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 Zůstanou technické služby městu?  Výběrové řízení na MěÚ  Pozvánka na diskomaratón 
 Fyzika hrou  Přehled ordinačních hodin  HC Draci sbírají body  Volejbalisté v Německu bronzoví 

INZERCE 025/BZ

V měsíci lednu se již tradičně ko-

nají zápisy budoucích prvňáčků. 

Velký zájem rodičů zaznamenala 

také ZŠ Lidická, která musela stejně 

jako v loňském roce odmítnout ně-

které zapsané děti.

„Velmi se omlouvám všem dětem 

i rodičům, kteří od nás obdrželi ne-

gativní rozhodnutí o přijetí a jejichž  

přihlášky jsme zaslali na jinou školu 

podle přání rodičů. V září budeme 

otevírat dvě první třídy se 40 žáky,  

a tím bude naplněna kapacita naší 

školy na 100 %, proto již nebudeme 

vyhlašovat dodatečný zápis,“  sdělila 

ředitelka ZŠ Lidická Mgr. Bc. Ivana 

Svobodová.

Budoucí první třídy mají k dis-

pozici  vlastní interaktivní tabule 

napojené na internet, se kterými se 

během zápisu mohli seznámit nejen 

děti,  ale i jejich rodiče. V ostatních 

třídách využívají žáci  školy další 

čtyři interaktivní tabule, k nimž se  

podařilo zakoupit i veškeré interak-

tivní učebnice, které jsou v součas-

né době na našem trhu. Třídy, které 

nemají tyto tabule,  jsou vybaveny 

promítacími plátny a dataprojekto-

ry a veškeré učebny jsou napojeny 

na internet. Díky modernímu vyba-

vení se žáci během školní docházky 

naučí pracovat nejen na počítačích, 

ale také s veškerou mediální tech-

nikou a vytvářet vlastní prezentace 

a školní zpravodajství.

„Dovoluji si využít této příle-

žitosti a co nejsrdečněji pozvat 

rodiče, bývalé učitele, žáky i širo-

kou veřejnost na Den otevřených 

dveří, který se uskuteční v červ-

nu. Přesné datum včas oznámíme 

na našich webových stránkách 

a v regionálním tisku.Všem bu-

doucím prvňáčkům přeji, aby jim 

vydrželo nadšení a radost z po-

znávání nových věcí, a jejich ro-

dičům hodně trpělivosti,“ dodala 

ředitelka ZŠ Lidická. 

 (red)

Práce s interaktivní tabulí zaujala nejen děti, ale i rodiče.

Dětem se ve škole líbilo a už se těší do lavic. Foto: M. Sechovcová

ZŠ Lidická otevře v září dvě první třídyZŠ Lidická otevře v září dvě první třídy
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Josef DUNKA,
30 let, 
nezaměstnaný:
„Očekáváme i letos, 
že dcerka, která na-
vštěvuje třetí třídu  
přinese pěkné vysvěd-
čení. Učí se moc dob-
ře, ale i kdyby nosila 
domů i trojky, tak by-
chom to nehrotili. Za 
pěkné známky dostává 
maličkosti a za pěkné 
vysvědčení nějaký dá-
rek. Za špatnou znám-
ku ji netrestáme.“

Kamila JANDOVÁ, 
31 let, na mateřské 
dovolené:
„Myslím, že dcera 
přinese domů pěkné 
vysvědčení. Chodí do 
druhé třídy a stejně 
jako v loňském roce 
i letos na pololetí by 
měla mít samé pěkné 
známky. Zaslouží si 
dárek. Dcera si ho už 
také vybrala. Chtěla 
by koupit knihu.“

Eva VONDRÁKO-
VÁ, 49 let,
zahradnice:
„Nejmenší syn chodí 
ještě do školy a znám-
ky má celkem dobré. 
Jsou tam i nějaké 
trojky, ale je šikovný. 
Navíc moc rád spor-
tuje a hraje fotbal, 
za vysvědčení možná 
dostane nějaký dárek. 
Syna za špatné znám-
ky ale netrestám.“

Radka POKORNÁ, 
28 let, barmanka:
„Doma mám dva ško-
láky. Dceru a syna. 
Oba mi dělají velkou 
radost. Učí se dobře 
a za pěkné známky si 
zaslouží pochvalu nebo 
dárek. Počítám, že i le-
tos na pololetí dosta-
nou za vysvědčení opět 
nějakou pozornost. 
Sem tam za špatnou 
známku padne i trest, 
ale děti si známky vět-
šinou hned opraví.“

Věra LACHMA-
NOVÁ, 53 let, 
úřednice:
„Mé děti jsou už do-
spělé, ale vnoučata 
chodí do školy a vě-
řím, že všichni budou 
úspěšní a na pololet-
ním vysvědčení bu-
dou mít samé dobré 
známky. Za ně si vždy 
zaslouží od babičky 
pozornost.“ 

Ladislav ČERNÝ,
33 let, dělník:
„Máme doma dvě 
školačky. Obě dcery 
jsou v škole šikovné. 
Snaží se a za dobré 
známky jim s man-
želkou dáváme dárky. 
Za pěkné vysvědčení 
na ně tentokrát bude 
čekat určitě nějaké 
překvapení. Když při-
nesou špatnou znám-
ku, musí si ji napra-
vit, ale dcery jinak 
netrestáme.“ 

„Program podpory kultury a literár-
ní fond“ a „Program podpory zájmo-
vých a společenských organizací“ 
nahrazují bývalý Program podpory 
kultury. Změny nastaly v rozšíření 
okruhu žadatelů, termínech podá-
vání žádostí, formuláři a rozčlenění 
dotačního programu jen na kulturní 
akce a na další – zájmovou a spo-
lečenskou činnost. Největším roz-
dílem těchto grantových programů 
je termín podávání žádostí – termín 
není pevně stanoven, tzn. že žádosti 
mohou být podávány v průběhu ce-
lého roku. Přesto doporučuji, vzhle-
dem ke schvalovacím procesům 
podávat žádosti o dotaci cca 2 měsí-
ce před konáním akce!  Velmi často 
se také setkáváme s tím, že akce, na 
kterou žadatel fi nanční prostředky 
žádá, nebývá podrobněji rozepsána. 
Ze žádosti pak není vždy možné vy-
číst nejdůležitější údaje – kdy akce 
proběhne, kdo se na ní spolupodílí, 
výše vlastních nákladů atd.
Program podpory sportu zůstává 
i nadále rozčleněn na další granty 
– grant na činnost, odměna za re-
prezentaci města a grant na trenéra. 
O podmínkách grantu na trenéra 
byly sportovní organizace sezná-
meny na schůzce se sportovními or-
ganizacemi – tento systém podpory 

trenérů dětí a mládeže je vytvořen 
nově. V odměňování sportovců za 
významnou reprezentaci dochází 
ke změnám. Nejdůležitější změnou 
tohoto odměňování je podávání žá-
dostí o příspěvek v roce, ve kterém 
sportovec významného úspěchu 
dosáhl (dosud se podávaly žádosti 
za všechny úspěchy vždy jedenkrát 
za rok za celou organizaci). Dochá-
zí také ke změně v rozdělování pří-
spěvku – jednotlivé úspěchy byly 
ohodnoceny bodovým systémem. 
Od roku 2008 bude posuzován kaž-
dý úspěch sportovce nebo sportov-
ní skupiny samostatně. Upozorňuji, 
že žádat je možné o odměnu za 
významné a mimořádné úspěchy. 
Grant na činnost se i nadále odví-
jí od počtu členů organizace, byl 
zvýšen příspěvek na sportovce do 
19 ti let a příspěvek na sportovce 
nad 19 let byl nově rozdělen do 2 
skupin. S ohledem na tyto úpravy je 
nutné na žádosti rozlišit sportovce 
do 3 skupin. Před podáním žádosti 
Vám doporučuji pročíst si důkladně 
zásady pro rozdělování příspěvku, 
aby nemusela být žádost vrácena 
k doplnění. Žádost o příspěvek na 
činnost je nutné podat na odbor 
školství a kultury nejpozději do 
10. 2. 2008. 

Úplné znění podmínek a formuláře 
žádostí jsou zveřejněné na webo-
vých stránkách města Bíliny www.
bilina.cz v části Sport a kultura, 
popř. vám je sdělí pracovnice od-
boru školství a kultury Městského 

úřadu Bílina. Žádosti se odevzdá-
vají vč. povinných příloh na odbor 
školství a kultury, popř. na podatel-
nu Městského úřadu Bílina.
 V. Spurná
 odbor školství a kultury

Grantové programy města v roce 2008
V roce 2008 dochází ke změně v grantových programech. Na rozdíl 
od předchozích let jsou pro rok 2008 vypsány 3 grantové programy 
– Program podpory sportu, Program podpory kultury a literární 
fond a Program podpory zájmových a společenských organizací.

Jaké známky od dětí na vysvědčení očekáváte a dáváte jim za ně dárky nebo trestáte?

VZPOMÍNKA

Emilem Šlosarčíkem.
Obřad zesnulého se konal na zdejším hřbitově v obřadní síni za 
účasti delegace Ústřední hudby MV a čestnou stráží u katafalku. 
Přítomny byly delegace OV ČSBS Teplice, Městského úřadu 
v Bílině, členů ZO ČSBS a občanů města.
Bratr plk. Šlosarčík se v měsíci září 2007 dožil 91 let.
V tuto dobu jsme s ním ještě hovořili o jeho účasti
při osvobozování naší republiky, jeho nasazení
na západní frontu Anglie, Francie a Afriky.
Bratr podpl. Šlosarčík, nositel mnoha čestných vyznamenání,
které byly vyzdviženy pluk. Josefem Hasincem nad rakví
zesnulého, jeho podíl na osvobozování naší vlasti,
ale i následně na práci ZO ČSBS, byl podnětem pro poděkování 
za vše co pro to zesnulý vykonal. Bylo toho hodně dobrého. 
Proto budeme na něho  vždy rádi a s vděčností vzpomínat.
 Za ZO ČSBS v Bílině Vadlejch Václav, předseda

Dne 15. Ledna 2008 jsme se přišli 
rozloučit s naším členem
ZO ČSBS v Bílině bratrem
podplukovníkem v.v.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat jménem svým a mé rodiny za květinové dary 

a účast občanů Bíliny na posledním rozloučení s Emilem Šlosarčíkem.

 V. Šlosarčíková
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Střípky
z Bíliny

Důležitá telefonní čísla:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
150, 442 011 150
 RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA  155
 LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST 
BÍLINA 417 823 745
 POLICIE ČR   158
 POLICIE ČR V BÍLINĚ   
417823 333,417 823 161
 MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA   
417 810 999
 TELEFONNÍ CENTRUM 
SLUŽEB 800 123 456

Pražskou ulici čeká
nové značení

Odbor dopravy v Bílině obdržel 
dopis od ZŠ praktická, ve kterém 
upozorňuje na problematické pře-
cházení na přechodu pro chodce 
v ulici Pražská na křižovatce s ulicí 
Bořeňská. Jako řešení navrhovala 
škola umístění příčného prahu.

„Jelikož se jedná o silnici II. tří-
dy, nelze na ni umístit příčný práh. 
Žádost jsme zvážili a rozhodli se, 
že situaci budeme řešit 3D pře-
chodem, který řidiče zpomalí. 
Počítáme i s případným dozorem 
Městské policie,“ odpověděl ve-
doucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička.

Odbor dopravy čeká až budou 
hotové chodníky na Pražské ulici, 
aby mohl začít s novým značením. 
Například přechod pro chodce 
bude vyznačen již před vjezdem 
do Nerudovy ulice.

„Na levé straně Pražské ulice 
jsou již položeny kabely v zemi, 
ale pokládka chodníku ještě neza-
čala. Přitom fi rmy měly potřebná 
povolení již v loňském roce. Než 
budou hotové chodníky nemůžeme 
začít se značením komunikace,“ 
poznamenal Miroslav Jedlička.

Změna otevíracích hodin 
v krytém plaveckém bazénu
Pondělí 13.00 - 20.00
Úterý 13.00 - 20.00
Středa 13.00 - 20.00
Čtvrtek 13.00 - 20.00
Pátek 10.00 - 20.00
Sobota 10.00 - 20.00
Neděle 10.00 - 20.00

Případné změny jsou
vyvěšovány týden předem na 
plavecké hale nebo webových 

stránkách města Bíliny.

Uložila:
Tajemníkovi MěÚ pověřit odbor 

nemovitostí a investic, aby předložil 
náklady na případnou opravu střechy 
obřadní síně na hřbitově.

Tajemníkovi MěÚ stanovit koor-
dinátora v oblasti řízení odpadového 
hospodářství a zároveň zajistit plnění 
plánu odpadového hospodářství.   
 

Schvália:
Uzavření smlouvy o výpůjčce ne-

bytových prostor v budově Vrchlická 
č. p. 270 o výměře 467,64 m2, mezi 
městem Bílina a společností Muzeum 
Bílina o.p.s., s podmínkou umožnění 
vstupu a průchodu nájemci bytu uve-
deného domu, a s podmínkou hrazení 
služeb spojených s činností, s účinnos-
tí od 1. dubna 2008 na dobu neurčitou, 
za účelem využití jako muzeum a sídlo 
společnosti.  

Zařazení stavby obvodové zdi na roz-
hraní pozemku města Bíliny č. 47 a po-
zemku v majetku pí  Hany Novákové č. 
56, do plánu investic na r. 2008. 

Ukončení nájemní smlouvy s paní 
Jitkou Havlíkovou z pronájmu neby-
tových prostor Za Chlumem č. 820/33  
o výměře 56,28 m2 v I. NP – prodej 
dětského textilu, k datu 29. 2. 2008. 
Nebytový prostor bude zveřejněn 
k dalšímu pronájmu.  

Zveřejnění pronájmu nebytových 
prostor v objektu č. 9 v areálu býva-
lých kasáren. 

Rozdělení fi nančních prostředků vy-
členěných v rozpočtu města na lyžařské 
výcviky a školy v přírodě následovně 
– ZŠ Lidická 30.000,- Kč na lyžařský 
výcvik, ZŠ Aléská 170.000,- Kč na 
školu v přírodě, MŠ Síbova 25.000,- 
Kč, MŠ M. Švabinského 40.000,- Kč 
a MŠ Čapkova 12.000,- Kč na ozdrav-
né pobyty dětí. Zároveň schvaluje uza-
vření smlouvy s Gymnáziem Bílina 
o poskytnutí fi nančního příspěvku ve 
výši 23.000,- Kč na lyžařský výcvik. 

Přijetí sponzorského daru od pana 
Ladislava Levíka, pro Klub důchodců 
I, ve výši 5.000,- Kč. 

Přijetí peněžního daru od Mgr. Anny 
Spáčilové – Lékárna Salvia, pro Klub 
důchodců I, ve výši 5 000,-Kč.

Přijetí peněžního daru od Mgr. Mo-
niky Peterkové – Lékárna na Teplic-
kém Předměstí, pro Klub důchodců II, 
ve výši 5 000,- Kč. 

Vyvěšení tibetské vlajky na budovu 
městského úřadu dne 10. 3. 2008 u pří-
ležitosti 49. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci. 

Prodloužení termínu plnění usne-
sení , kterým bylo uloženo ředitelce 
Městských technických služeb Bílina 
předložit návrhy možného řešení vý-
stavby nové plavecké haly, do 27. 02. 
2008 s tím, že bude svolána schůzka za 
účasti vedoucího odboru nemovitostí 
a investic a vedení města za účelem 
projednání jednotlivých možností. 

Ruší:
Výběrové řízení na zakázku malého 

rozsahu dle Směrnice č. 04/2007 pro 
akci «Zpracování PD – Rekonstruk-
ce vnitřních rozvodů elektroinstalace 
v objektech HNsP v Bílině». 

Záměr výpůjčky tělocvičny v bývalé 
základní škole na Teplickém Předměs-
tí.

Záměr pronájmu nebytových prostor 
v Komenského ulici č. 38/12 o výměře 
61,50 m2 – levá strana I. NP  a o vý-
měře 91,38 m2 I. NP – bývalé prostory 
fi rmy J – D – M, tím, že místostarosta  
města  zajistí zabezpečení prostor pul-
tem centrální ochrany. 

Rozhodla:
Na základě zjištěných závad při kon-

trole pronajatého majetku na hřbitově, 
upozornit paní Hertu Zvolánkovou na 
odstranění zjištěného stavu nejpozději 
do 30. 4. 2008.  V opačném případě 
bude nájemní smlouva vypovězena 
a vypsáno výběrové řízení na nového 
nájemce.   

Vypsat výběrová řízení  na zakáz-
ku malého rozsahu dle Směrnice č. 
04/2007 – Pravidla pro přípravu a za-
dávání veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina, pro akce:

a) «Správa a údržba vodorovného 
dopravního značení na území města 
Bíliny na rok 2008»

b) «Správa a údržba svislého doprav-
ního značení na území města Bíliny na 
rok 2008»

c) „Navýšení hrázky jímky průsako-
vých vod na skládce Chotovenka“. 

Vypsat otevřené řízení na veřejnou 
zakázku pro akci „Obnova lázeňské-
ho parku Kyselka v Bílině – zásah do 
stromového patra“ dle ustanovení § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Zajištění výběrového říze-
ní zadává fi rmě EPP s. r. o. Roudnice 
nad Labem, s tím, že vedoucí odboru 
nemovitostí a investic předá této fi rmě 
podněty od členů rady města.

Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci «Restaurování sochy sv. 
Floriána a sv. Antonína Paduánského» 
dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII 
odst. 5, Restaurátorské sochařské škole 
AVU v Praze, s celkovými náklady ve 
výši 186 410,- Kč, jako specializova-
nou zakázku. 

Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Likvidace odpadních 
vod na skládce Chotovenka - havárie“ 
dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, čl. 
V odst. 2, fi rmě GUTRA s. r. o.  

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Dodávka a montáž 
sedaček na balkon Městského divadla“ 
dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu městem Bílina, čl. VIII 
odst. 5, fi rmě HOKO-VH s. r. o., Vlč-
nov., jako specializovanou zakázku.  
Pověřila:

Pana Pecháčka M. spoluprací při 
dořešení sanace skládky  Chotovenka 
– jímky průsakových vod.

Projednala a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit:

Účast města Bíliny v programu pre-
vence kriminality na rok 2008 s mini-
málním podílem města ve výši 20 % 
celkových nákladů. 

Uzavření smlouvy o podmínkách 
provozování Ambulantní pohotovostní 
péče v Bílině na rok 2008 mezi Měs-
tem Bílina a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou s.r.o. Bílina.  

Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace na zabezpečení Am-
bulantní pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina na rok 2008 mezi 
městem Bílina a Ústeckým krajem. 

Vzala na vědomí:
Informaci o plnění usnesení , kterým 

bylo tajemníkovi MěÚ uloženo pově-
řit odbor nemovitostí a investic jednat 
se společností Teplárenská a.s., Most 
– Komořany o poskytnutí slevy z ná-
kladů na ohřev vody v objektu SuNN 
677, Bílina. Další termín 12. 3. 2008. 

Informaci o jednání komise pro škol-
ství, kultury a sport dne 10. 12. 2007. 

Splnění usnesení, kterým bylo ta-
jemníkovi MěÚ uloženo zajistit plnění 
jednotlivých úkolů Plánu odpadového 
hospodářství města Bíliny.

Informaci starosty města ohledně 
černé skládky v areálu Viamontu v Bí-
lině. 

Informaci ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina a člena rady 
města pana Milana Pecháčka o součas-
né situaci na skládce Chotovenka.

Zánik členství Ing. Michala Beňáka 
v lázeňské komisi a v dozorčí radě 
TERRA NATURA, z důvodu úmrtí 
dne 9.1. 2008. 

Děkovný dopis PhDr. Jiří Vopršala 
ze společnosti IMA Production s. r. o. 
týkající se předvánoční akce „Krásné 
třpytivé Vánoce“ pro společnost Ško-
da Auto v Bílině. 

Žádost MUDr. Pavla Kasala o fi -
nanční příspěvek na zakoupení nového 
přístrojového vybavení ordinace pro 
gynekologii a porodnictví Gyneka s. 
r. o., s tím, že tajemník MěÚ prověří 
u Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže, zda by se v případě poskytnutí 
fi nančního příspěvku nejednalo o ne-
dovolenou podporu. 

Informaci starosty města týkající se 
dalších jednání ohledně lázní Bílina 
Kyselka. 

 Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze 

seznámit na úřední desce MěÚ Bíli-
na nebo v sekretariátu starosty města  

a dále i na www.bilina.cz.

Rada města na své 2. schůzi
konané dne 23. 1. 2008 mimo jiné:
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Jak se na celou věc dívá ředitelka 

MTSB

Ing. Olga Roučková?
„V každém pří-

padě jsem pro za-

chování Městských 

technických služeb. 

Jestli MTSB zůsta-

nou příspěvkovou 

organizací či jinou 

obchodní společností to už je jedno, 

ale každopádně pokud mohu říci 

svůj názor, tak MTSB by měly zůstat 

pod městem. Město má jednu  velkou 

výhodu,  a to že na každý problém, 

který ve městě nastane ať již vichřice, 

povodně, náledí, sněhová kalamita  aj. 

jsou tu MTSB a operativně vše v rám-

ci svých možností  řeší. Dále bych 

chtěla upozornit na to, že Bílina patří 

do regionu s největší nezaměstnanos-

tí. Můžeme  zhodnotit například rok 

2007.  V loňském roce jsme zaměstná-

vali 118 lidí,  z toho zhruba 2/3 mají  

základní vzdělání. Vhledem k dosaže-

nému vzdělání a nabízeným profesím 

je možné zaměstnat i větší část rom-

ské menšiny. Vezmeme  tedy v úvahu 

skutečnost  roku  2007. Z městského 

rozpočtu jsme vyčerpali 50,966 mil. 

Kč.  Rekreační zařízení (koupaliště 

Kyselka, autokempink, plavecká hala, 

zimní stadion, zelená hala, teniso-

vé dvorce,) nás stály 13,134 mil. Kč. 

Veřejné osvětlení (el. energie celého 

města, semafory, vánoční výzdoba 

aj.) nás stálo 4,165 mil. Kč. Sběrný 

dvůr, který se otevřel hlavně kvůli ob-

čanům Bíliny a má kladnou odezvu 

nás v loňském roce stál 1,531mil. Kč. 

V této částce jsou zahrnuty i likvidace 

černých skládek. Město má dvě staré 

zrekultivované  skládky,  o které se 

musí 30 let starat, ty spolknou zhruba 

0,2 mil. Kč (chemické odběry skládko-

vé vody, monitoringy, aj.).  Kasárna, 

které  sice město dostalo zadarmo, ale 

jejich údržba, ostraha  nás ročně stojí  

zhruba 0,8 mil. Kč. Všechna tato zaří-

zení jsou ztrátová, stála město 19,829 

mil. Kč, ale slouží občanům k relaxa-

ci nebo je tady povinnost ze zákona 

a město se musí o tyto zátěže starat. 

Dále upozorňuji na to, že město by 

mělo od občanů vybrat zhruba 7,5 

mil. Kč poplatků za svoz odpadu, kte-

ré by měly spadnout do rozpočtu svo-

zové fi rmy (MTSB). Pokud od 50,966 

mil. Kč odečteme ztrátová rekreační  

zařízení, vybranou částku poplatků, 

zátěže, které spadly na město,  dosta-

neme se k částce 23,637mil. Kč. A mo-

hu s čistým svědomím  říci, že to je 

skutečná částka, která zahrnuje svoz 

odpadu, čištění města, komunikace 

a veřejnou zeleň.  Pro srovnání můžu 

uvést, že město Duchcov má zhruba 

9 tis. obyvatel a město dotuje jejich  

technické služby roční částkou zhruba 

20 mil. Kč. A jen poslední větu, sou-

kromé fi rmy budou vždy mít zájem 

jen o lukrativní části města, ztrátová 

zařízení zůstanou vždy ve městě.“

Jak se na budoucnost technických 

služeb dívají  Ti, kteří o nich budou 

rozhodovat? Oslovili jsme lídry bí-

linských politických stran a hnutí, 

a zeptali se na jejich názor. Z šesti 

politických stran odpověděli pouze 

tři, a to za KSČM Oldřich Bube-

níček, za LiRU Michal Mlej a SNK 

Ing. František Poživil.

 Například ve volebním programu 

bílinské ČSSD v bodě 16. doslova  

stojí „Ponechat technické služby 

v majetku města“, ovšem jejich lídr 

Milan Pecháček se k této otázce ne-

vyjádřil. Stejně tak Josef Horáček za 

Hnutí nezávislých za harmonický 

rozvoj obcí  měst a Roman Šebek za 

ODS.  

Michal Mlej (LiRA)
„Městské technic-

ké služby bych rád 

do budoucna viděl 

jako soukromou 

společnost se stopro-

centním či většino-

vým podílem města, poněvadž pří-

spěvkové organizace, kterými jsou 

právě naše MěTS, patří minulosti. 

Příspěvkové organizace (mimo škol) 

považuji za jakýsi přežitek sloužící 

pouze k neprůhlednosti účetnic-

tví a stávají se tak nástrojem, jak 

vytáhnout z městského rozpočtu 

pokud možno co nejvyšší příspě-

vek. V současné době dotuje město 

MěTS částkou, která se blíží 60. mil. 

Kč, což je čtvrtina rozpočtu města 

a já bych raději část těchto peněz 

viděl proinvestovanou jiným způso-

bem.  Jako vhodný příklad lze uvést 

hospodaření kempu na Kyselce, na 

kterém MěTS prodělají ročně ně-

kolik set tisíc a z bílinského kempu 

se tak stává jediný prodělečný kemp 

v ČR.   S kolegou Mgr. Johannou 

jsme již navštívili chomutovský ma-

gistrát a paní náměstkyni Vaňho-

vou, která s tamními technickými 

službami řeší obdobný problém, 

s žádostí o poskytnutí podrobněj-

ších informací o reorganizaci spo-

lečnosti. Vzhledem k tomu, že tento 

krok je velmi závažný a náročný, je 

potřeba nechat si zpracovat nezá-

vislou ekonomickou analýzu, která 

doporučí postup a tím se řídit. Přál 

bych si, aby se toto událo nejpozději 

do konce tohoto volebního období, 

nejlépe letos.“

Oldřich BUBENÍČEK (KSČM)
„MTSB patří mezi 

významné organizace 

města a podle toho by 

se k nim mělo přistu-

povat.  Zařízení města 

má v porovnání s na-

smlouvanou fi rmou velkou výhodu 

v operativnosti. To že máme v rámci 

možností město čisté, je zásluhou 

pracovníků této organizace a hlavně 

žen, které každé ráno provádějí úklid 

od centra do sídlišť. Ony již nemohou 

za to, že občané také dokážou během 

několika hodin po jejich odchodu vy-

tvořit z okolí domů smetiště. Význam 

vlastní organizace vyniká i při pořá-

dání různých akcí na náměstí, kde 

prakticky hned po skončení začínají 

s úklidem. A nesmíme zapomenout 

ani na to, že zaměstnávají řadu lidí se 

základním vzděláním, kteří se těžko 

prosazují na trhu práce a také ve spo-

lupráci s úřadem práce nezaměstnané 

na veřejně prospěšné práce.  Proto i do 

budoucna by měly MTSB modernizo-

vat a zůstat organizací města.“ 

Ing. František Poživil (SNK)
„Tuto věc vidím 

a chápu jako schop-

nost udělat a zajistit 

co nejvíce práce za co 

nejméně peněz, neboť 

investorem a zákaz-

níkem je samo město. Je otázkou, zda 

vedení radnice vyvíjí dostatečný tlak 

na vedení této instituce, aby se touto 

základní otázkou zabývalo. Domní-

vám se, že prostředky vynakládané 

do MTS, hospodárně využity nejsou 

a najdou se černé díry kam vynalože-

né prostředky mizí. Budoucnost tedy 

vidím v zefektivnění vynaložených 

peněz do této instituce. Další otáz-

kou je kvalita poskytovaných služeb, 

která závisí od pohotovosti, kvalitě 

samotné práce a funkčnosti systému. 

Zde si myslím, že již došlo k značným 

pokrokům a to díky koupi nové tech-

niky a změně pracovní morálky všeo-

becně.Ovšem třeba ulice Studenská je 

již nějakou dobu bez 8 uličních lamp. 

Otázkou je privatizace těchto služeb, 

zde si nemyslím, že by byla k dobru, 

vzpomeňme si na  privatizaci plyná-

ren, pivovarů, kde došlo k nárůstu cen 

za monopolní služby.“

Jaká bude  budoucnost bílinských technických služeb?
V poslední době se začíná spekulovat o budoucnosti Městských 

technických služeb v Bílině. Okolní města jako například Teplice, 

Osek, Dubí využívají ke svozu odpadu a úklidu v ulicích soukromé 

fi rmy. Některá města jako např. Litvínov se naopak vrací k původní-

mu modelu tzn.  dostat  městské technické služby pod správu města. 

Jedná se hlavně o úklid ve městě a svoz odpadu. Lidí na úklid je málo
Z poslední ankety jasně vyply-

nulo, že obyvatelé okrajových 
částí města Bíliny jsou nespoko-
jeni s úklidem komunikací, a to 
hlavně v zimním období.

„Problém je hlavně ten, že 
v zimním období máme pouze 5 
zaměstnanců, kteří uklízí měs-
to. Dva sbírají injekční sety a na 
úklid celého města jsou tři metař-
ky. Když napadne sníh, tak to co 
se zvládne přes noc, uklízí naši 
metaři. Pokud dojde ke kalamitní 
situaci, tak uklízí všichni zaměst-
nanci z ostatních středisek. Jinak 
je vydán pokyn, jakým způsobem 
se řeší kalamitní situace. MTSB 
mají k dispozici dva velké sypače 
a dně malé Multikáry. Přednost 
mají hlavní trasy a chodníky, kte-
ré lze projet Multikárou. Ostatní 
chodníky, jelikož jsou úzké se musí 
sypat ručně a to samozřejmě zdr-
žuje. Není v našich silách, aby v 6 
hod. ráno byla celá Bílina uklize-
ná,“ vysvětlila problém Ing. Olga 
Roučková.

Multikáry někdy také nemohou 
vjet na chodník, protože veřej-
né osvětlení je vsazeno přímo do 
chodníku. V loňském roce zakou-
pilo město speciální vůz na čištění 
chodníků, bohužel se může použít 
pouze tam, kde jsou chodníky do-
statečně široké. Užší, nestandartní 
chodníky se pokládají pravděpo-
dobně z toho důvodu, že se jich 
udělá víc za  stejnou částku.

Občané mají strach
chodit po setmění ven

Na dalším setkání Místního akč-
ního týmu, který se zaměřuje na 
problémy soužití občanů různých 
národností na sídlištích se sešli 
zástupci Ekopolitiky, Městského 
úřadu, Městské policie a realitní 
agentury.

Přítomní diskutovali na čtyři 
hlavní témata: „Strach pohybo-
vat se po sídlišti večer a v noci“, 
Odliv bezproblémových rodin ze 
sídlišť /z Bíliny“, Lidé jsou situací 
znechuceni a odmítají komunika-
ci“, Pronajímání bytů nepřizpůso-
bivým občanům“.

„Oproti roku 2006 bylo zjištěno 
o 80% nárůst přestupků v Bílině. 
Jedná se hlavně o rušení noč-
ního klidu, narušování veřejné-
ho pořádku a nepořádku kolem 
popelnic. Městská policie nemá 
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pravomoce k zakročení proti pod-
napilým osobám. Bílina nemá zá-
chytnou  stanici což představuje 
další problém,“ uvedl zástupce 
ředitele MěP Karel Obracaník.
Jiná města jsou v horší situaci

Občané dávají vinu za současnou 
situaci také realitním kancelářím, 
které vlastní v Bílině byty. Podle 
majitele realitní kanceláře Petr-
žílky je problém spíše s vlastníky 
bytu než s nájemcem. „Snažíme se 
nové zájemce z řad přizpůsobivých 
občanů zvýhodňovat, ale moc se 
nám to nedaří. Renovujeme domy, 
aby se ze sídlišť nestala  ghetta.“

Rómský poradce Štefan Tomáš 
poznamenal, že podle jeho šetře-
ní, jsou na tom okolní města pod-
statně hůře.
Na vině je nedokonalá
legislativa

Největším problémem podle 
všech zúčastněných je nedokonalá 
legislativa. Města mají vůči nepři-
způsobivým občanům povinnosti, 
ale žádné pravomoce. Pokud se 
nezmění zákony, nic se k lepšímu 
nezmění. „Jediné co asi můžeme 
dělat je, snažit se o získání fi nanč-
ního grantu například na příměst-
ské tábory, který zabaví alespoň 
částečně nudící se mládež o prázd-
ninách,“ řekl Karel Müller.

Karel Obracaník mu však opo-
noval tím, že příměstské tábory 
využívají především malé děti 
a riziková mládež vůbec.

Na příští setkání MATU byla vy-
brána témata „Strach chodit venku 
večer po sídlištích“ a „Odliv bez-
problémových rodin z města“. 

Jak probíhá výběrové 
řízení na pracovní místa 
MěÚ v Bílině

Městský úřad Bílina vyhlásil 
výběrové řízení na obsazení pozi-
ce „Občanské průkazy, cestovní 
doklady II.“. O místo byl takový 
zájem, že se přihlásilo celkem 38 
uchazečů.  K samotnému testu se 
jich dostavilo 33.

„Uchazečky nebyly jen z Bíliny, 
ale z Teplic a Duchcova. Pokud se 
přihlásí tak velké množství uchaze-
čů, řešíme to dotazníkem. V dotaz-
níku jsou otázky ze znalostí, které se 
netýkají jen Občanských průkazů, 
ale všeobecných znalostí  samo-
správy Městského úřadu,“ uvedl ta-
jemník MěÚ v Bílině Ing. Ladislav 
Kvěch.

Informace Finančního úřadu v Bílině pro poplatníky daně z nemovitostí 
- změny pro r. 2008

Na základě obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 06/2007 o sazbě daně z nemovitostí, která nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2008 a která zcela ruší obecně závaznou vyhlášku č. 14/1995 se:

u pozemků -  základní sazba daně (dle §6/odst.4 Zákona č.338/92 Sb., o dani z nemovitostí, dále jen 
Zákon) ze stavebních pozemků v centru města, na Teplickém Předměstí a Pražském Před-
městí násobí koefi cientem 2,5 (dříve 2,0)

 - u ostatních částí města se použije koefi cient 2,0 (beze změn)

u staveb -  se základní sazba daně (dle §11/odst.3 Zákona), u obytných domů, u ostatních staveb 
tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových 
prostor v centru města, na Teplickém (včetně Sídliště Za Chlumem, Panelového Sídliště, 
SUNN a SHD) a Pražském Předměstí (Sídliště Pražské Předměstí I.) násobí koefi cientem 
2,5 (byty dříve 2,0)

 - u ostatních částí města se použije koefi cient 2,0 (beze změn)
 -  dále se základní sazba u staveb pro individuální rekreaci, rodinných domů využívaných pro 

individuální rekreaci, garáží vystavěných odděleně od obytných domů, u samostatných ne-
bytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí stavebního úřadů jako garáže, u sta-
veb pro podnikatelskou činnost a u nebytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí 
stavebního úřadu k podnikatelské činnosti na celém území města násobí koefi cientem 1,5 
(beze změn)

Dále Finanční úřad v Bílině upozorňuje, že došlo i ke změnám daně z nemovitostí novelou Zákona. Dle §6/odst.
4 a dle §11/odst. 3 se mění koefi cient, kterým se násobí základní sazba daně, v obcích do 1000 obyvatel na 1,0.

Změna se týká obcí Lukov (Lukov, Štěpánov), Měrunice (Měrunice, Žichov), které měly původně koefi cient 0,3 a obce Led-
vice, která měla koefi cient 0,6. 

Obce přidružené k obci Hrobčice (v katastrech Červený Újezd, Chouč, Kučlín, Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín, Ra-
dovesice, Dřínek, Hetov ) si pro tento rok ponechávají koefi cient 0,3, s výjimkou Hrobčic samotných, které mají koefi cient 1,0. 

 

Správce daně z nemovitostí provede na základě těchto změn přepočet daně z nemovitostí. Nová daňová povinnost bude 
oznámena hromadným předpisným seznamem, nikoliv jednotlivými platebními výměry.

Poplatník, kterého se přepočet daně z nemovitostí týká,  není v případě výše citovaných změn povinen podat nové daňové 
přiznání. Novou částku daně z nemovitostí sdělí správce daně poštovní poukázkou. 

Daň z nemovitostí, která nepřesahuje částku 5000 Kč, je splatná nejpozději do 31. 5. 2008. 
Finanční úřad doporučuje poplatníkům, kteří si uhrazují daňovou povinnost před tímto termínem, aby si po obdržení slo-

ženky překontrolovali výši rozdílu nově přepočtené a již uhrazené daně. Poplatník se rovněž může na rozdíl informovat na 
fi nančním úřadě, referátu majetkových daní.

Veškeré další nejasnosti, týkající se majetkových daní, může poplatník projednat se správci majetkových daní, popřípadě 
pověří písemně jinou osobu k projednání daňových záležitostí na fi nančním úřadě. Pro jednání v zastoupení je nutné, kromě 
občanského průkazu k prokázání totožnosti, mít i výše citovanou písemnou plnou moc k jednání v daňové záležitosti.

Městské technické služby Bílina
Teplická 899, 418 28 Bílina

„správce autokempinku a koupaliště„správce autokempinku a koupaliště
Kyselka, recepční + uklizečka“Kyselka, recepční + uklizečka“

vyhlašují výběrové řízení na funkci

„správce autokempinku a koupaliště„správce autokempinku a koupaliště
Kyselka, recepční + uklizečka“Kyselka, recepční + uklizečka“

(vhodné pro manželskou dvojici)
s nástupem od 1. 3. 2008 na dobu neurčitou

Kvalifi kační požadavky - správce:
► stupeň vzdělání – ÚSO, popř. vyučen jako chemik
► ŘP sk.“B“
► komunikativní znalost jednoho světového jazyka vítána
► požadujeme zkušenosti s řízením zaměstnanců
►  vysoké pracovní nasazení v letních měsících, pečlivost, spolehlivost, 

tvůrčí přístup

Kvalifi kační požadavky - recepční+uklizečka
► vyučena
► komunikativní znalost jednoho světového jazyka vítána
►  vysoké pracovní nasazení v letních měsících, pečlivost, spolehlivost

platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a vl. nařízení 564/2006 Sb.
Pro zájemce (manželskou dvojici) je zajištěno trvalé ubytování 

areálu koupaliště Kyselka

Písemné nabídky s profesním životopisem a dokladem  o nejvyšším 
ukončeném vzdělání přijímáme nejpozději do 31.1. 2008 na adrese:

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 28 Bílina
Výběrové řízení se bude konat dne 5. 2. 2008 v 9.00 hod.

Informace na tel. č. 417 821 234, 417 821 777

V minulosti jsme ze strany rodičů 
dětí, které navštěvují naše centrum 
zaznamenali významnou poptávku 
po nějaké formě výuky práce s po-

čítačem. „Chtěla bych se naučit na 
počítači, protože chci získat řidičák 
a všechny výukové programy jsou 
na počítači“, dozvěděli jsme se 

například od jedné z maminek. Na 
tento zájem jsme reagovali  podá-
ním úspěšně podpořeného projektu 
Nadace Vodafone.
V současné době probíhají v níz-
koprahovém centru kurzy s ná-
zvem „Počítačový king“. Projekt 
je určený nejen dětem a mládeži, 
ale i dospělým lidem, kteří v mi-
nulosti neuspěli  při hledání práce 
kvůli své počítačové negramotnosti 
nebo se chtějí v této oblasti zdoko-
nalit.  Kurz je určen začátečníkům 
a mírně pokročilým a je poskyto-
ván zdarma. Kurzy probíhají dva 
současně je proto možné docházet 
každou středu od 9:00 hod. do níz-
koprahového centra nebo se dohod-
nout na individuálním vzdělávání 
s pracovní poradkyní a to v době 
jejich konzultačních hodin (po-st, 
11-15 hod., www.pracovniporaden-
stvi.cz nebo volejte 739 220 245). 
Kurz bude probíhat až do září 2008. 
V případě, že bude úspěšný budeme 
usilovat o jeho prodloužení.
Je možné se přihlásit, kdykoliv 
v průběhu jeho trvání.
Na setkání s Vámi se těší
Jiří Kulich, nízkoprahové centrum 

Na Předměstí, Teplická 555,
418 01 Bílina.

Počítačové kurzy v nízkoprahovém centru
společnosti Člověk v tísni zdarma
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Střípky
z Bíliny

Ve dnech 11. - 12. 1. proběhlo 
v DDM již třetí setkání začínajících 
malých programátorů. Dohromady 

29 dětí z různých koutů Čech si 
mohlo porovnat své znalosti v pro-
gramování Baltíka. Páteční zadání 

jednoduchého příběhu umožňovalo 
dětem používat veškeré nástroje, 
které Baltík nabízí, hlavně kresle-
ní, skládání scény kde mohly plně 
využít i své fantazie. V sobotu už 
bylo nutné vyřešit úlohy přesně co 
nejkratším a nejefektivnějším způ-
sobem. Dalším nezanedbatelným 
kritériem je i přehlednost programu, 
které dělá všem dětem potíže. 

Porotu  tvořili chlapci z kroužků 
Baltíka, kteří už mají se soutěže-
mi zkušenosti a  často je vyhrávají 
- Jakub Černík, Tomáš Procházka 
a Lukáš Riedel. 

Protože jsme museli programovat 
na dvě skupiny, byl pro soutěžící 
připraven i další zajímavý program. 
V pátek večer děti závodily na auto-
dráze a v dílně leteckých modelářů 
si vyrobily jednoduché balzové há-
zelo. Během soboty si každý přes-
polní účastník vyrobil v dílně elek-
trotechniků jednoduchou blikačku.
 Eva Klasová

Kategorie mladších žáků (1-5. třída):

1. Tomáš Konečný (České Budějovice)
2. Václav Plavec (Bílina)
3. Anna Hernady (Praha)

3. ročník Podkrušnohorského setkání Baltíků

Karneval si užili i rodičeKarneval si užili i rodiče
V sobotu 12.1.08 v DDM 

proběhl Novoroční maškarní 
karneval. Sychravé odpoledne 
děti prožily v karnevalově vy-
zdobené tělocvičně. Dvouhodi-
nový program plný her, soutěží 
a tancování se dětem líbil. Do 
soutěžení se zapojily i mamin-
ky, což mě velice potěšilo. 
Masek bylo hodně a vybrat 
tu nejhezčí byl tvrdý oříšek. 
Ty nejhezčí masky si odnesly 
drobné dárky a všichni ostatní 
sladké odměny a hezky prožité 
odpoledne. (ryj)

Třetí místo si odnesl Jiří Charvát z Bíliny.

Děti se u soutěží velmi bavily Foto: V.Weber

Kategorie starších žáků (6.-9.tř.):

1. David Kuneš (Strakonice)
2. Jan Pavlosek (České Budějovice)
3. Jiří Charvát (Bílina) 

Hodnotné ceny pro děti daroval H.P.M. servis, Most a Mepatek software, Krupka. 

Výsledky 3. ročníku: 

Tento postup se provádí na zá-
kladě zákona o úřednících sa-
mosprávních celků a upravuje se 
v Zákonu č. 312/2002 Sb.

„Zákon řeší dva druhy výběru 
zaměstnanců pro obecní úřady. Za 
prvé je to Veřejná výzva, v tomto 
případě se nejedná o úředníky, ale 
zaměstnance samospráv a k poho-
vorům mohou být vyzváni na zákla-
dě profesních životopisů, referencí 
apod. V druhém výběrovém řízení 
se již jedná o úředníky a ti jsou po-
zváni k písemným testům a pohovo-
rům,“ vysvětlil tajemník MěÚ.

Test obsahoval celkem 25 otázek, 
které tvořily 3 oblasti a počet maxi-
málně dosažitelných bodů, byl 60.

„Podle mého názoru byly ucha-
zečky a jeden uchazeč velmi dobře 
připraveni. Nic nepodcenili a všich-
ni se snažili o maximální počet 
bodů. Vybráno bylo 5 uchazeček, 
které dostaly nejvyšší počet bodů 
a čeká je tzv. druhé kolo, kde musí 
prokázat znalosti na PC,“ zhodno-
til výběrové řízení vedoucí odboru 
vnitřních věcí Karel Bartl.

Konečné výsledky budou známy 
4. února.

PozvánkaPozvánka
Dům dětí a mládeže zve 
všechny děti a mládež na  

Diskomaraton,Diskomaraton,
který se koná v sobotu

9. února v tělocvičně DDM. 

Presence soutěžících je 
od 13.30 hodin a soutěž 
začíná od 14.00 hodin.
Děti budou rozděleny do 
dvou věkových skupin. 

Diskomaraton se skládá ze 
4 tanečních bloků po

50ti minutách.
Každý blok je věnován 
určitému stylu tance.
Startovné činí 50,- Kč 

a vstupné 10,- Kč. Přihlásit 
se můžete na recepci DDM. 

Těšíme se na Vás.

Statistika dopravních 
přestupků

Za rok 2007 zaznamenal odbor 
dopravy v Bílině 1 610 přestupků. 
Celkem bylo odečteno řidičům 
3 245 bodů a o celkový počet bodů 
přišlo 23 řidičů. Na pokutách bylo 
vybráno 2 336 400,- Kč a zadrže-
no bylo 37 řidičských průkazů.
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AŽ 5000 KČ
MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE!
Nechte vydělávat své auto, 
dům či plot. Udělejte z nich 

reklamní plochy.
Volejte kdykoliv

411 411 455

INZERCE 023/BZ

Dne 6. února 2008 se pan 

Karel BURKL,
bílinský rodák dožívá 

75 let.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti mu přeje
jeho žena Věra, dcera Dana s Jardou,
syn Milan s Ladou a vnoučata.

Blahopřejeme

S nápadem, jak si zpříjemnit 
jedno zimní pondělní odpoledne 
a spojit příjemné s užitečným, 
přišla kvarta bílinského gymnázia 
pod vedením paní profesorky Iva-
ny Hotové. Do školy pozvali ro-
diče, sourozence i kamarády, aby 
se s nimi podělili o své poznatky 

z tak „neoblíbeného“ předmětu 
jako je fyzika.

Kvartáni propojili svůj herecký 
talent s jinak „suchými“ fyzikál-
ní pokusy. V krátkých scénkách, 
uváděných moderátorskou dvojicí 
Markéta a Lada, ožívaly přírod-
ní zákony. K vidění byly pokusy 

ověřující existenci různých fyzi-
kálních jevů - jak dostat vejce do 
lahve bez použití násilí, jaké bar-
vy v sobě skrývá bílé světlo, jak 
roztančit krupici, co může způ-
sobit setrvačnost ?  V závěru pak 
prolétla učebnou téměř vesmírnou 
rychlostí raketa, která všem uká-
zala, že ani Newtonův zákon akce 
a reakce není jen teorie, kterou je 
nutné se nabifl ovat.

Ani obecenstvo nezůstalo stra-
nou, na všetečné dotazy účin-
kujících odpovídalo téměř vždy 
správně. Rodiče dokázali, že i oni 
si ještě něco z dob svého studia 
pamatují a sourozenci, kteří se 
s fyzikou ve škole ještě ani nese-
tkali, ukázali, že už spoustu věcí 
znají.

A pak, že je fyzika nuda!!!
M. Aulíková

Fyzika v praxi aneb kvarta v akci

Rozdělili jsme se na dvě sku-
piny. První skupina – studenti 
3.B a septimy odjeli 8.12., druhá 
skupina – studenti oktávy a 4.
B ve čtvrtek 13.12. Navštívili 
jsme Muzeum hygieny. Byli jsme 
nadšeni skleněným modelem člo-
věka, na kterém jsme si ověřili 
znalosti orgánů a naučili se jejich 
názvy v angličtině a němčině. 
V dalších sálech jsme si například 
vyzkoušeli, jak budeme vidět, sly-
šet a chodit v 80 letech. Ani dvě 
hodiny nám na prohlídku celého 
muzea nestačily. V jednu hodinu 
nás čekali naši přátelé z gymná-

zia v Dippoldiswalde a provedli 
nás po památkách v centru města. 
Obdivovali jsme znovupostavený 
kostel Die Frauenkirche, Sem-
perovu operu, Zwinger. Zájemci 
o umění navštívili obrazárnu. Na 
závěr zájezdu jsme se prošli po 
slavném vánočním trhu, ochutnali 
„bratwurst“ a za světel koloto-
čů a vánočního stromku opustili 
Drážďany.

Naše škola spolupracuje s Gym-
náziem v Dippoldiswalde už 12 let. 
Společně organizujeme výměnné 
pobyty, projekty, které se uskuteč-
nily v Jugendherberge ( mládež-
nických ubytovnách). V březnu 
tohoto roku odjede 15 studentů do 
Schmiedebergu a tam, jako už po 
tři roky, se rozdělí podle zájmů do 
různých kroužků. Budou např. va-
řit, skládat vlastní písničku, naučí 
se techniku graffi ti a budou sami 
pracovat s kamerou. Zájem našich 
studentů je tak velký, že těch 15 
míst nebude stačit. O tomto pro-
jektovém týdnu určitě dáme zase 
vědět. Studenti gymnázia

Děti z mateřské školky M. Švabinského byly příjemně překvapeny z vánoční-

ho dárku. Pod stromeček dostaly nejen hračky, ale i nový nábytek. Každý kdo 

bude mít zájem, může se přijít podívat nebo si pohrát. Všichni jsou vítáni.

 Děti a pracovnice MŠ.

Díky sponzorskému příspěvku
z městského úřadu jsme mohli
podniknout exkurzi do Drážďan. 

Pochop, mámo,  tady jde o rozklad barev…                     foto J. Veverka

Kvarta v čele s moderátorkami.  foto J. Veverka

Exkurze do Drážďan
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Kulturní
servis

KINO HVĚZDA
• čtvrtek 31. ledna od 18.00 h.

• pátek 1. února od 18.00 h.

TĚSNĚ VEDLE
USA. Komedie. Vstupné: 55,- Kč. 

Nevhodné do 12 let
    

• čtvrtek 7. února od 18.00 h.

• pátek 8. února od 18.00 h.

CHYŤTE DOKTORA
ČR. Komedie. Vstupné: 55,- Kč
    

• čtvrtek 14. února od 18.00 h.

• pátek 15. února od 18. 00 h.

VETŘELCI VS PREDÁTOR 2
USA. Sci-fi /Akční horor.

Vstupné: 60,- Kč. Nevh. do 15ti let
    

DIGITÁLNÍ KINO
MĚSÍC S VÁLEČNÝMI FILMY
• středa 6. února od 18. 00 hod.

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
SRN. Drama. Vstupné: 60,- Kč 

Nevhodné do 12ti let

• středa 13. února od 18. 00 hod.

MŮJ VŮDCE: SKUTEČNĚ 
SKUTEČNÁ SKUTEČNOST 

O ADOLFU HITLEROVI
SRN. Komedie. Vstupné: 60,- Kč

Nevhodné do 12ti let

MĚSTSKÉ DIVADLO
• úterý 5. února od 9.30 h.

„BOŘEŇSKÁ
ČARODĚJNICE“ 2008

Recitační soutěž

• čtvrtek 7. února od 19.00 h.

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Hraje Bílinské divadelní mini-

mum. Vstupné: 49,- Kč

• čtvrtek 14. února od 19.00 h.

CHUDÁK MANŽEL
Divadelní představení.

Vstupné: 220,-, 180,-, 160,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• sobota 2. února od 20.00 h.

RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Regilis Band. Bo-

hatá tombola. Vstupné: 150,- Kč

•  pátek 8. února od 20. 00 hod.

REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA

Večerem bude provázet Jana 

Adamcová. Vstupné: 200,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
• od 7. 2. do 25. 3. 2008 

POZNAT A POCHOPIT
Fotografi e vystavuje Jana Syslová 

a Růžena Kronforstová z Občan-

ského sdružení na záchranu kos-

tela sv. Prokopa v Mukově.

Klubovna městské knihovny
•  pondělí 4. února od 18. 00 h.

„EVROPSKÉ PAMÁTKY 
UNESCO“

Cestopisná přednáška J. Tišera.

KC KASKÁDA INFORMUJE
TIP KC KASKÁDA

V pátek 8. února od 20.00 hodin 
se uskuteční

REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA.

Celým večerem bude provázet 
moderátorka sportovních no-
vin TV NOVA a zpěvačka Jana 
ADAMCOVÁ.

Hosty plesu budou bavič Zdeněk 
IZER, zpěvák Davide MATTIOLI 
a břišní tanečnice. Ples zahájí ae-
robní skupina CIK-CAK z DDM 
Bílina. K tanci a poslechu zahraje 
skupina Tony Black Band. 

Všichni jste srdečně zváni.

MĚSÍC S VÁLEČNÝMI FILMY
V DIGITÁLNÍM KINĚ

 Středa 6. února od 18.00 h. uve-
de Digitální kino německý fi lm

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
 Rok 1984. Do pádu obávaného 

režimu ve Východním Německu 
zbývá necelých šest let. Vládnou-
cí Jednotná socialistická strana 
upevňuje svou pozici pomocí ne-
milosrdného systému monitoro-
vání a manipulace s potenciálně 
nebezpečnými lidmi, k čemuž vy-
užívá tajnou policii Stasi.

Věrný stoupenec režimu, kapi-
tán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), 
se ve snaze o kariérní postup pustí 
do shromažďování kompromitují-
cích důkazů proti známému diva-
delnímu dramatikovi Georgi Drey-
manovi (Sebastian Koch) a jeho 
atraktivní přítelkyni Christě-Marii 
Sieland (Martina Gedeck), která 
krátce předtím učarovala mocné-
mu ministrovi kultury (Thomas 
Thieme). Jakmile se však do světa 
dvou divadelních hvězd ponoří, 
začne být jejich životy fascinován 
a uvědomí si omezenost své vlast-
ní existence.

Hudbu složili oscarový Gabriel 
Yared („Talentovaný pan Ripley“, 
„Anglický pacient“) a Stépha-
ne Moucha. Ti ji nahráli v Praze 
s Pražským symfonickým orches-

trem, který patří v oblasti fi lmové 
hudby ke světové špičce.   (ofi ci-
ální text distributora)

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Ve čtvrtek 7. a pátek 8. února od 

18. 00 hodin uvede kino Hvězda 
českou komedii

CHYŤTE DOKTORA
Michal Goldberg je nadějným 

gynekologem, žije se svou ženou 
a má malé dítě. Jednoho dne se 
ovšem probudí, vyrazí do práce 
a jako první narazí na svou mi-
lenku, která je těhotná. Zatímco ji 
chce poslat rovnou na sál, ona za-

volá jeho ženě a Michalův závod 
s časem může začít. Do toho vše-
ho totiž ještě musí stihnout zápas 
v rugby a televizní pořad o výho-
dách a nevýhodách monogamních 
vztahů. Ve fi lmu sledujeme cel-
kem tři varianty tohoto dne, kdy 
v té první se Michal vrací k že-
ně, v té druhé zůstává u milenky 
a v té třetí neudělá ani jedno ani 
druhé…  Zdroj Palace Cinemas
 

NEPŘEHLÉDNĚTE
Výstavní síň U kostela pořádá 

od 5. února výstavu historických 
zbraní s názvem

ZBRANĚ A TERČE PÁNŮ 
OSTŘELCŮ.

Sbírku histo-
rických terčů 
a zbraní zapůjčilo 
Oblastní muzeum 
v Chomutově. 
Součástí výstavy 
jsou i historické 
helmy.

BÍLINSKÉ DIVADELNÍ MINIMUM: 
„JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU“

Podle stejnojmenné 
knihy Patricka Rya-
na zrežíroval Jirka 
Schamberger. Kdo 
četl knihu, jistě ví, že o slzy smí-
chu jistě nebude nouze. Přijďte 
ve čtvrtek 7. 2. od 19.00 hodin do 
Městského divadla.

Pozvání na výstavu
Kulturní centrum Kaskáda v Bí-
lině a Občanské sdružení pro 
záchranu kostela sv. Prokopa 
na Mukově vás zvou na výstavu 
s názvem

„Poznat a pochopit“,
kde se můžete seznámit se sou-
časnými i historickými fotogra-
fi emi kostela sv. Prokopa.

Připravujeme
COCOTTE MINUTE

V BÍLINĚ
V měsíci březnu vystoupí v kul-
turním domě Fontána Za Chlu-
mem kapela Cocotte Minute.
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Tentokráte se režie ujal Jirka 
Schamberger a první otázka tedy 
padla, jak se mu toto dílo režírova-
lo?

„Knížka Patricka Ryana patří 
k mým nejoblíbenějším. Poprvé 
jsem ji četl někdy v době, když jsem 
byl na vojně, a od té doby se k ní 
čas od času vracím. A pokaždé mě 
pobaví. Pro mě je tenhle román je-
den z nejlepších světových děl. Pro-
to, když jsme vloni hledali text naší 
nové hry, rozhodl jsem se právě pro 
„válku“. 

Od začátku se - a myslím, že 
mluvím za celý soubor -  zkoušela 
báječně.  Docela dobře jsme se na 
zkouškách bavili a vládla na nich 
taková příjemná tvůrčí atmosféra. 
Řekl bych, že členy souboru, po-
dobně jako mě, hra doslova okouz-
lila a na jejich přístupu to bylo znát. 
Takže na Tvou otázku, jak se mi 
režírovalo, odpovídám jedním slo-
vem: skvěle.“

Samotné zkoušení, ale nebylo 
zrovna jednoduché a režisér musel 
chtě nechtě čelit různým problé-
mům, které se vyskytly.

„Samotné zkoušení trvalo poměr-
ně dlouho, začali jsme v září loňské-
ho roku, ale to bylo také způsobeno 

tím, že jsem musel několikrát pře-
obsazovat role. Jeden člen souboru 
totiž odešel úplně a já za něj musel 
shánět náhradu, druhý na tom zase 
není zdravotně nejlépe a nemůže 
zkoušet. 

Nakonec se ustálilo obsazení, kte-
ré diváci uvidí na premiéře : hlavní 
role Karel Jakoubě (mimochodem, 
je v ní vynikající), dále hrají Sváťa 
Vašut (ten vymyslel i scénu a můžu 
jen prozradit, že je velmi neobvyk-
lá a zvláštní - diváci se mají na 
co těšit), Luděk Šíp, Honza Vese-
lý, nový člen, který přišel z Teplic 
Honza Kulhavý, další „nováček“ 
Jarda Šrot a samozřejmě Pepa Je-
žek. Z ženských rolí bych jmenoval 
staronovou členku souboru Mirku 
Wolframovou, Evu Mráčkovou, no-
vou členku Lucku Karlíkovou, Tere-
zu Neburkovou, Markétu Teršípo-
vou, Lenku Strnadovou a Veroniku 
Nodžákovou. Nějak se rozrůstáme, 
snad jsem na nikoho nezapomněl.“ 

 Herci bílinského minima se mu-
seli vypořádat i s tím, že v souboru 
je zastoupeno poměrně hodně žen 
a v románu vystupují především 
mužské postavy. Nakolik se režisér 
držel obsahu knihy, prozradil Jirka 
na závěr.

 „Hledat text pro náš soubor je po-
měrně obtížná záležitost. Na rozdíl 
od profesionálů totiž nemůžu herci 
říct :“Tuhle hru teď nebudeš hrát!“, 
protože přece jenom jsme založeni 
na dobrovolné bázi a zahrát si chce 
každý. Snažím se proto každému 
vymyslet alespoň malou roličku, 
třeba bez jediné věty. S touto myš-
lenkou jsem přistupoval i k přepisu 
„války“. Navíc v knížce se celkem 
pochopitelně vyskytuje velmi málo 
ženských postav, takže některé scé-
ny jsem musel připsat hlavně pro 

ženskou část našeho souboru. Tak 
vznikla třeba role matky a soused-
ky. Jiné pasáže knihy mi zase připa-
daly jako obtížně realizovatelné na 
jevišti, tudíž jsem je vynechal, a jiné 
zase musel přidat, aby se diváci 
lépe orientovali v ději. 

Jak se mi to povedlo, a vůbec jak 
se nám povedlo celé představení, to 
nechť diváci posoudí sami.“   

Novou hru Bílinského divadel-
ního minima můžete shlédnout 7. 
února od 19. 00 hodin v bílinském 
Městském divadle. (lal)

Bílinské divadelní minimum si pro divadelní diváky tentokráte 
připravilo opravdovou lahůdku. Kdo četl knihu Patricka Ryana 
„Jak jsem vyhrál válku“, jistě ví o čem je řeč.

Bílinské divadelní minimum - Zabiják Joe. Foto: V. Weber

Bílinské divadelní minimum se predstaví s novou hrou

Sympatický a bezprostřední Já-
chym Topol nečetl pouze ze svých 
knih, ale především upozorňoval 
na současné ženy spisovatelky. 
Zmínil literární úspěchy Markéty 
Pilátové, Petry Hůlové nebo Hany 
Andronikové. 
V říjnu 2005 vyšel Jáchymu Topo-
lovi román Kloktat dehet. Nejzají-
mavější pasáže z této knihy přečetl 
posluchačům v Městské klubovně 
a připojil zajímavé vyprávění, kte-
ré vydání této knihy provázelo.
Topol se v románu Kloktat dehet 
zbavuje traumatu z dětství a vy-
rovnává s osmašedesátým rokem. 
Kniha se skládá ze dvou částí. 
První část románu vypráví o živo-
tě v dětském ústavu, kam jsou po 
válce internovány „problematické“ 
děti. Autor se stylizoval do malého 
chlapce Ilji a jeho očima popisuje 
život v ústavu, kde za trest musí 

kluci kloktat vodu s dehtovým mý-
dlem. V druhé části knihy se za-
číná roztáčet „socialistický stroj“. 
V jedné z recenzí se píše: „Román 
je karikaturou válečného hrdinství 
a hrdinů, převrácením vžité inter-
pretace těchto hodnot, o nichž se 
nikde veřejně nepochybuje, ačkoli 
ve skutečnosti v sobě skrývají tem-
né jádro.“ Kniha zvítězila v anketě 
Lidových novin Kniha roku 2005 a  
ukazuje, že jistota je v tomhle svě-
tě velmi pochybná.
Knihy Jáchyma Topola se dočkaly 
i několika překladů. V zahraničí je 
vnímán jako jeden z nejzajímavěj-
ších současných českých spisova-
telů. Jeho romány znají v Němec-
ku, Nizozemsku, Francii, Polsku 
nebo v Itálii.
Knižní tituly Jáchyma Topola jsou 
k dispozici čtenářům v bílinské 
Městské knihovně.  (lal)

Jistota je v tomhle světě velmi pochybná
Do klubovny Městské knihovny přijal pozvání na autorské čtení 
současný spisovatel a publicista Jáchym Topol. Je autorem knih 
jako např. Miluji tě k zbláznění, Sestra, Trnová dívka, Noční 
práce nebo Kloktat dehet.
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Ordinace Lékař PO ÚT ST ČT PÁ

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

Neurolog. 
ambulance

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

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

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

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

žurnál do 17.00 7.30-13.00

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

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

Teplická 102 MUDr. W. Janurová prakt.lékař 
pro děti

7.30-14.00 7.30-13.00 7.30-14.00 + 
žurnál do 17.00 7.30-14.00 7.30-11.00

Dia poradna MUDr. M. Prejzová
 s. Lišková

7.15-8.00
7.15-13.00

7.15-8.00
7.15-13.00

7.15-13.00
7.15-13.00

7.15-8.00
7.15-13.00

7.15-8.00
7.15-13.00

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

Akut.případy
7.30-8.30
Akut.případy

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

Gynekologie
MUDr. Ivana Fajfrová
s. Procházková
s. Schmidtová

8.00-12.00 

12.00-13.00
8.00-12.00

10.00-15.00 

12.00-13.00
8.00-11.00 

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

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

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

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

Alergologie MUDr. Pavel Vyskočil 13.30-17.00

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

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

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

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

Žurnální služba 
pro děti a dorost V ordinacích dětských lékařů

14.00-17.00
MUDr.Feninová 
(Za Chlumem)

14.00-17.00
Střídání lékařů 
(Pražská 206)

LSPP pro dospělé 
SO,NE,SV 8.00-20.00

17.00-22.00
17.00-22.00 17.00-22.00 17.00-22.00 17.00-22.00

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

HnsP s.r.o. v Bílině provozuje dopravní zdravotní službu,
léčebnu dlouhodobě nemocných a domácí péči (Home Care).

MUDr. Frajsová, MUDr. Novák a MUDr. Bartoš vyhodnocují rentgenové snímky.

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

Soukromé ordinace
Ortopedie MUDr. Zuna

MUDr. Rad. Baier 7.30
7.30
10.00-10.30 
kyčle

7.30
9.00-10.00 
kyčle

7.30

Obvod I. MUDr. Vl. Volman 7.30-13.00 7.30-12.30 7.30-13.00 7.30-12.30 7.30-12.00

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

Za Chlumem MUDr. Feninová prakt. lékař
pro děti
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Jak posílat příspěvky do Bílinského zpravodaje: 
Příspěvek by měl obsahovat maximálně 25 řádek strojopisu (velikost písma 12). Obrazová část by měla být u jednotlivého příspěvku doprovázena 
maximálně čtyřmi fotografi emi poslané ve formátu jpg. Odpovědi na dotazy by se měly omezit na 10 řádek strojopisu. Pokud se bude jednat o po-
litické příspěvky, tak nesmí napadat členy jiných politických stran ani samotnou politickou stranu. Rubrika Otázka pro… je určena pro členy rady 
města, zastupitelstva  nebo vedoucí odborů MěÚ. Otázky může klást redakční rada nebo občané prostřednictvím redakční rady. 
Příspěvky do Bílinského zpravodaje by neměly být anonymní.

Městské technické služby Bílina
Teplická 899, 418 28 Bílina

Prodejny sportovních potřebProdejny sportovních potřeb

vyhlašují

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ
na pronájem a zřízení

Prodejny sportovních potřebProdejny sportovních potřeb
na Zimním stadionu v Bílině, Litoměřická 904.

Zahájení: srpen 2008
Požadavky:
● oprávnění k  vedení prodejny (živnostenský list)
● znalost jazyků vítána
● prodej sportovních potřeb (převážně hokejových)
● prodej použitých sportovních potřeb
● spolehlivost, pečlivost

Písemné nabídky přijímáme nejpozději do 29. 2. 2008 na adrese: 
Městské technické služby Bílina,

Teplická 899, 418 28 Bílina

Na obálku uveďte: VŘ – Prodejna ZS 

Výběrové řízení se bude konat
dne 17. 3. 2008 v 9.00 hodin na Městských technických 

službách Bílina, Teplická 899.

Informace na tel. č. 417 820 273, 417 821 777, 
417 822 234 vedoucí ZS

Souš - Již s posilou Kornalíkem 
a dalšími uzdravenými hráči nastou-
pila Bílina ve druhém kole zimního 
turnaje.   V úvodu  zatlačila  blšanské 
mladíky před jejich branku a z tlaku 
vytěžila dvě trefy do černého. Dále 
si udržovala územní převahu, hla-
vičkoval Karfík, střílel Kornalík  
Blšany snížili ve 36 minutě, když 
se jejich útočník probil ze strany 
až před branku a prostřelil Pohla.   
Přestávka pomohla blšanskému 
dorostu, hráči   ožili, hráli běhavý 
jednoduchý fotbal a také začali stří-
let. V 54. minutě vyrazil Zeidl střelu 
k tyči. V 62. min. měla šanci Bílina, 
Hoškovu hlavičku brankař vyrazil 
a po rohu byl ze šance jen další roh.  
Velkou šanci měl v 71.min. Vaník, 
vyběhnuvšímu brankaři dal jesličky, 

ale obránce míč před brankou uko-
pl. V závěru nejdříve zachraňoval 
na brankové čáře vedení Fleišman 
a potom vyrazil střelu z blízka Zei-
dl.  „Byla to taková rozháraná hra 
a branky padaly po náhodných situ-
acích. Soupeř byl běhavý, chtěl hrát 
v pohybu a to nám chybělo. Dob-
ře se předvedli mladí hráči Berky 
a Pavlíček,“ hodnotil asistent bílin-
ského trenéra Vladimír Váňa. 

Branky Bíliny: 10. Karfík, 
14. Hošek

Sestava: Pohl (45.Zeidl) – Mer-
gl, Hošek (45.Verbovský), Fleiš-
man, Jungmann – Vaník (72.
Berky),  Pavlíček (72.Hošek), 
Kornalík (76.Pavlíček), Berky 
(45.Tichý) – Moravec, Karfík                                                                                              
 (ob)

FK CHMEL BLŠANY dor. - SK SIAD BÍLINA 1:2 (1:2)

Souš - Pouze s jedenácti hráči 
nastoupila  Bílina ve třetím kole 
zimního turnaje na umělé trávě 
FK SIAD Souš.  Mezi zraněné při-
byli Bečvařík a Moravec, i když 
se uzdravil Bůžek.  První polo-
čas byl vyrovnaný  a Bílina měla 
i šance. „Byli nejméně tři, dvakrát 
Karfík a jednou Hošek. Škoda, 
že jsme nedali branku. Chvílemi 
jsme je i přehrávali. Ale potom 
docházely síly, to je i důsledek 
slabší tréninkové morálky. Nao-
pak mostecký dorost měl hráče na 
střídání,“ viděl příčinu porážky 
masér mužstva Karel Krotil. Dru-
hý poločas již Bílina na mostecké 
mladíky  nestačila a nakonec do-
hrála v devíti. Nejdříve odstoupil 
pro zranění Vaník a  nedohrál ani 
Balín. „Dá se říci, že nás uběhali 
a potom v oslabení jsme již neměli 
šanci,“ dodal Krotil.   

Sestava: Zeidl – Mergl, Bůžek, 
Fleišman, Jungmann – Vaník, Ba-
lín, Tichý, Pavlíček – Karfík, Hošek                                                                                               
 (ob)

SK SIAD Bílina
vs. FK SIAD Most dor.

0:3 (0:0)
Bílina - Dobře namazaný stroj 

připomínali v první polovině zápa-
su bílinští Draci. Odložené utkání 
o první místo v tabulce krajského 
přeboru bylo jednostrannou záleži-
tostí. Pouze úvodních sedm minut 
se hosté úspěšně bránili než začaly 
padat branky, a jedna byla hez-
čí než druhá.   Od počátku druhé 
třetiny koncert pokračoval. Hned 
po vhazování proměnil přesilov-
ku Závada a potom nastřelil horní 
tyčku Kousek. V 27.min. přidal již 
sedmou branku od modré parádně 
Boháček.  Potom začalo vylučová-
ní hostů  a brankostroj se zastavil. 
Draci hráli dlouhé minuty pět na 
tři, zamkli soupeře u jeho branky, 
ale  skóre se neměnilo.   V závěru 
druhé třetiny dostali možnost delší 
přesilovky pět na tři i hosté a při 
signalizovaném dalším vyloučení 
Draků se vyznamenal bílinský Ka-
fan, když zlikvidoval nájezd dvou 
kadaňských útočníků.  V poslední 
třetině  tempo hry opadlo, Draci již 
nehráli tak koncentrovaně jako ze 
začátku, ale ještě v úvodu třetiny se 
trefi l Kousek po osmé a diváci se 

těšili na desítku. Nakonec byla, ale 
v součtu všech branek.  Ve 44.min. 
se ještě vyznamenal Kafan, když 
vyrazil i opakovanou střelu zblíz-
ka.  Potom dala Kadaň kuriózní 
první branku, když obránce vyho-
zeným kotoučem trefi l brusli nic 
netušícího Svobody.   „Hráli jsme 
dobře, na utkání jsme se pečlivě 
připravili a utkání rozhodla první 
třetina.  To byl exelentní výkon 
a celý zápas jsme měli pod kont-

rolou. Zápas jsme dohrávali pod 
dojmem vysokého vedení,“ byl po 
utkání spokojen trenér Jiří Hájek. 

Branky: 11. 21.Závada, 7.Viede-
man, 11.Král, 12.Semecký, 13.Ne-
drda, 27.Boháček, 42.Kousek 
– 45.Svoboda, 54.Polák

Sestava: Kafan – Semecký, Lexa, 
Goga, Baumruk, Boháček, Brabec 
– Závada, Král, Kubinčák – Viede-
man,  Kousek, Nedrda – Nekvinda,  
Hauptvogel, Šulc                (ob)

HC Draci Bílina – SK Kadaň B 8:2 (5:0, 2:0, 1:2)

Další zápasy se hrají:
3.2. (neděle) od 17,00 hod. Slovan Louny : HC DRACI Bílina
9.2. (sobota) od 17,00 hod. Kadaň „B“ : HC DRACI Bílina
17.2. (neděle) od 17,00 hod. Slovan Louny : Kadaň „B“
24.2. (neděle) od 17,00 hod. HC DRACI Bílina : Slova Louny

Zleva stojícící – ved.mužstva  Žítek, dále hráči Lhotka, Gonsiorovský, Se-

mecký, Nedrda, Hauptvogel, Liška, Šulc, Závada, Kafan, ved. ZS J.Müller 

a trenér J.Hájek. Zleva klečící – Nekvinda, Boháček, Kousek, Brabec, Král, 

Baumruk, Kubinčák, Viedeman a hrající trenér Goga

Krajský přebor mužů –  po rozdělení soutěže na Ústecký a Karlovarský kraj
1. KLH HC Draci Bílina 13 11 0 2  97: 32 22

2. SK Kadaň  B 13 9 1 3  68: 46 19

3 .HC Slovan Louny 12 7 1 4  56: 44 15
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Jak malé zalezlé myšky si připadají 
mladí sportovci z Atletického klubu 
Bílina. Od září se připravují na se-
zónu v roce 2008 a jen minimálně 
vylezou z úkrytu, tedy z tělocvičen, 
kde rozvíjí techniku jednotlivých 
atletických disciplín, svoji sílu, rych-
lost, vytrvalost, ale i další schopnosti 
jako např. obratnost či koordinaci. 
Ve své přípravě neopomíjí ani nej-
různější sportovní hry. Doposavad se 
jen občas ukázali  světu, to když jeli 
o podzimních prázdninách na sou-
středění do Českého ráje, nebo když 
se v prosinci zúčastnili pražských 
halových závodů Mikulášská hala. 
Tréninkové dávky snášejí hladce, 
neboť všichni tvoří semknutou par-
tu, kde je spousta legrace a dobrého 
přátelství.

Trénují poctivě a velmi usilovně 
celou zimu, a proto s napětím oče-
kávají, jaká bude nová sezóna. Vý-
sledky z prosincových závodů napo-
vídají, že trénink se ubírá správným 
směrem. Někteří se zlepšili ve sprin-
tech dokonce v řádu vteřin.  Dalším 
prověřením jejich pokroku jsou 
nadcházející krajská a republiková 
mistrovství, která proběhnou tradič-
ně v pražských sportovních halách. 
Snad zužitkují veškerou vloženou 
námahu. Všichni držíme palce!

Pokud Vás zajímá, kdy a kde naše 
atletické naděje trénují, popř. se 
chcete dozvědět více o činnosti AK 
Bílina, obraťte svou pozornost na in-
ternetové stránky www.akbilina.net, 
kde najdete více informací.

 Jiří Nechvátal

Mladí atleti netrpělivě očekávají příchod nové sezóny

Mladší žáci na výletě v rámci soustředění v Českém ráji

Bílina – Také ve druhém utkání 
v řadě domácí nezaváhali a upev-
nili si vedení v krajském přeboru 
na tři body. Hosté přijeli v bílém 
a tak tentokrát Draci nastoupili 
v zelených dresech.  Začalo se 
opatrně, ale  Draci využili hned 
první přesilovku za úmyslně vy-
hozený kotouč mimo hřiště.  Bí-
lina získávala převahu a v 10.min. 
při nájezdu přestřelil Kubinčák. 
O dvě minuty později se již nemý-
lil. O tom, že domácí hrají v poho-
dě svědčila i třetí branka Kouska, 
který trefi l přesně horní růžek.  Ve 
druhé třetině se začalo více vylu-
čovat.  Přesně v polovině zápasu 
využil Závada po přihrávce Kous-
ka přesilovku pět na tři.  Diváci 
se dobře bavili, protože padala 
jedna hezčí branka než druhá. Ve 
32.min. přiťukl na modré Nedrda 

mladému Baumrukovi a ten již 
sám před kadaňským brankařem 
nezaváhal. Hosté si nedovedli 
vytvořit tlak ani při přesilovkách.   
Draci nepolevili ani v poslední 
třetině, i když řadu akcí překom-
binovali. Poslední čtyři minuty 
hráli v oslabení, ale ještě dokázali 
vstřelit  dvě branky.  „Mužstvo se 
dalo dohromady, dobře zapadly 
dvě mladé posily z Mostu. Jdeme 
nahoru od zápasu k zápasu a mělo 
by to dopadnout dobře. Po kraji 
to je již všechno otevřené. Dnes 
také výborně zachytal gólman,“  
ocenil hrající trenér Radko Goga.  
Z Mostu jsou v nyní v Bílině na 
střídavý start útočníci Nekvinda 
a Nedrda.  Draci zajížděli ještě na 
led Loun,  nyní 9.února Kadaně 
a v posledním kole doma přivítají 
24.února Slovan Louny. 

Branky: 3. 30.Závada, 12.Ku-
binčák, 16.Kousek, 32.Baumruk,  
37.Brabec, 59.Král, 60.Nedrda

Sestava: Kafan – Boháček, 
Liška, Brabec, Semecký, Goga, 

Baumruk – Závada, Král, Ku-
binčák – Nekvinda, Hauptvogel, 
Šulc – Viedeman, Kousek, Nedr-
da (ob)

HC Draci Bílina – SK Kadaň B 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

O uplynulém víkendu se hráči Bílinské volejbalové ligy zúčastnili 
již 12. ročníku volejbalového turnaje smíšených družstev v němec-
kém Geisingu. V silné konkurenci dvaceti stále se zlepšujících a po-
silujících německých družstev si bílinští vylepšili reputaci z minulé-
ho roku, kdy po zranění Jakuba Pýchy v semifi nále, dohrávali v pěti 
a ve hře o třetí místo prohráli….  Letošní ročník měli naši hráči 
rozehraný dobře. Ze základní skupiny postoupili do čtvrtfi nálových 
bojů z druhého místa. Do semifi nále se prosmečovali beze ztráty 
setu. V boji o postup do fi nále se střetli s vítězi loňského roční-
ku, volejbalisty  SV Spitzgrund Coswig. Tento boj prohráli a v sou-
boji o třetí místo zvítězili nad hráči z Pirny 2:1. Vítězství obhájili 
favorité turnaje SV Spitzgrund Coswig nad našimi kolegy z TJ So-
kol Malá Skála. (red)

Bílina bronzováBílina bronzová

Stojící zleva: Zdeněk Jirásko, Václav Viktora, Jakub Pýcha, Lubor Novák
Sedící zleva: Hana Marišlerová, Petra Bennová, Petra Valášková

foto: L. Kvěch


