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 Diskuse na téma zdravotnictví   Zájezdy 2008  Úspěch žáků v recitaci  Filmový festival 
Jeden svět  Velikonoční koncert  Podkrušnohorský pohár  Pozvánka na hokej  

Vyzkoušejte si doma výhody vysávání
bez  ltr  a sá k  a do konce b ezna 2008

dostanete ke každé nové HYLE
speciální podlahovou prachovku
v hodnot  1 200,- K  zdarma!

Odstra ujte ne istoty systémem voda – samo istící rota ní separátor!

Více na www.hyla.cz nebo na bezplatné lince 800 100 053.

HYLA pro Vás istí, zvlh uje a ionizuje 
vzduch, hloubkov  vysává koberce,
udržuje plovoucí podlahy a dlažby,
vy esává zví ecí srst z koberc  a aloun ní. 
Lehce pere koberce i vytírá hladké plochy.

Vhodné pro alergiky a astmatiky

INZERCE 027/BZ

INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Jako každý rok pro obyvatele Bíli-
ny a okolí připravil Dům dětí a mlá-
deže v Bílině Velikonoční výstavu.

Návštěvníci si mohli prohlédnou 
velikonoční dekorace ve staročes-
kém, ale i moderním stylu. Jedno-
duché i náročnější. Mnohé z vy-
stavených exponátů byly výrobky 
členů z kroužků DDM Bílina. Byla 
připravena i prodejní část výstavy.

V dopoledních hodinách, kdy vý-
stavu navštěvovaly děti z MŠ a ZŠ 
z Bíliny a okolí, byly připraveny ru-
kodělné dílny. V letošním roce si děti 
vyzkoušely zdobení kraslic slámou.

 Jaroslava Jeriová,  DM Bílina.

Cena byla předána na Základní 
škole Aléská v Bílině Mgr. Jiřině 
Mikoláškové, která se již 18 let 
aktivně zapojuje se svými žáky do 
mírových aktivit Stonožky. „Toto 
ocenění nepatří samozřejmě pou-
ze mě, ale hlavně dětem, které se 
do nejrůznějších aktivit na pomoc 
jiným dětem zapojují. Hlavně je to 
činnost, která nás všechny naplňu-
je pocitem, že pomáháme opravdu 
tam, kde je potřeba.“

Za město se předání zúčastnil 
osobně starosta Josef Horáček. 
„Takových ocenění bychom si měli 
vážit, protože je to něco úžasného, 
když děti pomáhají dětem. Ty méně 
šťastné děti tak  vědí, že tu podpo-
ru u nás mají a budou mít. Stejně 
i další aktivity paní Jensen se musí 
ocenit, protože problém se šika-

nou je celosvětový. Je to problém, 
o kterém se začíná mluvit nahlas 
a nejen proto bych chtěl poděko-
vat Mgr. Mikoláškové, ředitelce 
Mgr. Holkové, ale zkrátka všem, 
kteří se podílí na šíření dobrého 
jména našeho města a celé ČR.“

Stonožka je humanitární mírová 
organizace, ve které děti pomá-
hají dětem. Hnutí bylo založeno 
roku 1990 a do jeho programu je 
zapojena nejen Česká republika, 
ale Slovensko, Polsko, Kanada 
a Norsko.

Prestižní cenu, která byla na 
zdejší škole slavnostně předána 
získaly takové osobnosti jako je 
např. Tomáš Baťa jr., Madeleine 
Albrightová, Miloš Forman,  Doc.
MUDr. Jaroslava Moserová DrSc. 
nebo Kateřina Neumannová.

Do ZŠ Aléská putovalo prestižní oceněníDo ZŠ Aléská putovalo prestižní ocenění
Zakladatelka mírového hnutí Stonožka Běla Gran Jensen přijela 
osobně do Bíliny předat ocenění Ministerstva zahraničí ČR,
za šíření dobrého jména naší republiky ve světě.

Běla Gran Jensen při příležitosti 
předání ceny, také představila svůj 
nový program na podporu boje 
proti šikaně nazvaném NO BUL-
LIES FASHION.

„Moje představa je taková, že 
bychom z boje proti šikaně udě-

Zleva ředitelka ZŠ Aléská Mgr. Božena Holková, Běla Gran Jensen, 
Mgr. Jiřina Mikolášková a starosta Bíliny Josef Horáček

lali „módu“. Je důležité, aby děti 
začaly vnímat boj proti šikaně 
jako módní záležitost. Tak je nej-
lépe přesvědčíme o tom, že šikana 
je věc, které využívají převážně 
zanedbávaní jedinci v rodině,“ 
uvedla Jensen.

Problém se šikanou na ZŠ Alés-
ká v současné době není. „Děti se 
přestávají bát a více nám kanto-
rům důvěřují. Také tu máme zave-
denou schránku, kde žáci mohou 
anonymně házet případné zkuše-
nosti se šikanou,“ dodala na závěr 
ředitelka ZŠ Aléská Mgr. Božena 
Holková.

 Text a foto: Lada Laiblová

Velikonoční výstavu v DDM navštívilo 540 návštěvníkůVelikonoční výstavu v DDM navštívilo 540 návštěvníků

Foto: V. Weber
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Martin GULÁR, 
32 let, podnikatel:
„Nevyužitý objekt bý-
valých vojenských ka-
sáren bych přestavěl 
pro podnikatelské úče-
ly. Vybudoval bych tam 
například kanceláře 
nebo provozní míst-
nosti. Tím by podni-
katelé nabídli v Bílině 
i více pracovních pří-
ležitostí, což by uvítali 
hlavně nezaměstnaní 
obyvatelé města.“

Michal TÝZNER,
28 let, řidič:
„Určitě bych z budo-
vy neudělal ubytov-
nu pro bezdomovce. 
Nejlepším řešením by 
pro radnici bylo ob-
jekt prodat, aby tam 
mohli zájemci napří-
klad podnikat a okolí 
udržovat v pořádku. 
Zmizel by tak nepo-
řádek a budova by 
nechátrala.“

Jiří BREJNÍK,
24 let, řidič:
„Podle mého názoru 
by z objektu býva-
lých vojenských ka-
sáren mohla radnice 
nechat vybudovat 
například chráněné 
dílny. Uplatnění by 
v nich nalezli i neza-
městnaní se sníženou 
pracovní schopností 
a podobně.“

Jiří BERKY,
16 let, student:
„Nevyužívaný objekt 
bývalých kasáren 
v Bílině by radni-
ce měla nabídnout 
podnikatelům. Měs-
to by tak do budovy 
nemuselo investovat 
z vlastní pokladny ani 
korunu a budova by 
dál nechátrala. Navíc 
by se snížila ve městě 
nezaměstnanost.“

Alexandr KYKAL, 
19 let, student:
„Nevím. Z objektu 
bývalých kasáren by 
mohl vyrůst napří-
klad sportovní areál 
pro děti a mládež. 
Sportovních hal je tu 
málo a určitě by tu 
nalezly velké uplatně-
ní. Nebo by tam mohl 
být další Dům dětí 
a mládeže.“

David KLEPAČKA, 
27 let, malíř: 
„Z kasáren bych udě-
lal například velkou 
provozní halu, kde 
by místní podnikatelé 
nalezli velké uplatně-
ní. Alespoň by se stá-
vající objekt nějakým 
způsobem zužitkoval 
a nemusel by dál 
chátrat.“

„Severočeské sdružení se schází 
na pravidelných jednáních, kde se 
diskutuje o nejpalčivějších pro-
blémech v jednotlivých městech 
nebo obcích. Není to pouze o dis-
kusi, ale hlavně se snažíme veške-
ré podněty předávat dál k řešení. 
Tentokráte se našeho jednání 
zúčastnil předseda bezpečnostní-
ho výboru poslanecké sněmovny 
František Bublan, který přislíbil, 
že se naše podněty začnou ko-
nečně řešit,“ uvedl starosta Josef 
Horáček. Jednání se zúčastnili 
i chomutovští poslanci Jaroslav 
Krákora a Zdeněk Maršíček, kte-
rý je místopředsedou bezpečnost-
ního výboru sněmovny. 

V úvodu po jirkovském staros-
tovi vystoupil okresní policejní 
ředitel Jiří Volprecht. Seznámil 
se stavem kriminality za minulý 

rok v Chomutově a porovnával 
ji se stavem v Mostě, Kladně, 
Teplicích, Příbrami a Olomouci. 
Chomutov dopadl nejhůře v ob-
lasti mravnostní trestné činnosti. 
Pozvaní ministři vnitra, spra-
vedlnosti a pro místní rozvoj se 
omluvili z důvodu zasedání vlády. 
V diskusi se také otevřeně ho-
vořilo, že mimo prevence musí 
u nepřizpůsobivých občanů dostat 
přednost represe. Zástupci měst 
a obcí si také stěžovali, že nemají 
vliv na hromadné přihlašování ne-
přizpůsobivých občanů a u nepla-
tičů špatná vymahatelnost práva, 
kdy se dluhy řeší i řadu let. Cho-
mutovští poslanci slíbili, že se 
zástupci obcí zpracují připomínky 
pro možnost zapracování návrhů 
do zákonů, které nyní projednává 
sněmovna.          

Na Červeném hrádku se projednávala budoucí bezpečnost měst a obcí
Severočeské sdružení měst a obcí (SESO) se sešlo v pondělí  
17. března  na Červeném hrádku u Jirkova, aby projednalo  bez-
pečnostní situaci ve městech a možných změnách zákonů, které 
mohou bezpečnostní situaci řešit.  SESO sdružuje 150 měst a obcí 
Ústeckého kraje. Jednání vyvolal starosta Jirkova Radek Štejnar 
po incidentu z poloviny ledna, kdy byla hlídka strážníků surově 
napadena skupinou opilců a ti se následně dobývali do bytu v síd-
lišti Na Borku.  Setkání se účastnil  také starosta Bíliny Josef Horá-
ček a zástupce ředitele MěP v Bílině Karel Obracaník.

V loňském roce zaslali zástup-
ci sdružení dopis ministru vnitra 
Ivanu Langerovi v němž sdělovali 
závěry legislativní komise SESO. 
Komise navrhovala legislativní 
změny, které by se měly prosadit 
v zákonech. Především se jedná 
o snížení věkové hranice pro trest-
ní zodpovědnost na 14 let, změnu 
v systému vyplácení sociálních 
dávek, úpravu práv majitelů ne-
movitostí a problematiku kovové-
ho odpadu.

„Nejvíce se hovořilo o stavu 
a autoritě policie, vymahatelnosti 
práva a právech majitelů nemovi-
tostí. Na městech leží velká zodpo-
vědnost a povinnosti, ale bohužel 
téměř žádná ochrana proti krimi-
nální činnosti, která se nám téměř 
všude rozmáhá. Proto se snažíme 
tlačit na odpovědné osoby, aby se 
s tím začalo konečně něco dělat, 
než bude pozdě,“ dodal starosta 
Horáček. Oldřich Bubeníček

Lada Laiblová

Zrenovovaný Červený hrádek u Jirkova

Jakým způsobem byste využili budovu
bývalých bílinských kasáren?
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Střípky
z Bíliny

Otázka pro... místostarostu Romana Šebka

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu pověřit 

vedoucího odboru nemovitostí a investic 
připravením vypsání výběrového řízení 
na výstavbu mimoúrovňové lávky v pro-
storu před nádražím ČD.
Ředitelce Městských technických slu-

žeb Bílina odstranit horní části u osmi 
kusů laviček u domů v ulici SUNN 
č. p. 679 – 680. 

Schválila:
Akci „Oprava komunikace v areálu 

HNsP s. r.o. v Bílině“ v roce 2008 do 
výše 300 tis. Kč. Oprava zbylé části ko-
munikace bude zařazena do plánu inves-
tic na rok 2009. 

Plán oprav chodníků ve městě Bílina 
v roce 2008, dle návrhu odboru nemovi-
tostí a investic. pod bodem č. 1 - 22 s tím, 
že na opravy pod bodem č. 7 – 18 budou 
radou města postupně vypsána výběrová 
řízení.  

Přípravu projektu na výstavbu a re-
konstrukci sportovních a dětských hřišť 
ve městě Bílina a pověřuje vedoucího 
odboru nemovitostí zpracováním studií 
s propočtem a zadání zpracování projek-
tových dokumentací. 

Pronájem objektu č. 9 v areálu kasáren 
společnosti Victory Czech s. r. o., Bílina 

Dodatek číslo 1 k uzavřeným veřej-
noprávním smlouvám mezi městem Bí-
lina a obcemi Hrobčice, Ohníč, Světec, 
městysem Hostomice a městem Ledvice. 
Předmětem dodatku je změna v článku 3 
– „Úhrada nákladů“.

Uzavření smluv o poskytnutí dotace 
z Programu podpory kultury a literární 
fond v celkové výši 169.000,- Kč, dle ná-
vrhu komise pro školství, kulturu a sport. 

Uzavření smluv o poskytnutí dotace 
z Programu podpory kultury a literární 
fond v celkové výši 111 500,- Kč, dle ná-
vrhu komise pro školství, kulturu a sport. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a SK SIAD Bílina 
ve výši 15.000,- Kč, na účast na meziná-
rodním fotbalovém turnaji Copa Clodia 
v Itálii, který se koná ve dnech 10. - 11. 
5. 2008. 

Stanovisko bytové komise dle zápisu 
ze dne 3. března 2008.  

Termín pro konání svateb dne 8. 8. 
2008.  

Termín pro otevření koupaliště na Ky-
selce: 30.5. 2008. 

Rozhodla:
Vypsat VŘ  na zakázku malého rozsahu 

dle Směrnice č. 04/2007 pro akci:
•  «Rozšíření veřejného osvětlení Praž-

ská – směr Louny, před HNsP Bílina».

•  «Vypracování územně analytických 
podkladů».

•   „Teplická 600 – přístupový chodník“ 
•  «Úprava předaných digitálních a ana-

logových dat GIS v rozsahu územně 
analytických podkladů pro komplex-
ní datový model předaný KÚ ÚK»

•   «Vytvoření evidence a databáze infor-
mací o území dle zákona č. 183/2006 
Sb. a § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
územně analytické podklady»

•   „Oprava chodníků v areálu HNsP 
v Bílině

Zrušit bez zbytečného odkladu výbě-
rové řízení na veřejnou zakázku pro akci 
«Rekonstrukce strojovny zimního stadi-
onu Bílina» dle ustanovení § 38 zákona 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

O pořadí nejvýhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku «Rekonstrukce objektu č. 
p. 668 v ulici M. Švabinského v Bílině 
na mateřskou školu» dle ustanovení § 38 
zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách takto: 
Pořadí    Název fi rmy

1.  HAVI s.r.o. Teplice
2.  ELTE s.r.o. Ústí n. L.
Přidělit zakázku malého rozsahu měs-

tem Bílina na akci «Správa a údržba svis-
lého dopravního značení na území města 
Bíliny na rok 2008» jedinému uchazeči 
a to fi rmě Značky Dubí – Fejfar Petr.

Zadat veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na akci «Dodávka a montáž teplovod-
ního výměníku k centrální vzduchotech-
nické jednotce SPAR 32» dle Směrnice č. 
04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, fi rmě EK-
LIN-Duchoň Jaroslav Chomutov, jako 
specializovanou zakázku.

Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci „Mobiliář pro dětské hřiště 
při MŠ Aléská“ dle Směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu měs-
tem Bílina, č. VIII, odst. 5, fi rmě Happy 
World s. r. o., Praha 10, jako specializo-
vanou zakázku. 

Projednala:
Zápis z jednání komise pro životní pro-

středí, dopravu a výstavbu ze dne 3. 2. 
2008 a ukládá tajemníkovi MěÚ pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a inves-
tic k předložení předpokládané ceny za 
případnou opravu mostu přes Lukovský 
potok z ul. Bezovka do ul. Horská.

Projednala a doporučuje
ZM schválit:

Bezúplatný převod staveb: „Bílina 

plavecká hala a jesle - odkanalizování“, 
„Horská ul. - kanalizace“, Zámecký ryb-
ník, Litoměřická ul. - kanalizace“, „Bíli-
na Větrák – komunikace a IS pro stavby 
RD - kanalizace a vodovod“, „Kyselka 
I. Etapa – kanalizace a čerpací stanice“, 
„Kyselka 2 kanalizace a čerpací stani-
ce - prodloužení kanalizační stoky v ul. 
B. Němcové“, do majetku Severočeské 
vodárenské společnosti a. s., se sídlem 
v Teplicích, Přítkovská 1689.

Žádost společenství vlastníků Alšova 
čp. 229 o poskytnutí půjčky z FRB na 
rok 2008 .

 
Vzala na vědomí:

Informaci člena RM, p. Pecháčka, 
ohledně postupu prací na tvorbě nového 
Územního plánu sídelního útvaru Bílina. 

Informaci místostarosty města, p. Ro-
mana Šebka, o možnosti prodeje, pří-
padně pronájmu, městského pivovaru 
prostřednictvím realitní agentury. 

Informaci vedoucího stavebního úřadu 
o prodeji technického areálu na Kyselce, 
který je ve vlastnictví fi rmy Bohemia 
Healing Mineral Waters a. s., Praha a zá-
roveň pověřuje vedoucího stavebního 
úřadu zpracováním znaleckého posud-
ku tohoto areálu a následně se starostou 
města jednat s realitní agenturou o pod-
mínkách odprodeje. 

Informaci k plnění usnesení, kterým je 
tajemníkovi MěÚ  uloženo pověřit odbor 
nemovitostí a investic jednat se společ-
ností Teplárenská a.s. Most – Komořany 
o poskytnutí slevy z nákladů na ohřev 
teplé vody v objektu SuNN 677 v Bílině. 

Zánik členství p. Jana Řezníčka v byto-
vé komisi z důvodu úmrtí. 

Informaci místostarosty o postupu 
oprav kanalizace v restauraci na Kyselce. 

Informaci vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví o zavedení částečné 
výplaty formou poukázkového systému 
pro osoby v hmotné nouzi. 

Zápis ze zasedání sociálně zdravotní 
komise ze dne 20. 2. 2008, včetně dopo-
ručení komise ohledně zlepšení bydlení 
seniorů a zprávy z návštěvy domu s pe-
čovatelskou službou v obci Chlumec.

Rozpis zájezdů města Bíliny na r. 2008 
dle návrhu odboru správního a vnitřních 
věcí s úpravou. 

 
 Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ Bílina 

nebo v sekretariátu starosty města  
a dále i na webových stránkách města  

(www.bilina.cz )

Rada města na své 5. schůzi  konané dne 12. 3. 2008 mimo jiné

Opět se objevují 
různé spekulace 
o bílinských ka-
sárnách. Staros-
ta Josef Horáček 
již jednou celou 

záležitost dementoval, ale opět 
zaznívají pochyby. Kde je tedy 
pravda?
„Veškeré spekulace o tom, že do 

místních kasáren by se měli nastě-
hovat obyvatelé Chánova musím 
rezolutně popřít. Žádné takové 
jednání v této záležitosti nepro-
běhlo ani radou města, ani zastu-
pitelstvem. Ostatně zasedání za-
stupitelstva je veřejné a jsou tam 
přítomni novináři, kteří by tuto 
záležitost určitě zachytili. Objekt 
bývalých kasáren je neobyvatel-

ný. Nejdříve bychom museli za-
dat zpracování projektové doku-
mentace, a ta by v tomto případě 
nebyla levnou záležitostí. Město 
o něčem takovém ani neuvažuje.“ 

Výstavba nového
obchodního centra 
v Bílině

Počátkem května letošního roku 
bude zahájena výstavba nového 
obchodního centra v Bílině, kte-
ré bude umístěno v prostoru stá-
vajícího autobusového nádraží 
respektive jeho jižní část včetně 
výpravní budovy. V rámci stavby 
nového obchodního centra dojde 
k demolici stávající výpravní bu-
dovy, v severní části zájmového 
území blíže stávajícího vlakového 
nádraží k výstavbě nového au-
tobusového nádraží s novou vý-
pravní budovou. Dopravní napo-
jení celého areálu bude řešeno jak 
stávající příjezdovou komunikací 
k vlakovému nádraží, tak také 
nově navrženou příjezdovou ko-
munikací přemosťující řeku Bíli-
nu v jižní části zájmového území. 
Záměr byl řádně projednán zastu-
pitelstvem města Bíliny a schvá-
len zastupitelstvem města Bíliny 
č. II/158 ze dne 21. 6. 2006. Ob-
chodní plocha centra bude mini-
málně 3 000 m², provozovatelem 
centra bude Kaufl and, Hypernova, 
Tesco či Interspar. Před zahájením 
výstavby centra budou odstraněny 
dřeviny rostoucí přímo v místě 
stavby. Všechny keře a stromky 
do obvodu kmínku 25 cm budou 
přesazeny na nové stanoviště (lo-
kalita Větrák okolí nových RD). 
Za odstraněné dřeviny bude pro-
vedena náhradní výsadba dřevin 
v již zmíněné lokalitě Větrák a po 
dostavbě centra v jeho bezpro-
středním okolí a v prostoru nově 
vybudovaných parkovacích ploch. 
 Lenka Hořejší

Odbor životního prostředí 
v Bílině

Letní kino se připravuje 
na novou sezónu

Každoročně věnuje město fi -
nanční prostředky na opravy 
Letního kina. V letošním roce by 
mělo být postaveno další sociální 
zařízení a vyměnit by se měly tři až 
čtyři řady lavic v hledišti. „Také za-
krýváme bývalé orchestřiště, které 
v současnosti není prakticky využí-
vané. V následujících letech chce-
me opravit i šatny pod pódiem, ale 
z hlediska vysoké fi nanční nároč-
nosti musíme vše rozdělit na etapy,“ 
řekl místostarosta Roman Šebek.
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Střípky
z Bíliny Na tuto otázku se nabízí velmi 

klasická pouliční populistická od-
pověď.

Všechno špatné, špatná péče, ne-
odborní lékaři, staří lékaři, krátká 
ordinační doba, nedůstojně dlouhé 
čekání na vstup do ordinace atd.

I toto, co máme a občanům se to 
mnohokrát i oprávněně nelíbí, musí-
me obtížně pro město držet.  Ať se 
Vám to líbí či nelíbí, veškerým léka-
řům bílinské polikliniky, ale i ostat-
nímu zdravotnickému personálu za 
to, že slouží na poliklinice a jejích 
odloučených ambulancí patří dík.  
Při, někdy až akutním nedostatku 
lékařů a středního zdrav. personálu, 
můžou jít sloužit do okolních měst, 
a to za výrazně lepších mzdových 
podmínek.

Město Bílina, svým 50 % podílem 
ve společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou s.r.o. a od nedávné 
doby vlastníkem areálu polikliniky 
na Pražské ulici, může ovlivňovat 
zdravotní péči jen tak, jak ji zhruba 
ovlivňuje - velmi omezeně.   Zdra-
votnictví řídí stát, zdravotní pojiš-
ťovny a kraj.  Zdravotní pojišťovny 
si sami určují kolik a jakou zdravot-
ní péči do Bíliny pustí, jinak řečeno, 
kterou zaplatí.  Tím bych nechtěl ale 
říci, že město se nesnaží do tohoto 
zasáhnout.  Reagujeme na stížnosti 
a podněty našich občanů a vstupuje-
me do jednání s výše jmenovanými 
řídícími institucemi.  Jedná se napří-
klad o rozšíření služeb ortopeda, sto-
matologa, praktického lékaře apod.  

Město si smluvně objednává od 
této společnosti (HNsP s.r.o.) poho-
tovostní službu. Ve všední den pro 
dospělé a o víkendech i pohotovost 
dětskou.  Za tuto službu samozřejmě 
za občany město Bílina platí (společ-
ně s příspěvkem kraje) do výše ztrá-
ty, která vzniká organizaci rozdílem 
plateb zdrav. poj. a skutečnými ná-
klady.  V letošním roce je plánován 
příspěvek zhruba 1 mil. korun.

Tak jako všude, v dnešním globa-
lizovaném světě, rostou nároky 
na specializaci a ve zdravotnictví 
zvlášť.  Ústecký kraj, asi i s ohledem 
na obrovskou fi nanční náročnost, se 
rozhodl vytvořit vysoce specializo-
vané odborné pracoviště zdravotní 
péče v hlavních lékařských oborech 
pro celý kraj a to v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem.  Při akut-
nějších potížích mohou využívat sa-
mozřejmě i bílinští občané takzvané 
„Vysoko prahové  EMERGENCY“, 
česky řečeno něco jako pohotovost 
pro urgentnější stavy. Zde nepřetrži-

tě slouží lékařští specialisté v dosta-
tečném počtu.  

Ústecký kraj trpí, jako většina re-
gionů Čech a Moravy (vyjma Brna 
a Prahy), nedostatkem lékařů. V Ús-
teckém kraji je potřeba více jak 200 
lékařů.  Potom si zkuste rozumně 
dosadit, když se zde lékař v produk-
tivním věku objeví, začne v krajské 
nemocnici v Ústí, postupně okres-
ní nemocnice např. Most, Teplice, 
Chomutov, dále městské nemocnice 
jako např. Louny, Děčín, dále pak 
další menší městské nemocnice, kde 
mají ale akutní lůžka např. Duchcov 
a asi nakonec zařízení typu Bílina, 
kde jsou pouze lůžka následné péče, 
tedy LDN (léčebna dlouhodobě ne-
mocných). Sami si doplňte - co na 
nás zbude.

Nechci končit pesimisticky. Věřím, 
že se na nové koncepci zdravotnictví 
intenzivně pracuje a i v Bílině to za 
krátký čas pocítíme. Všem pevné 
zdraví. Roman Šebek (ODS),

místostarosta města Bíliny 

Pokud se chce-
me bavit na téma 
z d r a v o t n i c t v í 
v Bílině, je třeba 
provést analýzu 
našeho města 
jako celku. Naše 

město s necelými 16 000 obyvateli 
a přilehlými okresními městy Mos-
tem a Teplicemi nás sice zapojuje 
do jejich ekonomické aglomerace, 
ale také vytváří konkurenční tlak 
pro pracovní příležitosti. Navíc 
skladba produktivních obyvatel 
s určitou mírou kvalifi kace je v na-
šem městě pod republikovým stan-
dardem a nové lékaře z regionu to 
jasně odrazuje. Proto si raději jdou 
tvořit kariéru do perspektivnějších 
sousedních měst nebo přímo do 
hlavního města. Zde jim lepší pra-
covní trh poskytuje provádět mno-
hem více nadstandardních úkonů 
a tím přináší i lepší provize. Tak 
u nás najdeme lékaře v plně pro-
duktivním věku nebo spíše na jeho 
konci. Je tedy zřejmé, že potřebuje-
me přitáhnout i mladší lékaře. Tato 
propast se zatím poměrně úspěšně 
řeší stážemi na částečný pracov-
ní úvazek produktivními lékaři 
z okolních měst a tím se zalepuje 
naše poptávka po kvalifi kované 
moderní péči. Možná to je částeč-
né řešení, ale domnívám se, že na 
to abychom obnovili kompletní 
kvalitní péči v Bílině, bude muset 
město vytvořit pro tyto kvalifi ko-

vané lékaře velmi dobré zázemí. 
Např. zrekonstruovat prostory 
polikliniky s vybavením ordinací 
a nabídnout zajímavé bydlení.
Ing. František Poživil (SNK - ED)

Problematika 
zdravotnictví 
obecně, tzn. 
i v našem měs-
tě, je v souvis-
lostech velmi 
široký pojem, 

pokusím se o stručné vyjádření. Ve 
zdravotnictví , konkrétně v Bílině, 
pracuji již od r. 1981, takže mohu 
porovnat jeho kvalitu v dlouhodo-
bém vývoji. V porovnání s minu-
lostí je kvalita poskytované péče 
v současné době na vyšší úrovni 
co se týče přístrojového vyba-
vení , použití kvalitních farmak, 
dostupnosti poskytování léčebně 
preventivní péče občanům našeho 
města.

Základní kámen zdravotnictví 
ve městě je Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s jejím komple-
mentem, tzn., lůžkovou částí pro 
chronické pacienty, laboratoří, 
rtg. pracovištěm, odbornými ordi-
nacemi, zdravotní dopravou. Jako 
satelity působí ordinace praktic-
kých lékařů, jak pro děti a dorost , 
tak pro dospělé, kterých je celkem 
sedmnáct.  V době od 14,00 hod. 
do 22,00 ve všední dny, od 8,00 
do 20,00 hod. je v provozu po-
hotovostní služba v areálu HNsP, 
která pracuje bez výjezdu k pa-
cientům. Problematiku akutních 
stavů zajišťuje záchranná služba 
po celých 24 hod. denně, vozidlo 
k výjezdům stojí v areálu nemoc-
nice s poliklinikou.

Jako pozitivní vidím dostupnost 
a kvalitu poskytované zdravotní 
péče  s možností přístrojového vyšet-
ření v rámci okresu na vysoké úrov-
ni / CT vyš., magnetická resonance, 
endoskopické metody  v Nemocnici 
Teplice/.

Jako negativní faktor hodnotím 
personální stránku,  konkrétně věk 
sloužících lékařů, který není ojedi-
nělý mezi 70-80 lety. V tomto vidím 
problém do budoucna. Tato proble-
matika se netýká pouze Bíliny, ale 
i ostatních měst, kde již dnes pracuje 
řada lékařů cizinců.

Mohl bych samozřejmě napsat 
další desítky řádků, ale to by bylo na 
samostatné vydání BZ.

MUDr. Jaroslav Čermák
(HNHRM)

Jaké jsou zdravotnické služby v Bílině
Tentokráte odpovídají zástupci jednotlivých politických stran

pokračování na str. 5

Zájezdy 2008Zájezdy 2008
 29. březen Praha
  3. květen Praha
 14. červen  Telč - památky 

UNESCO
 28. červen Drážďany
 12. červenec  Liberec

(ZOO, Ještěd)
26. červenec  Hluboká n/V., 

Třeboň
   9. srpen  Karlštejn,

Koněprusy
 23. srpen  Mariánské 

Lázně, Lázně 
Kynžvart

  6. září Praha
 20. září  Litoměřice 

(zahrada Čech)
 říjen  3x houby

(Kralovice)
 15. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
   6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha  

Finanční úřad v Bílině oznamu-
je rozšířenou úpravu pracovní 
doby pro podávání daňových 
přiznání a plateb v souvislosti 

s termínem pro přiznání k dani 
z příjmů do dne 31. 3. 2008.
Příjem daňových přiznání 

a plateb na Finančním úřadě 
v Bílině

Příjem přiznání
I. V období 10. – 21. 3. 2008
• pondělí, středa 8,00 – 17,00 h.
• úterý, čtvrtek 8,00 – 15,30 h.
• pátek 8,00 – 14,30 h.

II. V období 25. – 31. 3. 2008
• pondělí až pátek 8,00 – 18,00 h.

Příjem plateb
I. V období 10. – 21. 3. 2008
• po, út, st, čt: 9,00 – 11,00 h.  

  a 12,45 – 14,45 h.
• pátek 9,00 – 11,00 h.

  a 12,45 – 13,45 h.

II. V období 25. – 31. 3. 2008
• pondělí až pátek 9,00 – 11,00 h.

  a 12,45 – 14,45 h.
Ing. Pavel Kadlec v.r.
ředitel FÚ v Bílině

Děti věnovaly obrázky 
zdravotnímu středisku

Základní škola v Hostomicích 
věnovala zdravotnímu středisku 
v Bílině Za Chlumem obrázky na-
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Střípky
z Bíliny

Jaké jsou zdravotnické služby v Bílině
O čem se mluví, 

aneb občan a zdravotnictví
Také náš Bílinský 

zpravodaj se při-
hlásil ke žhavému 
problému anketou. 
Podle odpovědí ob-
čanů našeho města 
na dotaz, do jaké 

míry jsou spokojeni se zdravotními 
službami v našem městě, se dá sou-
dit, že základní služby jsou v pořád-
ku.  Možná, že by to dopadlo jinak, 
kdyby otázky byly kladeny starším 
lidem. Poměr čtyři ku dvěma ve 
prospěch mladých těžko může být 
objektivním hodnocením. O tom 
ostatně svědčí výsledky dotazníku 
Bílina 2007, zveřejněné na jiném 
místě zpravodaje, kde zdravotnictví 
dopadlo nejhůře, možná i proto, že 
tam byli důchodci zastoupeni ve vět-
ší míře.

Pochopitelně dnes téměř všichni 
reagujeme na změny, ke kterým do-
šlo 1. ledna letošního roku.  Pokud 
byly ve sdělovacích prostředcích 
zveřejněny výsledky za první týdny, 
vypadá to, že jsou pozitivní. Zdá se, 
že poklesl počet návštěv u lékařů 
(pozitivum?). Poplatky se sypou do 
pokladen zdravotnických zařízení 
bez známek většího odporu. Sama 
mám již zkušenost, že ne vždy je 
nutnost sáhnout do peněženky. Ne-
jsem zdravotník ani ekonom, pouze 
řadová pacientka, takže mé následu-
jící postřehy jsou zcela osobní. 

Za 1) za zcela odůvodněné poklá-
dám poplatky za pobyt v nemocni-
cích. Vždyť jídlo a údržba lůžka nás 
něco stojí i doma. Stejně jako mnozí 
si však kladu otazník, zda je potřeb-

né vybírat poplatek i za novorozence 
v porodnici. Za 2) jsem přesvědče-
na, že jedním z důvodů zbytečného 
plýtvání je příliš dlouhá cesta ke 
stanovení diagnózy. Kolik různých 
lékařů je třeba vystřídat, často různě 
vzdálených pracovišť, aby se pacient 
dozvěděl, kde je příčina jeho potíží 
a mohlo být započato s jeho léčbou. 
Tady je nutné vzít v potaz i vydání 
spojené s cestováním od jednoho 
zařízení ke druhému. Zvažují tvůr-
ci reformy to, že tu pacient opět 
za své zdraví opět něco platí? Ne-
dávno jsem zaslechla zprávu, v níž 
byla zmíněna skutečnost, jak těžko 
hledají mladí absolventi vysokých 
škol zdravotnické zařízení, které by 
jim dalo příležitost, aby se pod do-
hledem zkušených stali takzvanými 
praktickými lékaři, tedy těmi, k nimž 
se jako k prvním obracíme se svými 
potížemi. Rozhodně bych neměla 
radost, kdyby se z nich měli stát jen 
ti, kteří nás s patřičnou žádankou po-
šlou o číslo dál. Za 3) transformace 
zdravotních pojišťoven se bojím. 
Zkušenost nás všech s transforma-
cí hospodářství po pádu minulého 
režimu potvrzuje mé obavy. Když 
slyším diskuse o transformaci fa-
kultních nemocnic, mám stejné oba-
vy. V těchto případech straním spíše 
lékařům než ekonomům. 

Mgr. Jana Flašková (LiRA)

Situace ve zdra-
votnictví se  sklo-
ňuje na celostátní 
úrovni, hlavně 
proč se za nemoc-
né označují rodič-
ky a novorozenci 

a musí platit a platit. Žít dnes Mistr 
Jan Hus, byl by největším nepříte-
lem vládní koalice a asi znovu upá-
len. A kvůli poplatkům ve zdravot-
nictví a převádění nemocnic a klinik 
na akciové společnosti, kde jediným 
kriteriem úspěchu jsou  plusové hos-
podářské výsledky, se trochu dostalo 
do ústraní zdravotnictví u nás v Bí-
lině.  A přitom jako pověřené měs-
to se svým malým okresem máme 
i v tomto oboru povinnost vůči  ob-
čanům dalších obcí.  Naší nemoc-
nici provozuje společnost Hornická 
nemocnice s poliklinikou, kde po-
lovičním vlastníkem s.r.o. je město 
Bílina. Proto má také možnost  a po-
vinnost ovlivňovat chod nemocnice 
a jako vlastník nemovitosti i prová-
dět potřebné investiční  akce a dbát 
na potřebnou údržbu. Lůžková část 
LDN má v širokém okolí  dobrou 
pověst. Dlouhodobým problémem 
je věková struktura lékařů a protože 
nám léta neubývají, ale přibývají, si-
tuace se zhoršuje. Ovšem na druhou 
stranu to neznamená brát za každou 
cenu každého zájemce, výsledky 
zde již byly. Potom máme ve městě 
další soukromé zdravotní centrum,  
a tak snad největším problémem 
jsou lékaři cechu zubařského.  Kdo 
o svého ošetřujícího lékaře přišel, 
ten se těžko dostává k jinému. Přes-
tože to je problém celorepublikový, 
síly k nápravě musí napnout i město 
a jeho vedení. A tak asi největší spo-
kojenost je s počtem a rozložením 
lékáren. Mimo nemocniční máme 
další v centru,  na Teplické a Za 
Chlumem.  To je na velikost města 
slušný počet.

 Oldřich Bubeníček (KSČM)

pokračování ze str. 4

Nakonec nám i počasí přálo 
a děti si zalyžovaly na Špičáku. 
Ve čtvrtek jsme navštívili zábav-
né centrum Babylon v Liberci, 
kde na nás čekal aquapark, nově 
rozšířený IQ park, zrcadlový la-
byrint a lunapark. Dětem i nám 
dospělým se celodenní výlet 
líbil. Součástí výletu byl oběd  
v Zámeckém sklepení formou 
švédských stolů, kde děti měly 
na výběr z mnoha druhů jídel, 
dortů, zmrzlin, ovoce atd. Další 
výlet byl do liberecké plavecké 
haly, kde se nachází nejdelší to-
bogán v ČR.

Děti s DDM trávily jarní prázdniny na Nové Vsi
O jarní prázdniny Dům dětí 
a mládeže pořádal týdenní po-
byt na horách. Děti od 6 do 16 
let, strávily týden plný zábavy. 

Pension Maják a jeho majitelé 
manželé Papouškovi, nás po ce-
lou dobu hýčkali. Výborné jídlo 
a příjemné prostředí pouze do-
kreslilo pohodový týden.
Jarní prázdniny nám všem rych-

le utekly, tak příští rok opět na 
viděnou. Těší se na Vás:  Věra 
Ryjáčková, Radek Schuran, 
Monika Schuranová, Radek 
Sedlmaier a Nicol Sedlmaiero-
vá. (ryj)

malované dětmi v rámci projektu 
Malování.

Při návštěvě Městského úřadu 
v Bílině vás upoutají na stěnách 
výtvarná díla dětí. Jsou do dílka 
dětí z MŠ M. Švabinského a z MŠ 
Síbova, která tak zdobí interiér 
Městského úřadu v Bílině.

 E. Růžičková, foto: V. Weber

Pojďte cvičitPojďte cvičit
se Sokolemse Sokolem
Tělovýchovná jednota

Sokol Bílina pořádá každé úterý 
a čtvrtek v tělocvičně bílinského 
gymnázia od 15.45 do 16.45 ho-
din cvičení pro děti od 5 do 8 let.

Předcvičuje sestra
Jaroslava Šoralová.  

Žáci ze ZŠ Aléská
postupují do dalšího kola

Ze všeho, co člověk vytvořil, je 
lidská řeč nejdůležitější. K rozvoji 
dětského vyjadřování přispívá také 
recitace básní. O tom, že máme na 
naší škole několik talentů, jsme se 
mohli přesvědčit 11. března 2008 
v Teplicích, kde proběhlo okresní 
kolo recitační soutěže. 

Jana Trubačová, Ondřej Kvěch 
i Petr Pavlíček své básně uměli 
bez jediné chybičky a jejich kul-
tivovaný přednes byl nabitý cito-
vým zaujetím. Děkujeme za jejich 
skvělou reprezentaci školy.

Výsledky našich žáků:
1. kat.: 1. místo Petr Pavlíček
2. kat.: 1. místo Ondřej Kvěch 

Foto: Dagmar Axamitová
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Střípky
z Bíliny

Restaurace

„U Kádi“„U Kádi“
přijmeme

číšníky, servírky, 
kuchaře
a sezónní
brigádníky

do stánků s občerstvením. 

Nástup od května 2008

Tel: 724 839 843Tel: 724 839 843
777 274 853777 274 853

INZERCE 038/BZ

Oba  jsme zastihli v plné práci, a tak  

rovnou  popsali  jak se celá restaurace 

změní a jaké bude nabízet nové služby. 

„Restaurace bude rozdělena na tři části, 

z nichž jedna bude nekuřácká, vyzdo-

bená historickými motivy Ústeckého 

Zlatopramenu, velký sál budou zdo-

bit motivy související s historií Bíliny 

a Kyselky,  místnost s barem a výčepem  

bude spíše moderního stylu. Kuchyň 

bude oddělena tak, aby výpary z ku-

chyně neobtěžovaly hosty. Rekonstruk-

cí také projdou toalety, které zde dříve 

dělaly problém  svým zápachem.“

Restaurace by se měla otevřít podle 

představ nových majitelů v průběhu 

května.  Pokud vše půjde podle plá-

nů, tak již 1. května letošního roku.  

Mezi nové služby by mělo patřit 

i zabezpečení stravování pro obyva-

tele  campu u koupaliště i atletického 

stadionu při pořádání závodů, tzn. 

snídaně, obědy, večeře atd.

„Tato služba byla jednou z podmínek 

u výběrového řízení, ale my samozřej-

mě počítáme i s širším  občerstvením 

pro návštěvníky koupaliště. V restau-

raci se budou vařit jak hotová  jídla, 

tak i  minutky připravované přímo na 

grilu. Točit budeme různé druhy piv od 

Zlatopramenu a nealko od fi rmy Pepsi 

Cola. Restaurace má dobrou polohu 

blízko hlavního tahu, tak věříme, že 

projíždějící a nejen ti, se budou u nás 

zastavovat na dobré jídlo,“ prozradili 

Martin Šmrha a Václav Šotta.

„Určitě budeme pořádat různé taneč-

ní zábavy a projekce sportovních pořa-

dů. V budoucnu – asi tak do dvou let 

máme v plánu opravit i obytnou část 

restaurace, kde je šest pokojů. Bude-

me se snažit i o vybudování dětského 

koutku za plotem horní  terasy.“

Plány znějí velmi slibně, a tak se 

bílinští již toto jaro mohou těšit na 

staronovou restauraci. (red)

Hospoda se změní na stylovou restauraci

„Restaurace u Kádi“

Masky začínají být v kurzuMasky začínají být v kurzu
Oba chlapci nás budou reprezen-

tovat v Chomutově, kde 19. dubna 
2008 proběhne krajské kolo. Drží-
me jim palce, aby svým skvělým 
přednesem opět zaujali porotu.

 Jana Kouřilová
Oslavy MDŽ se stále slaví

Více než dvě stovky účastníků 
se přišlo pobavit u příležitosti Me-

zinárodního dne žen do kulturního 
domu Fontána. Akci pořádal MV 
KSČM a ženy dostaly u vchodu 
karafi át a potom jim popřály děti 
z mateřské školy. Po nich vystoupi-
li Hájští kohouti, skupina z Ústavu 
sociální péče v Háji u Duchcova. 
A předvedli se mistrovsky a po-
tlesk byl zasloužený.  Večer  až do 
půlnoci hrála k tanci a dobré zába-
vě skupina Melodie z Litvínova.
 Text a foto Oldřich Bubeníček

Upozornění
Město Bílina bude

pro zájemce oddávat
v pátek 8. 8. 2008.

Cena obřadu zůstává stejná 
jako v běžném termínu.

Oblíbený hostinec U Kádi na Kyselce změnil ne-

jen majitele, ale změní radikálně i služby a in-

teriér. Město vyhlásilo výběrové řízení na pro-

vozovatele této restaurace, které vyhrál ústecký 

Drinks Union a.s. Ten následně vyhlásil další 

výběrové řízení na provozovatele, které vyhrál 

Václav Šotta a Martin Šmrha.

Fotoreportáž Václava Webera z divadelního plesu

Veselé čertice Nejhezčí pár

Bílinské divadelní minimum Vítězné masky



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 727. března 2008

Profesor Lukavský věnoval část 

ze svého umění i bílinské kultuře. 

U příležitosti výročí tisíce let za-

ložení města Bíliny byla vydána 

VHS kazeta o našem městě a je-

jího komentáře se nenapodobitel-

ně zhostil právě mistr Lukavský. 

O dvanáct let později, při přípravě 

vydání CD a DVD „Město Bílina“, 

byl nápomocen jejich tvůrcům 

ještě výrazněji. Nejen, že nabídku 

recitace básně o Bílině přijal, ale 

setkání s bílinskými kulturními 

nadšenci povýšil svou velkory-

sostí, profesionalitou a moudros-

tí vysoko nad rámec samotného 

uměleckého přednesu. Ač umělec 

z nejvyšších pater kvality a presti-

že, který si mohl nechat svůj čas 

fi nančně vysoko ohodnotit, po 

zjištění, že je žádán o pomoc na 

neziskovém a veřejně prospěšném 

projektu, pomohl za symbolickou 

cenu. Navíc věnoval bílinským 

tvůrcům i svůj čas nad rámec sa-

Foto z roku 2005. V prostorách pražské kavárny Slávia zleva: R. Ště-
pánek, R. Lukavský, Z. Rendl ml. a Z. Svoboda

Dne 10. března 2008 odešla legenda
českého herectví a uměleckého přednesu,

profesor Radovan Lukavský 

VHS z r. 1993 „Tisíc let města“, CD 
z r. 2005 „Skladba a báseň Město 
Bílina“ a DVD z r. 2006 „Belinen-
sis“, na nichž profesor Radovan 
Lukavský spolupracoval 

motného natáčení. Cenné rady 

a vyprávění ze života, které pro-

fesor Lukavský během posezení 

v kavárně Slávia, při natáčení ve 

studiu, ale i během dalších spo-

lečně strávených chvil rozdal, bylo 

pro všechny obohacujícím a neza-

pomenutelným zážitkem. Za vše 

ještě jednou srdečně děkujeme. 

 O.T.B.

Blahopřejeme
Dne 22. března 2008 oslavila své 95 narozeniny
v kruhu své rodiny členka základní organizace
Českého svazu bojovníků za svobodu, sestra

Marie
JELÍNKOVÁ.

Sestra Jelínková, ačkoli měla 3 děti ještě 
malé, manžela zavlečeného do koncentračního 
tábora, v době německé hrůzovlády projevila 
velkou odvahu v pomoci partyzánům všech 

národností zásobováním léků v partyzánské polní nemocnici nebo 
hlídáním skladů. Zbylo-li v rodině potravin, ani tam neváhala, aby 
přispěla svou snahou se podělit.

Po válce jí za tuto velkou snahu v odboji proti fašismu byla minis-
terstvem obrany ČSR předána řada významných ocenění.
Členové ZO ČSBS se připojují k blahopřání a současně děkují za 

dosavadní činnost v práci ZO, za dobu jejího členství, za vše, čím 
se na osvobozování od německého fašismu podílela.

Do dalších let v příjemném prostředí své rodiny, která o ni vzorně 
pečuje, přejeme ještě hodně radosti, které si zaslouží a těšíme se 
z každého jejího shledání.
 Václav Vadlejch, Předseda ZO ČSBS Bílina

yy

ÁÁ

Studenti Gymnázia se 
zúčastnili vernisáže vý-
stavy Příroda v ohnis-
ku, která se konala dne 
17. 3. 2008 ve výstav-
ní síni Pod věží. Tato 
výstava nás zajímala 
i z toho důvodu, že je-
jím autorem je  Zelená 
škola v Zehtau. Zde byli někteří 
naši studenti na výměnném po-
bytu se studenty naší německé 
partnerské školy v Dippoldiswal-
de. Na vernisáži promluvil ředitel 
a spoluautor výstavy pan Christo-

ph Weidensdorfer, jehož 
slova překládala paní 
profesorka Závodská. 
Někteří z nás – hlav-
ně maturanti - ani tlu-
močnici nepotřebovali.
Výstava se nám moc 
líbí, protože ukazuje 
krásy Krušných hor, 

jakých si při procházkách hora-
mi nevšimneme, ohrožené druhy 
rostlin a živočichů. Pan Christoph 
Weidensdorfer nás také pozval na 
další výměnné pobyty v květnu 
a červnu. Ing. Jaroslava Mrázová

Zelená škola vystavuje v bílinské galerii

Zleva: Christoph Weidendorfer ředitel Zelené školy bez hranic Zethau, 
uprostřed fotograf Dietmar Schubert a paní profesorka Závodská

Až 5000 K
m sí n  bez práce!

Ud lejte ze svého
auta, domu, i plotu

reklamní plochu!

Tel: 411 411 455

Až 5000 KAž 5000 K

Tel: 411 411 455Tel: 411 411 455

m sí n  bez práce!m sí n  bez práce!

INZERCE 029/BZ

VÝKUPVÝKUP
BYTBYT

i zadlužených.
PROFI-BYTY

Bezplatná linka:

800 26 66 26800 26 66 26

INZERCE 030/BZ

Ke Dni učitelů
přejeme hodně zdra-

ví, pedagogických
i osobních úspěchů

a optimismu
do dalších let.

Redakční rada
Bílinského zpravodaje

„Šťastný národ, který má hojnost 
dobrých škol a dobrých knih.“

J. A. Komenský
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Kulturní
servis
KINO HVĚZDA

• čtvrtek 27. března od 18.00 h.
• pátek 28. března od 18.00 h.

TOUHA, OPATRNOST
USA/Čína. Vstupné: 55,- Kč. 

Nevhodné do 12 let.
Pravidelné promítání pro děti
• sobota 29. března od 15.00 h.

KYTICE POHÁDEK I.
Pásmo kreslených pohádek.

Vstupné: 20,- Kč.
• čtvrtek 3. dubna od 18.00 h.
• pátek 4. dubna od 18.00 hod.

SVATBA
NA BITEVNÍM POLI

ČR. Komedie. Vstupné: 70,- Kč
• čtvrtek 10. dubna od 18.00 h.
• pátek 11. dubna od 18.00 h.
LOVCI POKLADŮ: KNIHA 

TAJEMSTVÍ
USA. Dobrodružný/Akční.

Vstupné: 70,- Kč
DIGITÁLNÍ KINO

Měsíc s romantickými fi lmy
• středa 9. dubna od 18.00 h.
HOLKA Z PŘEDMĚSTÍ

USA. Vstupné: 60,- Kč
Pravidelné promítání pro děti
• sobota 12. dubna od 15.00 h.

O HAJNÉM ROBÁTKU 
A JELENU VĚTRNÍKOVI

Vstupné: 20,- Kč
MĚSTSKÉ DIVADLO

• neděle 6. dubna od 15.00 h.
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Divadelní podoba příběhů 

dvou králíků – Boba a Bobka. 
Vstupné: 50,- Kč 

(děti do 3 let zdarma)
• čtvrtek 10. dubna od 19.00 h.

VĚRA MARTINOVÁ 
A KYTARISTA JAMIE 

MARSHALL
Vstupné: 130,- Kč

• středa 16. dubna od 10.00 h.
• čtvrtek 17. dubna od 10.00 h.

BOŘEŇSKÁ 
ČARODĚJNICE 2008

Taneční soutěž pro sólisty 
a kolektivy. Startovné: 30,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
• od 12. 4. 2008 do 25. 5. 2008

RICHARD KINDL 
– NÁRODNÍ PARKY 

AMERIKY
Prodejní výstava fotografi í 

Richarda Kindla, absolventa 
Institutu výtvarné fotografi e

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• od 3. 4. 2008 do 25. 5. 2008

OBRAZY A GRAFIKA 
FRANTIŠKA RINGO 

ČECHA

TIP KC KASKÁDA
Věra Martinová

a Jamie Marshall
Zveme všechny příznivce české 

country na koncert Věry Marti-
nové 10. dubna od 19.00 hodin 

v Městském divadle v Bílině.
Jako host vystoupí britský ky-

tarista, skladatel a zpěvák Jamie 
Marshall, se kterým Věra Martino-
vá dlouhodobě spolupracuje. 

Vzhledem k nedorozumění mezi 
manažerkou a Jamie Marshallem 
jsme byli nuceni koncert Věry 
Martinové přesunout.

Vstupenky, které jste si zakoupili 
zůstávají  v  platnosti na nový termín. 
Pokud Vám tento termín nebude 
vyhovovat, můžete vstupenky vrá-
tit do 31. 3. 2008 v Informačním 
centru. Děkujeme za pochopení. 

 DIGITÁLNÍ  KINO 
Ve středu 9. dubna od 18.00 h. 

můžete shlédnout romantický fi lm 
HOLKA Z PŘEDMĚSTÍ

Brett Eisenberg (Sarah Michelle 
Gellar) je mladá a o to víc ambi-
ciózní knižní redaktorka žijící 
v ohnisku vydávání knih, v Man-
hattanském Upper East Side. Když 
potká vlivného muže Archie Kno-
xe (Alec Baldwin), nechvalně to 
známého sukničkáře, nejdříve ji 
zaujme a poté i okouzlí. Snímek 
je adaptací stejnojmenné knihy 
Melissy Bank, jež se udržela na vr-
cholu žebříčku prodávanosti New 
York Times šestnáct měsíců a byla 
publikována v 27 zemích světa.  

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Ve čtvrtek 3. a pátek 4. dubna od 

18.00 h. uvede kino Hvězda  čes-
kou komedii
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
V malém moravském městečku 

Zvěstov žijí všichni chlapi starými 
historickými bitvami. Představu-

jí francouzskou armádu v čele se 
svým starostou Touchynem, který 
má už léta monopol na roli Napoleo-
na. Tentokrát se připravují na velkou 
akci - odhalení napoleonské kašny 
v sousedním městě Podolí za přítom-
nosti televize a novinářů. Podolský 
starosta má však pro Touchyna špat-
nou zprávu - tentokrát angažoval na 
roli Napoleona skutečného zahranič-
ního herce, který je mu i více podob-
ný. Touchyn se urazí a rozhodne se 
slavnost ignorovat. Přesvědčí o tom 
i zvěstovské, kterým ovšem přijde 
líto, že nacvičovali nadarmo...V té 
době se vrací do města po více než 
dvou letech Tomáš, syn místního 
kronikáře. Tomáš byl vždycky suk-
ničkář, kterého zbožňovaly všech-
ny místní dívky, ale tentokrát přišel 
tátovi říct, že se skutečně zamiloval 

a chce se ženit. Půvabné Francouz-
ce Claire slíbil tajnou romantickou 
svatbu v místním kostelíku... Jenže 
táta vyzradí Tomášovo tajemství 
v hospodě a starosta Touchyn do-
stane geniální nápad - jde přece 
o velkou mezinárodní událost, takže 
žádný utajený sňatek!

 Zdroj Palace Cinemas

JEDEN SVĚT 
2008

V pondělí 31. března v Městském 
divadle v Bílině začíná druhý roč-
ník fi lmového festivalu Jeden svět. 
Festival je věnován dokumentárním 
fi lmům o životě civilních obyvatel, 
ze zemí postižených totalitním reži-
mem nebo občanskými válkami.

Filmový festival v Bílině pořádá 
Člověk v tísni, o.p.s ve spolupráci 
s KC Kaskáda a Michalem Mlejem. 
Záštitu nad festivalem převzal sta-

rosta Bíliny Josef Horáček a hejtman 
Ústeckého kraje Jiří Šulc.

V prostorách městského divadla 
bude probíhat výstava s názvem 
Příběhy bezpráví, prodej výrobků 
chráněné dílny v Namibii, ukáz-
ka a prodej výrobků společnosti 
pro fair trade a rozvojové vzdělání.
V KD Fontána bude od 15. 4. 2008 
koncert Už jsme doma, na podporu 
protidluhové kampaně 

Program
Pondělí 31. března 2008 od 18.00 h.
Film I -  Modlitba za mír

 (Barma/Thajsko)
Film II - Občan Havel (ČR)

Host večera:  Mgr. Martin Mej-
střík, senátor Parlamentu ČR. 
Vstupné: 40,- Kč

Úterý 1. dubna od 18.00 hod.
KONGO:

HLUBOKÉ TICHO

Sugestivní snímek americké 
dokumentaristky Lisy F. Jack-
sonové přináší znepokojivá 
svědectví o životech a utrpení 
znásilněných žen ve válkou zbí-
dačené zemi.

USA. Democratic Republic of 
Congo/2007.

Po skončení následuje diskuse 
s hostem večera Mgr. Radkou Ra-

KC KASKÁDA INFORMUJE

Od 18. března do 2. dubna 2008 se koná
v Galerii Pod Věží výstava fotografi í

ZELENÉ ŠKOLY BEZ HRANIC ZETHAU,
s názvem

PŘÍRODA V OHNISKU
Výstava fotografi í zachycuje přírodu Krušných hor nafocené čes-
kými fotografy Stanislavem Appeltem z Bíliny, Rostislavem Sta-
chem a německými fotografy Dietmarem Schubertem a ředitelem 
Zelené školy Bez hranic Zethau Christophem Weidensdorferem.

Výstava sdružení na záchranu Mukovského kostela bude pokračo-
vat od 3.dubna do 11.dubna 2008.

pokračování na str. 9
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jhovou, sociální pracovnicí Czech 
Aid, ngo v Zambii.

Úterý 1. dubna od 20.00 hod.
MILOŠEVIČ U SOUDU

Autoři dokumentárního fi lmu 
měli jedinečnou možnost sledovat 
soudní líčení s mužem přezdíva-
ným „Řezník z Bělehradu“ od 
jeho počátku z bezprostřední blíz-
kosti.  Dánsko/2007

Středa 2. dubna od 18.00 hod.
DMZ

Jednu z nejpřísněji střežených 
hranic na světě určuje 38. severní 
rovnoběžka, která přesně v polo-
vině protíná Korejský poloostrov. 
V roce 1953 byla na hranicích 
vytvořena čtyřkilometrová demi-
litarizovaná zóna, jejímž středem 
prochází vojenská demarkační li-
nie. Finsko/2007

DÁMY V BÍLÉM

Dámy v bílém je organizace 
matek, manželek a sester, které 
se společně pokoušejí dosáhnout 
propuštění pětasedmdesáti politic-
kých vězňů zatčených při tvrdém 
zákroku na Kubě na jaře 2003. Po 
skončení fi lmu následuje diskuse.

Středa 2. dubna od 20.00 hod.
VE STÍNU PROROKA

Kdy a jak je možné vydělat pře-
kladem a vydáním neprodejné kni-
hy stovky miliónů dolarů? Nejspíš 
pouze v případě knihy jménem 
Ruhnama, což je absurdní pro-
pagandistické dílo turkmenského 
diktátora Saparmurata Niyazova 
Turkmenbašiho. Finsko/2007
Čtvrtek 3. dubna od 17.30 hod

SHIT AND CHICKS
Hlavní postavou fi lmu je 64 pan 

Rogation z jihozápadní Ghany. Celý 
život byl vojákem u námořnictva 
a do své rodné vesnice se vrátil až 
jako důchodce.  Norsko/2007

GLOBÁLNÍ POHODA
Globální oteplování je vážný 

problém dnešní doby. Historii 

dvaceti let donkichotské snahy 
aktivistů Spojených státech va-
rovat veřejnost před nebezpečím 
oteplování planety shrnuje tato 
vážně nevážná „dokumentární 
groteska“.  USA/2007
Čtvrtek 3. dubna od 20.00 hod.

HORMONÁLNÍ AKVÁRIUM
Když před několika lety našli 

britští rybáři v těle rybího samce ji-
kry, nestačili se divit. Podle nejno-
vějších výzkumů mohou za to tzv. 
endokrinní disruptory.ČR/2007

ZPÁTKY NI KROK
Snímek pojednává o změnách 

životního prostředí v Číně, tedy 
v zemi, která zažila překotný 
a ekologicky bezohledný industri-
ální rozvoj. UK, China/2006

Po skončení fi lmů bude diskuse 
Jiřím Škodou (Mladí zelení), ko-
ordinátorem kampaně ke změnám 
klimatu.

Pátek 4. dubna od 18. 00 hod.
WAR/DANCE

Každý rok se více než dvacet ti-
síc škol v Ugandě účastní národní 
hudební soutěže, v níž děti před-
vádí umění tradiční hudby a tance 
svých kmenů. Poetický dokument 
sleduje děti traumatizované leti-
tým konfl iktem na cestě za neče-
kaným hudebním triumfem.

 USA/2006
Pátek 4. dubna od 20.00 hod.

POPRVÉ
Kultivovaně komponované po-

dobenství Poprvé ukazuje odlehlou 
sibiřskou osadu, kde se čas jako by 
zastavil. Z poklidné idyly je náhle 
vytrhne příjezd lodi se školní inspek-
torkou, která i v této pustině hledá 
děti školou povinné.  Polsko/2007

PUTOVÁNÍ ČERVENÉ
LEDNIČKY

Červená lednička zn. Coca-cola 
putuje na opravu jedním z nepál-
ských údolí pod Annapúrnou. Na 
nit její poutě se navlékají zážitky 
mladého nosiče jménem Hari Rai. 
Ten těžkou prací řeší nedostatek 
pracovních příležitostí v regionu 
a vydělává si tak na studium, po-
dobně jako řada jeho souputníků. 
 Srbsko/2007

Příjemné prostředí a výborná 
akustika umocnily posluchačům 
hudební prožitek a především po-
mohly trochu zapomenout na fakt, 
že zatímco účinkující děti zpíva-
jí o zajíčcích a konvalinkách, za 
okny zuří vánice ne nepodobná 
té z pamětnického fi lmu Synové 
hor.

Úvodní slovo pana starosty Jo-
sefa Horáčka připomnělo význam 
a tradici Velikonočních svátků. 
Tematicky pak navázala přiblíže-
ním velikonočních zvyků v růz-
ných zemích také moderátorka 
koncertu Veronika Duchoslavová. 
Program byl komponován jako 
sled instrumentálních a pěvec-

kých čísel od baroka až po skladby 
swingové a lidové. Pro poslucha-
če byla jistě zajímavá především 
různá komorní seskupení. Nejen 
tedy zpívající známá Komořinka, 
ale například kytarový kvartet 
nebo dechové trio hrající v obsa-
zení příčná fl étna, klarinet a fagot. 
Společné „muzicírování“ je nejen 
zábavnější, ale také podstatné pro 
rozvoj každého hudebníka. Rád 
bych také zmínil vystoupení saxo-
fonistky Petry Klikové, které po-
tvrdilo, že swingové cítění a hra 
na tento nástroj nejsou zdaleka 
doménou pouze mužů. 

Tečkou za předvelikonočním 
setkáním byly tři jarní písničky 

Pěvecký sbor dětí z hudebních nauk se sbormistrem Jiřím Bidrmanem, 
u kláves uč. Eliška Šimková

Velikonoční koncert doprovodila vánice
Na středu 19. března připravila Základní umělecká škola v Bíli-
ně koncert k oslavě nastávajících svátků velikonočních a přícho-
du jara. V rámci víceleté tradice by se tento koncert, stejně jako 
pravidelné podzimní vystoupení, měl konat v kostele Na Újezdě. 
Letos jsme však využili nabídky provést koncert v obřadní síni 
Městského úřadu v Bílině, což bylo velmi přínosné.

v podání pěveckého sboru dětí 
z hudebních nauk. Chci věřit, že 
naše hudební oslava zaujala a po-
těšila posluchače. A třeba se nám 

o krůček blíže podařilo přivolat 
stále poněkud nerozhodné jaro.

Text a foto Jiří Kopa,
ředitel ZUŠ Bílina

JEDEN SVĚT 2008
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• restaurace, sál •

Obec Bžany 
pronajme nebytové prostory

v budově čp. 63 Bžany

• restaurace, sál •• restaurace, sál •
celková výměra 556 m2 + služební byt 1+3 s příslušenstvím

o výměře 93 m2

Celkový měsíční nájem 12 tis.Kč

Bližší informace na OÚ Bžany
tel.: 417 872 277, 606 713 449

INZERCE 036/BZ

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍL
ZÁRU NÍ A POZÁRU NÍ SERVIS

opravy pra ek a my ek
STROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICE

AREÁL PERLA
Jaselská 427

TEPLICE - ETENICE

IGNIS
WHIRLPOOL
ARDO
ROMO
GORENJE
PHILCO
CROSLEY
EUROTECH
CANDY
INDESIT
ELEKTROLUX
BOSCH

TEL.: 417 538 617, 723 931 891

INZERCE 037/BZ

Cílem tohoto projektu je snižo-
vání zdravotních a bezpečnostních 
rizik spojených s tímto  způsobem 
života prostřednictvím distribuce 
zdravotnického a hygienického 
materiálu, osvětové a informační 
činnosti, zprostředkování zdra-
votnických a dalších návazných 
služeb. Klientkám dále poskytuje 
možnost změnit svůj dosavadní 
způsob života, umožnit jim vy-

rovnat se se svou minulostí a po-
moci jim zařadit se do společnosti 
běžné populace. Cílem projektu 
Diecézní charity Litoměřice není 
klientce navrhovat různá řešení 
její situace, ale především jí na-
slouchat, doprovázet ji a podporo-
vat v samostatném rozhodování. 

Kontaktní práce je realizována 
v pravidelných čtrnáctidenních 
intervalech v odpoledních a noč-

ních hodi-
nách v lo-
kalitách, ve 
kterých jsou 
nabízeny se-
xuální služ-
by. Službu 

zajišťují dvě 
sociální pracov-

nice a řidič. V loňském roce pro-
běhlo v rámci tohoto projektu 20 
výjezdů, bylo kontaktováno 59 
klientek a proběhlo 298 kontaktů 
s klientkami.

V letošním roce Diecézní charita 
Litoměřice, rozšiřuje tento projekt, 
do dalších míst ústeckého kraje, 

kde se setkávají s problémem pro-
stituce a tzv. sexbyznysu. 

Na projektu Magdala Diecézní 
charita Litoměřice spolupracuje 
s ústeckým krajem a na evropské 
i celosvětové úrovni s organizace-
mi působícími v oblasti pomoci 
obětem obchodování. Je význam-
ným partnerem  křesťanských or-
ganizací v Evropě v rámci projek-
tů CAT a COATNET (Christian 
action against traffi cking – křes-
ťanská akce proti obchodování 
s lidmi), zaštítěnými Evropskou 
komisí a Caritas Europa.

Zdroj: Diecézní charita Litomě-
řice, Mgr. Milan Čigáš

Diecézní charita Litoměřice  rozšiřuje svůj terénní program do Bíliny
Projekt Magdala je pomoc ženám, které provozují prostituci. Po-
skytuje účinnou podporu těmto ženám a jejich dětem, aby mohly žít 
důstojným a smysluplným životem. Zmírňuje obtížnou životní situ-
aci, přičemž respektuje jejich rozhodování. Projekt Diecézní charity 
Litoměřice je terénní program zahájený v březnu roku 2006.

Samotná výstavba bydlení 
se v permakultuře odsunuje až 
na druhé místo,  důležitější je 
zde vlastnit pozemek a vytvá-
řet ekozahradní společenstva, 
protože, jak už jsem uvedl v 10.
části, zahrada přináší maximum 
užitku až cca po 10 letech, a je 
proto nasnadě začít co nejdříve.
 V počáteční fázi se provizorní 
bydlení řeší stavbami bez zákla-
dů, indiánskými stany Tee-Pee, či 
za pomoci maringotek. Pokud má 
tato stavba méně než 4x4m půdo-
rysu, nemusí být ohlášena. Řešení 
celoživotního ekobydlení se po-
tom odvíjí od toho, zda dům již 

vlastníme, nebo se rozhodneme 
pro novostavbu, která může být 

jak nízkoenergetická, tak i s ma-
ximálním využitím přírodního 
materiálu (dřevo jako konstrukce, 
výplň stěn ze špalků, hlíny, kame-
nů, lisované slámy apod.). Tako-
výto materiál je pochopitelně lev-
nější a hlavně recyklovatelný. Při 
řešení nízkoenergetických nároků 
stavby se řídíme jednak kvalitní 
izolací ( hlavně podkroví;  silnější 
severní stěna zahrnutá zemí;  ze-

lené střechy pokryté suchomil-
nými rostlinami atd.) a pasivním 
využíváním slunečního záření 
(velká plocha s velkými okny na 
jih, skleník u zdi, či Trombeho 
stěna s rekuperací tepla atd.).
 V každém případě je společným 
znakem ekostaveb snaha o úplné 
vyloučení neobnovitelných zdro-
jů energie a i obnovitelné spotře-
bovávat minimálně a efektivně. 

Pro naše mírné pásmo (respektive 
území ČR) je ze zdrojů energie 
nejefektivněji využívána bioma-
sa (viz.předchozí díl) spalovaná 
ve speciálních kotlích, kde se 
dřevo ad. nejprve zplyňuje nebo 
v kogeneračních jednotkách, kde 
se vyrábí kromě tepla i elektři-
na. Potenciál slunečního záření 
k výrobě elektřiny, k ohřevu vody 
a vytápění zatím není dostatečně 
využívaný, ačkoli je do budouc-
na při neustálém zdražování cen 
energií reálná návratnost investic 
do zařízení (sluneční kolektory, 
fotovoltaické panely...), a stejně 
tak jako využití větrných elekt-
ráren ve vyšších polohách čeká 
pod poklicí fosilně-jaderných 
magnátů stále na svůj boom.
 Mezi internetové odkazy zabý-
vající se ekostavbami patří www.
ecoshop.cz, www.ekodum.cz, 
www.eurosolar.cz, www.indios.
cz, www.zelenedomy.cz, www.
hlinenydum.eu a mnoho dalších.

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

Biozahradnictví a permakultura

14. část: Ekostavby
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Projekt „Po stopách Holocaustu“
pokračuje

Tyto vzdělávací kurzy, které na 
škole probíhají každoročně již 
od roku 1998,  jsou zaměřené na 
orientaci žáků v ekonomické sféře 
a na profesní  přípravu. Cílem kur-
zu Abeceda podnikání je poskyt-
nout žákům základní informace 
o světě tržní ekonomiky,  obcho-
du, vedení fi rmy,  managementu, 
výrobě a marketingu. 

Profesní orientace si klade za 
cíl  povzbudit žáky k tomu, aby 

pochopili důležitost vzdělání pro 
svůj další život a věnovali náleži-
tou pozornost problematice volby 
povolání. Celý kurz je tématicky 
rozdělen na čtyři okruhy: volba 
povolání, sebehodnocení, mozai-
ka povolání  a první zaměstnání. 
Cílem kurzu Základy národního 
hospodářství je obohatit vzdělání 
žáků  základních škol  o makro-
ekonomické jevy, rozvíjet v nich 
poznatky týkající se znalosti české 

ekonomiky a  vést žáky k tomu, 
aby pochopili základní principy 
fungování ekonomiky státu.

Nenásilnými hravými aktivitami 
si tak žáci osvojili poznatky z ob-
lastí, které by jim měly v budouc-
nu napomoci v občanském a pra-
covním životě.

Tyto programy mají své počát-

ky v USA a do České republiky 
se dostaly v roce 1992  zásluhou 
pana Tomáše Bati. ZŠ Lidická je 
jedinou školou v ústeckém regi-
onu, která každoročně tyto vzdě-
lávací kurzy svým žákům nabízí 
a to kompletně od 7. – 9. ročníku.

Děkuji všem  absolventům za 
jejich úspěšnou  práci v těchto 
kurzech a přeji jim, aby  poznat-
ky  z nich co nejlépe zúročili. 
Zároveň bych touto cestou ráda  
poděkovala představitelům města 
Bílina za jejich podporu vzdělá-
vacích  a projektových aktivit na-
šich žáků.

Mgr.Bc. Marie Sechovcová
zást. ředitelky ZŠ Lidická Bílina

Bílina – Za krásného jarního 
počasí začala Bílina sbírat záchra-
nářské body. Přehrála dalšího kan-
didáta na sestup Žatec a přiblížila 
se mu na tři body. V sestavě se ob-
jevil trenér  Tichý.  A nic na tom 
nemění fakt, že počátkem roku 
oslavil kulatou padesátku.  Kdo 
umí, ten umí. Bílina si od počátku 
vytvořila výraznou převahu. Šance 
měli Hošek a Tichý a ránu Karfíka 
vyrazil žatecký brankař.  Za Vaní-
ka nastoupil do druhého poločasu 
rychlík Bečvařík a byl to dobrý 
tah od trenérského tandemu Tichý 
– Kovačka. Hosté si vytvořili snad 
jedinou šanci v 50.min.,  ale dobře 
umístěnou střelu z trestného kopu 
Pohl chytil.  Potom  jen tečoval 
centr hlavou Hošek a Merglovu 
střelu srazil obránce na roh. Bíli-
na se dočkala v 64. min., kdy Ho-
šek zblízka vstřelil první branku. 
Tlak domácích pokračoval a po 
centru Pavlíčka  se podruhé tre-

fi l hlavou Bečvařík.  Vzápětí měl 
šanci Hošek, střílel již z ostrého 
úhlu a z brankové čáry vykopl míč 
žatecký obránce.   V dvouminuto-
vém nastavení již Bílina soupeři 
míč nepůjčila.  „Od počátku jsme 
hráli zodpovědně v obraně včetně 
brankaře Pohla a soupeře jsme 
nepustili do žádné šance. Pepík 
Tichý již sice není žádný rychlík, 
ale umí míč podržet, měnit rytmus 
hry, přesně přihrát.   Soupeř nás 
moc neprověřil, ale na naši hru se 
dalo dívat, byla tam řada pěkných 
akcí. Ve druhém poločase jsme 
také vstřelili branky a to naši hru 
uklidnilo,“ byl s prvními jarními 
body spokojen prezident bílin-
ských fotbalistů Petr Arpáš. 

Branky: 64.Hošek, 71.Bečvařík
Sestava: Pohl – Fleišman, Balín 

(66.Jungmann), Stiller, Mergl – 
Pavlíček, Kornalík, Tichý, Hošek, 
Vaník (46.Bečvařík) – Karfík (59.
Moravec) (ob)

SK SIAD Bílina – FK Slavoj Žatec  2:0 (0:0)

Bílina - Změny v kvalifi kaci 
o II. hokejovou ligu čekají bí-
linské Draky. Vítěz Plzeňského 
přeboru Ekonomické stavby 
Plzeň odstoupil z kvalifi kace 
a o postup se utkají pouze 
tři mužstva. Draci mají 
v 1. kole volno a za-
čínají až ve středu 
26. března v 18 ho-
din ve Žďáru nad 
Sázavou. Doma se 
poprvé představí v sobotu 
29. března a od 17 hodin přivíta-
jí Nové Město nad Metují, vítěze 
Královehradeckého přeboru. Ve 
4. kole má Bílina volno,  a v so-
botu 5. dubna přivítá Žďár nad 
Sázavou, který vyhrál Pardubic-

ký přebor, kde hrála i mužstva 
z Vysočiny. Kvalifi kaci zakončí 
Draci  9. dubna v Novém Městě 
nad Metují. 

„V posledním přípravném 
zápase jsme vyhráli v Lit-

vínově nad juniory 4:3 
brankami Kouska 

a Šulce, kteří vstřelili 
po dvou. Do kvalifi -
kace jdeme všichni 
vedení klubu, vede-
ní mužstva i hráči 

s odhodláním dostat konečně II. 
ligu do Bíliny. Osobně doufám, 
že se to podaří a splní se sen bí-
linských hokejových  fanoušků,“ 
je přesvědčen prezident Draků 
Ladislav Kvěch.  (ob)

Draci v sobotu
s Novým Městem 

● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ● SPORT ●

Certifi káty Junior Achievement na ZŠ Lidická již podesáté
Předáváním certifi kátů úspěšným absolventům programů Juni-
or Achievement  z rukou starosty města Bíliny p. Josefa Horáčka  
ukončili žáci ZŠ Lidická v Bílině vzdělávací kurzy Abeceda podni-
kání, Profesní orientace a Základy národního hospodářství  určené 
žákům 7. , 8. a 9. ročníku ZŠ.

uze 
jí

e

zápas
vín

b

V sobotu 15. 3. 2008 vyjeli žáci  9. ročníku
ZŠ Za Chlumem do bývalé vojenské pevnosti 
a židovského  ghetta Terezín. Tím pokračoval ce-
loroční projekt  Holocaust.

Cílem bylo doplnění teoretických znalostí z období dru-
hé světové války a holocaustu , které získali během výu-
ky v hodinách dějepisu, občanské výchovy a zeměpisu.
Alespoň částečně „zažili“ životní podmínky (zejména 
Židů) v ghettech nebo vlastních vyhlazovacích tábo-
rech a uvědomili si, jak hrůzný a tragický byl osud ce-
lého jednoho národa.               

Závěrečná praktická část projektu bude následovat 
ve středu 19. 3. 2008, kdy v rámci Historického dne 
se budou žáci 9. ročníku věnovat  osudům lidí v době 
Protektorátu Čechy a Morava.  Mgr. Ivana Kulinová
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Přestože byl předpoklad 60 dětí, 
pořadatelé zvládli závod na výbor-
nou. V silné konkurenci se domácí 
závodnice postaraly o pěkné výsled-
ky a doma tak zůstaly 3 medaile.  

V hlavní soutěži zvítězila Bend-
lová Iveta z KK Chomutov, dru-
há skončila Stiburková Barbora 
z TJ Kraso Mělník a na krásném 
3.místě skončila domácí Nikolka 
Křehlová.

Zimní stadion byl celý den té-
měř plný diváků, závodníky přišli 

povzbudit i starosta města pan Jo-
sef  Horáček a president klubu HC 
Draci Bílina Ing. Ladislav Kvěch. 
Pořadatelé byli na závěr dne po-
řádně unavení, ale spokojení.

V dalších dnech však začnou 
přípravy již na III. ročník závodu, 
protože závod byl hodnocen klad-
ně i zástupcem Českého kraso-
bruslařského svazu a pořadatelům 
bylo doporučeno, aby se závod 
zařadil mezi stálé závody v kalen-
dáři soutěží. Miloslava  Koberová

Podkrušnohorský pohár – II. ročník
Celostátní závod v krasobruslení

V neděli 16.3.2008 se díky podpoře Severočeských dolů a.s. ,města 
Bíliny a dalších drobných sponzorů mohl uskutečnit již  II. roč-
ník závodu o Podkrušnohorský pohár. O závod projevilo zájem víc 
krasobruslařů, než pořadatelé očekávali – v 7 věkových kategoriích 
soutěžilo nakonec celkem 86 dětí z 18 oddílů celé ČR.

Výsledky závodu: Výsledky závodu: 
Vítězkou „Poháru“ se stala Bendlová Iveta z KK Chomutov 
2. místo obsadila Stibůrková Barbora TJ Kraso Mělník
3. místo kategorie nováčci Křehlová Nicole HC Draci Bílina

Umístění dalších domácích závodnic:
1.místo  kategorii přípravka na hudbu Hladíková Eliška
3.místo kat. přípravka prvky  Kolmanová Dominika
9. místo žačky nejmladší  Paulová Vanessa

Na prvním místě se umístila Eliška Hladíková Foto: V. Weber

Krajský přebor v krasobruslení 2008 - LOVOSICE

Eliška a Dominika po skončení KP 2008 Dominika Kolmanová 2.místo KP 2008 Lovosice Foto: Jiří Kolman

V Lovosicích proběhl 15. 3. 
2008 Krajský přebor v kraso-
bruslení na zimním stadionu TJ 
Lovochemie. Naše děvčata zde 
zabojovala a dosáhla vynikají-
cích výsledků. Nejmladší z dívek 
Dominika Kolmanová (5 let) ob-
sadila na svém prvním krajském 
přeboru v kategorii přípravka- po-
vinné prvky nádherné druhé mís-
to. Veliká naděje našeho oddílu 
Eliška Hladíková ( 6 let ) opět 
zvítězila v kategorii přípravka – 

volná jízda a předvedeným výko-
nem tak potvrdila svou vynikající 
formu a připravenost. V kategorii 
nováčci mladší – pohár, kde už je 
zapotřebí značných dovedností 
a splnění výkonnostních testů ob-
sadila talentovaná Nicole Křehlo-
vá (7 let) zasloužené čtvrté místo. 
A nakonec v nejpočetněji obsa-
zené kategorii Žačky nejmladší – 
nepohár vybojovala skvěle před-
vedenou jízdou Vanessa Paulová 
(8 let) čtvrtou příčku. Jiří Kolman

Vanessa Paulová

Na 3.místě PKP 2008 Nicole Křehlová


