ny v ZUŠ, letní tábor pro DDM, 
bílinské hudební slavnosti Beli-
nensis a výroční koncert skupi-
ny Do řady!,“ uvedla vedoucí 
oddělení Ladislava Hamrová.

Rada Města Bíliny
na své 8. schůzi konané dne 18. 4. 2007 mimo jiné

O lázně se zajímají
Francouzi
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Cílem ankety bylo zapojit 
veřejnost do procesu komu-
nitního plánování a dát obča-
nům Bíliny prostor k vyjádření 
názorů k sociální otázce. Nastí-
nit problémy v sociální oblasti 
na území města a zjistit někte-
ré zkušenosti a názory uživate-
lů sociálních služeb.

Anketní lístky byly distribu-
ovány ve školách, Bílinském 
zpravodaji a na poštách. Cel-
kem bylo v oběhu 2000 anket-
ních lístků, ale nazpět se vrátilo 
pouhých 115. Ankety se zúčast-
nilo 92 žen a 23 mužů. Nejsil-
něji byla zastoupena věková 
hranice 35-54 let. Převažova-
li zaměstnaní, 21 respondentů 
byli důchodci a 21 nezaměst-
naní.

První otázka směřovala 
k celkové spokojenosti se živo-
tem, na kterou kladně odpo-
vědělo 52 % respondentů. Na 
otázku, která sociální služba ve 
městě chybí, byla jednoznač-
ná odpověď, domov důchod-
ců. Na druhém místě doprav-
ní služby pro imobilní a tře-
tí podporované bydlení. Co si 

O b č a -
né našeho 
města jsou 
v posled-
ních letech 
z á s o b o v á -
ni řadou 

anket. Průzkum organizovaný 
městským úřadem v minulém 
roce za účelem zjistit, co obča-
ny pálí v obci nejvíce a vytvo-
řit tak strategický plán rozvoje 
obce byl asi z těch posledních 
anket nejzdařilejší – zúčastnilo 
se jej různými formami podá-
ní vyplněného dotazníku 610 
občanů, byl perfektně vyhod-
nocen a přetaven do mate-
riálu skutečně použitelného 
pro rozvoj obce v budoucnu. 
Materiál je přístupný na inter-
netových stránkách města Bíli-
ny. Myslím, že otázky v této 
anketě byly docela propraco-
vané a průzkum měl šanci zjis-
tit nálady v obci. Přesto účast 
občanů byla prabídná. V obci 
s téměř 16 tisíci obyvatel se k 
budoucnosti obce vyjádřilo jen 
610 občanů, tedy pouze zhru-
ba každý 26. občan. Ze 70 % 
se ankety zúčastnily ženy, vel-
mi nízká byla účast důchodců 
– pouze 7 %, a také méně vzdě-
laných skupin obyvatelstva. 
Už tady vidíme, že výsled-

ky průzkumu jsou posunuty 
směrem k určité části obyva-
telstva – typickým responden-
tem je zde středoškolsky vzdě-
laná žena v mladším a ž střed-
ním věku žijící v rodině s dět-
mi – tedy matka, které přede-
vším záleží na tom, kde a jak 
žijí její děti. 

Autoři dalších anket organi-
zovaných na téma sociálních 
služeb (velmi podobné složení 
respondentů jako u průzku-

mu k rozvoji města) a nejno-
věji „zvolte téma pro Bílinu“ 
se z výsledku a průběhu toho-
to průzkumu příliš nepouči-
li. Lkají a budou lkát nad lhos-
tejností a nezájmem občanů. 
Nemyslím, že lhostejnost je 
to nejpodstatnější, co snižu-
je účast občanů na podobných 
dotazníkových anketách. 

Otázky v nejnovějších anke-
tách se do značné míry kry-
jí s předchozím průzkumem 
města, takže občané již necí-
tí potřebu podruhé se vyjad-
řovat k témuž tématu – mají 
dojem že se jich stále někdo 
na něco ptá a výsledek není 
nikde vidět. Druhým pro-
blémem anket tohoto typu 

je sama metoda, spoléhají-
cí na to, že občan něco vyplní 
a pak poběží v určitém termí-
nu výsledek odnést na nějaké 
sběrné místo. To je naprosto 
liché přesvědčení. Tak aktivní 
bílinští občané prostě nejsou. 
Brání jim v tom uspěchanost 
dnešního života, lenost a také 
nedůvěra v to, že vynaložená 
energie k něčemu bude. Podle 
mého názoru i velmi masivní 
kampaň města v průzkumu ke 
strategickému rozvoji města 
tento fakt nedocenila. V anke-
tách pořádaných každých 
14 dní Bílinským zpravoda-
jem je ale zřejmé, že občané 
jsou poměrně ochotní odpo-
vídat (a to dokonce veřejně) 
i na velmi citlivé otázky. Proč 
tedy podobné průzkumy neor-
ganizujeme podobným - pří-
mým dotazovacím způsobem, 
který využívají různé agentury 
pro průzkum veřejného míně-
ní? Výsledek by přeci měl úpl-
ně jinou hodnotu. Nebylo by 
lepší pár korun zaplatit sku-
pince studentských nebo jinak 
najatých dotazovatelů, kteří by 
místo výdělku vznikajícího roz-
nášením nechtěných reklam-
ních letáků za jednotlivými 
respondenty zašli a dotazníky 
dle jejich odpovědí vyplnili?

Programy vyhlášené
pro rok 2007
Státní fond životního prostředí 
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 získáte 
u paní L. Hamrové na oddě-
lení regionálního rozvoje 
MěÚ Bílina nebo na tel. čísle 
417 810 862.

Městské technické služby
Bílina upozorňují

Od 1. března tohoto roku je 
„Sběrný dvůr odpadů“ v areá-
lu MTSB (bývalá kasárna), kro-
mě svátků, otevřen denně od 
9 – 17 hodin, (s přestávkou od 
11,30 do 12,- hod.).

Součástí Sběrného dvora 
je i „Sběrné místo použitého 
elektrozařízení z domácností“, 
které je tím správným místem 
pro bezplatné odložení nejen 
vysloužilých televizí, lednic, 
praček a ostatního elektrozaří-
zení, ale rovněž celých zářivek, 
výbojek a úsporek, když nevy-
užijete možnost zdarma je 
odevzdat v prodejně, kde jste 
je nakoupili.

„Systém bezplatného odbě-
ru použitých elektrozařízení“, 
provozovaný společnostmi 
EKOLAMP, ASEKOL a ELEK-
TROWIN, do kterého je naše 
město zapojeno, zajišťuje pře-
dání zpětně odebraných elek-
trozařízení k ekologickému 
zpracování a recyklaci, tím 
snižuje počet černých skládek 
a šetří městu peníze.

Systém zpětného odbě-
ru a ekologického zpracová-
ní elektroodpadu však nemůže 
fungovat bez aktivního a vstříc-

Anketa o soc. službách se setkala s nezájmem

Ankety o problémech Bíliny – jsou lidé lhostejní?

GLOSA

máme představit pod pojmem 
podporované bydlení, vysvět-
lila manažerka KP Lucie Ječ-
menová.

„Je to sociální služba posky-
tovaná osobám se zdravot-
ním postižením, jejichž situa-
ce vyžaduje pomoc jiné osoby. 
Služba se poskytuje v domác-
nosti osob a obsahuje např. 
pomoc při zajištění chodu 
domácnosti, výchovné, vzdělá-
vací činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským pro-
středím nebo terapeutické čin-

nosti. Tyto služby jsou place-
né.“

Nejcitlivější oblastí jsou otáz-
ky spojené s romským obyva-
telstvem. Většina občanů Bíli-
ny chápe tento sociální pro-
blém jako největší. Obdobně 
se respondenti vyjádřili k pro-
blematice závislých, ačkoli ho 
vnímají jako vážný problém, 
odmítají ho řešit skrze posky-
tování sociálních služeb.

Občané měli možnost vyjá-
dřit se k sociálním problémům 
v Bílině, ale návratnost anket-
ních lístků ukázala na velký 
nezájem.

„Může to být z několika 
důvodů. Lidé buď rezignova-
li zapojit se do veřejného dění 
nebo si myslí, že je to snaha 
pomoci jen určité skupině lidí. 
Také je možné, že o poskyto-
vání sociálních služeb nema-
jí zájem,“ vysvětlila Lucie Ječ-
menová.

Anketu zrealizovalo Cent-
rum pro aplikovanou antropo-
logii a terénního výzkumu při 
Katedře antropologie FF ZČU.
 (lal)
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Nově zvolená starostka Bc. 
Jitka Nová má 31 let a pochází 
z obce Žichov.

Skupinku tří těchto stromů 
najdeme v Bílině v lázeňském 
parku na Kyselce asi 100 m již-
ně od hlavní lázeňské budovy, 
poblíž křižovatky cestičky spo-
jující lázeňskou budovu s jižní 
částí parku a cestičky od inha-
latoria k Lesní kavárně. Další 
pěkně vyvinutý soliterní exem-
plář je možno vidět v areálu 
Úpravny uhlí v Ledvicích pří-
mo za vstupní branou vedle 
správní budovy. 

V lázeňském parku se jedná 
o vzrostlé stromy (výška 15 až 
20 m, obvod 100, 117 a 147 cm, 
šíře koruny nejvíce 8 metrů), 
jejichž stáří lze odhadnout na 
40-50 let. Stromy plodí spous-
tu typických nevelkých šišek 
s vyčuhujícími šupinami. Na 
stromech je patrné, že se jim 
nedostává vzdušné vlhkosti 
a že rostou příliš blízko sebe. 
Do výšky 6 – 8 metrů jsou vět-
ve proschlé nebo chybí. 

Douglaska tisolistá (Pseudot-
suga menziesii) nebo též jed-
le Douglasova byla do našich 
zemí dovezena ze Sever-
ní Ameriky. Ve své domovině 
dorůstá výšky až 60 m a pat-
ří mezi nejvyšší stromy na 
světě (nejvyšší exemplář na 
ostrově Vancouver poražený 
v roce 1895 měřil 128 m, něk-
teré zdroje uvádějí dokonce 
133 m – jednalo se tak o nej-
vyšší změřený strom vůbec). 
Při pohledu z dálky poně-
kud připomíná smrk, zblízka 
zase trochu jedli, liší se však 

od nich jak typem jehlic a ků-
ry, tak hlavně šiškami s výraz-
nými vyčnívajícími podpůr-
nými trojklannými šupinami. 
Ploché jehlice naspodu s dvě-
ma světlými proužky jsou čas-
to dvouřadě uspořádány a po 
rozemnutí voní jako citrónová 
kůra. To si, bohužel, u našich 
stromů na Kyselce nebudeme 
moci vyzkoušet, protože nej-

nižší větve jsou příliš vysoko. 
Naše skupinka stromů je 

významná především svou 
ojedinělostí v Bílině a svým 
exotickým původem. Stromy 
mohou v parku růst mnoho 
dalších let. 

Ekvivalenty douglasek v na-
šich oblastech ve fosilním zá-
znamu chybějí.

K. Mach a J. Boršiová

Měrunice jsou jednou z obcí, kde se v letošním roce koncem 
března opět volilo do obecního zastupitelstva. Měrunice společ-
ně s obcí Žichov mají 306 obyvatel a k volbám přišlo cca 70 % 
voličů.

Na ustavujícím zastupitelstvu, které proběhlo 5. dubna, byla 
starostkou obce zvolena Bc. Jitka Nová a místostarosta Jaroslav 
Karásek. Zastupitelstvo má 7 členů.

„Před sebou máme mnoho úkolů, v současné době je ve zku-
šebním provozu čistička vod, se kterou se již začalo v listopadu. 
Do realizace se konečně dostává kanalizace, která nás teď hodně 
zaměstnává. Samozřejmě chceme využívat fondů EU, kde máme 
spoustu věcí v jednání. Nejdůležitější záležitostí pro obec je vypra-
cování územního plánu, který obec nemá, a proto se na ÚP podí-
lí prakticky celá obec. Je to prostě spolupráce všech občanů,“ sděli-
la starostka Měrunic Bc. Jitka Nová. (lal)

Zájezdy pro občany
města Bíliny 

Rada města schválila na 
svém zasedání dne 18. 4. 2007 
rozpis zájezdů na rok 2007.

Nabídka v letošním roce je 
dost bohatá a každý z bílin-
ských občanů, který využí-
vá této služby, si přijde na 
své. Cena místenek je příznivá 
vzhledem k výši dotace, kterou 
uvolnilo zastupitelstvo města 
na financování zájezdů v letoš-
ním roce.

Organizační záležitosti zá-
jezdů se nemění a jsou stejné 
jako v předchozích letech. Pro-
dej místenek vždy týden před 
konáním zájezdu, odjezdy z Mí-
rového nám. v Bílině, při zpá-
teční cestě rozvoz po městě dle 
stanovené trasy.

Nabídka konkrétního zájez-
du bude vždy 15 dní před jeho 
uskutečněním zveřejněna ve 
vývěsce MěÚ. 

Ostatní informace a prodej 
místenek na zájezdy zabezpe-
čuje MěÚ, kancelář č. 103, tel. 
417 810 811.

Odbor správních
a vnitřních věcí 

ZÁJEZDY 2007
28. dubna Praha
5. května Praha –Dejvice, Kbe-
ly (letecké muzeum)
12. května Kutná Hora – zá-
mek Žleby
30. června Dvůr Králové nad 
Labem (Zoo – Safari)
14. července Krkonoše-Pec 

Významné stromy 29 
douglaska tisolistá

ného přístupu spotřebitelů, 
Vás občanů.

„Každý, kdo odevzdá tře-
ba jen jednu nefunkční zářiv-
ku na místě k tomu určeném, 
to znamená v místě zpětné-
ho odběru, nebo při nákupu 
nového výrobku přímo v pro-
dejně, přispěje k ochraně 
životního prostředí“.

Městské technické služby 
Bílina, Teplická 899,
418 28 Bílina
přijmou do pracovního
poměru na dobu určitou

 8 plavčíků
v době od 14. 5. 07-10. 9. 07.
Zájemci se mohou hlásit
ihned u p. Blahýnkové
tel. 721 341 221.

Zajímavosti ze spádových obcí Bíliny

Měrunice mají nové vedení

Skupina douglasek v lázeňském parku na Kyselce
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Kdo si chce udělat „krás-
no“ na duši, přijďte k nám do 
MŠ Švabinského. Zvou Vás děti 
i pracovnice MŠ – je zde jaro.

Za účasti rodičů nám celá 
škola rozkvetla. Jsou zde vidět 
i dobré nápady, co se vše dá 
udělat na jarní svátky.

Přijďte se podívat a pohrát 
si.

E. Růžičková,w
ředitelka MŠ Švabinského

pod Sněžkou, lanovkou na 
Sněžku nebo Náchod-Ratibo-
řice
4. srpna Český Krumlov – Hlu-
boká nad Vltavou
25. srpna Loket – Františkovy 
Lázně
1. září Drážďany – Zwinger
15. září Litoměřice – Zahrada 
Čech
Září - říjen Kralovice – houby 
6x (dle zájmu)
10. listopadu Praha
1. prosince Praha
8. prosince Drážďany
15. prosince Praha 

Poděkování
Mateřská škola Chlum B 

děkuje za velikonoční spon-
zorský dar, v podobě krásných 
hraček, hračkárně Čtyřlístek.

Kolektiv MŠ

Den země 
Ekocentrum Terra Natura 

Vás srdečně zve na přednáš-
ku Den země, která proběh-
ne 27. 4. 2007 od 10.00 hod. 
v přednáškovém sále radnice 
v Bílině, vchod bývalé restau-
race.

Vstup zdarma.
Gabriela Rusó,

vedoucí Ekocentra v Bílině

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 

Jaro je tady

Třetí týden v březnu jsme 
u nás v MŠ Chlum B vítali 
jaro. Projektový týden s tímto 
názvem byl plný pohody, slu-
níčka a kytiček. Děti se nauči-
ly spoustu veselých básniček, 
vyzdobily šatny primulkami 
v květináčích, namalovaly jar-
ní obrázky a vyrobily si krásné 
květinové čelenky, aby se slu-
níčku líbily. Hlavní jarní osla-
va proběhla v pohádkovém 
lese. Děti odehnaly zimu taj-
nou zaklínací formulí a přivo-
laly jaro. Dopoledne plné smí-
chu a soutěží se nám vydařilo.

Jana Pavlíčková

Vítání jara v mateřských školkách

Otec Audy vyjímá Nejsvě-
tější svátost oltářní z mons-
trance. Eucharistického dnu 
v kostele sv. Petra a Pavla se 
zúčastnilo cca 50 lidí. 

Foto: Eva Klasová

Eucharistický den
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Ve středu před velikonočními 
prázdninami jsme si den trochu 
upravili. Už Jan Ámos Komenský 
říkal, že učit se má nejlépe hrou, 
a tak jsme se u něho inspirova-
li. Celé dopoledne jsme se věno-
vali našim i světovým dějinám, 
a to především těm tématům, 
na které při běžící výuce nezbý-
vá čas.

Děti ze 6. ročníku se vydaly 
do starověkého Řecka. Z papí-
rových krabiček stavěly klasic-
ké chrámy, tvořily keramiku, 
jako by byly šikovnými řemesl-
níky, nebo soutěžily o vavříno-
vý věnec (i když jen z břečťanu) 
v disciplínách starověké olym-
piády.

Žáci ze 7. ročníku navští-
vili české země v době husit-
ských válek. Detailně se sezná-
mili s vojenskou taktikou husi-
tů, vytvářeli jejich zbraně, vál-
čili proti křižákům (i když jen 
papírovými koulemi). A aby byla 

Historií letem světem

Letošní ročník „Bílinského 
Bakaláře“, jehož pořadatelem 
byla ZŠ Lidická, se nesl v duchu 
čarodějnické školy v Brada-
vicích. Jednotlivá družstva se 
ve svých kostýmech i vystou-
peních inspirovala dílem J. K. 

Rowlingové a jejím čarodějnic-
kým učněm.

Ve volejbalovém klání však 
už žádná kouzla nefungo-
vala. Ve vyčerpávajících, ale 
sportovně krásných utkáních, 
všechny školy podaly maxi-

Nabídka letních táborů
DDM Bílina

Dětský letní tábor – Horní 
Cerkev
II. běh 15. 7. – 29. 7. –Poklad 
baby Samsonice – hlavní 
vedoucí: Krista Sýkorová
III. běh – 29. 7. – 12. 8. – Ces-
ta za Mrakoplašem – hlavní 
vedoucí – Jaroslava Jeriová
Ubytování ve stanech, celo-
denní strava a pitný režim, 
dobrodružná celotáborová hra
Cena: 3490,- Kč

Na samotě u lesa –
penzion Modrokamenná 
bouda
 – 16. -25.7.2007
-  v prostředí Krkonoš, náplň – 

aerobic, sportovní gymnasti-
ka, výtvarné dílny

- pro děti od 7 – 15 let
Hlavní vedoucí: Klára Palečková
Cena: 3250,-

Sportovně taneční tábor 
Bezdružice
– 16. – 22. 7. 2007
Ubytování vyhřívané chatky.
Náplň tábora: v dopoledních 
hodinách – florbal, stolní tenis, 
fotbal – pro kluky, Hip – Hop, 
aerobic, míčové hry - pro hol-
ky
-  venkovní plavecký bazén, 

víceúčelová krytá hala atd.
Hlavní vedoucí: Věra Ryjáčková
Cena: 2200,- Kč

Letní soustředění aerobicu 
– Nová Ves nad Nisou – 18. až 
27. 8. 2007
-  soustředění je určeno pro 

děti z kroužku – Cik – Cak, 
Caviky, Cvrček

Hlavní vedoucí: Věra Ryjáčková
Cena: 3300,- Kč

Prázdniny s Baltíkem
 – příměstský táboWr – 23. až 
27. 7. 2007
Děti budou ubytovány v DDM. 
Na programu bude koupání, 
výlety na kolech a hry. Den-
ně výuka programování Baltí-
ka. Tábora se mohou zúčastnit 
i děti, které programovat ještě 
neumějí, ale máji zájem si to 
vyzkoušet. Vhodné pro děti od 
2. tř.- 8. tř. Cena: 850,-Kč.

Bližší informace na recep-
ci DDM nebo na tel. čísle 
417 821 577

Bílinský Bakalář v čarodějnickém duchu
mální výkon. V zápase o 1. mís-
to nakonec po velmi vyrovna-
ném souboji porazila ZŠ Alés-
ká naši školu. Vítězství ovšem 
patří všem hráčům, protože 
nakonec nejde o to být nejlep-
ší, ale být součástí krásné tra-
dice, kterou „Bílinský Baka-
lář“ bezesporu je. Učitelé si tak 
důstojně oslavili svůj svátek, 
seznámili se a vyměnili zku-
šenosti s kolegy z jiných škol 
a hlavně se pobavili. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat 
vedení ZŠ Aléská za poskytnu-
tí prostoru pro realizaci letoš-
ního ročníku, všem svým kole-
gům a kolegyním chci podě-
kovat za skvělou organizaci 
a všem učitelům a učitelkám 
děkuji za jejich aktivní účast 
a přeji jim vše nejlepší v jejich 
poslání.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředit. ZŠ Bílina, Lidická

atmosféra dokonalá, „dřeli“ na 
půdě feudála pod dohledem nej-
vyššího drába (paní ředitelky). 

Děti z 8. ročníku si připo-
mněly naše národní obroze-
ní. V zajímavých křížovkách, 
osmisměrkách, doplňovačkách, 
ale i v kreslené podobě si dopl-
nily zajímavosti a zvláštnos-
ti o našich obrozencích. Dovr-

šením byly odborné výzkumy 
a pokusy v chemické laboratoři. 
Škola naštěstí zůstala celá.

A děti 9. ročníku dokonči-
ly tímto dnem projekt Holo-
caust. Základní informace získa-
ly během výuky dějepisu a roz-
šířily si je návštěvou památní-
ku Terezín. Završením celého 
plánu bylo shlédnutí filmu Vyš-
ší princip a podrobnější rozbor 
života v koncentračních tábo-
rech. Období 2. světové války 
doplnily informace o rodinném 
životě, či vlastní účast ve vojen-
ském výcvikovém táboře, po 
jehož absolvování získali jeho 
účastníci pamětní list. 

Náplň celého dne byla ne-
tradiční, přinesla celou řadu 
nových informací a znalos-
tí a snad i zábavu a vyšší zájem 
o naši historii.

Mgr. Ivana Kulinová
ZŠ Za Chlumem
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Kulturní 
servis

MĚSTSKÉ DIVADLO:
!!! POZOR PRO VELKÝ 
ZÁJEM HRAJEME 2 PŘED-
STAVENÍ !!!
 Středa 2. května od 16.30 
hodin
BLBEC K VEČEŘI
Hrají: V. Vydra, J. Carda, R. 
Hrušínský a další..
 Středa 2. května od 19.30 
hodin
BLBEC K VEČEŘI

PŘIPRAVUJEME NA ČER-
VEN:
 BAROKO PRO UCHO 
I PRO OKO – kvartet s flét-
nisty Konzervatoře Teplice
 STRAKONICKÝ DUDÁK
Divadelní představení s Jo-
sefem Dvořákem 
 ANI KRAMPOL NENÍ 
DOKONALÝ
Zábavný pořad s Jiřím
Krampolem
 CESTOU NECESTOU – 
Pro velký zájem hrajeme 
druhé představení 20. 6. od 
19.00 hodin zábavný pořad 
s Miroslavem Donutilem
 AHOJ LÉTO – dětské 
odpoledne s programem 
v Letním kině Na Kyselce 
(„Cirkus Up“ - V. U. Krejčí, 
Inka Rybářová…)
 KONCERT FRANTIŠKA 
NEDVĚDA – Letní amfiteá-
tr Kyselka

KINO HVĚZDA 
 Pátek 27. dubna od 18.00 
hod.
 Sobota 28. dubna od 18.00 
hod.
GOYOVY PŘÍZRAKY
USA/Španělsko/ČR
Vstupné: 70,-Kč Nevhodné 
do 15 let
 Středa 2. května od 18.00 
hodin
 Čtvrtek 3. května od 18.00 
hodin
ARTUR A MINIMOJOVÉ
USA/Francie.
Vstupné: 55,- Kč
 Pátek 4. května od 18.00 
hodin
 Sobota 5. května od 18.00 
hodin
PRÁZDNINY PANA BEANA
VB. Komedie. Hrají: R. At-
kinson, Karel Roden…
Vstupné: 55,- Kč 
 Středa 9. května od 18.00 
hodin

Město Bílina a Kulturní centrum Kaskáda v Bílině 
Vás srdečně zvou 5. 5. 2007 do areálu Lázní Kyselka na

MÁJOVÝ JARMARK 
HLAVNÍ SCÉNA – Letní kino
9.00 SKUPINA GENT
Zahájení Jarmarku kapelou Gent.
10.30 THE BEATLES REVIVAL
Koncert známé revivalové kape-
ly, kterou jste měli možnost vidět 
na podzim loňského roku v Měst-
ském divadle v Bílině.
11.30 SKUPINA GENT
Vystoupení kapely Gent
13.00 JAKUB SMOLÍK
A ZDENĚK SRSTKA
Vystoupení známého zpěváka 
v doprovodném programu herce 
a kaskadéra.
14.30 THE BEATLES REVIVAL
Druhá část koncertu známé revi-
valové kapely.
15.30 SKUPINA GENT
Pokračování hudební produkce 
skupiny Gent.
16.30 PETRA JANŮ
Recitál známé české zpěvačky 
a Zlaté slavice.
17.30 EXIT
Rocková skupina ZUŠ Bílina
18.00 JULIAN ZÁHOROVSKÝ
Vystoupení finalisty první řady 
soutěže ČESKO HLEDÁ SUPERS-
TAR
19.00 SKUPINA GENT
Zakončení programu na Hlavní 
scéně.
V areálu Letního kina budou 
umístěny dětské atrakce – horo-
lezecká stěna, skákací hrad

DĚTSKÁ SCÉNA
– areál Lázní u „Altánu“
 9.30 LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Tři prasátka – Sváťovo dividlo 
Litoměřice
10.00 PÍSNIČKOVÁ SHOW INKY 
RYBÁŘOVÉ
Písničky, soutěže, legrace, hopsá-
ní, tancování…
13.45 LOUTKOVÉ PŘEDSTAVE-
NÍ
O pejskovi a kočičce - Sváťovo 
dividlo Litoměřice
14.30 PŘÍŠERA Z HROBSKÉHO 
JEZERA
Jarmareční představení o zkroce-
ní příšery Matyldy. 
Divadlo V Pytli – Hrob
15.30 JŮ A HELE - NEBOJTE SE 
STRAŠIDEL 
Jů a Hele na strašidelné půdě se 
strašidly Pepínem a Špekounem, 
klaunem Bimbem a pavoučicí 
Agátou.
16.30 MÁJOVÉ HRÁTKY SE ZPĚ-
VAČKOU INKOU RYBÁŘOVOU
Písničky, soutěže, legrace, hopsá-
ní, tancování…

HISTORICKÁ SCÉNA – před hlav-
ní budovou Lázní
STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ
- středověké výrobní stánky 
s ukázkami středověkých řemesel 
po celý den
9.00 – 9.20 HISTORICKÝ
ŠERM
- rytíři v dobových kostýmech 
přiblíží různé způsoby boje za 
pomoci rozličných 
zbraní a technik od gotiky až po 
renesanci
- klasický rytířský turnaj se zacho-
váním všech pravidel a tradic
- součástí scény je rytířský tábor 
doplněný o dobové rekvizity
- v táboře probíhá po celý den 
výstava zbraní s odborným výkla-
dem
9.30 - 9.50 VYSTOUPENÍ
ČARODĚJE
- středověký čaroděj Mandragon 
předvede svá kouzla a čáry, 
- mezi kouzly nebude chybět ani 
létající čarodějný stůl, kouzelné 
karty.
10.00 – 10.15 ORIENTÁLNÍ
 BŘIŠNÍ TANEČNICE
- tanečnice přibližují divákům 
kulturu a zvyky Dálného východu
- tanečnice jsou oděny do tradič-
ních orientálních kostýmů
10.30 – 10.50 SOKOLNÍK
- sokolník předvede práci s dravci 
a ukázky jejich letové dovednosti 
- po vystoupení budou mít zájem-
ci možnost se s dravci vyfotit
11.00 – 11.20 HISTORICKÝ
 ŠERM
11.30 – 11.50 VYSTOUPENÍ 
 ČARODĚJE
12.00 – 12.15 ORIENTÁLNÍ
 BŘIŠNÍ TANEČNICE
12.30 – 12.50 SOKOLNÍK
13.00 – 13.20 HISTORICKÝ
  ŠERM
13.30 – 13.50 VYSTOUPENÍ
  ČARODĚJE
14.00 – 14.15 ORIENTÁLNÍ
 BŘIŠNÍ TANEČNICE
14.30 – 14.50 SOKOLNÍK
16.00 – 16.20 HISTORICKÝ
  ŠERM
ATRAKCE - Středověká mincov-
na
- pomocí repliky středověkého 
mincovního stroje, přímo před 
zraky diváků, předvádíme 
ražbu Královského dukátu Karla 
IV. do mincovní mědi.
DĚTSKÉ ATRAKCE - pro nejmen-
ší děti
- dětská střelnice s kuší 
- hod věnečků na dřevec – je pré-
miovou součástí dětské střelnice
DĚTSKÉ ATRAKCE - pro děti 
a dospělé

- katapult 
- střelnice kuše – luky
- hod historickými šipkami 
- vrhací sekery
SCÉNA S DECHOVKOU – ved-
le Inhalatoria(u bývalého vodo-
trysku)
8.30 – 10.00 BÍLIŇAČKA
Vystoupení známé kapely z Bíli-
ny pod taktovkou pana Františ-
ka Hodače.
10.00 – 11.00 JOSEF ZÍMA
Blok zábavy a písniček známého 
herce a zpěváka. 
12.00 – 13.00 ŽATEČANKA
Kapela Jaroslava Filípka ze světo-
vého střediska chmele, z králov-
ského města Žatce.
13.00 – 14.00 BÍLIŇAČKA
Další vystoupení bílinské dechov-
ky.
Programem na této scéně Vás 
bude provázet moderátor Jan 
Hrdlička.
COUNTRY SCÉNA – Lesní kavár-
na „Kafáč“
9.00 – 11.00 KŘÁP 
Country-bluegrass skupina z Bíli-
ny
11.00 – 13.00 BG BAZAR 
 Country skupina z Jablonce
13.00 – 15.00 ALBUM
 Country skupina z Chomutova 
16.00 – 20.00 REGIUS BAND
 Hudební skupina z Lovosic.
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZI-
DEL A TECHNIKY
- Výstava motocyklů, džípů a jiné 
techniky z 2. světové války v areá-
lu Lázní Kyselka 
- Výstava historických motocyklů 
JAWA
- Spanilá jízda městem Bílina
- výstava historických stabilních 
motorů

VÝSTAVNÍ SÍŇ LÁZNĚ KYSELKA
- Výstava obrazů od známého 
bílinského malíře a restaurátora 
Pavla Říhy v hlavní budově 
 Lázní Kyselka
- tvorba uměleckého díla v pro-
storu výstavní síně „naživo“ 
s akademickým malířem a socha-
řem Kamilem Sopkem
- Kreslení portrétů na zakázku od 
malíře Václava Suchopárka
DOPROVODNÝ PROGRAM
- Dětské atrakce
- Stánky 
- Kolotoče…
DOPRAVA VLÁČKEM
 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 - Mírové náměstí – 
Fotbalový stadion
9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30 - Fotbalový stadion - 
Mírové náměstí 
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Za Terezku Líškovou převzal cenu tatínek.

Velikonoční prázdniny 5. 
a 6. 4. jsme prožili ve sportov-
ní hale v Děčíně. Ve čtvrtek se 
taneční skupina Ghotst pro-
bojovala do finále a skončila 
na krásném 6. místě. Celkem 

soutěžilo 17 tanečních sku-
pin.

V pátek přijela do Děčí-
na čtyři aerobicová družstva 
z bílinského domečku. Pís-
menka Klárky Palečkové zís-

Bílinská družstva z DDM dobyla Děčín i Kladno

Jako každoročně jsme se 
zapojili do mezinárodní progra-
mátorské soutěže Baltík. Školní 
kola jsou korespondenční. Celo-
státně jsou vyhlášeny úlohy, 
které mohou řešit buď jednot-
livci, či dvou až tříčlenné týmy. 
Nejlepší řešitelé pak postupu-
jí do kola oblastního. Oblastní 
kolo je už náročnější – děti mají 
na splnění úloh vyhrazený čas 
a mohou použít akorát nápově-
du v programu a své znalosti. 

Do oblastního kola, které se 
pro sever Čech konalo v Praze, 
postoupilo z našeho DDM pět 
týmů. Tři týmy v kategorii mlad-
ších žáků, dva v kategorii star-
ších. Milé překvapení následo-
valo po uveřejnění výsledků – 
v kategorii mladších žáků obsa-

dila družstva bílinských dětí 
první tři místa. (1. místo Lukáš 
Rosenkranz a Lukáš Riedel, 2. 
místo Tereza Mánková a Vác-
lav Plavec, 3. místo Jakub Šedi-
vý a David Chýle). V katego-
rii starších žáků slušně zabo-
doval i MB-tým (Jakub Černík 
a Tomáš Procházka), kteří, ač 
patří ve své kategorii mezi nej-
mladší, se překvapivě umístili 
na druhém místě. Děti zároveň 
postupují do národního finá-
le v Kopřivnici, které proběhne 
v květnu. 

Severní Čechy tam bude 
reprezentovat 10 týmů progra-
mátorů – z toho 4 týmy budou 
z našeho DDM, to není špatná 
bilance….

Eva Klasová , DDM Bílina

týmy z ddM postupují do finále

Akce proběhla ve středu 11. dubna v DDM v Bílině. Programá-
toři Baltíka předvedli svým rodičům a široké veřejnosti své pro-
grámky na volné téma. Viděli jsme několik programů s veliko-
noční tematikou. Hodně zaujaly zvláště programy vytvořené v 
novém prostředí SGP Baltie 4 C#. Jedná se o poměrně nový pro-
dukt, ve kterém se teprve začíná pracovat. Učíme se to i my. Lze 
v něm využít trojrozměrného prostoru s náročnou grafikou. Pro-
gramy vypadají opravdu profesionálně. 

Na prvním místě se umístil Jakub Černík s programem Sazka, 
druhá byla Terezka Líšková s programem Hrad, třetí místo obsa-
dil Jakub Kratochvíl s programem Ulice (v Baltie 4 C#). Každé dítě 
si za svou práci odneslo domů nějakou cenu. Ceny sponzorovali 
H.P.M. servis s. r. o. Most, RPiC Teplice s. r. o. a MepaTEK v. o. s. 
Krupka. Děkujeme.

Eva Klasová 
DDM Bílina

Baltíkova akademie

kala 4. – 5. místo, skupina Cvr-
ček 2. místo, Caviky 1. mís-
to a CIK – CAK také 1. místo 
ve své kategorii. Zároveň sku-
pina Caviky vyhrála Putovní 
pohár primátora města Děčí-
na Ing. Vladislava Rašky za 
nejlepší výkon v celé soutěži.

V sobotu 14. dubna pro-
běhlo v Kladně semifinálo-
vé kolo soutěže Děti fitness 
aneb sportem proti drogám 
za oblast Čechy. Všechna 
bílinská družstva – Emílkové, 
Cipískové, Cvrček, Písmenka, 
Caviky, Cik – Cak a Ghosts - se 
probojovala do finále soutěže, 
které se koná 12. a 19.dubna 
2007 v Praze.

Bílina získala celkem 
4. pohárová místa. V katego-
rii „Školička“ získali Cipísko-
vé 3. místo, v kategorii „Pří-
pravka“ skupina Cvrček 1. mís-
to z 11 družstev. V kategorii 

„Mladší děti“ obsadila skupi-
na Caviky 2. místo z 22 družs-
tev, skupina Ghosts v taneč-
ní kategorii získala 1. místo ze 
13 vystoupení. Skupina CIK – 
CAK soutěžila v kategorii „Profi 
týmů“ a obsadila 4. místo, tam 
nám pohár unikl o vlásek.

Celodenní maratón skon-
čil a nás čeká obrovská přípra-
va na finálová kola. Děti byly 
super a dokazují, že Bílina je 
v aerobicu opravdu dobrá.

Veliké poděkování patří 
rodičům, kteří měli své děti 
ve škole v přírodě a všechny 
děti na soutěž přivezli a po té 
opět vrátili zpět. Také všem 
rodičům, kteří nás podpořili 
svým potleskem a fanděním.

Závěrem ještě můj vzkaz 
všem mým svěřencům: „Bylo 
to super, jste nejlepší a příště 
budete…“.

Trenérka Věra Ryjáčková
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Názory, připomínky, dotazy, k zamyšlení...

Česko-německé centrum společných dějin
Dne 16. března 2007 se 

uskutečnila na pozvání čle-
na rady města pana Michala 
Mleje prohlídka areálu Lon-
donu. Hlavním cílem exkur-
ze byla prezentace nápadu 
zřídit centrum pro společ-
né dějiny obou národů právě 
v objektu Londonu. Zúčast-
nili se pan starosta, z rad-
ních pí Mrázová, p. Johan-
na, p. Pecháček, dále členo-
vé kulturní komise sl. Tuháč-
ková, p. Šotta a samozřejmě 
tvůrce celé myšlenky p. Jan 
Beneš, který pozval zástup-
ce sdružení Antikomplex 
z Prahy. Jedná se o fundo-
vané odborníky dlouhodo-
bě se zabývající problemati-
kou společného soužití Če-
chů a Němců v pohraničí. 

Sdružení vydalo řadu pub-
likací věcného, nikoli tedy 
politického, a tudíž tendenč-
ního charakteru. Členové 
sdružení nabídli odbornou 
pomoc při realizaci projektu, 
ovšemže za podmínky schvá-
lení návrhu zastupitelstvem 
obce. Nešlo by zajisté o nic 
kontroverzního, obdobné 
zařízení vzniká i v Ústí nad 
Labem. Jak řekl pan Beneš, 

„vzniklé centrum by sloužilo 
spíše kulturně-společenským 
účelům než přímému mapo-
vání společných dějin“. Moh-
la by zde fungovat např. pro-
mítací místnost pro projek-
ci historických dokumentů 
(odsun českého obyvatelstva 
z příhraničí, odsun Něm-
ců, tedy onen Waldgang, 
ale též následné osídlová-
ní tzv. Sudet obyvateli z vni-
trozemí), dále literární kavár-
na, koncertní sál pro jakýko-
liv hudební žánr, knihovna 
zaměřená na společnou his-
torii a mnoho dalšího. Dá se 
říci, že by vznikl do jisté míry 
protipól k dnešnímu kultur-
nímu domu, což by jistě bylo 
jen a jen ku prospěchu věci, 
z které by profitovali přede-
vším občané našeho města. 
Největší přínos by spočíval 
v rozšíření kulturního vyži-
tí Bíliňanů, zvýšil by se zájem 
turistů z obou stran Kruš-
ných hor. V neposlední řadě 
by došlo k renovaci jedné 
z dominant města, jež až do 
této doby chátrá. K možnosti 
financování celého projektu 
je třeba dodat, že obavy, zda-
li městský rozpočet unese 

investici v řádu desítek mili-
onů korun, jsou zcela liché. 
Pokud by k realizaci dalo 
zastupitelstvo města sou-
hlas, účast z rozpočtu města 
by byla nepatrná, uvážíme-
li šance čerpání peněz z fon-
dů EU apod. K vypracová-
ní projektu a pomoci při zís-
kávání peněz mimo rozpo-
čet města nabídl opět pomoc 
Antikomplex, který má vel-
ké zkušenosti v dané oblasti. 
Přítomní představitelé měs-
ta byli též ujištěni, že z fondů 
využitelných k rekonstruk-
ci budovy Londonu a násled-
nému zprovoznění Česko-
německého centra společ-
ných dějin tamtéž by nebylo 
možné zahájit byť i první eta-
pu záchrany či znovuzpro-
voznění Lázní Kyselka. Oba-
vy typu „centrum společných 
dějin vyčerpá peníze z fondů 
EU či jiných dotačních titulů 
a Bílině se sníží možnost zís-
kat finanční prostředky z nich 
na opravu lázeňského kom-
plexu či tímto aktem bude 
zcela dotace znemožněna“, 
vyznívají vskutku naprázdno. 
Peníze na lázně nelze získat 
z téhož fondu, grantu apod.. 

Naopak zkusme využít šan-
ce zachránit další kus bílin-
ské historie (přestože není 
památkově chráněna, budo-
va Londonu v mnohých 
vyvolává nostalgické nála-
dy) pro budoucnost za sumu, 
porovnáme-li náklady a pří-
nos, opravdu minimální. Při-
pomínat si historii je oprav-
du navýsost důležité. Mys-
lím skutečnou historii soužití 
našich dvou národů, ne ději-
ny manipulované či emočně 
zkroucené hněvem (třebaže 
zaslouženým). 

Němci zde nežili pouze za 
2. světové války a pár let před 
ní, žili zde stovky let, běž-
ným životem. Brali se mezi 
sebou, brali si Čechy. Neby-
lo to nenormální. Pak přišlo 
jisté napětí a snad budoucí 
centrum bude schopno před-
ložit důkazy, motivy, popsat 
emoce a vášně, jež vedly 
k nenávisti na obou stranách. 
Kdo se chce vyrovnat se svou 
přítomností, ten musí znát 
svou minulost a nejenom ji 
znát, musí se s ní především 
umět vyrovnat. Nyní má šan-
ci město Bílina.

Jiří Plas

Baráčníci oslaví 70 let 
V září letošního roku osla-

ví bílinští Baráčníci své 70. 
výročí založení své obce. 
Obec vznikla v kritické době 
našeho národa (r. 1937), když 
v sousedním Německu při-
cházel k moci Adolf Hitler.

26. srpna se při ustanovu-
jícím sezení sešlo 22 tetiček 
a 17 sousedů, tedy 39 členů. 
Prvním rychtářem této obce, 
která vznikla, byl zvolen sou-
sed Vilém Zedník. Čas utíkal 
a rychtářem desátým v pořa-
dí byl zvolen soused Jaroslav 
Hruška.

Přece jen je již doba jiná 
a pro pracovní povinnosti jej 
vystřídal soused Petr Bašta 
a situace se opakovala, a tak 
obec převzal zpět soused J. 
Hruška, který ji vede i v sou-
časnosti.

Baráčnické obce se spol-
čují do tzv. žup. Župy spada-
jí pod veleobec Baráčníků se 

sídlem v Praze. Při různých 
příležitostech nosí staročeské 
kroje a nebo svéráz tj. košile, 
vyšívané halenky a odznaky. 
Náplní je stále oživovat sta-
ré a ušlechtilé zvyky mizející 
na českém venkově. V dřívěj-
ších dobách hrávali Baráčníci 

loutková a ochotnická diva-
dla, pořádali různé zábavy, 
masopustní a maškarní prů-
vody. Členové kladli a kladou 
důraz na vzájemnou výpo-
moc a úctu, zejména v době 
stáří nebo nemoci. Pokud je 
to možné, tak i když je nás 

málo, snažíme se zúčastňo-
vat různých akcí pořádaných 
městem nebo kulturním cen-
trem Kaskáda. Například 
oslava 1010 let Bíliny, start 
Závodu míru, zabíjačkové 
hody nebo konference spřá-
telených měst.

Naše činnost není pro 
mladé atraktivní. Nechtě-
jí se v ničem angažovat a je 
to škoda, že je nás tak málo. 
Dnes má obec 5 tetiček a 5 
sousedů. Rádi bychom oslo-
vili všechny příznivce naší 
obce Baráčníků, kteří by nám 
chtěli jakkoli pomoci. Pře-
dem děkujeme všem, kteří 
poskytnou naší obci materi-
ální nebo finanční sponzor-
ský dar. Určitě nepotěší jen 
nás, když oslavy tak význam-
ného výročí budou pěknou 
vizitkou i města Bíliny.

Za obec Baráčníků
Vladislav Heřmánek
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Rada starších nechybí na žádném zápase bílinských fotbalistů. 
Kritizují, pochválí, vzpomínají na vlastní fotbalová léta. Všechny 
spojuje láska k fotbalu a všichni se také již těší až půjdou v Bílině 
opět na krajský přebor.  Foto - Oldřich BUBENÍČEK

Dne 7. 4. 2007 se stříle-
lo poslední kolo ze střelby ze 
vzduchové pušky na 10metro-
vé střelnici v Bílině.

 První místo do 10 let obsa-
dila Martina Sehnoutková 
nástřelem 276 bodů.

 Do 14 let zvítězil Ryšavý Jan 
nástřelem 294 bodů. Miroslavu 
Sehnoutkovi tentokrát závod 
nevyšel, ale i tak skončil na 
4. místě nástřelem 274 bodů.

 Celkově si ale vše vynahra-

Střelci Avzo-Bílina opět slavili úspěch

Datum konání: 29.4. 2007
Zahájení: 9.00 hod. (Tréninky od 8.30 hod.)
Místo: Rybníky v Bezovce
Kategorie: EX – 500 Žáci, EX – 500 Mimina
 EX – 500 senioři, F4 – A Žáci
Soutěžní pravidla: Národní pravidla Navigy
Ředitel: Josef Pašek
Hlavní rozhodčí: Petr Nekrada
Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka
Doprava: Na vlastní náklady nebo vysílající organizace
Občerstvení: Vlastní
Protesty: Nepřijímáme, jezdíme pro radost
Startovné: Za každý model 20,- Kč
Přejeme hodně sportovních úspěchů a hezké počasí bez deš-
tě!?!

Procházka Vladimír 
KLM Bílina

Klub lodních modelářů Bílina pořádá veřejnou soutěž

BílinsKÝ HRníČEK

Uplynulý víkend se za krásného letního počasí konaly bik-
rosové závody BMX a horských kol, na které se pochopitelně 
vypravil i bikrosový oddíl BMX Bílina, čítající 12 jezdců. Dosáhl 
v jednotlivých kategoriích těchto medailových výsledků:

Sobota 14. 4. 2007 – Velká cena Prahy 2007
- kategorie do 8 let Špetová Adéla 3. místo
- kategorie do 10 let Křivanová Barbora 2. místo
- kategorie do 14 let Chalupný Matěj 3. místo

Neděle 14. 4. 2007 – Druhý závod Českého poháru 2007
- kategorie do 14 let Chalupný Matěj 1. místo

Příští závody se konají ve dnech 28.-29. dubna 2007 v Klato-
vech, a to 1. závodem Českomoravského poháru 2007 a Mistrov-

dil součtem všech nastřílených 
kol a nástřelem 1702 bodů 
obsadil 1 místo.Také Martina 
Sehnoutková (Mírovo sestřeni-
ce) obsadila v mládeži do 10 let 
1. místo nástřelem 1693 bodů.

 Družstva mládeže vyhrá-
li střelci z Bíliny, na 2. mís-
tě skončilo Meziboří. 3. mís-
to obsadily Teplice a 4. místo 
střelci z Přezletice u Prahy.

V pušce mezi ženami vyhrála 
Krejčová Ivana a mezi muži zví-
tězil Krejčí Jan, také z Teplic.

Všem účastníkům střelec-
ké ligy moc děkujeme za účast 
a těšíme se na příští sezónu.

Střelci Avza-Bíliny chtě-
jí poděkovat panu Miroslavu 
Sehnoutkovi a dodatečně mu 
popřát k jeho 70. narozeni-
nám, které oslavil 28. 3 2007. 
Ve střeleckém sportu už pra-
cuje celých 46 let. Proto by-
chom mu touto cestou chtěli 
poděkovat.

Nebýt starších a dobrovol-
ných nadšenců, tak v dnešní 
době by sportovní akce s dět-
mi zanikly. M. Sehnoutka

Sportovní výsledky – oddíl bikrosu BMX – Bílina

Bílina - První poločas se 
domácím příliš nepovedl. 
Chyběla přesná přihrávka, 
hra neměla tempo a Trmicím 
pomalá hra vyhovovala. Ovšem 
již v 5. min. Sirovátka na váp-
ně poslal přesně do uličky míč 
Vaníkovi a ten sám neatakován 
poslal slabou střelu rovnou do 
brankaře. Potom ještě hlavič-
koval Hasal a střílel Novák. 
Dále se mohli diváci v klidu 
opalovat až do 25. min., kdy 
hlavičkoval Fleišman a vzá-
pětí střílel Hasal, ale obě stře-
ly brankař hostů chytil. Až ve 
35. min. Novák naservíroval 
roh na hlavu Hasala a vyhláše-
ný hlavičkář se nemýlil. Domá-
cí ožili, ve 42. min. měl velkou 
šanci Weiss. Na malém vápně 
však v pádu střílel vedle. Druhý 
poločas zahájila Bílina mohut-
ným tlakem. Merglův trestný 
kop byl zblokován, ale Weiss, 
který se k míči dostal, vypá-
lil jen do brankaře.V 58. min. 

trefil Vaník hlavou břevno. 
Parádní akce přišla v 67. min. 
Míč šel zleva na jeden dotek po 
ose Sirovátka – Kučerka - Mer-
gl a bylo to 2:0. Potom již bylo 
na hřišti pouze jedno mužstvo. 
Třetí branku vstřelil opět Mer-
gl, když po přihrávce Šulka 
před branku zakončil elegant-
ní patičkou. Šulek svůj kvalitní 
výkon nakonec sám korunoval 
brankou. „Výsledek 4:0 je hez-
ký, ale hra výsledku neodpoví-
dá. Hráli jsme na jaře s nejslab-
ším soupeřem a tento výkon by 
na jiná mužstva nestačil,“ díval 
se reálně na výkon trenér Josef 
Tichý. A to i přesto, že po tom-
to kole vedla Bílina tabulku již 
o 11 bodů. „Dnešní hra se mi 
dvakrát nelíbila, když bych měl 
někoho vyzvednout, tak se mi 
líbil Kučerka a hlavně Šulek,“ 
konstatoval prezident klubu 
Petr Arpáš. Kapitán Klaus Pohl 
se díval na zápas bez emocí. 
„Ten výkon moc dobrý nebyl 

SK SIAD Bílina – MFK Trmice 4:0 (1:0) 

a hlavně první půlka. Ale dali 
jsme gól. Druhý poločas jsme 
se zlepšili a rychlými góly zápas 
rozhodli.“ 

Branky: 67. 73.Mergl, 35.Ha-
sal, 77.Šulek

Sestava: Pohl – Bečvařík, 
Fleišmann, Hasal, Kučerka – 
Vaník (68. Procházka), Šulek, 
Novák, Mergl – Weiss (62.
Čula), Sirovátka (77. Peschl)
 (ob)

stvím České republiky tříčlen-
ných družstev. Bílinský oddíl 
na tento mistrovský závod 
nominoval 4 družstva.

Za oddíl bikrosu BMX Bílina
Zdeněk Chalupný, předseda/

trenér
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V České spořitelně si půjčíte až 200 000 Kč za pár minut!
Chcete si rychle a bez zbytečného papírování půjčit až 200 000 Kč?
Obraťte se na Českou spořitelnu, kde trvá vyřízení půjčky doslova
jen několik minut! Navíc získáte další výhody. Můžete si například
vybrat z rozšířené nabídky akčních splátek nebo se pojistit pro pří-
pad, že byste nemohli půjčku splácet. O podrobnostech jsme si
povídali s paní Evou Kasalovou, ředitelkou pobočky v Bílině.

Jak se Vám podařilo tak výrazně zjednodušit a zrychlit proces schva-
lování úvěrů?
Měli jsme tu nejlepší motivaci – maximálně vyjít vstříc našim klien-
tům. Jistě to také znáte: potřebujete rychle určitý finanční obnos,
a nemáte k dispozici našetřenou hotovost. Podstupovat složitý
schvalovací proces sjednání úvěru není pro nikoho příjemné. Naši
klienti už se dnes podobných postupů nemusí obávat. Peníze si u nás
půjčí opravdu snadno a rychle. 

Je proces stejně rychlý bez ohledu na výši poskytované částky?
Ano, horní hranici půjčky jsme zdvojnásobili, takže si klienti mohou
půjčit až 200 000 Kč bez zajištění nebo ručitele. Smlouvu o úvěru až
do této výše s klientem uzavřeme již na první schůzce a postačí mu
k tomu pouze jeden doklad totožnosti. Vše skutečně zabere jen
několik minut. 

Co se skrývá pod pojmem akční splátky?
Jedná se o výhodné nižší měsíční splátky, které klienti mohou využít
u půjček v těchto výších: 30, 50, 70, 100, 150 a 200 tisíc Kč.
Ale i splátky u ostatních výší půjčky jsou nastaveny tak, že se jich
klienti skutečně nemusejí obávat. Sami si mohou dle svých možností

nastavit jejich výši, a to tím, že si zvolí dobu splácení úvěru. Úroková
sazba je garantovaná po celou dobu trvání úvěru, takže klient
přesně ví, kolik bude splácet. Peníze z úvěru lze použít na cokoliv a
dopřát si tak vše, na co dosud scházely potřebné finanční prostřed-
k y. Pokud se klienti přesto bojí problémů se splácením, mohou se
nově proti případným komplikacím pojistit.

Kam se mohou zájemci o půjčku obrátit?
Stačí se zastavit v naší pobočce Bílině, Želivského 52/3. Nyní navíc
v nově rozšířené otevírací době:

pondělí 8.30–12.30 13.30–17.00

úterý 8.30–12.30

středa 8.30–12.30 13.30–17.00

čtvrtek 8.30–12.30 13.30–17.00

pátek 8.30–12.30 13.30–15.00

Naši odborní poradci jsou také k dispozici na telefonu 417 824 888
nebo 417 824 180. V případě dotazů nebo zájmu o produkty a služby
České spořitelny mohou klienti využít také bezplatné informační
linky České spořitelny 800 207 207 nebo internetové stránky banky
www.csas.cz.
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Kanaďané dominovali na elektrárenském turnaji
B í l i n a 

- O pohár 
ř e d i t e l e 
ELE hrá-
li hoke-
jisté roč-
níků 1993 
a mladší 

při posledním turnaji hoke-
jové sezóny na bílinském 
zimním stadionu. Pořadate-
lem byla TJ ELE a HC Draci 
Bílina. Mimo znaku Skupiny 
ČEZ, která byla generálním 
sponzorem turnaje, nechybě-
ly na zimním stadionu vlajky 
Kanady, SRN a České repub-
liky. V pátek turnaj oficiálně 
zahájil ředitel ledvické elekt-
rárny František Strach. 

Turnaj vyhráli mladí Kana-
ďané, kteří v Evropě startu-
jí jako výběr provincie Alber-
ta. Do Bíliny přijeli z turna-
je ve Švýcarsku a na závěr 
pobytu na starém kontinen-
tu je čeká velký mezinárod-
ní turnaj v Rakousku. V tur-
naji ztratili jediný bod remí-
zou s Rakovníkem. O dru-
hém místě se rozhodovalo až 

v posledním zápase. Litomě-
řice, které na poslední chví-
li nahradily omluvené Fran-
couze, musely porazit Kadaň, 
aby dostaly stříbrné medaile. 
A to se jim podařilo.

Pod stupni vítězů skon-
čili mladí Němci z Berlína. 
Domácí Draci uhráli jediný 
bod hned v úvodním zápase 
proti Litoměřicím za remízu 
2:2. Nejlepším brankařem byl 
vyhodnocen domácí Domi-
nik Dorn, obráncem Kana-
ďan Jordan Swensa, útoč-
níkem Václav Racek z Lito-
měřic a nejproduktivnějším 
hráčem byl Jakub Procház-
ka z Kadaně. Na závěr turna-
je v Bílině zazněla kanadská 
hymna. 

„Kanaďané i Němci byli 
spokojeni, líbilo se jim v Bíli-
ně. A Litoměřičtí se netajili 
tím, že na tak pěkném turnaji 
již dlouho nebyli. Já po osmi 
letech v Bílině končím a tak 
jsem rád, že se to povedlo,“ 
loučil se Milan Malý, který 
byl spolu s Petrem Procház-
kou hlavním organizátorem 

Mladí Kanaďané se celý turnaj dobře bavili a úsměv jim zůstal 
i po závěrečném vyhodnocení turnaje.  

Foto - Oldřich BUBENÍČEK

turnaje. „Škoda, že se omlu-
vilo Chamonix, ale i tak měl 
turnaj velmi dobrou úroveň. 
Chtěl bych poděkovat Sku-
pině ČEZ za pomoc,“ dodal 
Procházka.

Konečné pořadí: 1. Výběr 
Alberta, 2. Stadion Litoměři-
ce, 3. SK Kadaň, 4. ECC Preu-
ssen Berlín, 5. HC Rakovník, 
6. Draci Bílina. 

(ob)


