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30 let působení ZŠ Aléské • Vandalismus stále více poškozuje MTSB • Hellowen
v DDM a MŠ • Program na 1. prosince. Z deníku MěP • HC Draci hráli O pohár starosty

BÍLINSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI ÚSPĚŠNĚ DOSPĚLY ZA MIMOŘÁDNÉHO ZÁJMU DIVÁKŮ,
ÚČINKUJÍCÍCH, TISKU, ROZHLASU I TELEVIZE KE SVÉMU JUBILEJNÍMU ROČNÍKU.

BELINENSIS POPÁTÉ

Jaroslav Svěcený se řadí k nejlepším českým houslistům současnosti i his-
torie, je držitelem řady významných cen, například prestižní ceny Masary-
kovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost a v neposlední řadě rov-
něž uznávaným znalcem historie a stavby houslí. Absolvoval početná kon-
certní turné a festivalová vystoupení v USA, Kanadě, celé Evropě, v Brazí-
lii, na Kubě, v Indii, v Jižní Americe či v mnohých zemích blízkého a střed-
ního Východu. Doposud natočil 40 CD s díly světových a českých autorů. 
Jako první český houslista nahrál kompaktní disk pro SONY CLASSICAL. 

Zleva: Zdeněk Rendl ml., hlavní organizátor Belinensis, Veronika Ducho-
slavová, moderátorka večera, Jaroslav Svěcený, houslový virtuóz, Pavlí-
na Senič, soprán, Zdeněk Svoboda, moderátor večera a člen organizač-
ního týmu, Stefanie Ruso, přední česká interpretka romské hudby, René 
Štěpánek, umělecký vedoucí a režisér Belinensis.. 

Jubilejní ročník proběhl ve zna-
mení mnoha nej. Nejkvalitnější umě-
lecké obsazení koncertu, nejvyšší 
počet hostujících i bílinských vystu-
pujících, nejdelší program přesahu-

jící dvě hodiny čistého času… Nej-
zářivější hvězdou večera byl houslo-
vý virtuóz Jaroslav Svěcený, který 
vystoupil nejprve v půlhodinovém 
bloku sólové produkce a beze zbyt-
ku dostál své pověsti mistra světové-
ho formátu. Tuto skutečnost zajíma-
vě dokresluje fakt, že mistrovo bílin-
ské vystoupení se v jeho programu 
nacházelo mezi koncerty v hlavních 
městech Alžírska a Libye a násled-
ným koncertem v Mexiko City.

Druhou část své produkce Jaro-
slav Svěcený věnoval společnému 
vystoupení s dětmi z bílinské ZUŠ, 
což je v mistrově obvykle sólovém 
programu věc velmi mimořádná. Ja-
roslav Svěcený nejen, že ochotně 
vyhověl tradičnímu přání tvůrců Be-
linensis, využít umění a jména hos-
tujících profesionálních umělců ke 
společnému vystoupení a umělecké 

pomoci ve prospěch místních ama-
térských souborů, ale v srdečném 
rozhovoru po představení se o této 
myšlence i velmi pochvalně vyjad-
řoval: „Tento přístup při motivování 
a vedení mládeže se projeví za řadu 
let, děti se musejí vychovávat a je 
třeba jim nabízet alternativu k pasiv-
nímu přijímání televize a počítačo-
vých her.“ Vysoce ocenil také práci 
realizačního týmu bílinských hudeb-
ních slavností, když doplnil: „Jsem 
velmi rád, že jsem Vám mohl na této 
záslužné cestě trochu pomoci a pře-
ji vám i Belinensis mnoho úspěchů v 
dalších letech.“

V tomto ohledu je unikátní i at-
mosféra bílinských hudebních slav-
ností. Zatímco běžné představe-
ní spojené s vážnou hudbou prová-
zí obvykle tiché komorní prostředí, 
Belinensis bývá pravidelně prováze-
no občasným šumem z hlediště, pro-
tože část diváků se během předsta-
vení ujímá role vystupujících a od-
chází se o své umění podělit se svý-
mi spoluobčany. 

Během pěti ročníků Belinensis 
jsme již měli možnost poslechnout 
si umění desítky sólových umělců, 
počet účinkujících ve sborech se již 
počítá na stovky. Svou účastí bílin-
ské hudební slavnosti pozvedla řada 
osobností. Představitelé Města Bíli-
ny, významných podniků regionu, 
svou záštitu poskytl Belinensis i pre-
miér Vlády ČR Vladimír Špidla. Ale 
pouze jediná osobnost stála na tom-
to pódiu od zrodu bílinských hudeb-
ních slavností po všechna léta. Před-
ní česká sopranistka, kterou s Bíli-
nou pojí původ její maminky, operní 
pěvkyně Pavlína Senič. I v letošním 
roce učarovala bílinské publikum 
svým sopránem a jeho mužskou část 
i uhrančivým půvabem. 

Program a průběh pátého roční-
ku byl velmi důstojným naplněním 
prvního jubilea bílinských hudeb-
ních slavností. Velký dík patří všem, 
kteří během let našemu kulturní-
mu festivalu, ať již jakýmkoli způ-
sobem, pomáhali. A za rok v Měst-
ském divadle při šestých narozeni-
nách Belinensis opět nashledanou.
 (O.T.B.)
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Bojíš se čerta a Mikuláše nebo se na ně dokonce těšíš?

Kamil DVOŘÁK,
9 let, 3. třída:
„Čerta se už nebojím. 
Strach jsem z něj měl, 
když jsem byl men-
ší, ale teď už ne. Asi 
mu zarecituji básnič-
ku, zatím ale ještě ne-
mám žádnou připra-
venou. Těším se hlav-
ně na sladkosti, které 
pak vždy od Mikuláše 
dostanu.“

Láďa BENEŠ,
8 let, 3.třída:
„Někdy se čerta bo-
jím, když je moc vel-
ký a hrozně chlupa-
tý. Z Mikuláše strach 
nemám. Na něj se na-
opak těším. Dokon-
ce už mám pro ně při-
pravenou básničku, 
za kterou pak dostanu 
nějaké sladkosti.“

Simona ZAJÍČKO-
VÁ, 4 roky, mateřská 
škola:
„Na čerta s Mikulášem 
se docela těším. Někdy 
se i trochu bojím, ale 
byla jsem hodná a řek-
nu jim básničku, kterou 
jsem se naučila ve škol-
ce. Od Mikuláše někdy 
dostávám bonbóny a 
čokoládu. Asi dostanu 
něco i tentokrát.“

Marcela POKORNÁ,
4 roky, mateřská 
škola:
„Ano čerta s Miku-
lášem se bojím. Ně-
kdy i pláču, když k 
nám domů čert vtrh-
ne a chce mě odnést 
do pekla.  Ale vždy 
jim řeknu báničku a 
pak od nich dostanu 
nějaký dárek a už ne-
pláču.“

Pavel DRAGOUN,
7 let, 2. třída:
„Občas se bojím jen 
čerta. Mikuláše ale 
ne, ten je hodný. Bás-
ničky jim ale říkám 
jen někdy. Vím, že bu-
dou chodit začátkem 
prosince. Dostávám 
od nich potom, když 
odejdou vždy nějaké 
sladkosti.“

Jára ZELENKA,
7 let, 2. třída:
„Trochu se čerta bo-
jím. Někdy je straši-
delný a má velký ře-
těz a pytel na zlobi-
vé děti.  Básničku ale 
neříkám. Já se nejví-
ce těším, když pak na-
jdu v pokojíku nějaký 
dárek. Většinou jsou 
to sladkosti.“

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

Na pátek 17. listopadu byl ohlá-
šen pochod studentů, aby si připo-
mněli události ze 17. listopadu 
roku 1939. Tehdy, po pohřbu stu-
denta Jana Opletala se konala de-
monstrace proti okupaci Čech a 
Moravy. Hitler nařídil potlačit de-
monstraci vojenskou silou.
České vysoké školy byly uza-

vřeny, hlavní aktéři zatčeni a po-
praveni, 1 200 studentů odvlečeno 
do koncentračních táborů.

Studentský vzpomínkový prů-

vod v roce 1989, chtěl na tyto udá-
losti upozornit. Na Národní třídě, 
ale již čekaly pořádkové oddíly.

Nepřiměřené jednání policie 
mělo za následek další rozsáhlé 
protesty v celé zemi, které označu-
jeme za Sametovou revoluci. 25. 
listopadu v Praze demonstrovalo 
už 750 tisíc lidí. Rostoucí nespo-
kojenost občanů způsobila pád ko-
munistické moci a novým prezi-
dentem byl 29. listopadu zvolen 
Václav Havel.  (net)

17. listopadu si Česká republika
připomněla události roku 1989

Nezapomeňte
na poplatek

za komunální
odpad

Konečný termín splatnosti po-
platku za komunální odpad v II. 
pololetí 2007 je  30. 12. 2007.

Poplatek můžete uhradit ho-
tově v pokladně Městského úřa-
du v Bílině, přízemí (vpravo),
č. 101 v těchto hodinách:
Pondělí 7-12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7-11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7-12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7-11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7-13.00

Poplatek lze uhradit i slo-
ženkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet města 19-
1060440379/0800, variabilní 
symbol: 1337, konstantní sym-
bol: 0558, specifi cký symbol: 
rodné číslo plátce.  

Pokud bude poplatek hra-
zen jednorázovým příkazem za 
více poplatníků, je třeba nahlá-
sit fi nančnímu odboru Městské-
ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, a 
to buď telefonicky na č. 417 810 
957, 417 810 827 nebo e-mailem 
na adresu fi nancni@bilina.cz. 
Upozornění:

•  Včas nezaplacený  poplatek 
bude zvýšen o 50%, tj. penále. 

•  Poplatku podléhá každá fy-
zická osoba s trvalým poby-
tem v Bílině.

POVINNÁ VÝMĚNA
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

BEZ STROJOVĚ
ČITELNÝCH ÚDAJŮ

Na základě nařízení vlády
č. 612/2004 Sb., ze dne

16. listopadu 2004
upozorňujeme občany na

povinnost výměny občanských 
průkazů bez strojově

čitelné zóny.
Termíny nutné výměny
občanských průkazů:

OP vydané do 31.12.1994
 platnost do 31.12.2005

OP vydané do 31.12.1996
 platnost do 31.12.2006

OP vydané do 31.12.1998
 platnost do 31.12.2007

OP vydané do 31.12.2003
 platnost do 31.12.2008

Žádost o vydání občanského
průkazu předloží občan

nejpozději do 30. listopadu
příslušného roku.

Tato výměna se netýká občanů,
kteří se narodili před

1. lednem 1936.

UPOZORNĚNÍ:
Od druhé poloviny roku 2000

jsou vydávány občanské průka-
zy se strojově čitelnými

údaji ( zelený OP) .
Tyto občanské průkazy

nepodléhají výměně – platí
po dobu v nich uvedenou !!!
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StřípkyStřípky
z Bílinyz Bíliny

Otázka pro... Starostu Josefa Horáčka
První zase-

dání městské 
rady v měsíci 
listopadu bylo 
tzv. výjezd-
ní. Kam rada 
města vyjela a 
proč?

„Rada města tentokráte vyje-
la do ubytovacího areálu v Žihli, 
který je určen především pro děti 

trávící zde školu v přírodě. Měs-
to každoročně přidává školám fi -
nance na pobyt i v tomto zařízení. 
Dalo nám to jako radě také mož-
nost probrat více záležitostí najed-
nou. Celý objekt jsme si prohléd-
li a mohu zkonstatovat, že jsme 
byli příjemně překvapeni. V are-
álu se nachází samozřejmě kromě 
základního vybavení také vybave-
ní na různé hry a volnočasové ak-
tivity. Například v létě jsou k dis-

pozici motokáry, děti mají mož-
nost využít tělocvičnu, lanové cen-
trum nebo Laser Game ve speciál-
ní místnosti. Laser Game je spíše 
pro starší děti.

Přispívat na školy v přírodě by-
chom chtěli i nadále, ale nemůže-
me jednotlivým školám diktovat, 
kam mají jezdit. Škola v přírodě v 
Žihli se nám zdá po všech strán-
kách hodně atraktivní a cenově 
přijatelná.“

uložila:
Panu Máchovi, pověřenému ve-

dením KC Kaskáda zpracovat pravi-
dla pro přidělování seniorpasů.    
schválila:

Zařazení opravy přístupové ko-
munikace k zahrádkářské kolonii 
pod Bořeněm do plánu investic na 
rok 2008, do maximální výše 100 
tis. Kč.

Finanční dar ve výši 5 tis. Kč 
Klubu rybolovné techniky Bílina, na 
halové závody v rybolovné techni-
ce 2007.    

Zadání výměny zbývajících oken 
v domě čp. 73 ul. Wolkerova v Bí-
lině, fi rmě Idealfenster a.s. Chude-
řice. 
rozhodla:

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci «ZŠ Pražské Před-
městí Bílina – úprava nástupového 
prostoru (pouze vybudování oplo-
cení) », je nabídka fi rmy HAVI 
s.r.o. Teplice, s tím, že ve smlou-
vě o dílo bude ošetřen technolo-
gický postup výstavby tak, aby byl 

dodržen systém určený a popsaný
v technické zprávě, která je nedílnou 
součástí PD a současně bude dodr-
žena celková výše nabídkové ceny 
vítězného uchazeče.

Vypsat výběrové řízení  na za-
kázku malého rozsahu dle Směrnice 
MěÚ č. 04/2007 pro akce:

- « Oprava a rozšíření pódia
v letním kině na Kyselce ».

-  « Zpracování PD – Rekon-
strukce vnitřních rozvodů elektro-
instalace v objektech HNsP v Bí-
lině »,  s doplněním požadavku
o posouzení stavu rozvodů. 
neschválila:

Zřízení přípojky vodovodu a ka-
nalizace k pozemku č. 2372/132 Na 
Větráku na náklady města Bíliny.
odvolala:

Pana Karla Obracaníka z funkce 
manažera prevence kriminality pro 
město Bílina ke dni 31. 10. 2007.
jmenovala:

Pana Ing. Karla Müllera do funk-
ce manažera prevence kriminality 
ve městě Bílina, s platností od 1. 11. 
2007. 

vzala na vědomí:
Žádost RK Sever Plus, s.r.o. s tím, 

že požadované opravy chodníků u 
domu č.p. 616 – 621 v               ul. 
M. Švabinského a u domu č.p. 681 – 
682 Kpt. Jaroše jsou součástí revita-
lizace panelového sídliště. 

Dopis  zástupce OHK Most, týka-
jící se nabídky stavebních prací při 
opravách panelového sídliště v Bíli-
ně, ale i jiných budov, pana Dušana 
Cíny (podnikatele ve stavebnictví) s 
tím, že odbor nemovitostí a inves-
tic bude fi rmu p. Cíny informovat o 
směrnici MěÚ, týkající se zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, 
a že každá výzva je zveřejněna na 
webových stránkách města. 

Zápis z jednání bezpečnostní ko-
mise ze dne 17. 10. 2007. 

Informaci starosty města týkající 
se objektu hotelu Dagmar. 

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ Bí-

lina nebo v sekretariátu starosty 
města  a dále i na webových strán-

kách města  (www.bilina.cz)

Rada města Bíliny na své 23. schůzi
konané dne 7. listopadu 2007 mimo jiné:

Důležitá telefonní čísla:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA  155
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
BÍLINA 417 823 745
POLICIE ČR   158
POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161
MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA
417 810 999
TELEFONNÍ CENTRUM SLUŽEB
800 123 456
Linka bezpečí 800 155 555
Linka duševní tísně 476 701 444
K Centrum Most 476 102 288
AIDS linka pomoci 602 338 092

Vandalismus 
stále více 
zatěžuje pokladnu 
technických služeb

V ulici 5. května  za blokem 212 
opět hořel plastový kontejner. Za-
palování plastových kontejnerů a 
zakládání černých skládek se již 
stalo v Bílině folkórem, vždyť on 
to někdo zase uklidí. Rekord v za-
kládání černých skládek zřejmě 
drží garáže Za Chlumem pod pa-
sovkou. Odlehlost místa k tomu 
dává jedinečnou příležitost.

„Černé skládky u garáží pod 
pasovkou jsou již uklizené, ale ga-
ráž č. 1143 je opět zaplněná odpa-
dem. V těchto místech provádíme 
odstranění černých skládek pravi-
delně. 

Za rok 2007 nám bylo odcizeno, 
zapáleno nebo poškozeno 13 kon-
tejnerů v ceně cca 94 tis. Kč. Do 
dnešního dne bylo odcizeno zhru-
ba 30 kanalizačních vpustí. Ceny 
jsou různé, záleží na velikosti ka-
nalizační vpustě. Snažíme se kovo-
vé vpustě nahradit pryžovými tam 
se cena pohybuje cca 2 400,- Kč. 
Za rok 2007 činí výdaje za pryžové 
kanalizační vpustě 72 tis. korun,“ 

Přijetím zákona o stabilizaci ve-
řejných rozpočtů dojde od 1. ledna 
2008 také ke změnám dávek posky-
tovaných podle zákona o státní soci-
ální podpoře. Novela zásadním způ-
sobem mění pravidla pro vypláce-
ní rodičovského příspěvku, k úpra-
vám však dojde i u jiných již vyplá-
cených dávek. 

Nárok na rodičovský příspěvek v 
dosavadní podobě k 31.12.2007 ze 
zákona zaniká. Pokud rodič, který v 
současné době rodičovský příspěvek 
pobírá, jej chce pobírat i nadále od 1. 
ledna 2008, musí si o něj znovu po-
žádat a k žádosti doložit nové skuteč-
nosti, které dosud nebyly potřebné. 

Rodiče si budou moci při splnění 
stanovených podmínek zvolit dobu 
čerpání rodičovského příspěvku do 

dvou let věku dítěte (rychlejší čer-
pání), tří let věku (klasické čerpání) 
nebo čtyř let věku (pomalejší čerpá-
ní), přičemž u rychlejšího čerpání 
bude výše měsíčního příspěvku nej-
vyšší a u pomalejšího nejnižší. Ve 
druhé polovině listopadu odbor státní 
sociální podpory Úřadu práce v Tep-
licích zašle všem klientům, kterých 
se budou změny ve vyplácení rodi-
čovského příspěvku týkat, informač-
ní dopis a příslušné formuláře. Do-
poručujeme klientům podávat žádos-
ti osobně v příslušných kancelářích 
odboru SSP. To umožní zkontrolovat 
úplnost žádostí již při jejich podání a 
případné nedostatky na místě nebo v 
co nejkratší době odstranit. 

Nárok na přídavek na dítě budou 
mít nově rodiny s příjmem nepřevy-

šujícím 2,4násobek životního mini-
ma, na sociální příplatek rodiny s pří-
jmem nepřevyšujícím dvojnásobek 
životního minima. Ke změnám do-
jde také u porodného, pohřebného a 
dávek pěstounské péče. Zcela zrušen 
bude příspěvek na školní pomůcky.

Podrobnější informace podají kli-
entům v úředních hodinách pracov-
níci odboru státní sociální podpo-
ry Úřadu práce v Teplicích, Vrch-
lického ul. 12, kde jsou také na ná-
stěnkách k dispozici informační 
materiály. Změny dávek SSP jsou 
přehledně popsány na internetových 
stránkách Ministerstva práce a so-
ciálních věcí (http://www.mpsv.cz) 
a na Integrovaném portálu MPSV
(http://portal.mpsv.cz).   

Tomáš Raichl, Úřad práce Teplice 

Změny ve státní sociální podpoře od 1. 1. 2008
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Foto: V. Weber

uvedla ředitelka MTSB Ing. Olga 
Roučková.

Na zimu jsou Městské technic-
ké služby připraveny. K dispozici 
mají dva velké sypače a dvě multi-
káry. Na případnou sněhovou kala-
mitu jsou podle Ing. Roučkové při-
pravena všechna střediska MTSB.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
 PO 13.30 - 15.30 hodin
 ST 15.30 - 16.45 hodin
 NE 13.00 - 14.15 hodin

KRYTÝ BAZÉN
 PO 13.00 - 20.00 hodin
 ÚT 12.00 - 20.00 hodin
 ST 10.00 - 20.00 hodin
 ČT 10.00 - 20.00 hodin
 PÁ 13.00 - 20.00 hodin
 SO 10.00 - 20.00 hodin
 NE 10.00 - 20.00 hodin

Jednou za 14 dní vždy ve 
středu od 13.00 – 14. 00 hodin 

pronájem bazénu. Jedná se
o tyto dny: 28. listopadu 2007, 

12. a 26. prosince 2007.

SAUNA
PO 13.00 – 20.00 muži
ÚT 13.00 – 20.00 ženy

ST 13.00 – 20.00 společná
ČT 13.00 – 20.00 ženy
PÁ 11.00 – 20.00 muži

SO a NE  zavřeno

Město provedlo na 
Teplickém předměstí 
deratizaci

Na Teplickém předměstí se za-
čaly rozmožovat potkani a kry-
sy. Problém zašel až tak daleko, 
že hlodavci prokousali na mno-
ha místech chodníky a ty se začaly 
propadat. K rozmnožení také při-
spěl fakt, že odpadky místo v kon-
tejnerech leží na zemi a někdo se 

V uplynulém týdnu si Česká re-
publika přimpomněla  18. výročí 
Sametové revoluce. Základní ško-
la Aléská v letošním roce již 30 let 
svého vzniku. Možná by se mohlo 
zdát, že tato témata nemají moc spo-
lečného,ale opak je pravdou. 

Psal se rok 1977 a žáci, kteří cho-
dili do školy od jejího založení byli 
doslova vtaženi do budování socia-
lismu, pionýrských přísah a násled-
ně do listopadových událostí 1989. 
Současná doba přináší mnohé, ale 
také zkreslující pohled na tehdejší 
dobu. Ano, byli jsme pionýři, na tě-
locvik nosili chlapci bílé tričko a čer-
vené trenýrky, dívky modré. Snad je 
i módou kritizovat tehdejší  výuku 
a je pravda, že ne vše bylo ideální, 
ale je dnes vše ideální? Z předmětů 
tehdejší doby zcela vypadla hodina 
Branné výchovy, která nás nepřímo 
připravovala na vpád imperialistic-
kých západních vojsk. Ovšem jako 
děti jsme vše vnímaly zcela jinak. 
Pro mě byly hodiny Branné výcho-
vy opravdu nezapomenutelné. Na-
příklad, když jsme si museli ve tří-
dě kapat neznámou látku na ruku a  
provádět si navzájem první pomoc. 
Přitom nám  tenkrát „soudruh“ uči-
tel  tvrdil, že jde o ředěný yperit. Tak 

rychlou a precizní pomoc by snad 
nezvládl ani Červený kříž. Nedíl-
nou součástí byly branné pochody v 
maskách s igelitovými sáčky na ru-
kou a nohou. Před pochodem nezná-
mým územím jsme byli upozorně-
ni na nebezpečnou chemickou látku.  
Z dnešního pohledu velmi úsměvné, 
ale věřte, my jsme se  smáli ještě víc. 
A stejně jak vzpomínají naše rodiče 
na školu, vzpomí-
náme i my. Ko-
likrát jsme slý-
chávali od rodičů 
větu „ Za nás to-
hle nebylo!“ a ko-
likrát ji už použili 
dnešní rodiče? 

Minulost vět-
šinou kritizu-
jí ti, kteří ji neza-
žili. Doba se stá-
le mění ať k hor-
šímu nebo lep-
šímu, ale co se 
nikdy nezmění 
jsou vzpomínky 
na školní léta. 

Na závěr vzpo-
meňme na prv-
ního ředitele ZŠ 
Aléská Jiřího 

Moutvičku (1977 – 1990), krátce na 
škole působila Michaela Arenštei-
nová (1990 – 1991). Na téměř deset 
let převzala ředitelské křeslo Mgr. 
Zdena Hanzlíková (1991-1999). Pa-
vel Jílek se ujal vedení školy v le-
tech 1999 – 2004 a od roku 2004 je 
stále ve vedení školy Mgr. Božena 
Holková.

 (lal)

ZŠ Aléská v průběhu 30 let

V Bílině se konala konzultační a 
pracovní porada, kterou uspořádala 
koordinátorka pro Ústecký kraj Len-
ka Balogová. Hlavním tématem bylo 
správné využívání dotačních titulů 
na podporu romských studentů při 
studiu na středních školách. Mezi zú-
častněnými byl člen Rady vlády pro 
záležitosti romské komunity Mgr. 
M. Cichý, místostarosta Roman Še-
bek, tajemník MěÚ Ladislav Kvěch 
a romští poradci z regionu ÚK.

„Setkáváme se s velkým nezájmem 
ze strany škol. Pokud tady existuje 
podpora ministerstva školství, je po-
třeba s touto možností obeznámit ro-
diče a žáky. Škola této podpoře pro 
romské žáky věnuje málo pozornos-
ti nebo v některých případech i boj-
kotuje. A tím vznikají chyby v žádos-
tech o dotační titul. Většinou se jed-
ná o formální nedostatky na zákla-
dě kterých jsou tyto žádosti vyřizo-
vány,“ vysvětlila problém žádostí o 
dotační titul pro romské žáky Lenka 
Balogová.

Podle některých účastníků nemají 
školy o tyto projekty zájem, protože 
diskriminují neromské sociálně sla-
bé děti. Pro ty, ale žádný program na 
podporu vzdělávání na středních ško-
lách není. Existují pouze různé vzdě-
lávací projekty pro základní školy v 
rámci integrace.

„Na naší škole se zabýváme hod-

ně projekty, které podporují sociál-
ně slabé děti. Zásadně děti nepauša-
lizujeme kdo je Rom a kdo ne. Podle 
zkušeností vím, že to není dobré ře-
šení. Projektů se tak účastní praktic-
ky každý a osvědčilo se nám to,“ sdě-
lila svou zkušenost Mgr. Marie Se-
chovcová zástupkyně ředitele na ZŠ 
Lidická.

Romští poradci si také stěžovali 
na laxní přístup  úřadů a problém s 
národností, jak rozlišit kdo je Rom a 
kdo ne, když v OP je veden jako ob-
čan ČR. Na to měla Lenka Balogo-
vá zajímavé vysvětlení: „Myslím, že 
neexistuje nějaká všeobecná specifi -
kace jak někoho rozlišit. Je to hlav-
ně záležitost koordinátora zda on má 
pocit, jestli je žadatel Rom nebo ne. 
Musí vycítit, jestli žadatel chce do-
tační titul zneužít. Je to všechno o 

citu a takhle nám to bylo řečeno i na 
hodnotící komisi.“

Dotační program určený romským 
studentům má hlavně za cíl udržet je 
na  střední škole a zdárně ji dokončit.

Problémy s těmito dotacemi, ale 
nemá bílinský teréní pracovník Šte-
fan Tomáš. Naopak si splupráci se 
školami, žáky i rodiči pochvaluje.

„Osobně mám zkušenost s dotač-
ním titulem na podporu romských 
žáků středních škol velmi dobrou. 
Doposud byly naše žádosti ve vět-
šině schválené na MŠMT v Praze. 
Mám radost, že stále romští studenti 
navštěvují střední školu. V minulých 
letech nebyl o studium z jejich stra-
ny zájem i když dotace byla schvá-
lena. Zlepšení docházky nastalo v r. 
2006,“ dodal romský poradce Štefan 
Tomáš. (lal)

Udržet romské žáky na střední škole pomáhá dotační program

Zleva: tajemník MěÚ L. Kvěch, romský poradce Š. Tomáš a L. Balogová

Nejlepší pionýři ze ZŠ Aléská na Dukle.
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zbavuje odpadu tak, že ho vyhodí 
rovnou z okna. Jak tento problém 
řeší město, vysvětlil vedoucí odbo-
ru pro životní prostředí Tomáš Pul-
chart.

„Město provedlo v první řadě 
deratizaci všech venkovních, kri-
tických míst. Odbor nemovitos-
tí přislíbil provést deratizaci dvou 
domů na Teplickém předměstí, 
které patří městu. Také  ČVAK by 
měl provést deratizaci kanálových 
vpustí. Proběhlo jednání  s maji-
teli ostatních domů a je pouze na 
nich, jestli deratizaci provedou i 
v těchto domech. Samozřejmě po-
kud nebude prováděná deratizace 
kompletní, pravděpodobně se mine 
účinkem.“

Obchodní centrum
je ve skluzu

Nad plánovaným obchodním 
centrem na stále ještě autobuso-
vém nádraží visí otazník. Firma, 
která by měla obchodní dům po-
stavit nemá vyřízené potřebné sta-
vební povolení na dopravní napo-
jení u Plusu.

„Vše záleží na zasedání zastupi-
telstva 13. prosince, kde budou zá-
stupci fi rmy obhajovat své kroky a 
proč došlo k takovému zpoždění. 
Na posledním jednání mi bylo sdě-
leno, že vše závisí na Generálním 
ředilství silnic a dálnic, zda obdrží 
jejich kladné stanovisko k doprav-
nímu napojení. Pokud fi rma zastu-
pitelstvo nepřesvědčí, že vina není 
na jejich straně, hrozí jim  podle 
smlouvy pokuta 2 mil. korun za ne-
dodržení podmínek danných měs-
tem ve smlouvě“ sdělil starosta Jo-
sef Horáček.

A co lázně?
Dašími zájemci o bílinské láz-

ně jsou z Německa. Společnost z 
Mnichova má podle starosty Jose-

Ve Fontáně se vzpomínalo

Sraz ředitelů - zleva Jiří Moutvička, Zdena Hanzlíková
a Božena Holková.

Lenka Krupičková a Jiřina Mikolášková u výtvar-
ných prací žáků.

Paní Hufnágelová také již třicet let velí školní jídel-
ně. Foto: V. Weber

Jana Kubastová vzpomíná na nově otevřenou ško-
lu v roce 1977.

V říjnu se ve Výstavní síni
U Kostela uskutečnila výsta-
va pod názvem „Čtyři roční ob-
dobí“, kterou pořádala Základní 
škola praktická v Bílině. 

Výstava byla určena žákům 
Základních škol praktických a 
speciálních z okresu Teplice. 
Byla pojata jako soutěž zručnosti 
v pracovním vyučování a výtvar-
né výchově mezi školami.

Soutěžní výstavy se zúčastni-
ly ZŠ praktická, Bílina, ZŠp a PŠ, 
Duchcov, Speciální ZŠ U Červe-
ného kostela, Teplice, ZŠ Prose-
tice. Jako hosté se zúčastnily MŠ 
Chlum B, Bílina a ZŠ speciální, 
Trmice, Ústí nad Labem.

Půvabné expozice tvořily díl-
ka mladých umělců s motivy čtyř 
ročních období, kde kralovaly 
královny podzimu a zimy, loutky 
sněhuláků a čerta, dřevěné, ke-
ramické a textilní hračky, vyší-
vané obrázky, keramická zvířát-
ka a sluníčka, květiny a mnohé 
další. Kašírovaná srnka v život-
ní velikosti byla dominantou čás-
ti „Les“.  

Samostatné expozice tvořily 
dílka vytvořená během projekto-
vého týdne „ Týden romské kul-
tury“ a fotografi e dokumentující 
činnost dětí během příměstského 
tábora v pořádající škole.

 Výstava byla soutěž-
ní. Každý návštěvník napsal čís-
lo dílka, které se mu nejvíce líbi-
lo na kartičku a vhodil do hlaso-
vací schránky. Nejvíce hlasů od 

návštěvníků a tudíž první místo v 
soutěži získala srnka v životní ve-
likosti, druhé místo obsadila „Ke-
ramická sluníčka“ a třetí místo 
získaly fi guríny z košťat „ Jaro a 
Léto“. První tři místa získala po-
řádající škola.

Menší vyhlášená soutěž o po-
čet „berušek“ na výstavě má také 
svého vítěze, a tím jsou žáčci ZŠ 
Aleská v Bílině, kteří uhodli přes-
ný počet 10.

Všichni zúčastnění získávají 
drobnou odměnu. 

Chtěli bychom poděkovat 
všem školám, které nám zaslaly 

své výrobky a výkresy a těšíme 
se na další vzájemnou spolupráci.

                                                                                                                            
 Organizátoři soutěže

Čtyři roční
období

Výstava byla podpořena projektem nadace Zelené energie.

INZERCE 010/BZ
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fa Horáčka o lázně eminentní zá-
jem. V současné době obnovuje 
lázně v Náchodě.

„V nejbližších dnech nás čeká 
s Němci jednání a přemýšlíme i o 
exkluzivitě, záleží jaké mají před-

stavy. V jednání jsme také s Obec-
ně prospěspěšnou společností 
pana Topola, který by chtěl lázně 
do dlouhodobého pronájmu“ uve-
dl starosta Josef Horáček.

Nejdříve mlčeli, 
teď se zlobí

Na Teplickém předměstí v rám-
ci revitalizace se vysazují nové 
stromky. MěÚ již zaznamenal stíž-
nosti na novou výsadbu. Někte-
ří obyvatelé sídliště zašli tak dale-
ko, že nově vysazené stromky za-
čali lámat a vytrhávat. 

„Volají mi rozhořčení občané, 
že jim nové stromy budou vytvá-
řet velký stín nebo, že bude  hod-
ně listí. Chtěl bych připomenout, 
že když se revitalizace Teplického 
sídliště připravovala, byla svolá-
na informativní schůzka, na kterou 
mohl přijít kdokoli a přednést své 
námitky. Přišli pouze tři lidé, kte-
rým se nelíbilo umístění laviček a 
dětské hřiště“ uvedl rozhořčený 
starosta Josef Horáček.

 Stromy, které se vysazují by 
měly být protialergení, úzké a  vy-
soké max. 8 m, takže byty by stí-
nit neměly. Plán výsadby musí být 
dodržen, proto se provedla změ-
na projektu a stromky, které vadily 
před domem se vysadily za dům.

 Připravila L. Laiblová

Poslední den v měsíci říjnu děti 
oblékly masky a zúčastnily se Hel-
loweenských oslav. Letošní rok byl 
průvod opravdu veliký plný upírů, 
čarodějnic, čertic a jiných masek. 
Za doprovodu bílinské MěP, která 
zvládla chod celého průvodu na vý-
bornou jsme dorazili na Mírové ná-
městí. Tam už na nás čekal Vlasta 
Vébr se svojí diskotékou. Děti tan-
čily a soutěžily. Dospěláci se mohli 
zahřát u stánku s občerstvením.

Tma zahalila celé náměstí a bli-
kající náhrdelníky, náramky a různé 
doplňky  zdobily všechna strašidla. 
Blikající stánek patřil fi rmě Beauty 
2000 a dětem se moc líbil.

Halloween, svátek duchů, oslavo-
val duše zemřelých, kteří vycházeli, 
právě v tento den mezi živé. K ty-
pickému Halloweenu patří zapálené 
vydlabané dýně a strašidelné masky. 
Strašidelné kostýmy v kulisách pod-

zimního sychravého počasí a blika-
jící světýlka působí přímo tajemně a 
magicky. Děti mají rádi tajemné pří-
běhy a pokud bude hrůzným přelu-
dem jenom převlečený kamarád, 
přestanou se možná i bát.

Helloweenský podvečer skončil 
a my se můžeme těšit na další akce 
DDM.

Za pracovnice DDM
Věra Ryjáčková

Mateřské školy a Dům dětí a mládeže oslavily Helloween

Stejně jako v loňském roce se 
naše MŠ Chlum B proměnila ve 
strašidelnou školku plnou kouzel-
ných bytostí. 31.10. totiž u nás pro-
bíhal projektový den „ŠKOLKA 
PLNÁ STRAŠIDEL“, do kterého 
se zapojily všechny děti i jejich rodi-

če. Právě pro ně byla vyhlášena sou-
těž o nejstrašidelnější strašidlo. Děti 
každé ráno přinášely do školky svá 
vydařená dílka. Vyhrát tak museli 
opravdu všichni. Výstava strašidý-
lek je instalovaná v hale školky. 

Projektový den byl plný soutěží, 

děti si ozdobily před školkou kou-
zelný strom, shlédly strašidelnou 
pohádku, užily si rej v maskách a 
našly sladký poklad. Domů si od-
nášely diplomy, kornout sladkostí a 
pěkné zážitky. 

 Kolektiv MŠ

Školka plná strašidel

Helloween nebo
dušičky ?

Někdo se přiklání k prvnímu, někdo k druhé-
mu, ale obojí neodmyslitelně patří k přelomu pod-
zimu.Děti z  MŠ Čapkova toto dilema neřešily a po-
slední říjnový týden pojaly po svém pod názvem
"PODZIMNÍ STRAŠENÍ". 

     Již od pondělí si vyprávěly o strašidýlkách, 
učily se o nich básničky a písničky,připomněly si 
pohádky se strašidýlky v hlavních rolích a vyrábě-
ly strašidelné rekvizity: pavoučky,zdobené dýně,ne-
topýrky a škrabošky na STRAŠIDELNÝ BÁL, kte-
rým v pátek celé strašidelné téma zakončily. 

Navzdory šedivému, smutnému a pošmournému 
počasí byl u nás ve školce týden plný smíchu a le-
grace a děti si z něj odnesly ponaučení, že strašidel
v pohádkovém smyslu se bát nemusíme. 

  Za MŠ Čapkova třídní učitelky 1.třídy 
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Mrazivé a deštivé počasí při-
vítalo v pátek 19. října účastníky 
1. ročníku Bílinského Brännball 
Cupu, který se konal na zdejším at-
letickém stadionu a který byl pořá-
dán Základní školou Za Chlumem. 
Chmurné počasí ovšem nemělo 
šanci sebrat soutěžícím úsměv a 
nadšení pro hru, neboť příležitos-
tí zahrát si kvalitní brännball není 
mnoho, a tak se bojovalo o každý 
míček s maximálním nasazením. 

Snad jen jedna věc organizá-
torům zkazila náladu a to fakt, že 
turnaje se kromě pořádající ško-
ly nezúčastnila žádná jiná bílinská 
škola, i když všechny byly pozva-
né, stejně jako vedení města, které 
taktéž nepřišlo.

Turnaj byl vskutku kvalitní, 
vždyť do Bíliny vážila cestu řada 
družstev z jiných krajů. Základ-
ní škola Za Chlumem, stejně jako 
další zúčastnivší se školy, se roz-
hodla zaujmout žáky pro sport za-
členěním netradičních her do škol-
ní výuky a v pořádání turnaje vidí 
vyústění těchto snah. Brännball je 
švédská národní hra podobná base-
ballu či softballu s  rozdíly, že hráč 
si nadhazuje míček sám, hraje se 
na dva poločasy a na čas a na jed-
notlivých metách může stát více 
hráčů. Proto je brännball vynika-
jící průpravnou hrou pro již zmi-
ňované pálkovací hry. Bílinským 

turnajem prošla hladce a bez jedi-
né porážky Základní škola  Pioný-
rů Sokolov, ovšem celý turnaj byl 
velmi vyrovnaný. Svědčí o tom 
skutečnost, že o 2., 3. a 4. místě 
rozhodlo až skóre zápasů. Celko-
vé výsledky turnaje: 1. místo – Zá-
kladní škola Pionýrů, Sokolov, 2. 
místo – Základní škola Za Chlu-
mem, Bílina, 3. místo – Gymnázi-
um Jeronýmova, Liberec, 4. mís-
to – Základní škola Slovanka, Čes-
ká Lípa, 5. místo – Základní škola 
Vinařská, Ústí nad Labem, 6. mís-

to – Základní škola  Lužná u Ra-
kovníka.

Na závěr je třeba poděkovat Vác-
lavu Klánovi a  městu Bílina za fi -
nanční dary, bez kterých by se tur-
naj nemohl uskutečnit. A proto-
že všem zúčastněným se líbil, při-
pravuje ZŠ Za Chlumem na léto již 
druhý ročník, tentokrát dvoudenní, 
aby družstva, která přijela skuteč-
ně z daleka, mohla poznat Bílinu v 
celé své kráse. V létě tedy na shle-
danou! Mgr. Jiří Nechvátal

Základní škola Za Chlumem

V Bílině se soutěžilo netradičně

V sobotu 20. října se uskuteč-
nil další z poznávacích zájezdů  
Základní školy Za Chlumem. 
Již tradičně se konají v sobo-
tu a mají zájemcům z řad žáků 
přiblížit naši minulost, ale i pří-
tomnost a ukázat jim krásy naší 
země, „klenoty“, kvůli kterým 
k nám přijíždí tolik cizinců.

Tentokrát jsme uzavřeli okruh 
po třech K – Křivoklát, Kono-
piště, Karlštejn -  a nezklamal 
nás. Podzimní počasí bylo pěk-
né, slunce svítilo. Když se mezi 
kopci vyzdobenými barevnými 
listy objevil majestátný hrad, 
byli jsme očarováni. A tak jsme 
fotili a fotili. Samozřejmě, že 
jsme se dozvěděli i mnoho za-
jímavého.

Víte, že:
1.  Křivoklát má název ze staro-
českého „křivý klát“ nebo-
li strom?

2.  Na Křivoklátě porodila 
Blanka z  Valois svému muži 
Karlu IV. dcerku Markétku?

3.  V Rakovníku na náměstí 
můžete nalézt sedm raků?

Prožili jsme zase velmi příjem-
ně jednu krásnou sobotu.

Mgr. Ivana Kulinová
ZŠ Za Chlumem

Křivoklát čili 
„křivý klát“ ?

 Hráč vítězné ZŠ Pionýrů, Sokolov při odpalu

Bílina – Výstavní  síň U koste-
la obsadila záchranná služba. Ná-
vštěvníci si zde mohou prohléd-
nout modely sanitek, vrtulníků 
nebo aut, které zachraňovaly ži-
voty od založení záchranné služ-
by v Čechách v roce 1987. Letošní 
rok si záchranná služba připomíná 
150. výročí a patří k nejstarším v 
Evropě.

„Historie záchranné služby je 
delší než historie automobilů. 
Službu vykonávali dobrovolníci, 
kteří měli označení na domě, kde 
bydleli. První záchranná stanice 
vznikla až v roce 1890, nepřetržitá 
služba v r. 1891. Dopravu zpočát-
ku zabezpečovaly koňské povozy 
a ruční vozíky, někdy i nosítka. V 
Praze byl zakoupen první automo-
bil až v roce 1910, nelze opome-
nout ani sanitní motocykly s lůž-
kem na sidecaru a sanitní tram-
vaj,“ uvedl MUDr. Vladislav Ši-
máček, který se sběratelství a his-
torií záchranné služby věnuje od  
80 let.

Výstava modelů záchranář-
ských a sanitních vozů z první a 

druhé poloviny 20. století se koná
do 23. 11. 2007. (lal)

Navštivte unikátní výstavu, která

mapuje historii  záchranné služby v ČR

MUDr. Vladislav Šimáček. Foto: V. Weber
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BELINENSIS-FOTOREPORTÁŽ

Zleva: Zdeněk Vřešťál, který se autorsky podílel již na 17 hudebních al-
bech, ať již se skupinou Nerez/Neřež, tak v rámci sólových projektů, vy-
jádřil své nesmírně pozitivní dojmy z pobytu v Bílině. Úlohy hostitelů se 
ujali především členové organizačního týmu bílinských hudebních slav-
ností Michal Mlej, radní města, který je v rámci Belinensis oporou přede-
vším v získávání prostředků z projektů a René Štěpánek, zastupitel města, 
umělecký vedoucí a režisér bílinských hudebních slavností. Oba bílinští 
organizátoři dávají Belinensis zároveň k dispozici své rozsáhlé kontakty 
mezi českými umělci. 

Zdeněk Vřešťál (vlevo) byl v letošním ročníku tím hostujícím umělcem, 
který věnoval nejvíce času práci s bílinskými dětmi. Přijel již den před 
koncertem a věnoval se postupně společné přípravě dětského pěveckého 
souboru ZUŠ vedeného Jiřím Bidrmanem, členům skupiny EXIT a dět-
skému sboru ZŠP Kmochova, nacvičujícímu pod vedením paní učitelky 
Jany Blínové.

Pro vystupující děti ze sboru ZUŠ v Bílině byl obrovským zážitkem společ-
ný nácvik skladby Ludviga van Beethovena „Menuet“ s mistrem Svěce-
ným. Na vystoupení s čembalistkou Jitkou Navrátilovou přivezl dvoje velmi 
vzácné housle – starší z dílny Antonia Stradivariho z roku 1707 a mladší, z 
dílny milánského houslaře Carla Ferdinanda Landolfi ho z roku 1750.

Slavnostní zahájení jubilejního ročníku slavností Belinensis provedli ná-
městek hejtmana ústeckého kraje Petr Fiala a místostarosta Bíliny Ro-
man Šebek. Moderátor večera Zdeněk Svoboda přednesl rovněž zdravici 
starosty města Bíliny Josefa Horáčka, který se s ohledem na velmi důleži-
té jednání na Ministerstvu fi nancí ČR nemohl večera osobně zúčastnit.

Nejzářivější umělecká hvězda pátého ročníku Belinensis, houslový vir-
tuóz Jaroslav Svěcený ve společném vystoupení se členy sboru základní 
umělecké školy v Bílině. Tyto chvíle jsou zaslouženou odměnou za výbor-
nou práci s dětmi a mládeží, kterou místní ZUŠ dlouhodobě vykazuje. Již 
tradičně jsme se měli možnost v sále bílinských hudebních slavností po-
tkat s ředitelem ZUŠ Jiřím Kopou, jeho pedagogy Veronikou Duchosla-
vovou či Jiřím Bidermanem a desítkami žáků ZUŠ

Detailní pohled na dětský sbor ZUŠ při společném vystoupení s mistrem 
Jaroslavem Svěceným
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Pěvecký a hudební soubor bílinského Gymnázia vedený profesorem Ji-
řím Novým se v letošním roce představil divákům Městského divadla ve 
dvou formacích. Zkušení „matadoři“ večera Belinensis vystoupili v pís-
ních „Motýl učenlivý“ a „Vypůjčený byt“, zatímco nejmladší gymnazisté 
se představili v písni „Zlatovláska“.

K vrcholům posledních tří ročníků Belinensis bezesporu patří nádherné 
duety sopranistky Pavlíny Senič a tenoristy, skvělého muzikálového zpě-
váka a pedagoga Ježkovy konzervatoře Josefa Štágra. Společně potěšili 
nádhernými skladbami Con te partiro a Barcelona.

Pavlínu Senič v letošním roce doprovázela klavíristka Lada Jirásková 
Bartošová, sólistka Státní opery Praha. Tato přední česká klavíristka má 
za sebou řadu úspěchů z tuzemských i zahraničních soutěží. V roce 1994 
dosáhla na mezinárodním festivalu v Londýně absolutního vítězství v só-
lové hře na klavír. Do své koncertní činnosti zahrnuje recitály i koncer-
ty, při kterých s úspěchem reprezentuje ČR v rámci evropských i světo-
vých turné.

Tradičním vystupujícím je komorní pěvecký sbor Schola Viva Bilinensis 
pod vedením sbormistra Jana Maryška, který potěšil velmi zajímavou in-
terpretací světových hitů skupiny Beatles „Michelle“ a „Yellow Subma-
rine“ v aranžmá ředitele ZUŠ v Bílině, pana Jiřího Kopy.

Obrovská energie byla cítit ze společného vystoupení kolegů ze skupiny 
Neřež, zpěváků a multiinstrumentalistů Ravena a Zdeňka Vřešťála, zpě-
vačky Stefany Ruso, rockové skupiny Exit ze Základní umělecké školy a 
romského dětského sboru Základní školy praktické.

Milým překvapením byla závěrečná skladba v podání Zdeňka Vřešťála, 
skupiny Exit ze ZUŠ, sboru Základní umělecké školy v Bílině a romského 
dětského sboru Základní školy praktické, k nimž se připojili také diváci v 
sále. Jedinou skladbu tak najednou zpívalo více než 400 interpretů.

Fotoreportáž připravili Alena. Tučímová,
Václav Weber, Magdalena Rendlová
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Kulturní Kulturní 
servisservis POZVÁNKA

DO DIGITÁLNÍHO KINA
V pátek 23. listopadu 2007 uvede 
Digitální v městském divadle fran-
couzský thriller NIKOMU TO 
NEŘÍKEJ od 18:00.
Co všechno se stane, když otevřete 
jeden anonymní e-mail?

Margot byla brutálně zavražděna 
sériovým vrahem. Její muž Alex 
je z této tragické události nemůže 
dlouho vzpamatovat a uzavírá se 
do svých vzpomínek. Po osmi le-
tech dostane anonymní e-mail. Po 
jeho otevření uvidí tvář ženy sto-
jící uprostřed davu. Záběr je nato-
čený v reálném čase a trvá jen ně-
kolik vteřin, Alex přesto její tvář 
okamžitě pozná. Je to Margot...
Guillaume Canet ve svém druhém 
celovečerním fi lmu vychází z li-
terární předlohy Harlana Robena. 
Zachycuje v něm pocity a vnitřní 
krizi člověka, jenž je vtažen do zá-
hadného světa polopravd, který mu 
však neustále uniká. Alex se nedo-
káže vymanit z idylických vzpo-
mínek na šťastnou minulost. Mož-
ná právě v nich je ale ukryt klíč k 
tajemství... To vše na pozadí napí-
navého kriminálního příběh. 
 Zdroj Palace Cinemas

POZOR ZMĚNA
Od měsíce ledna 2008 dojde ke 
změně promítacích dnů v obou 
našich kinech. Promítání v digi-
tálním kině v Městském divadle 
bude každou středu a promítání v 
kině Hvězda bude každý čtvrtek a 
pátek. Začátky fi lmových předsta-
vení budou v obou kinech od 18 
hodin. Pro zatraktivnění promítá-
ní v digitálním kině budeme kaž-
dý měsíc promítat fi lmy s určitou 
tématikou, nebo žánrem. Diváci se 
tak mohou těšit na „Měsíc s čes-
kou komedií“, kde promítneme 
například Obsluhoval jsem anglic-
kého krále, Jára Cimrman ležící,-
spící, Vrať se do hrobu, dále pak to 
bude téma „Měsíc válečných fi l-
mů“ s fi lmy Můj vůdce – skuteč-
nost o A. Hitlerovi, Životy těch 
druhých, Atentát nebo Poslední 
vlak. Dále připravujeme téma hu-
debních fi lmů.
Připravují se i pohádky v digitál-
ním kině, jelikož jsou již k dostá-
ní některé oblíbené pohádky na di-

gitálních nosičích na veřejné pro-
mítání. 

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Českou komedii GYMPL uvede 
kino HVĚZDA ve sředu 5. prosince 
a ve čtvrtek 6. prosince od 18.00 h.
Pedantický fyzikář (Mi-
lan Šteindler), strnulý češtinář 
(Jiří Schmitzer), jalový tělocvi-
kář (Martin Zbrožek), ekologic-
ký učitel výtvarky (Tomáš Mato-
noha), mondénní ředitelka ško-
ly (Eva Holubová) a další kantoři 
dle svých představ formují nebo-
hé studenty na poněkud zkostna-
tělém gymnáziu. A tak máloko-
ho studium opravdu baví a zají-
má. Petr (Tomáš Vorel jr.) a Mi-

chal (Jiří Mádl) do školy raději ne-
chodí a když tam náhodou zavítají, 
tak celé hodiny prospí, neboť po 
nocích stříkají graffi ti. To je to je-
diné, co je kromě holek skutečně 
baví. Nebezpečné výpravy na stře-
chy domů, ilegální pronikání do 
útrob metra, dramatické lezení na 
komín… Napětí, riziko dopadení a 
honičky s policií jsou opravdové, 
zábavné i kruté. A tak není divu, 
že se jejich bezradní rodiče (Zu-
zana Bydžovská, Tomáš Hanák, 
Jan Kraus, Ivana Chýlková) věčně 
stresují a občas se v zájmu dostu-
dování svých nezvedených potom-
ků spojí s profesory.
 Zdroj Palace Cinemas 
 

Kalendář na rok 2008
– historické pohlednice 

Bíliny

V Informačním centru na Míro-
vém náměstí v Bílině jsou již k 
prodeji kalendáře na rok 2008, ve 
kterém byly použity staré pohled-
nice města Bíliny. Pohlednice jsou 
barevné a každý, kdo si koupí ka-
lendář, může nahlédnout do histo-
rie města.

Výstavní síň má
nové označení

Výstavní síň U kostela má nové 
označení, které vyrobil pro Kultur-
ní centrum Kaskáda bílinský umě-
lecký kovář pan Zdeněk Bína. Ce-
dule tak pomůže přespolním ná-
vštěvníkům „objevit“ naší výstav-
ní síň a navštívit některou z vý-
stav.
 Petr Mácha

ANKETA
KC Kaskáda vyhlašuje anketu 

„ZVOLTE SI
KAPELU 2008“

„Chtěli bychom tak reagovat na 
kritiku od příznivců koncertů, 
kteří nám vyčítají, že do Bíliny 
zveme nezajímavé hudební ka-
pely. Dáváme jim takto možnost 
zvolit si kapelu, kterou by v Bíli-
ně chtěli vidět,“ uvedl Petr Má-
cha pověřený řízením KC Kas-
káda. 

 

Návrhy můžete zanechat v Info-
centru na Mírovém náměstí

v obálce s názvem

„Kapela 2008“
nebo posílat na e-mail
macha@kckaskada.cz
do 31. prosince 2007.

KC KASKÁDA INFORMUJE

KINO HVĚZDA
• Sobota 24. listopadu od 15. 00 h.

BROUČCI A BYLA ZIMA
Vstupné: 20,- Kč
• Středa 28. listopadu od 18. 00 h.
• Čtvrtek 29. listopadu od 18.00 h.

PROKLETÍ DOMU
SLUNEČNIC

USA. Thriller/Horor/Drama. Vstup-
né: 60,- Kč  Nevhodné do 12 let
• Středa 5. prosince od 18.00 h.
• Čtvrtek 6. prosince od 18.00 h.

GYMPL
ČR. Komedie.
Vstupné: 70,- Kč

    

DIGITÁLNÍ KINO
• Pátek 23. listopadu od 18. 00 h.

NIKOMU TO NEŘÍKEJ
Francie. Thriller.
Vstupné: 60,- kč Do 12 let ne-
vhodné
• Pátek 30. listopadu od 18. 00 h.
TEXASKÝ MASAKR MOTO-
ROVOU PILOU: POČÁTEK

USA. Horor. Vstupné: 60,- Kč. 
Nevhodné do 18 let.

    

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Čtvrtek 6. listopadu od 19.00 h.

LÁSKA JE LÁSKA
Hrají: Jan Revai, R. Štolpa...
Vstupné: 140,-, 100,- a 80,- Kč

        

KULTURNÍ DŮM
FONTÁNA

• Pátek 23. listopadu od 18. 00 h.
DEN SPORTOVCŮ

Vyhlášení nejlepších sportovců 
města Bíliny.
• Úterý 27. listopadu od 19. 00 h.

SUPER GRAND
TRAVESTY SHOW

Dvouhodinová Travesty show 
skupiny Královny noci
Vstupné: 50,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
• Od 25. 11. 2007 do 11. 1. 2008 
se koná výstava s názvem

ABSTRAKCE (Z) NÁS
Obrazy a fotografi e L. Husáko-
vé a M. Doležalové
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Od 1. 12. 2007 do 22. 1. 2008 se 
koná výstava s názvem

PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Historie perníkové formy, per-
níčky...

KLUBOVNA MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY

• Čtvrtek 22. listopadu od 18. 00 h.
JIŽNÍ AFRIKA Z KAPSKÉ-
HO MĚSTA DO NAMÍBIE  

2. část
Cestopisná přednáška Jarosla-
va Tišera.
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ROZSVÍCENÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMUVÁNOČNÍHO STROMU

Mírové náměstí v Bílině a okolní prostory 1. prosince 2007

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 16,00 hodin  - otevřena výstava PERNÍKOVÉ VÁNOCE 

Historické perníkářské formy, vytlačované perníčky,

ozdobené vánoční stromečky dětmi z bílinských MŠ a ZŠ. Vstupné: 10,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
17,00 hodin - BETLÉM – vánoční pohádka z Podkrkonoší pro děti s rodiči

Před zraky diváků se staví lidový betlém, který je zaplňován loutkami za zpěvu koled.

Hraje DIVADLO ŠUS Praha. Vstupné: 50,- Kč (děti do tří let zdarma)

KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA
17,30 hodin - VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍ HUDBY s japonskou zpěvačkou Yukiko Kinjo – soprán, 

Helena Hubená – fl étna, Alice Voborská - klavír Vstupné: 30,- Kč (děti do šesti let zdarma)

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ V BÍLINĚ
Program od 17,00 hodin  moderují: Světlana Nálepková a Petr Mácha           

 

PĚVECKÝ SBOR ZUŠ Bílina

- Vánoční koledy a písně dětského sboru  pod taktovkou sbormistra  Jiřího Bidrmana. 

ŽIVÝ BETLÉM

–  vystoupení žáků ZŠ při Biskupském gymnáziu Bohusudov, pod vedením ředitelky školy Mgr. Bu-

charové

Vystoupení Světlany Nálepkové

KOMOŘINKA - Zpěv pěveckého tělesa ZUŠ Bílina pod vedením Veroniky Duchoslavové.

Vystoupení Světlany Nálepkové

SCHOLA VIVA BILINENSIS - Vánoční koledy a písně v provedení pěveckého sboru dospělých 

 pod vedením Mgr. Jana Maryška.

v 19,00 hodin              

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Slavnostní OHŇOSTROJ s hudebními efekty

Součástí celého programu bude:

- prodej VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ DĚTÍ ze základních škol ve stáncích od 16,00 hodin

- stánky s občerstvením a vánočním zbožím
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Posláním kancelá e RE/MAX Vision na realitním trhu je "p ekonat o ekávání svých zákazník ".
Náš skv lý tým realitních poradc toto poslání napl uje svou každodenní pomocí klient m, kte í se na 
naši spole nost s d v rou obrátili.
My si d v ry vážíme.
Nejv tší odm nou je pro nás spokojený zákazník, který naše služby doporu í svým blízkým.

Zam ujeme se na budoucnost a budoucností jsou zákazníci, kte í se vrací.

Mírové nám stí 109 / 33
Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Czech 
Republic 
40001
Kancelá : 475 201 331
fax:475 201 346

RE/MAX prodává nejvíce realit na sv t .
Nabízíme kompletní realitní služby v prodeji a 
pronájmu všech druh nemovitostí.

Klademe d raz na maximální kvalitu práce našich maklé
a na dodržování etického kodexu spole nosti RE/MAX.

Rozši ujeme náš tým o kvalitní realitní maklé e pro 
Mostecko a Teplicko.
Své CV zasílejte na adresu : 
milan.vrsecky@remax-czech.cz

Váš osobní realitní maklé Vás bezpe n provede celým 
realitním obchodem.

Milan Vršecký
Realitní maklé – manažer týmu

Mobil: 731 618 492

milan.vrsecky@remax-czech.cz

Martina Müllerová
Realitní maklé

Mobil:739 486 431

martina.mullerova@remax-czech.cz

Jitka Procházková
Realitní maklé

Mobil:731 618 495

jitka.prochazkova@remax-czech.cz

Miroslav Civín
Realitní maklé

Mobil:739 500 523

miroslav.civin@remax-czech.cz

Jaroslava Chabrová
Realitní maklé

Mobil: 739 486 457 

jaroslava.chabrova@remax-czech.cz

INZERCE

Jeden z dalších zábavných po-
řadů, které připravila KC Kaská-
da v Městském divadle navštívil 
snad nejznámější sexuolog v ČR, 
MUDr. Radim Uzel.  Večer do-
provázela módní přehlídka, pří-
značná pro hosta, a to spodního 
prádla. Nutno dodat, že tento po-
řad se vydařil podstatně lépe než 
předchozí, kde byl hostem astro-
log. Organizátoři se zřejmě pou-
čili z předchozích chyb. Program 
byl lépe připraven a návštěvní-
ci se dobře bavili. Velkou záslu-
hu nese samozřejmě Radim Uzel, 
který je nejenom odborník na se-
xualitu, ale i zdatný řečník.

Tíhu moderátorského pos-

tu vzal na sebe Petr Mácha, kte-
rý ochotně dpověděl na několik 
otázek.

Jak se ti moderovalo?
Moderovalo se mi velice dobře, 

pan doktor Uzel mi sdělil, že by 
byl rád, kdybych  jeho pořad mo-
deroval asi půl hodiny před začát-
kem pořadu. Neměl jsem samo-
zřejmě nic připraveného, tak jsem 
celý pořad improvizoval.

Jaká byla atmosféra a kladli 
diváci otázky?

Atmosféra si myslím byla per-
fektní. Radim Uzel je veliký pro-
fesionál a z publika bylo cítit, že 
se skvěle baví. Také díky tomu 

pořad netrval původních 90 mi-
nut, ale více jak dvě hodiny. Di-
váci měli možnost napsat otáz-
ky o přestávce a pan doktor Uzel 
všechny otázky přítomných divá-
ků perfektně zodpověděl.

Jak se ti líbila módní přehlíd-
ka?

Módní show spodního prádla 
byla velice příjemná záležitost v 
tomto pořadu. Myslím si, že i pro 
diváky to bylo atraktivní, jelikož 
se předvádělo jak prádlo dámské, 
tak pánské. Pokud máte dvě ho-
diny jen a jen poslouchat vyprá-
vění, přijde taková „oddychovka" 
vhod.

Byl o pořad zájem?
Je mi jasné, že na tyto pořady 

nebude chodit tolik návštěvníků 
jako na činohru. Já vždy oceňu-
ji pokud přijde na pořad více jak 
stovka diváků, a to se v tomto pří-
padě stalo, takže jsem spokojený.

 
Máte již nějaký nápad, koho 

pozvete příště?
Na jarní pořad připravuje-

me besedu s moderátorkou pořa-
du „Pošta pro Tebe“ Ester Janeč-
kovou a spisovatelkou Marií For-
máčkovou. Samozřejmě součástí 
programu bude módní přehlídka, 
tentokrát společenského oblečení.

 (lal)

Radim Uzel prodloužil  pořad

V závěru října  vyvrcho-
lil na naší škole projekt „ Ústec-
ký kraj“, jehož se účastnili žáci 
4. – 6. ročníku. V rámci projek-
tu si jednotlivé třídy vylosovaly  
nejvýznamnější města ústeckého 
regionu, do kterých pak podnikly  
své výpravy za poznáním kraje.

Jejich cílem bylo nashromáždit  
základní informace, zajímavosti a 
obrázky daného města. Ve středu 
24. října pak žáci  získané infor-
mace z výuky i exkurzí  písem-
ně a ústně zpracovali a připravi-
li pro ostatní prezentaci. Součás-
tí aktivit projektu byla i poznáva-
cí soutěž o ústeckém kraji. 

Věříme, že získané informa-
ce žáci využijí nejen v hodinách 
vlastivědy, zeměpisu a  občan-
ské výchovy,  ale  hlavně, že jim 
umožní lépe poznat  region,  ve 
kterém žijí.

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

Projekt
„Ústecký kraj“ 
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V uplynulých dnech dokončili 
žáci 7. a 8. ročníku projekt  „Moje 
duha – moje škola“, který byl za-
měřen na mediální výchovu a  od-
startoval dlouhodobý celoroční 
projekt nazvaný „Kronika školy“. 
Cílem je naučit žáky tvořit mediál-
ní sdělení, pracovat v realizačních 
týmech a naučit se pracovat s me-
diální technikou. Naše škola  je za-
pojena do projektu Promed = pro-
jektovým vyučováním k mediální 
výchově, který je podporován ESF 
a  do něhož je v ČR zapojeno de-
set základních škol. Více o projektu 
vám sdělí samotní žáci:

„ V uplynulých dnech jsme se 
zúčastnili projektu Moje duha – 

moje škola. Vytvořili jsme si odpo-
lední zprávy, které se zabývaly Bí-
linou, životem školy, sportem, ale 
i předpovědí počasí. Učili jsme se 
číst zprávy, stříhat video, vkládat 
znělky a reportáže, zkrátka praco-
vat s mediální technikou. Projek-
tu se zúčastnily  7. a 8. třídy. Moc 
se nám to líbilo a těšíme se na další 
práci v celoročním projektu „Kro-
nika školy“.

Petra Elischerová, Martina Kva-
pilová a Michal Hellinger  žáci 7.A

Jsme rádi, že se úvodní projekt 
žákům líbil a těšíme se již na dal-
ší  pokračování.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová
 zást. ředitelky ZŠ Lidická

Projekt mediální výchovy na ZŠ Lidická

Oproti permakultuře zde bude-
me potřebovat více stálých pra-
covních úkonů, času, vody a na-
lezneme i rizika monokultury. Na-
rozdíl od permakulturního přístu-
pu k zahradničení se na biozahra-
dě praktikují určité mechanické 
zásahy do půdy. Rytí se například 
provádí na jaře při 50% vlhkos-
ti půdy zapichováním rycími vid-
lemi s pohyby vpřed a vzad. Ten-
to postup se opakuje i v kolmém 
směru. Následně se půda pro pří-
pravu seťového lůžka prohrábne 
kopáčem a urovná hráběmi. Půda 
se neobrací! Má to smysl, protože 
o život nepřichází tolik užitečných 
půdních organismů-přirozených 
kypřičů půdy (bakterií a žížal ži-
jících dle druhu v různých hloub-
kách). V krajním případě při nad-
měrném utužení půdy je možno 
rýt i na podzim při 50% vlhkosti 
půdy, a to i klasicky rýčem. Mezi 
další operace patří známá okopáv-
ka motykou či hráběmi (nejlépe 
po dešti = přerušení půdních ka-
pilár = zachování vláhy; za vlh-
ka ráno, za sucha večer), hrůbko-
vání (přihrnování zeminy k rostli-
nám = podpora kořenového systé-
mu), jednocení, zalévání, nastýlka 
(mulčování), zapravování kom-
postu a zeleného hnojení do půdy 
a posilování rostlin (zákvasy). K 
potlačení plevelů použijeme me-
chanickou regulaci, pěstování ze-
leného hnojení a podsevu (např.
okolo keřů bobulovin jetel plazi-
vý), mulčování a včasné zkom-

postování plevelů před vysemeně-
ním (hlavně pěťour, ježatka, mer-
lík, laskavec). Plevel se semeny 
kompostujeme raději zvlášť, pou-
žít se potom dá k pohnojení trav-
natých ploch. Podzemní oddenky 
vytrvalých plevelů můžeme pou-
žít na zákvas.

 Zelené hnojení sejeme „naši-
roko“ (rozhozením a mírným za-
tlačením k povrchu půdy), na po-
čátku plného květu (kromě vikvo-
vitých a při včelaření) se rostli-
ny posekají, rozhodí se kompost 
nebo se povrch stříká zákvasem a 
zapraví se do půdy, nebo se použí-
vají jako mulč mezi řádky, popř. 
Kompostují. Na podzim se jako 
zelené hnojení seje ozimé žito a 
oz.vikev (takový záhon pak vyu-
žijeme pro pozdní plodiny - např.
rajčata a papriky), v létě (po skliz-

ni ranných zelenin a brambor) se-
jeme slunečnici, svazenku, pohan-
ku, hořčici, řepku, měsíček, star-
ší osivo a přebytky zelenin-salát, 
špenát, fazole, košťáloviny. V bi-
ozahradnictví (hlavně v ovocném 
sadu) je možné používat též prů-
myslová hnojiva, jako jsou mle-
té horniny - draselné soli s hoř-
číkem, mletý fosfát, mletý vápe-
nec atd.

 Samotná ochrana rostlin na bi-
ozahradě je zaměřena na využi-
tí přirozené odolnosti pěstova-
ných rostlin díky vysoké úživnos-
ti půdy a kromě rozšiřování biodi-
verzity, pěstování zeleného hno-
jení, případně používání lapačů a 
pachových strašáků se zde vyrábí 
posilovací postřiky a zálivky. Zá-
kvas (jíchu) vyrobíme louhová-
ním určitých rostlin (kopřiva, kos-

tival, přeslička, kapraď, česnek, 
zelí nebo smetanka) ve vodě za 
občasného promíchání. Za teplé-
ho počasí trvá tato procedura 10-
12 dní. Odvar vyrobíme namoče-
ním rostliny na 24 hodin do stu-
dené vody a druhý den 30 minut 
povaříme. Odvar se před použi-
tím ředí vodou a pro jeho přípravu 
si vybereme přesličku, rebarboru, 
křen, či pelyněk. Výluh se připra-
ví zalitím rostliny vařící vodou a 
10-15 minut louhuje. K použití se 
též ředí. Používá se heřmánek, li-
chořeřišnice, česnek nebo mrkvo-
vá nať. K výrobě studeného vý-
luhu se použije nejlépe dešťová 
voda, ve které se nechá až 24 ho-
din louhovat kopřiva či řebříček. 
Nesmí začít kvasit.

 Jak a na co se který typ postři-
ku a zálivky (včetně druhu rost-
liny) používá by zde zabralo ješ-
tě mnoho místa, proto doporuču-
ji knihu Česká biozahrada, nebo 
mohu tyto informace zájemcům 
doložit v příloze po e-mailu.

 Pavel Rais
(e-mail: pavel.rais@seznam.cz) 

Biozahradnictví a permakultura

9.část: Biozahradní praktiky
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  Náměty, připomínky, zamyšlení...

Již několikrát jsme naše čtenáře 
upozorňovali na to, že na anonym-
ní dopisy nebudeme reagovat. Upo-
zornění stále platí, ale udělali jsme 
jednu vyjímku.

Do redakce přišel dopis, jak ji-
nak než anonymní, který nás upo-
zorňuje na nesprávné parkování s 
tím, proč si MěP nevšímá špatně 
zaparkovaných aut. Autor dopisu 
se pravděpodobně záměrně posta-
vil před vrata soukromého domu, s 
nepřehlédnutelným nápisem „Ne-
parkovat výjezd“. Vše vyfotil, dal 
do obálky a poslal. Ředitel MěP 
Marcel Špička vše vysvětlil takto: 
„Městští strážníci mimo jiné vyu-
žívají místních znalostí. Nebudou 
tedy pokutovat nebo dávat botičku 

tam, kde to není nutné. Inkrimino-
vané místo velice dobře znají a ví, 
že majitel domu u něhož stál pisa-
tel, nevlastní automobil a vrata ne-
používá. V jiných případech zasa-
hují.“

Tolik vysvětlení Městské policie. 
Zarážející je, ale jiná věc a to, proč 
se občané, kteří chtějí upozornit na 
nějaký nešvar nepodepíšou. Berou 
nám tak možnost problém opravdu 
řešit a získat více informací.

A jedna připomínka na závěr, už 
nežijeme v době, kdy lidé nesmě-
li nic kritizovat. Každý máme prá-
vo říct svůj názor a pokud si za ním 
stojím, nebát se ho podepsat. Nikdo 
proto nebude lustrován nebo sank-
cionován. (lal)

Anonymy stále v kurzu

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat poctivému nálezci,

který na poště 13. listopadu 2007 vrátil složenku 
i s obnosem na nájemné. Ještě jednou děkuji.

Elmrichová Božena
Bílina

MIKULÁŠSKÉ
Dům dětí a mládeže Bílina

středa 5. prosince 2007

PRO VEŘEJNOST
od 16:00 a 18:00 hod.

poplatek: 25,-Kč za balíček
vstupné: 25,-Kč (děti s balíčkem zdarma)

BALÍČKY PŘIJÍMÁME V RECEPCI DDM
5. PROSINCE od 10:00 do 16:00 hod.

Pohádkové besídky
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PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí

na personálním pracovišti 

Okresního ředitelství Policie ČR, Masarykova 1363,

415 96 Teplice

telefon kontakt – 974 439 402, 974 439 400

e-mail – rediteltp@mvcr.cz nebo pistp@mvcr.cz

podat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru.

Vedle této základní podmínky musí ještě splňovat následující

podmínky :

� Občanství České republiky

� Věk nad 18 let

� Bezúhonnost – prokazuje se opisem z evidence

 Rejstříku trestů (zajišťuje policie)

� Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

� Zdravotní, fyzickou, a osobní způsobilost k výkonu služby

 –  prokazuje v průběhu přijímacího řízení – zdravotní

  posudek policejního lékaře, testy tělesné zdatnosti,

  posudek psychologického vyšetření. Vyšetření si 

  zajišťuje PČR. 

� Není členem politické strany nebo politického hnutí

� Nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost

 a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických

 osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

V případě Vašeho vážného zájmu o služební poměr u Policie ČR kon-

taktujte nás na shora uvedených telefonních číslech,

napište nebo se osobně dostavte. 

Věříme, že Vaše volba bude tou správnou cestou jak naplnit svou před-

stavu o zajímavém, ale i společensky prospěšném zaměstnání.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní ředitelství Teplice, 
Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice

Vážený pane starosto, vážení spoluobčané,

v nedávné době jste se mohli v různých hromadných sdě-

lovacích prostředcích seznámit s výstupy společnosti Ipsos 

TAMBOR. Společnost Ipsos Tambor realizovala na zákla-

dě výběrového řízení pro Policejní prezidium ČR výzkum 

veřejného mínění „Spokojenost občanů s prací Policie“. 

Výzkum veřejného mínění byl proveden na rozsáhlém vzor-

ku 13800 respondentů v celé České republice a část respon-

dentů byla i z teplického regionu. Získané údaje jsou pro 

nás cenným materiálem a zdrojem informací, který nám 

může naznačit cestu, kterou se má Policie České republiky 

dále ubírat. Z výzkumu vyplynulo, že 64 % dotázaných oby-

vatel má zájem na zvýšení počtu pěších hlídek, 68 % oby-

vatel považuje práci u Policie České republiky za prestižní 

a 89 % za potřebnou. 

K tomu, abychom mohli naplnit potřeby a očekávání 

veřejnosti, musíme mít dostatek sil a prostředků. V současné 

době se potýkáme s velkou generační výměnou a bez dopl-

nění policistů do pořádkové, dopravní a kriminální policie 

budeme tyto potřeby veřejnosti pouze složitě naplňovat.

Naším cílem je zejména zvýšení počtu policistů v ulicích 

a zejména zkvalitnění obchůzkové služby policistou ve svě-

řeném úseku tak, aby každý občan mohl znát „svého“ poli-

cistu. Již nyní máte možnost se na stránkách Minister-

stva vnitra v sekci Policie seznámit s jednotlivými okrskáři 

a jejich úseky. K splnění tohoto cíle však potřebujeme dopl-

nit chybějící policisty, kteří možná právě chybí ve vaší obci.

Velice rád jsem proto uvítal možnost Vás informovat 

o našich cílech. Ještě raději bych ty z Vás, kteří naše povolá-

ní považujete za prestižní, uvítal mezi námi.

 S pozdravem
 Plk. Ing. Petr Sytař
 Ředitel OŘP Teplice

Kradl, ale útěk
se mu nezdařil

Zloděje zadržela ostraha v 
jednom z obchodů na sídlišti Za 
Chlumem. Pachatel odcizil pe-
něženku nepozorné zákaznici. 
Ostraha zloděje předávala stráž-
níkům MěP Bílina. V tom oka-
mžiku se pachatel dal na útěk. 
Chtěl naskočit do připravené-
ho auta. Bleskový zásah stráž-
níků mu však v útěku zabránil. 
Pachatel byl hlídkou MěP zadr-
žen a pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu byl předán Po-
licii ČR.

Vloupání mu 
nevyšlo

Toho dne, byli strážníci MěP 
Bílina vysláni na základě tele-
fonického oznámení do prostoru 
jedné z vilových lokalit v Bíli-

ně. Dle oznámení se mělo jednat 
o vloupání do rodinného domu. 
Hlídka na místě zjistila, že pa-
chatel do domu vnikl vyražený-
mi dveřmi. Strážníci dům pro-
hledali a v jedné z místností pa-
chatele zadrželi. Na místo byla 
přivolána hlídka PČR, která si 
celý případ převzala k dalšímu 
šetření.

Chtěl ujet za 
každou cenu

Při běžné kontrolní činnosti v 
centru města, bylo hlídkou MěP 
spatřeno osobní motorové vozi-
dlo, jehož řidič byl zcela zjev-
ně ovlivněn alkoholem, nebo ji-
nou návykovou látkou. Způsob 
jeho jízdy bezprostředně ohro-
žoval zdraví a život jeho, ale i 
ostatních účastníků silničního 
provozu. Strážníci proto vozi-
dlo zastavili. V okamžiku, kdy 
hlídka vystupovala, se zastave-
né vozidlo náhle vysokou rych-

lostí rozjelo a řidič hodlal hlíd-
ce ujet. Byl však dostižen, a aby 
se situace neopakovala i předjet. 
Řidič ale začal pro změnu cou-
vat. Tento manévr však nezvlá-
dl a byl služebním vozidlem za-
blokován. Důvod, pro který před 
strážníky ujížděl, byl zjištěn po-
sléze, kdy mu byly při orientač-
ní dechové zkoušce naměřeny 
téměř dvě promile alkoholu v 
krvi. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu byl řidič předán 
Policii ČR k provedení dalšího 
opatření. (JFK)

Z deníku Městské policie

Velmi úspěšný rok prožíva-
jí fotbaloví starší žáci z Bíliny. 
Poté co postoupili do krajské-
ho přeboru a po úspěchu v Su-
šici na Otava cupu, který vyhrá-
li, opět obsadili na podzimní čás-
ti nejvyšší příčku v nejvyšší sou-
těži kraje, když ztratili pouhých 
pět bodů za jednu prohru a jednu 
remízu. Po odchodu hráčů, kteří 
postup vykopali, panovaly mezi 
trenéry obavy, zda budou mít 
pro tuto soutěž dostatek kvalit-
ních hráčů. Pomocnou ruku po-
dali trenéři teplických žáků, když 
uvolnili několik hráčů do bílin-
ského družstva. A tak trenérům 
Záhradskému, Kindlovi, Čermá-
kovi a Veselému ubyla jedna vel-
ká starost. Náš dík patří zejmé-
na pánům Husákovi a Pintravovi 
i trenérům od ročníku 1993. Bí-
linští doufají, že spolupráce bude 
pokračovat i v jarní části a že se 
úspěšně popereme o historický 
úspěch v podobě postupu do di-
vize. 

Petra Slivoňová

STARŠÍ
ŽÁCI
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Dne 10. 11. 2007 se uskuteč-
nil pod záštitou starosty měs-
ta Bíliny Josefa Horáčka již 
IV.ročník turnaje neregistrova-
ných družstev  v ledním hoke-
ji O pohár starosty města Bíliny.  
V letošním roce se podařilo Mí-
rovi Slačíkovi zabezpečit účast 
šesti týmů včetně obhájce loň-
ského prvenství RADIA Most. 
Turnaj slavnostně zahájil  v do-
poledních hodinách ředitel tur-
naje Jiří Muller . Hrálo se systé-
mem každý s každým a to 2 x 15 
min. normálního času . Po celý 
den mohli diváci sledovat urput-
né boje neregistrovaných druž-
stev , ve kterých nastoupili  hrá-
či, kteří hokej opravdu hrají je-
nom pro zábavu . Celkovým ví-
tězem turnaje se stalo družstvo 
Gigant Teplice před družstvem 
AGC Chudeřice, Jatka Svinčice, 
RADIA Most, Výběru neregis-
trovaných Bílina a ADH Bílina.

Nejproduktivnějším hráčem 
turnaje byl vyhlášen Karel Kuk-
lík z AGC Chudeřice, cenu za 
nejlepšího golmana obdržel Čer-
ný David z Gigant Teplice, jako 
nejlepší obránce byl zvolen Če-
řovský Radek z Jatka Svinčice a 
cenu za nejlepšího útočníka ob-
držel Kopřiva Michal z ADH 
Bílina.

Jednotlivé ceny za umístění a 
ocenění předal na závěrečném 
vyhodnocení  turnaje pan staros-
ta města Josef Horáček.

Organizátoři turnaje chtě-
jí touto cestou poděkovat všem, 
kteří turnaj pomáhali zabezpe-
čit a to zejména Mirce Jirkov-
ské – duši ledního hokeje v Bí-
lině a Katce Žofkové za grafické 
zpracování upomínkových listů.  
Poděkování patří i společnosti 

ČEZ Ledvice a Městu Bílina  za 
upomínkové předměty, společ-
nosti  WAMP v.o.s. a paní Jany 
Kykalové  za poskytnuté občer-
stvení pro účastníky turnaje.

A jedna kuriozitka na závěr:
Hráč z ADH Bílina Petr No-

votný jako jediný z účastníků 
turnaje dokázal vstřelit v jed-
nom utkání  čistý hattrick. Bla-
hopřejeme! 

Povinnost splněna

V sobotu 17.11.2007 odjíždě-
lo  „A“ mužstvo HC DRACI Bí-

lina pod vedením svého trené-
ra Jiřího Hájka ke svému dal-
šímu utkání krajského přeboru 
do Marianských Lázní , kde na-
stoupilo proti HC Farmáři Trstě-
nice.  Mužstvo HC DRACI Bíli-
na, přestože nenastoupilo v nej-
silnější  sestavě, dokázalo vy-
soko zvítězit 14 : 1 (6:0, 3:0 a 
5:1). O góly se podělili hráči 
Šulc a Závada po 3, Lexa, Kou-

sek a Hauptvogl po 2 a Baumruk 
a Lhotka po 1 .

Tento týden v sobotu 
24.11.2007 opět jedou hráči „A“ 
HC DRACI Bílina za svým sou-
peřem a to tentokrát do Che-
bu. Na domácím ledě je může-
me přijít povzbudit až v neděli 
2.12. od 17,00 hod. kde nastoupí 
v derby proti HC Slovanu Lou-
ny. (lq)

Turnaj O pohár starosty města Bílina v ledním hokeji.

Běžecký areál Dlouhá louka již v provozu
Uplynulá zima přinesla do našich hor minimum sněhu, ale letos 

napadl sníh dokonce již s příchodem Martina. Pro příznivce běžec-
kého lyžování je přímo ideální Dlouhá louka u obce Osek. 

„Novou rolbou jsme upravili první okruh na Dlouhé louce kolem 
rozhledny na Vlčí hoře. Rolbu jsme zakoupili za 1,6 mi. Kč z dotace 
Ústeckého kraje, nadace ČEZ a měst Duchcov a Bílina. Připravené 
jsou stopy na klasiku a bruslení. Upravujeme běžecké okruhy Flaje a 
Vrch Tří pánů,“ uvedl Roman Fišer za Krušnohorský klub běžecké-
ho areálu Dlouhá louka.

Dlouhá louka patří mezi významné rekreační oblasti východní 
části Krušných hor. V zimě se zaměřuje na běžecké lyžování, v létě 
na pěší turistiku a cyklturistiku. (lal)

Vítězné mužstvo Gigant Teplice

Cenu za 2. místo předává starosta města kapitánovi mužstva AGC Chu-
deřice - Mírovi Slačíkovi.


