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INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

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

Hrobčice – Čínský potravinářský 

producent Shanghai Maling Czech 

slavnostně ukončil 26. února stav-

bu nového továrního komplexu 

na výrobu masových konzerv.

Slavnostního ceremoniálu se zú-

častnili významní hosté včetně 

ambasadorky Huo Yuzen . 

„V současné době se čeká na schvá-

lení strojů určených k výrobě, pro-

tože některé neodpovídají českým 

normám. Týká se to hlavně bez-

pečnosti práce. Zahájení výroby 

je naplánováno na 1. květen 2008 

a počítá se zatím s dvaceti zaměst-

nanci, kteří budou výrobu zajíž-

dět,“ uvedla starostka obce Hrob-

čice Božena Zemanová.

V továrně by mělo najít uplatnění 

až 150 lidí. „Byli jsme rádi, když 

tato společnost za námi přišla. 

Konzervárna bude pro region ne-

pochybně velkým přínosem,“ vyjá-

dřil se pro Teplický deník starosta 

Bíliny Josef Horáček.

Podle Teplického deníku přišla 

první etapa včetně bouracích pra-

cí čínskou společnost na 430 mil. 

korun. Lada Laiblová 

Výroba konzerv by se měla rozjet letos v květnu

Čínská ambsadorka Huo Yuzen, starosta Bíliny Josef Horáček a starosta 

obce Braňany Vlastimil Krupka Foto: Zdeněk Traxler

Výroba konzerv by se měla rozjet letos v květnu

Příprava na akademii je pro každé-
ho aktéra velmi prestižní záležitostí, 
každý se chce předvést v tom nejlep-
ším světle. Pozornost studentů se ve 
dnech předcházejících akademii sou-
střeďuje nejen na vlastní výkon, ale 
i na kostýmy, líčení a rekvizity. A že 
se to všem po zásluze dařilo, o tom 

svědčil potlesk rodičů, ale hlavně 
spolužáků. Ti totiž dokážou být na 
jednu stranu mnohem kritičtější než 
rodiče, na druhou stranu dokážou 
toho na jevišti fantasticky podržet, 
když nastane nějaké „nedopatření“. 
Bylo vidět, že se všichni úžasně 
baví, nejen diváci, ale i protagonisté 
od těch nejmenších, z primy, až po 
maturanty, kteří využili své poslední 
akademie k tomu, aby se rozloučili 

s mladšími spolužáky a poděkovali 
svým učitelům. Úspěchu akademie 
napomohli i vynikající moderátoři. 
Vytvoření dvou moderátorských 
dvojic z nejnižšího a nejvyššího 
ročníku byl výborný nápad a osvěd-
čil se. V letošním roce se poprvé 
na gymnáziu vyučuje i dramatická 
výchova a z vystoupení kvinty a 1. 

ročníku v režii Mgr. Borkovcové 
bylo vidět, že dobře. Ale i Ti, kteří 
si svá vystoupení, ať už dramatická, 
hudební, taneční nebo jiná, připravo-
vali sami nebo při různých mimo-
školních aktivitách prokázali, že to 
prostě dovedou.

Příprava celé akademie byla 
velmi náročná i organizačně a ča-
sově. Za to, jak skvěle to zvlád-
li, patří dík Mgr. Jiřímu Novému 
a Mgr. Ivaně Hotové. Ač sami ne-
byli na jevišti skoro vidět, mluvila 
za ně jejich práce. J. Mrázová

Tradiční akademie gymnázia objevila nové talenty
Konec února v městském divadle patřil bílinským gymnazistům 
a jejich příznivcům. Ve čtvrtek 28. února odpoledne se studenti 
představili se svými vystoupeními hledišti plně obsazenému rodi-
či a bílinskou veřejností. Druhý den, v pátek před jarními prázd-
ninami, předvedli totéž svým spolužákům a učitelům.

Tradiční akademie gymnázia objevila nové talenty

Foto J. Veverka
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Na aktuální téma...

Karolína
VORLÍČKOVÁ,
17 let, studentka:
„Se zdravotnickými 
službami ve městě jsem 
celkem spokojena. S ne-
vhodným chováním lé-
kařů jsem se v Bílině 
ještě nesetkala. Myslím 
si ale, že by tu mělo být 
více odborných lékařů 
a specialistů. Za nimi 
totiž musíme dojíždět 
do Teplic nebo až do 
Ústí nad Labem.“

Dana KRÁLOVÁ, 
17 let, studentka:
 „Zdravotnické služ-
by jsou v Bílině mys-
lím na dobré úrovni, 
co mi tu ale vadí je 
nedostatečná pohoto-
vostní služba. zvláště 
večer se musíme ob-
racet na pohotovost 
do Teplic. Přitom tu 
máme dobře vybave-
nou polikliniku. S tím 
by se mělo něco udě-
lat.“

Denisa KRÁLOVÁ, 
13 let, žákyně:
„Já jsem s lékařský-
mi službami spoko-
jená. Naštěstí moc 
nemarodím, a tak 
lékaře příliš nena-
vštěvuji. Nevím co by 
se tu mělo ještě v této 
oblasti zlepšit nebo 
změnit. Asi je to tak 
akorát.“

Eva LEVICOVÁ, 
37 let,
nezaměstnaná:
„Spokojená se zdra-
votnickými službami 
v Bílině nejsem a ani 
být nemohu. Například 
pro syna stále hledám 
a marně zubaře. Je tu 
nedostatek stomatolo-
gů a nové pacienty už 
neberou. Pak by se tu 
měla zlepšit i pohoto-
vostní služba, která je 
nedostatečná.“

Samuel BERKY,
53 let, nezaměstnaný:
„V Bílině je málo lé-
kařů. Mám například 
problémy se zuba-
řem. Můj stomatolog, 
který mi dělal zuby 
totiž zemřel a od té 
doby mám velké po-
tíže. Zuby potřebují 
opravit, ale jiným 
zubařům se do toho 
příliš nechce a tak 
umělý chrup mám 
v šuplíku.“

Jan KRYŠTOFÍK, 
21 let,
nezaměstnaný:
„Myslím si, že zdra-
votnické služby ve 
městě jsou na celkem 
dobré úrovni. Moc 
lékaře nevyhledávám 
a jejich péči naštěstí 
ani nepotřebuji. Ne-
vím proto co by se 
v této oblasti mohlo 
v Bílině ještě zlep-
šit.“

Jste spokojeni se zdravotnickými službami v Bílině a co by se například mělo změnit?

Regulační poplatek 30,- Kč nelze 
vybírat v laboratoři.
Regulační poplatek 30,- Kč za 
návštěvu u lékaře se vybírá pouze 
při provedení klinického vyšetře-
ní. Jestliže klinické vyšetření ne-
bylo provedeno, regulační popla-
tek 30,- Kč se nevybírá. Klinické 

vyšetření je buď komplexní, cí-
lené, kontrolní nebo konziliární 
vyšetření a je vykázáno přísluš-
nými výkony v dané odbornosti 
podle Seznamu výkonů. Začíná 
pohovorem s pacientem ke zjiš-
tění vývoje jeho zdravotních 
potíží. Lékař posoudí průběh 

onemocnění, stanoví a vysvětlí 
diagnostický a léčebný postup, 
zajistí další potřebná vyšetření, 
případně předepíše léky a prove-
de administrativní činnosti souvi-
sející s výkonem.
Záleží zcela na odborném po-
souzení lékaře, zda při návštěvě 

pacienta v ordinaci klinické vy-
šetření provede.
Pokud lékař neprovedl klinické 
vyšetření, pak nemá právo poža-
dovat regulační poplatek 30,- Kč. 
Ministerstvo zdravotnictví nedis-
ponuje možnostmi jednání lékaře 
prověřit. Na jednání lékaře si však 
můžete stěžovat např. u zdravotní 
pojišťovny, u které jste pojištěna, 
nebo tomu, kdo vydal příslušné-
mu zdravotnickému zařízení roz-
hodnutí o registraci.

Iva Zábojníková,
vedoucí odboru SVaZ

Chodníky
jako předmět sváru
Není toho mnoho, co zvedne některé 
občany v Bílině ze židlí. Naposledy 
to byl snad protest proti projíždění 
nákladních automobilů přes Praž-
skou ulici. Poslední dobou hýbou 
děním ve městě nové chodníky opět 
na Pražské ulici. Některým občanům 
vadilo, že pokládka chodníků trvá 
v Bílině déle než stavba pyramid 
v Egyptě, a  teď  naopak některým 
vadí jejich vzhled.
„Chodníky jsou příliš úzké a navíc 
opatřené oblouky, kde se bude dr-
žet sníh a nečistoty ze silnice. Také 
pokud budete chtít vyjet autem, tak 
při dnešním provozu se budete muset 
rychle strefi t mezi dva oblouky,“ po-
psal svůj pohled na situaci  obyvatel 
domku na Pražské ulici. Paní vedle 
ještě přidala obavu, že díky oblou-

kům bude mít zatopený sklep. Tyto 
obavy vyvrací, ale vedoucí doprav-
ního odboru Miroslav Jedlička.
„Obyvatelé Pražské ulice se obávají 
zbytečně. Chodníky mají standartní 
rozměr 1,50 cm a výška obrubníku 
je také stanovená jak u sníženého 
vjezdu, tak u oblouku. Oblouky jsou 
tam právě proto, aby se např. voda 
nedostala na chodník a následně do 
domů. Tyto oblouky nejsou jen tady 
v Bílině, ale i v Krupce.“

Chodníky rozdělují
i odbor dopravy
a technické služby
Městské technické služby obdržely 
v roce 2006 ze sponzorských darů 
od Severočeských dolů a.s. 1,5 mil. 
korun na malý zametací vůz. Ovšem 
tento „zameták“ je určen pouze na 
chodníky široké 180 cm. „Projek-

tovou dokumentaci s námi nikdo 
nekonzultoval. Malý zameták po-
třebuje trochu prostoru kolem sebe. 
Chodník má vysoké obrubníky, potí-
že nastanou v zimním období, proto-
že zameták nelze použít na odklízení 
sněhu a multikáru s radlicí také ne-
můžeme použít,“ vysvětlila problém 
s čištěním nových chodníků ředitel-
ka MTSB Ing. Olga Roučková.
Naopak vedoucí dopravního od-
boru oponuje, že vše bylo pro-
konzultováno s pracovníkem TS 
a vše bylo v pořádku. „S trochou 
vůle vyčistit chodníky i přilehlou 

komunikaci lze. Když to jde jin-
de, proč by to nemělo jít v Bílině. 
Také vyprojektovat chodník v ta-
kové délce jako je na Pražské ulici 
není snadné, protože ulice není 
všude stejně široká. Například na 
jednom místě byl chodník úzký 
a pár metrů dál zase široký, a to se 
muselo také v PD projevit,“ opo-
nuje Jedlička.
„Vše ukáže čas, ale myslím si, že 
chodník byl vyprojektován dobře 
a po nějaké době užívání se o tom 
přesvědčí i sami občané,“ dodal. 
 (lal)

Regulační poplatky
S novým rokem 2008 došlo i ke změnám ve zdravotnictví. Na zá-
kladě dotazů bílinských občanů týkajících se regulačních poplat-
ků u lékařů, odpovědělo Ministerstvo zdravotnictví, následující:
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Střípky
z Bíliny

Otázka pro... Starostu Josefa  Horáčka
Koncem února 

se konalo mi-
mořádné zastu-
pitelstvo, které 
schválilo vznik 
obecně prospěš-
né společnosti 

Bílinské lázně o.p.s., jejímž za-
kladatelem je město Bílina. Co 
to pro bílinské lázně znamená?

„Zastupitelé schválili vznik 
obecně prospěšné společnosti, 
která bude města.

Tímto chceme minimalizovat 
všechna možná rizika spojená 
s dalším pronájmem budov lázní 
Kyselka. Zároveň máme zájem, 
aby lázně konečně ožily. Jsme si 
vědomi, že jen samotné lázně by 
se neuživily, proto vypsané výbě-
rové řízení by mělo přivést další 
zájemce, kteří by nejen udrželi 
chod lázní, ale také společně s ni-
mi vybudovali hotel i bydlení pro 
seniory, případně něco dalšího. 
Byla schválena správní i dozorčí 

rada o.p.s., která přebere iniciati-
vu a bude řešit další úkoly.

A protože cílem vytvořené o.p.s. 
není samotná realizace vytčených 
cílů, ale pronájem vážnému zá-
jemci, který by toto uskutečnil. 

Jedním z vážných zájemců je 
v současné době o.p.s. VIA VI-
TAE,  která má v plánu obnovit 
lázeňskou činnost a spolu s ní 
uvažuje o vybudování bydlení pro 
seniory, či zprovoznění hotelových 
služeb.“

Revokovalo:
1. Usnesení zastupitelstva měs-

ta č. I/1 ze dne 8. dubna 2002, 
kterým schválilo:

Návrh „Stanov společnos-
ti LBK, a.s.“ a „Zakladatelské 
smlouvy o založení obchodní 
společnosti LBK, a.s,  bez ve-
řejné nabídky akcií“ (ve znění 
připomínek Ing. Jiřího Švej-
nohy k článku 18, odstavec 10 
a k článku 20 odstavec 5 „sta-
nov“, ve znění připomínek pana 
Aleše Porvise k článku 8, odsta-
vec 1.20., k článku 13, odstavec 
3.1. a k článku 13. odstavec 4 
„stanov“, a ve znění připomínek 
pana Aleše Porvise k článku III. 
odstavec 5, a k článku IV. odsta-
vec 1, „zakladatelské smlouvy“).

Podmínkou bylo zachování 
veřejné přístupnosti parcely p.č. 
1951/1 v katastrálním území Bí-
lina formou věcného břemene ve 
prospěch města Bílina. 

Zastupitelstvo pověřilo starostu 
města podpisem Zakladatelské 
smlouvy o založení obchodní 
společnosti LBK, a.s., a stanov 
společnosti LBK, a.s.

2. Usnesení zastupitelstva měs-
ta č. II/24 ze dne 23. května 2002, 
kterým schválilo:

Vklad majetku města (pozemky 
a budovy) do společnosti LBK, a. s. 

Schválilo:
1. Založení obecně prospěš-

né společnosti Bílinské lázně o. 
p. s., se sídlem Bílina, Břežánská 
50/4. Jediným zakladatelem je 
město Bílina. 
Členy správní rady jsou: pí Na-

děžda Maurerová,  Ing. František 
Poživil, p. Roman Šebek, p. Zde-
něk Rendl ml., p. Josef Horáček 
a p. Milan Pecháček

Členy dozorčí rady jsou: p. Mi-
chal Mlej,  Mgr. Zdeňka Hanzlí-
ková a p. Oldřich Bubeníček 

2. Vložení peněžitého vkladu 
Městem Bílina do obecně pro-
spěšné společnosti Bílinské lázně 
o. p. s. ve výši 20 000,- Kč a vlo-
žení následujícího nepeněžitého 
vkladu do této společnosti:

a) budovu č. p. 153 (objekt ob-
čanské vybavenosti) s pozemko-
vou parcelou č. 1949 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o celkové vý-
měře 1.223 m2; 

b) budovu č. p. 160 (objekt ob-
čanské vybavenosti) s pozemko-
vou parcelou č. 1953 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o celkové vý-
měře 441 m2; 

c) budovu č. p. 229 (objekt ob-
čanské vybavenosti) s pozemko-
vou parcelou č. 1947 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o celkové vý-
měře 258 m2; 

d) budovu č. p. 315 (objekt 
k bydlení) s pozemkovou par-
celou č. 1952 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o celkové výměře 370 
m2; 

e) budovu bez čp/če (objekt ob-
čanské vybavenosti) s pozemko-
vou parcelou č. 1950 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o celkové vý-
měře 50 m2; 

3. Znění smlouvy o nájmu ne-
movitých věcí , která spočívá 
v možném vrácení zaplaceného 
nájemného formou účelové do-
tace.

Předmětem smlouvy jsou bu-
dovy a pozemky v areálu Láz-

ní Kyselka uvedeny v odst. 2. 
(Schválilo). 

4. Spoluúčast města Bíliny na 
fi nanční krytí projektu „Rege-
nerace sídliště Za Chlumem I. 
etapa“ ve výši 30 % celkových 
nákladů.

5. Projekt „Regenerace sídliš-
tě Za Chlumem I. etapa“, který 
spočívá v obnově centrální části 
sídliště - veřejné osvětlení, malé 
dětské hřiště, výstavba parkoviš-
tě, úprava porůzných povrchů, 
úprava zeleně a obnova podloubí 
u obchodů. 

Neschválilo:
1. Uzavření smlouvy o exkluzi-

vitě se společností VIA VITAE o. 
p. s., která by spočívala v ome-
zení města Bíliny (jako vlastníka 
areálu lázní Kyselka) uzavírat 
s dalšími potencionálními zájem-
ci jakýkoli smluvní vztah.

2. Roční  placení nájemného 
za pronájem budov a pozemků 
v areálu Lázní Bílina .

Vzalo na vědomí:
Informaci starosty města 

o ukončení pracovního poměru  
s p. Petrem Máchou, který byl 
pověřen řízením Kulturního cen-
tra Kaskáda, ke dni 19. 2. 2008.

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední 

desce MěÚ Bílina nebo
v sekretariátu starosty 

a dále na
webových stránkách

www.bilina.cz.

Zastupitelstvo města na svém 2. veřejném zasedání v roce 2008, 
které se uskutečnilo v mimořádném termínu

dne 28. února mimo jiné  

Významné výročí
Vlajka pro Tibet a dny
Tibetu v České republice 

Letošní rok jsme si 10. března 
připoměli  49. výročí potlačení ti-
betského povstání. 

K tomuto nejvýznamnějšímu 
novodobému tibetskému výročí 
proběhly v celém světě i v České 
republice akce vyjadřující solida-
ritu se zemí, kde jsou  porušována 
lidská práva, a kde je neustále ná-
silně potlačována svoboda a touha 
po národní svébytnost.

Zápisy do MŠ
Zápisy do bílinských mateř-

ských škol proběhnou v pondělí 
a v úterý 19. a 20.5 2008. 

Teplické předměstí čeka-
jí další etapy regenerace

První etapa regenerace panelové-
ho sídliště na Teplickém předměstí 
byla dokončena. Na řadu by měla 
přijít II. a III. etapa. V dalších eta-
pách se opět bude počítat s novou 
výsadbou zeleně, novými chodní-
ky, dětským hřištěm a novými par-
kovacími místy.

„V současné době se zpracovává 
projektová dokumentace. Po jejím 
dokončení budou opět obyvatelé 
sídliště seznámeni s novými návr-
hy, které budou moci připomínko-
vat,“ uvedl Karel Müller.

Regenerace sídliště
Za Chlumem v přípravách

O něco blíže obnově je centrální 
část sídliště Za Chlumem. Město 
pouze čeká na vyhlášení dotač-
ního titulu, aby mohla být žádost 
podána na ministerstvo pro místní 
rozvoj.

V loňském roce proběhlo jedná-
ní o regeneraci panelového sídliště 
Za Chlumem, ale ze strany oby-
vatel sídliště nebyl o tuto schůzku 
zájem.

V centru sídliště by se měly osa-
dit zelené plochy, položit nové 
chodníky a obnovit fontána.
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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

Občané pozor!
Dne 3. března 2008 byly zpro-

vozněny veřejné záchodky v pro-
luce - Mírovo náměstí. WC pro-
vozují Městské technické služby 
Bílina, byly zrekonstruovány za 
přispění a.s. ČEZ, které touto ces-
tou chceme poděkovat. Za použití 
WC se platí 2,- a 4,- Kč. (mtsb)

Dotazník kvůli přechodům
Oddělení regionálního rozvoje 

zapojilo základní školy do dotaz-
níku, který pomůže získat fi nanční 
dotaci na nové 3D přechody.

„Dotazník s názvem Cesta do 
školy jsme rozeslali po základních 
školách záměrně, protože se nám 
jedná o celkové zlepšení dopravní 
obslužnosti ve městě. Jedna z nejdů-
ležitějších věcí je právě cesta dětí do 
školy,“ popsal význam dotazníku 
Karel Müller z oddělení regionální-
ho rozvoje na MěÚ v Bílině.

Stav, kdy osoba nemá dostatek 
prostředků k obživě  lze řešit dvě-
ma způsoby. Jedním ze způsobů je 
poskytnutí poradenstvím, které by 
mělo vést jak k řešení tíživé situa-
ce, tak i k jejímu předcházení. Dru-
hým způsobem je poskytnutí dávek 
pomoci v hmotné nouzi. V našem 
městě se občan, který se dostane do 
stavu hmotné nouze, může obrátit 
na Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví při městském úřadu se sídlem 
v ul. Želivského v 1.patře. 

Od 1.1.2007 mají občané možnost 
získat tři typy dávek a to příspěvek 

na živobytí, doplatek na bydlení 
a mimořádnou okamžitou pomoc. 

Příspěvek na živobytí je určen 
k zajištění základních životních 
potřeb při nedostatečném příjmu 
osoby nebo rodiny.

Doplatek na bydlení slouží 
k úhradě nákladů na bydlení oso-
bám s nízkými příjmy.

Mimořádná okamžitá pomoc 
je poskytována osobám, které se 
ocitly přechodně v tíživé situaci 
a tuto nemohou sami řešit.

Je důležité, aby si občané uvě-
domili, že pro získání nároku na 

dávky je nutné splnění podmínek 
stanovených zákonem č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů a zá-
konem 110/2006 Sb., o životním 
a existenčním minimu, ve znění 
pozdějších předpisů.

Žádosti o dávky a přílohy k žá-
dostem je nutné podat na přede-
psaných tiskopisech Ministerstva 
práce a sociálních věcí, které jsou 
k dispozici na Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví a dále ke sta-
žení na internetových stránkách: 
http://portal.mpsv.cz/forms.   

K žádostem je nutné doložit po-
třebné doklady. Informace o tom 
jaké doklady je nutné k daným žá-
dostem doložit poskytnout sociál-
ní pracovnice daného odboru. 

 Strýčková Soňa, vedoucí 
 oddělení dávek  hmotné nouze

Možná jste už někde zaslechli pojem hmotná nouze
Jedná se o relativně nový pojem, který vyjadřuje nedostatek pro-
středků k obživě občana. K takovému nedostatku může dojít vinou 
dlouhodobě nepříznivé sociální situace (onemocnění, nezaměstna-
nost, mateřství apod.) a nebo výjimečnou událostí (živelná pohro-
ma, krádež apod.). Tuto situaci mohou pomoci překlenout  rodinní 
příslušníci,  ale někdy se to nepodaří a pak přichází na řadu stát.

MĚSTO BÍLINA, Břežánská ul. 50/4, 418 31
 

Rada města Bíliny vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce

ředitel Kulturního centra Kaskáda v Bílině,
příspěvková organizace

 

na plný úvazek, dobu neurčitou
Požadavky:

 střední vzdělání s maturitní zkouškou (VŠ výhodou)
 praxe v kultuře
 znalost problematiky řízení příspěvkové organizace
 organizační a řídící schopnosti
 bezúhonnost
 komunikativnost
 znalost práce na PC (Word, Excel)
 řidičský průkaz skupiny B
 znalost min. jednoho světového jazyka - výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
 jméno, příjmení, titul uchazeče
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
 číslo občanského průkazu (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
 telefonické spojení
 datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
 koncepce řízení a vize kultury města Bíliny
  profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech s uvede-

ním telefonního čísla, popř. emailu
  originál výpisu z evidence rejstříků trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u ci-

zích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud 
tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
  čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpo-

klady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 28. 3. 2008 do 12 hod.
Způsob podání přihlášky: v uzavřené obálce výrazně označené „VŘ – ředitel KC Kaskáda“ – osobně 

do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského úřadu v Bílině.
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2008

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 Sb.
Informace: p. místostarosta, tel. 417 810 814

Poznámka: pozvání k pohovoru obdrží zájemce emailem nebo telefonicky
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Regionální rozvoj si od 3D pře-
chodů slibuje výrazné zpomalení 
dopravního provozu tam, kudy děti 
nejvíce chodí do školy. 3D přecho-
dy by se měly například objevit na 
silnici II. třídy směrem na Louny.

Řádění vichřice
odnesly stromy

Silná vichřice, která panovala na 
celém území republiky od  pátku 
29. února až do neděle 2. března, 
zanechala v Bílině několik vyvráce-
ných stromů. Na některých místech 
vítr vyvrátil i sloupy s veřejným 
osvětlením a dopravní značky.

„Škody vyčíslené nemáme, ale 
loňská vichřice napáchala v Bíli-
ně větší škody. V Litoměřické uli-
ci spadl strom přímo před vchod 
domu a u polikliniky vzrostlý topol. 
Neměli jsme potřebnou techniku 
na rozřezání, tak jsme strom odkli-
dili mimo silnici. Než jsme se vrá-
tili, byl samozřejmě pryč. Největší 
práci měly TS s odklízením větví, 
které byly po celém městě,“ sdělila 
ředitelka MTSB Ing. Roučková.

Pouliční „pijani“
budou mít smůlu

Krajský úřad schválil nové zně-
ní vyhlášek o prostituci a pití al-
koholu na veřejnosti. Jak  budou 
vypadat nové vyhlášky v praxi, 
prozradil starosta Josef Horáček.

„Je to prakticky stejné jako u vy-
hlášky ohledně automatů. Vytipují 
se místa, kde nebude možné popíjet 
alkohol na ulicích a stejné to bude 
s druhou vyhláškou o prostituci. 
Nechal jsem si předložit stávající vy-
hlášky, které porovnáme a provedeme 
potřebnou úpravu  nového znění.“

Zateplení se dočkají
tři budovy

Základní škola Aléská, ZŠ Za 
Chlumem a mateřská škola v Žižko-
vě údolí se dočkají v letošním roce 
kompletního zateplení a nové fasády.

Původně se mělo zateplovat budov 
osm, ale to město zamítlo s tím, že 
cena energetických auditů je příliš 
vysoká. Ta činila v loňském roce 160 
tis. Kč na osm budov za zákonem 
stanovené energetické audity. Odmít-
nutím této částky ovšem město pro-
páslo první výzvu na podání žádosti 
o dotační titul. Aby se stihla alespoň 
třetí výzva, muselo město přijmout 
částku, která již byla nově stanovena, 
a to 217 tis. za tři energetické audity.

Komunitní plán města Bílina
Na začátku měsíce září 2006 město Bílina zahájilo proces komunitního plánování v oblasti 
sociálních služeb, jehož výsledkem je komunitní plán. Dne 14. 2. 2008 zastupitelstvo města 

schválilo Komunitní plán města pro období 2008 – 2010. Jedná se o dokument, který navrhuje 
konkrétní cíle a opatření vedoucí k tomu, aby se sociální služby v našem městě koordinova-
ly, zkvalitňovaly a přizpůsobily tomu, co občané města skutečně potřebují. Zároveň se stane 

základním koncepčním materiálem pro oblast sociálních služeb na území města.

Komunitní plán vznikl za fi nanční podpory Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR 
a za fi nanční pomoci města Bíliny. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na vytvoření tohoto plánu podíleli, bez jejichž přispění 
by Komunitní plán města Bílina nemohl vzniknout. Za podporu celého procesu komunitního 

plánování děkujeme zastupitelům města Bíliny. Za aktivní činnost v pracovních skupinách dě-
kujeme všem jejich členům z řad poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb, zástupců nezisko-

vých organizací, samosprávy a státní správy. 
Lucie Ječmenová, manažerka projektu

Ústecký kraj, co by část bývalých 
Sudet, byl a je krajem drsným a těžce 
zkoušeným. Po staletí tu žila němec-
ká většina, která si zdejších hor, polí 
a luk vážila, milovala je jako svou 
domovinu. Staří usedlíci dokázali ob-
dělat každý kousek půdy, po staletí se 
učili od předešlých generací, jak hos-
podařit v horských podmínkách i jak 
zacházet se zdejším nerostným bo-
hatstvím. Třicátá léta minulého stole-
tí a druhá světová válka však tomuto 
kraji zasadily první ránu. A sice, pů-
vodní obyvatelé museli odejít stejně 
rychle a s holýma rukama, jak museli 
o několik let dříve odejít ze Sudet tisí-
ce Čechů. Socialistické hospodářství 
vedené kolektivizací spolu s novými 
osídlenci nedokázali o zdejší krajinu 
pečovat tak, jak jejich předchůdci. 
Pole začala zarůstat, opuštěné vesni-
ce byly rozkrádány a o pár let později 
začala mizet města a obce ve jménu 
uhlí. Krajina začala postupně měnit 
svou tvář. Zhrubla, zdrsněla, lidé ji 
začali bezohledně drancovat. Půvab 
Krušných hor se ztrácel a podhůří za-
čalo získávat obrysy reálného socia-

lismu. Z velkých měst na severu Čech 
odcházela inteligence, přicházeli lidé, 
kteří neměli vztah ke krajině, k měs-
tům ani k horám. Přicházeli za prací, 
za uhlím a za materiální jistotou. 

Sdružení Bílina 2006 nehodnotí 
a ani nechce hodnotit historii. Právě 
proto, že jde o minulost, která je dale-
ko za námi. Chceme pátrat v lidských 
osudech, hledat zapomenuté ulice, 
obchody, domy, vesnice. Chceme na-
jít odpověď na otázku, jaký byl nor-
mální život v pohraničí před několika 
desítkami let, kdy tu žili lidé, kteří tu 
po generace měli své kořeny. Kam se 
chodili bavit, jak vypadal jejich všed-
ní den, s jakými problémy se denně 
potýkali. Chceme oživit kulturní dě-
dictví našich předků a navázat nové 
vztahy s těmi, kteří odtud pocházeli, 
s jejich potomky, kteří mají zájem po-
znávat domovinu svých otců, dědů, 
pradědů...  Sbíráme svědectví Čechů 
i Němců o životě před sedmdesáti 
lety i dříve na Bílinsku.

Rada města Bíliny nám vyšla 
vstříc, když podpořila náš záměr 
pozvat na jaře příštího roku původ-

ní obyvatele Bíliny, kteří nyní žijí 
v Německu, Rakousku či Švýcar-
sku. Chystáme se počátkem dubna  
na Sudeten Deutschen Tag do Gerol-
zhofenu poblíž Frankfurtu n/M., kde 
budeme tlumočit pozvání vedení 
bílinské radnice všem, kteří se v Bí-
lině nebo jejím okolí narodili. Právě 
s tímto pozváním je spojen náš první 
projekt. Chceme původní obyvate-
le důstojně přivítat a přichystat jim 
bohatý program, který by měl zahr-
novat tematickou výstavu, setkání 
rodáků a samozřejmě projížďku po 
všech spádových obcích Bíliny. Dru-
hý projekt, který nyní připravujeme, 
je pátrání po zdejších i německých 
starousedlících a jejich pamětech. 
Podařilo se nám již získat několik 
zajímavých výpovědí o životě na 
Teplicku i v Bílině samé, z let 1930 – 
1948. Vzniknout by měla publikace, 
která bude tyto "Teplicko-sudetské 
osudy mapovat", jako paměť krajiny 
a lidí, kteří z těchto míst a doby ne-
návratně mizí. 

 Jan Beneš o.s. Bílina 2006

Zachraňme svědectví zdejších lidí a krajiny,
neboť nám mizí do nenávratna

Krajina Sudet a jejich pů-
vodní obyvatelé – téma, 
které bylo po mnohá léta 
tabu. Jaký byl obyčejný ži-
vot v německém pohraničí? 
Jaké kulturní dědictví a od-
kazy nám tu jeho původní 
obyvatelé zanechali? Jaký je 
rozdíl mezi těmi, kteří muse-
li odejít a těmi, kteří přišli? 
Na tyto a podobné otázky se 
zaměřily dva projekty, které 
začalo připravovat sdružení 
Bílina 2006.  
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VÝKUPVÝKUP
BYTBYT

i zadlužených.
PROFI-BYTY

Bezplatná linka:

800 26 66 26800 26 66 26

INZERCE 030/BZ

„Jelikož  nebyly realizovány pů-
vodní objednávky dle požadavku 
oddělení regionálního rozvoje v září 
2007 na zpracování energetických 
auditů a byla vyhlášena 3. výzva 
OPŽP na zateplení objektů škol-
ských zařízení včetně výměny  oken 
a dveří s termínem 31.1.2008, vstou-
pili jsme v prosinci 2007 do jednání 
s fi rmou Martia.  Zbylé audity budou 
vypracovány do konce 03/2008.  Sa-
mozřejmě vzhledem k časové nároč-
nosti i celkovému vytížení auditorské 
fi rmy na konci roku 2007 a na začát-
ku roku 2008 došlo i k úpravě poři-
zovací ceny směrem vzhůru. Takže 
místo předpokládaných 160 000 Kč 
bude stát pořízení EA 217 000 Kč. 
Cena EA je stanovena dle honorářo-
vého řádu vydaného Ministerstvem 
průmyslu a obchodu,“ vysvětlil já-
dro problému vedoucí investičního 
odboru Ing. Jaroslav Bureš.

Výsledky dotazníku
Bílina 2007

V dubnu loňského roku se obča-
né Bíliny vyjádřili prostřednictvím 
ankety Téma pro Bílinu, co podle 
nich představuje největší problém ve 
městě. Nejvíce hlasů obdrželo téma 
soužití občanů, následovala bezpeč-
nost a stoupající kriminalita a na 
třetím místě skončilo téma dopravní 
situace ve městě.

Na základě této ankety byl vypra-
cován dotazník zaměřený na spoko-
jenost občanů s místním společen-
stvím a místní přepravu cestujících.

Dotazník vyplnilo celkem 759 re-
spondentů z toho 52% ženy a 48% 
muži. Věková hranice responden-

Černošský folklórní soubor 
MBUNDA AFRIKA, v českém 
překladu bubny z Afriky, kte-
rý v rámci školního představe-
ní měli možnost shlédnout žáci 
základních škol 19. února v bí-
linském divadle, tvoří hudeb-
níci z Demokratické Republiky 
Konga. Během svého vystoupení 
členové souboru  seznámili děti 
s africkou kulturou, tradicemi 
a rozdílnou mentalitou různých 
světadílů.

Strhující rytmus afrických bubnů, zpěvu a tance v bílinském divadle

Foto: V. Weber

Jejich vystoupení v Bílině bylo 
pastvou pro oči. Děti v hledišti 
měly možnost zahrát si na zapůj-
čené hudební nástroje, vyzkoušet 
si africké taneční rytmy vlastním 
tělem a společně se souborem 
vytvořily fantastickou atmosféru. 
Čtveřice muzikantů, tanečníků 
a zpěváků si diváky získala hlavně 
svým nezdolným temperamentem, 
jejich vystoupení se dá přirovnat 
ke skutečné show. (PeZ)

Rozhodli jsme se, že i my při-
pomeneme tuto lidovou zábavu 
nejenom rejem masek všeho dru-
hu – zlé Brúny, kominík pro štěstí, 

zvířátka a mnohé další obveselení 
vyvolávající maškary, ale i spo-
lečnou hudebně taneční soutěží. 
Jejími účastníky se stali dobrovol-
níci z řad žáků. Zvítězili všichni, 
kteří našli odvahu a do soutěžení 
se zapojili. Tradiční odměnu, mísu 
koblih, získali však dva žáci deváté 
třídy, Aleš Kozák a Michal Čečer-
le. Tvořili hudební skupinu, která 
doprovázela celé taneční soutěže-
ní. Michal se před soutěží nechal 
slyšet: „Tentokrát ty koblihy mu-
sím vyhrát! Udělám pro to vše!“  
Skutečně udělal a svým výkonem 
si získal všechny přihlížející. Stej-
né ocenění získala i taneční dvojice 
Tifany a Britany v podání skvělých 
a zkušených bojovnic Míši Koub-
kové a Veroniky Tížkové.

Závěrem celého veselí byl i tra-
diční průvod masek sídlištěm 

v okolí školy, čímž jsme jistě 
přispěli k rozveselení kolemjdou-
cích.

Lze již pouze konstatovat, že 
jsme se nejen pobavili, ale získali 
i nové vědomosti o této lidové tra-
dici, která by jistě neměla upad-
nout v zapomnění.

Mgr. František Kulina
ZŠ Za Chlumem, Bílina

Masopust na ZŠ Za Chlumem
provázely zlé Brúny i kominík

I když se příroda zdála jarně 
naladěná, období masopustu 
jsme neopomněli. Ačkoli by se 
mohlo zdát, že tato všeobecná 
veselice předcházející půstu je 
již lidmi zapomenuta, opak je 
pravdou.

Ještě pár otázek:
a)  Kdy začíná hlavní maso-

pustní zábava?

b)  Jak dlouho trvá?

c)  Kdy končí zábava?

d)  Jak?

(v neděli před Popeleční středou)

(tři dny)

(v úterý o půlnoci)

(pohřbením basy, troubením 
ponocného)

Počítačové zpracování barevné 
fasády u ZŠ Žižkovo údolí
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INZERCE 029/BZ

tů se pohybovala od 16 do 71 let 
a výš.  Zaměstnaných bylo 460, 
studentů 113, nezaměstnaných 94 
a důchodců 92. Respondenti byli 
vybráni ze všech lokalit města 
tzn. z centra, Chlumu, Teplického 
předměstí, Mosteckého a Pražské-
ho předměstí. Podle vzdělanostní 
struktury na dotazník odpovídalo  
161 respondentů se základním 
vzděláním, 492 se středním vzdě-
láním a 78 vysokoškoláků. 

Podle výsledků jsou občané 
v Bílině nejvíce spokojeni s čin-
ností technických služeb. Druhé 
místo obsadily MŠ a ZŠ. Ve spo-
kojenosti zcela propadly zdravot-
nické služby. Pokud by si respon-
denti seřadili životní priority, na 
prvním místě by byla možnost 
zaměstnání. Důležité jsou i mezi-
lidské vztahy. Naopak zapojení do 
lokálního plánování skončilo na 
místě posledním.

Bezpečně se většina občanů cítí 
doma za zavřenými dveřmi. Vět-
šina sdílí názor, že není bezpečné 
chodit ve večerních hodinách po 
veřejných prostranstvích. Za kva-
litní, respondenti označili odvoz 
odpadu a čištění ulic. 

Poděkování
Základní organizace č. 04 Čes-

kého zahrádkářského svazu v Bí-
lině děkuje  starostovi Josefu Ho-
ráčkovi a zastupitelům města za 
fi nanční příspěvek.

Tento příspěvek nám umožnil 
zavedení el. energie do naší osady, 
nejnutnější opravu hlavního oplo-
cení, ale i podniknout tematický 
zájezd se zaměřením na zahrád-
kářství pro děti našich členů a je-
jich kamarádů, pokud budou mít 
zájem.

Jsme rádi, že představitelé naše-
ho města chápou, že i neziskové 
organizace jsou potřebné pro spo-
kojený život občanů našeho města.
 Luboš Panenka

Slavík modráček (velikostně 
je o něco menší než vrabec, ale 
má delší nohy, takže se na prv-
ní pohled menší nezdá; velikost 
těla je tím pádem asi 13 cm, 
váha je do 20 g), v současné 
době hnízdí na území republiky 
v počtu asi 600 párů. Pokud jde 
o hnízdní prostředí, vybírá si 
plochy, kde se prolíná otevřená 
vodní plocha s pobřežními po-
rosty rákosin, prorostlých vrbo-
vými keři a stromky. Většinou 
jde o poměrně nevzhledné, 
jakoby neuhlazené prostory, 
které obvykle člověk ničí v do-
mnění, že jde o naprosto ne-
vzhlené části biotopů, přičemž 
ovšem zapomíná, že by se měl 
v přírodě řídit potřebami jejích 
obyvatel a nikoli svým estetic-
kým cítěním, často velmi faleš-
ným. 

Slavík modráček, známý po desetiletí jako druh 
protahující našimi krajinami, byl jako hnízdící druh 
prokázán teprve roku 1982 na Domažlicku. Odtud se 
poměrně rychle šířil na celé území, v našem okolí se 
objevil okolo roku 1995, když byl zjištěn na Radove-
sické výsypce. Odtud se rozšířil na území Dolů Bílina, 
takže dnes jej můžeme zahlédnout v předpolí lomu, 

podél vodních ploch na okra-
jových částech, obývá i ráko-
sinou zarostlé popílkoviště 
elektrárny na bývalém lomu 
Fučík u Želének. Konkrétní 
místa jeho výskytu na Dolech 
Nástup neznáme, ale víme, 
že se tam určitě objevuje na 
tahu, hnízdí pak i v Doupov-
ských horách. 

Zimoviště slavíka modráč-
ka středoevropského (Lus-
cinia svecica cyanecula) – 
u tohoto druhu se rozlišuje 
i poddruh – leží u Středomo-
ří, eventuálně jižněji. Tedy 
naši ptáci pravděpodobně 
zimují v jihozápadní Francii, 
Španělsku, Alžírsku, Maro-
ku, v oblasti střední Sahary, 
ale i ve východní Africe, tedy 
v Egyptě nebo Súdánu.

Se "zahlédnutím" slavíka modráčka to ale tak 
jednoduché není, je to poměrně opatrný ptáček, 
i přes své nápadné zbarvení těžko zastižitelný. Jen 
ten, kdo pozná jeho typický zpěv, může pak při 
bedlivém pátrání na stonku rákosu nebo ve vrboví 
zahlédnout rozezpívaného samečka.

Text a foto Miroslav Horák

Slavík modráček středoevropský při kroužko-
vání poblíž Bíliny

VÍTE, ŽE ... ... NEZVYKLÝ ZPŮSOB REKLAMY BUDOU MÍT SEVEROČESKÉ DOLY?

Jak vše začalo, ptáme se Vla-
dimíra Budinského, vedoucí-
ho odboru komunikace. 

„Při svých jednáních v Dolech 
Bílina o limitech jsem poznal 
geodeta Míru Horáka, který má 
velký zájem o fl óru a faunu, pře-
devším o ptactvo. A tak zjistil, že 

se na severu Čech vyskytují vý-
jimečné druhy. Přemýšlel jsem, 
jak udělat reklamu pro letošní 
a další roky, aby byla příjemná 
a hezká, univerzální a informa-
tivní. Příroda je hezčí živá, než 
neživá, i když samozřejmě neu-
pírám krásu geologickým expo-
nátům a krajině, ale přeci jen – 

živý tvor je člověku bližší. Chtěl 
jsem najít živočicha divokého, 
takového, který přichází k nám 
dobrovolně, takového, kterému 
neubližujeme, ale je u nás v po-
slední době hojný. Vyšel z toho 
slavík modráček. – Samotnou 
reklamu dělá IDEAS Chomutov, 
který nám dělal logo.“  (sb)

SLAVÍK MODRÁČEK
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Kulturní
servis
KINO HVĚZDA

• čtvrtek 13. března od 18.00 h.
• pátek 14. března od 18.00 h.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ 

HRY
Španělsko/Německo/Francie. 

Komedie.Vstupné: 65,-Kč

• čtvrtek 20. března od 18.00 h.
• pátek 21. března od 18.00 h.

HITMAN
Francie. Akční thriller.

Vstupné: 55,- Kč. Nevh. do 12 let.

• 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
DIGITÁLNÍ KINO

Pravidelné promítání pro děti
• sobota 15. března od 15.00 h.
ŘÍKÁNÍ O VÍLE AMÁLCE
Pásmo kreslených pohádek 

o víle Amálce.Vstupné: 20,- Kč

• středa 26. března od 18.00 h.
EROS

VB/USA.Vstupné: 60,- Kč  
Nevhodné do 15 let

MĚSTSKÉ DIVADLO
•  pondělí  17. března od 9.00 

a 10.30 h.
PRINCEZNA

S HVĚZDOU NA ČELE
Školní představení.
Vstupné: 45,- Kč 

• pondělí 17. března od 19.00 h.
BESÍDKA 2007

Pásmo scének, skečů, písní 
a tanců Divadla Sklep

Vstupné: 220,-  180,-  160,- Kč

• středa 26. března od 9.30 h.
BOŘEŇSKÁ

ČARODĚJNICE 2008
Pěvecká soutěž pro sólisty a sbory

• čtvrtek 27. března od 19.00 h.
VĚRA MARTINOVÁ

A JAMIE MARSHALL
Koncert české country zpěvač-

ky a amerického kytaristy
Vstupné: 130,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• pátek 14. března od 20.00 h.

MAŠKARNÍ
DIVADELNÍ PLES

Hraje skupina MINIBAND. 
Vstupné: 100,- Kč bez masky, 

50,- Kč s maskou.

TIP KC KASKÁDA
Věra Martinová

a Jamie Marshall
Zveme všechny příznivce české 

country na koncert Věry Marti-
nové 27. března od 19.00 hodin 
v Městském divadle v Bílině.

Jako host vystoupí britský ky-
tarista, skladatel a zpěvák Jamie 
Marshall, se kterým Věra Marti-
nová dlouhodobě spolupracuje.

 DIGITÁLNÍ  KINO 

Ve středu 26. března od 18.00 hod. 
můžete shlédnout koprodukční fi lm 

EROS
Třídílný snímek od tří režisérů 

odehrávající se ve třech různých 
kulturách. 1. The Dangerous 

Thread of Things je o milostném 
trojúhelníku. 2. Equilibrium je 
o vytíženém marketingovém ře-
diteli, který si společně s psychi-
atrem chce objasnit, proč se mu 
stále zdají ty samé erotické sny. 
3. The Hand je o nevšedním mi-
lostném vztahu mezi prostitutkou 
a jejím krejčím. 

KINO HVĚZDA UVÁDÍ

Ve čtvrtek 20. a pátek 21. března 
od 18.00 hodin uvede kino Hvěz-
da  francouzský akční thriller 

HITMAN
Svět není zrovna bezpečným 

místem. Všude se krade, zabíjí, 
vydírá, týrá. Hitman alias Agent 
47 byl zrozen jako nástroj pro 
zabíjení těch, kteří to způsobují. 
Nemá žádné emoce, je přesný, 
důsledný a nedá se vystopovat. 
Když je pak zapleten do vysoké 
politické hry v Rusku, je svými 
zaměstnavateli nečekaně hozen 

přes palubu. Nastává čas útěku 
napříč východní Evropou. V pa-
tách je mu nejen tamní policie, 
ale také Interpol a další struktury. 

Navíc musí překvapivě řešit svá 
emocionální rozrušení, která má 
na svědomí mladá ruská prostitut-
ka, která je na útěku s ním. Agent 
47 tak musí čelit nejen přesile 
svých protivníků, ale i náhlé pro-
buzené lidskosti. Film je adaptací 
stejnojmenné herní série.

 Zdroj Palace Cinemas

Ve čtvrtek 27.  a pátek 28. března 
uvede kino Hvězda eroticky ladě-
ný špionážní thriller odehrávající 
se v Šanghaji roku 1942

TOUHA, OPATRNOST

 Zuří II. světová válka, město je 
okupováno Japonci a odbojová 

skupina plánuje vraždu vlivného 
kontroverzního politika a japon-
ského kolaboranta pana Yee. Do 
jeho blízkosti se dostane mladičká 
Wang a stává se jeho milenkou. 
Časem se ovšem ukáže, že usku-
tečnit vraždu není tak snadné, 
protože mezi panem Yee a Wang 
vznikl vztah, v němž jeden nemů-
že mít druhého, a přesto bez sebe 
nedokáží žít…

 Zdroj Palace Cinemas

JEDEN SVĚT 2008

V pondělí 31. března v Měst-
ském divadle v Bílině začíná 
druhý ročník fi lmového festivalu 
Jeden svět. Festival je věnován 
dokumentárním fi lmům o životě 
civilních obyvatel, ze zemí posti-
žených totalitním režimem 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, ukázka 
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

31. 3. 2008 18:00
OBČAN HAVEL

150 min. Diskuse, hostem večera:   
Mgr. Martin Mejstřík,

senátor PČR

Na místo ředitele
KC Kaskáda bude

vyhlášeno výběrové řízení

Po dvouletém působení v KC 
Kaskáda na místě pověřeném 
vedením skončil Petr Mácha. Bě-
hem dvou měsíců bude vypsáno 
výběrové řízení na místo ředitele 
KC Kaskáda. Ofi ciální stanovis-
ko k událostem posledních dnů 
popsal v krátkosti starosta Josef 
Horáček.

„U pana Máchy došlo bohužel 
k jasnému střetu zájmu, kdy přes 
svou údajnou agenturu Nordpro-
duktion prodával kulturní progra-
my KC Kaskádě. Po zjištění těch-
to skutečností s ním byl okamžitě  
rozvázán pracovní poměr doho-
dou. V současné době je pověřen 
řízením Kaskády Antonín Mora-
vec. Zároveň je v kulturním stře-
disku prováděn vnitřní audit, který 
buď potvrdí nebo vyvrátí případné 
zneužití fi nančních a materiálních 
prostředků města.“

KC KASKÁDA INFORMUJE

Doly Bílina
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Knižní novinky na mesíc brezen 2008
Krásná pro dospělé

Žluté oči vedou domů, vyzrá-
lý debut současné mladé autor-
ky, redaktorky časopisu Respekt 
Markéty Pilátové vypráví o poci-
tech emigrantů, kteří se vracejí na 
místa, odkud odešli. Čtyři hrdinky 
románu jsou v situaci, kdy znovu 
začínají – v Praze a v Brazílii. Je-
jich život v Brazílii rozhodně není 
jednotvárný, žijí v divočině velko-
města, chovají býky na pastvinách 
ohraničených džunglí, ale přesto 
je to táhne do Čech, kde mají své 
kořeny. Autorce se podařilo velmi 
přesvědčivým a čtivým způsobem 
ztvárnit odvěký problém, který se 
týká každého z nás, hledání domo-
va a místa, kam opravdu patříme. 
Vydává nakl. Torst Praha.

Poslední příběhy, román jedné 
z nejčtenějších 
a nejoceňova-
nějších součas-
ných polských 
s p i s o v a t e l e k 
Olgy Tokarczu-
kové (nar.1962) 
přináší zcela 

nové téma, inspirované buddhis-
tickou fi lozofi í- téma smrti a umí-

rání, které je v západní společnosti 
stále silně tabuizované. Sugestiv-
ní vyprávění žen o vlastní identitě 
a vztazích  mezi muži a ženami, 
čtenáře zaujme především neoby-
čejně propracovanou psychologií 
postav. Vydává nakl. Host Brno.

V Nizozemsku už nechci žít, 
antologii moderní nizozemské po-
ezie sestavila Veronika Havlíková 
a jde o první výbor nizozemské 
poezie, který u nás vychází. Ve 
120 básních  se čtenářům před-
stavuje to nejlepší z posledních 
120 let uměleckého vývoje tohoto 
žánru. Je to příležitost nahlédnout 
do země literárně u nás málo zná-

mé, která zájemce o poezii pře-
kvapí originalitou i různorodostí 
jednotlivých básní. Vydalo nakl. 
Mladá fronta Praha.

Naučná pro dospělé
Hledání Jaromíra Nohavici, 

nejrozsáhlejší a nejúplnější mono-
grafi e, která kdy vznikla o jednom 
z nejoblíbenějších českých písnič-
kářů. Jaromír Nohavica je ovšem 
fenomén, který si takovou pozor-
nost zaslouží. Hudební publicista 
Josef Rauvof ( nar. 1953, stejně 
jako Nohavica) mapuje celý No-
havicův život a snaží se odpovídat 
na otázky, které určitě napadají 
spoustu písničkářových fanoušků. 
Rauvolfův portrét je pestrý a de-
tailní a zároveň pravdivý a čtivý. 
Vydalo nakl. Daranus Řitka.

Psychologie budoucnosti, po-
znatky a poučení 
z moderního vý-
zkumu vědomí 
přináší tento čte-
nářsky přístupný 
a ucelený pohled 
díla Stanislava 
Grofa, jednoho 

ze zakladatelů transpersonální 

psychologie. Kniha zahrnuje celé 
spektrum Grofových myšlenek, 
od jeho počátečního výzkumu 
prostřednictvím LSD terapie, přes 
klinickou práci s lidmi, kteří čelili 
blížící se smrti, až po terapeutic-
kou činnost v oblasti holotropní-
ho dýchání. Vydává nakl. Argo 
Praha.

Pro mládež
Záhádky, další kniha Petra Nik-

la pro děti i jejich rodiče určitě 
zaujme svou hravostí s textem 
i krásnými obrázky k jednotlivým 
veršům. Hravost autora prostupu-
je celou knížkou i vším co dělá: 
když maluje, když loutkaří nebo 
tvoří divadlo, když staví výtvarné 
objekty, zpívá nebo píše pohádky. 
Předešlá kniha Lingvistické po-
hádky byla oceněna ve dvou ka-
tegoriích v soutěži MK ČR Nej-
krásnější knihy roku a také v této 
druhé knížce se autorovi určitě 
podaří rozehrát obrazotvornost 
malých dětí a možná i rodičů. Vy-
dává nakl. Meander Praha.

Krásné zážitky nad knihami pře-
je za celý kolektiv knihovny všem 
čtenářům M.Šímová.

Druhou významnější akcí v měsíci 
březnu bude Noc s Andersenem, do 
které se bílinská knihovna zapojí již 
počtvrté. Také tentokrát budou děti 
v knihovně  nejen nocovat, ale jsou 
pro ně připraveny soutěže, chatová-
ní na internetu s dětmi nejen z celé 
republiky, ale i ze zahraničí a letos 
jsme také pozvali oblíbenou autorku 
dětských knížek Petru Braunovou, 
která u nás také přenocuje. Petra 
Braunová se narodila v r. 1967 v Pra-
ze a po studiu na střední ekonomické 
škole a otevření hranic v roce 1989 
se rozhodla „poznat svět“. Několik 

let působila ve francouzských a bel-
gických rodinách jako au-pair. Své 
bohaté zkušenosti z tohoto období 
pak zúročila v knížce Česká služka 
aneb Byla jsem au-par. Po návratu 
se stala průvodkyní po Praze a dnes 
je zaměstnaná u fi rmy zabývající se 
výpočetní technikou. Literatura je 
její koníček už od dětství, často při-
spívá svými články do různých časo-
pisů a píše knížky pro děti. Se svými 
třemi dětmi žije v Praze. Pro malé 
čtenáře vydala knížky Rošťák Oliver 
a Kuba nechce číst a pro dospívají-
cí např. Neuvěřitelné září, Ztraceni 
v čase, Borůvkové léto s Terezou 
aj. Některé z těchto knížek věnova-
la svému synovi, který nechtěl číst.  
Jsme rádi, že přijala naše pozvání, 
takže se děti mohou těšit na setká-
ní se současnou autorkou, která má 
s dětmi, i díky svým vlastním dětem, 
velké zkušenosti. Noc s Andersenem 
bude probíhat od pátku 28. března 
do sobotního rána 29. března a děti 
se budou scházet již v odpoledních 
hodinách. O průběhu budeme in-
formovat v prvním dubnovém čísle 
Bílinského zpravodaje.

Za MěK Bílina M.Šímová

Městská knihovna zve všech-
ny zájemce o klubové pořady 
na autorské čtení prozaika 
a novináře Jaroslava Rudiše
(nar. 1972).

Jaroslav Rudiš
je vystudovaný učitel, který 
vystřídal řadu zaměstnání 
v Čechách i Německu (uči-
tel, reklamní agent, portýr, 
prodavač v mlékárně aj). 
V letech 2001-2002 zís-
kal novinářské stipendium 
v Berlíně a od roku 2002 je 
vedoucím kulturní rubriky 
deníku Právo. Vedle litera-
tury se věnuje také hudbě. 
Příležitostně koncertuje se 
skupinou U-Bahn a píše také 
písňové texty. Jako autor 
debutoval v roce 2002 ro-
mánem „rockových příběhů 
z berlínského metra“ Nebe 
pod Berlínem, za který ob-

držel Cenu Jiřího Ortena. 
Pak následovala komiksová 
trilogie Alois Nebel, podle 
které vznikla také divadelní 
hra, kterou uvedlo Činoherní 
studio Ústí nad Labem. Jeho 
posledním dílem je román 
Grandhotel, který zfi lmoval 
David Ondříček. Setkání 
s Jaroslavem Rudišem se 
koná v úterý 25. března od 
18 hodin v klubovně knihov-
ny na Mírovém náměstí.
Srdečně zveme. 

V městské knihovně se opět
uskuteční Noc s Andersenem

na autorské
čtení

Pozvánka
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Zakládat černé skládky 
se nevyplácí          

Na operační středisko bylo 
oznámeno z obce Světec, že 
v katastru obce bylo zjištěno za-
kládání černé skládky. Na místo 
byla vyslána hlídka MP, která 
zde zjistila  množství stavební 
suti a jiného odpadu. Byla zjiště-
na registrační značka nákladního 
vozidla, které odpad na místo při-

vezlo. Na skládce byly zajištěny 
i písemnosti se jmény a adresami 
osob. Lustrací byl zjištěn majitel 
nákladního vozidla. Celý případ, 
včetně fotodokumentace a dalších 
důkazů byl předán k řešení pře-
stupkové komisi MěÚ Bílina. Ve 
správním řízení hrozí řidiči, který 

černou skládku založil sankce řá-
dově v desetitisících korun.

Litr vína ho od jízdy 
neodradil         

Deset minut před druhou hodinou 
ranní prováděla hlídka MP Bílina 
kontrolu prostoru Pražského před-
městí, přičemž bylo zjištěno vozi-
dlo,  jehož řidič se před strážníky 
snažil urychleně „zmizet“. Vozidlo 
se rozjelo bez osvětlení a „nená-
padně“ se ukrylo na blízkém par-
kovišti. Při následné kontrole bylo 
zjištěno, že vozidlo nemá vpředu 
umístěnu registrační značku.  Dále 
se řidič vozidla doznal, že před jíz-
dou vypil zhruba litr vína. Spolu 
s ním ve vozidle cestovali další tři 
lidé, kterým patrně vůbec nevadi-
lo či nedocházelo, že jsou přímo 
ohroženi na životě podnapilým 
řidičem. Pro podezření z trestného 
činu byla na místo přivolána Poli-
cie ČR, která si věc převzala k dal-
šímu opatření.

Nezletilí se chtěli
krádeží obohatit       

Při kontrole úseku lesoparku 
Kyselka zjistili strážníci MP Bíli-

na dva mladíky, kteří „nenápadně“ 
posedávali na lavičce v blízkosti 
dvoukoláku, na němž byla nalo-
žena litinová podesta kanálové 
vpusti. Mladíci se strážníkům při-
znali, že tuto nejméně 70  kilogra-
movou  podestu  nalezli na louce 
v prostoru Výsluní. Mladíci byli 
hlídkou vyzváni,  aby podestu od-
vezli tam odkud jí vzali. Na jimi 
označeném místě, však nebylo ani 
stopy po tom, že by zde podobný 
předmět kdy byl. Mladíci změnili 
svá tvrzení a přiznali,  že podes-
tu odcizili nedaleko Lesní kavár-
ny. Hlídka jim nařídila, aby tuto 
tedy opět naložili a odvezli zpět 
na místo,  kde jí odcizili. Podesta 
byla nakonec vrácena na původní 
místo. Vzhledem k nízkému věku 
pachatelů těmto nebyla uložena 
žádná sankce. Dostatečným tres-
tem jim však bylo to, že se museli 
„plahočit“ po Kyselce s litinovou 
podestou namísto rychlého a snad-
ného výdělku za sběr kovů…   
 (JFK)

Z deníku Městské policie Bílina...

Názory, připomínky, k zamyšlení...
Vážení,
nedá mi to se nevyjádřit 

k problému tzv. "Finančních 
prázdnin" ve vztahu ke svozu 
TKO.  Je od MěÚ chválihodné, 
že se snaží snížit finanční de-
ficit v poplatcích za svoz TKO 
i za cenu odpuštění penále. 
Ptám se však - co my, kdo jsme 
penále již zaplatili, nám budete 
zaplacené peníze vracet? Co se 
stalo mně. Koupil jsem v roce 
2002 v Bílině byt do osobní-
ho vlastnictví. Bohužel jsem 
až následně zjistil, že agentu-
ra spravující naši nemovitost 
z našich zaslaných finančních 
prostředků neplatí poplatek 
za svoz TKO.  Nejsem z lidí, 
kteří pokud o vyměřeném po-
platku vědí, že by ho v termínu 
nezaplatili. Tudíž jsem počát-
kem roku 2004 vyrazil svůj 
omyl napravit.  Přestože jsem 
vše paní (jinak velice "ochotné 
a příjemné") vysvětlil moji si-
tuaci, bez jakýchkoliv skrupulí 
mi penále vyměřila a já jej i se 
základním poplatkem zaplatil. 
Nyní se vlastně dostávám do 
situace, že jsem oproti lidem, 
kteří poplatek nezaplatili do 
loňského roku, v nevýhodě. 

Kdybych počkal na "finanční 
prázdniny", býval bych pe-
nále platit nemusel. Zároveň 
také chápu, že žádné finanční 
prázdniny nastat nemusely. Ješ-
tě jednou se ptám - budete výši 
penále lidem, kteří tento zapla-
tili před vyhlášením finančních 
prázdnin, vracet? Nebo zda-li 
by se dalo například pro příští 
rok uvažovat se slevou na za-
placení TKO právě ve výši již 
zaplaceného penále?

Ing. Jan Záhoř
Jenišovská 22O, BÍLINA

Odpověď na dotaz
"finančních prázdnin".

Úkol pro finanční odbor, který 
je správcem místních poplatků, 
tedy i poplatku za odpad vzešel 
z jednání zastupitelstva měs-
ta dne 26. 4. 2007, na němž se 
probíraly i pohledávky města. 

Finanční odbor měl připravit 
podmínky, i za cenu slevy na 
poplatku (penále), jak donutit 
velké dlužníky poplatek uhra-
dit. Byl to projev vůle, jak po-
moci lidem splatit svůj dluh, 
před přípravou na exekuční vy-
máhání nedoplatků. 

Tyto tzv. "finanční prázdniny" 
měly omezený čas. Zahájeny 
byly dne 26. 4. 2007 a skončily 
dne 30. 12. 2007. Kdo v tom-
to období uhradil svůj dluh 
za předcházející roky, tedy za 
roky 2002,2003, 2004, 2005 
a 2006 (netýkalo se běžného 
roku 2007), tomu se po podání 
písemné žádosti, penále promi-
nulo. 

S usnesením zastupitelstva je 
to samé, jako s vydáním zákona. 
Nemůže platit přede dnem jeho 
vydání. "Finanční prázdniny" 
se nevztahují na penále uhra-
zené před tímto datem, a pro-
to se žádné již dříve uhrazené 
penále nikomu vracet nebude. 
Právě naopak. Již v září 2007 
se začaly připravovat exekuč-
ní rozhodnutí, kterými správce 
poplatku donutí neplatiče svůj 
dluh uhradit, a to přímo srážkou 
ze mzdy, z účtu v bankovním 
ústavu, z důchodu, ze stavební-
ho spoření, či životní pojistky. 
Tuto pravomoc mu zajišťuje 
zákon č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, bez předchozí-
ho souhlasu soudu.

 Peterová, VFO

Pozvánka
Dva měsíce perných příprav 

jsou za námi a HC Draci Bíli-
na vás  mohou pozvat na dru-
hý ročník celostátních závodů 
v krasobruslení

Podkrušnohorský 
pohár

konaný na Zimním stadionu 
v Bílině dne 16. 3. 2008. Zá-
vody jsou vypsané pro děti ve 
věku od 4 do 10 let. Tohoto 
závodu se zúčastní i čtyři naše 
dívky, a to Vanessa Paulová 
/8let/, Nicolle Křehlová /7let/,  
Eliška Hladíková /6let/ a Do-
minika Kolmanová /5let/ a  
hostující dívka z Teplic Ma-
ruška Švarcová /7let/. Dívky 
budou závodit v různých ka-
tegoriích. Nejmladší v základ-
ních prvcích jako je  pirueta, 
holubička a jiné. Starší děvča-
ta již ukazují své dovednosti 
ve volných jízdách na hudební 
doprovod. 

Tyto závody by však neby-
lo možné pořádat bez velké 
fi nanční pomoci Města Bíli-
ny a Severočeských dolů a.s. 
Také bychom chtěli poděko-
vat mnohým dalším sponzo-
rům, kteří se podílí na pořá-
dání závodů jak fi nančně, tak 
věcnými dary pro účastníky 
závodu.

K. Kolmanová

 SPORT  SPORT 

Vstup do NATO
Česká republika se spolu s Polskem 

a Maďarskem stala členem NATO 
12. března 1999. Již pár dní poté ji 
čekala zatěžkávací zkouška v souvis-
losti s válečným konfl iktem v Koso-
vu. Další velkou zkoušku členství ČR 
v NATO přinesl teroristický útok na 
USA 11. září 2001. Česká republika 
útok teroristů rozhodně odsoudila, za-
vedla zvýšená bezpečnostní opatření 
uvnitř státu a zapojila se do celosvě-
tové kampaně proti terorismu. Z čes-
kých ozbrojených sil se do boje proti 
terorismu zapojil dopravní letoun 
Tu-154, v jednotkách ISAF v Afghá-
nistánu začala působit česká polní ne-
mocnice a do operace Trvalá svoboda 
se zapojila protichemická rota.

Účastí v mezinárodních misích si 
čeští vojáci vysloužili respekt u svých 
aliančních kolegů již před vstupem 
do NATO.
 (zdroj net)

Významné výročí

Každodenní obrázek na Teplickém 
předměstí.  Foto:V. Weber
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Bílina - Druhou hokejovou 
legendu má bílinský hokej. Při 
turnaji neregistrovaných muž-
stev Sláča cup převzal od or-
ganizátora turnaje Miroslava 
Slačíka cenu František Váňa. 
Dnes dvojnásobný dědeček 
nehrál hokej nikdy závodně, 
ale pouze rekreačně v odbo-
rářské lize jako levý bek za 
DJF Bílina.  Nominace ho 
překvapila a při předávání byl 
hodně „naměko“.  „Vůbec by mě nenapadlo, že 
si na mě někdo vzpomene, že jsem tady dělal do 
hokeje. Za to Slačíkům děkuji.  Po hodně letech 
jsem celý den na zimáku. Já byl zvyklý na ote-
vřenou plochu. Co jsme se naodklízeli sněhu, 
nastahovali vody, ale byla výborná parta, kaž-
dý to dělal zadarmo a pro děti. Co jsme  uspo-
řádali turnajů a kolik lidí i ze sousedních Teplic 
nad námi ohrnovalo nos, že máme jen  odkry-
tou plochu.“ V roce 1981 začal Váňa trénovat 
přípravku a došel s kluky až do starších žáků.  
Vzpomíná na brankaře Daniela Slačíka, který 
byl později řadu let jedničkou v áčku Draků. 
„Velice šikovný byl i Marian Ogurčák, škoda, 
že nepokračoval.“   

Franta patřil mezi obětavce, bez kterých se 
v malých klubech nedá sport dělat. Počátkem 

90 let zakoupil na šachtě starý 
autobus RTO, aby měl klub 
čím jezdit na zápasy. Zažilo se 
s ním mnoho legrace a ne na 
každý zápas se dojelo. Jednou 
hořel u Duchcova, když jeli 
kluci z tréninku z Litvínova.  
Franta ho opravoval celou 
noc, aby ráno mohl vyjet do 
Frýdlantu.  Vyjel, ale nedojel, 
skončil u Rýnoltic na Liberec-
ku. I za to si zaslouží Franta 

velké poděkování.  S dětmi pracoval do roku 
1995,  to se již bílinský hokej rozpadal. Novou 
tradici založil v roce 1997 vznikem HC Draci, 
ale u toho již Franta nebyl. Dnes se věnuje ro-
dině,  zahrádce, rybaření, pětiletému vnukovi 
a nedávno narozené vnučce. 

„Chtěl bych popřát bílinskému hokeji hlavně 
hodně dětí již od přípravky a hlavně aby z nich 
nechtěli rodiče mít hned hvězdy NHL. Aby děti 
chodily na zimák pro radost,“ loučil se Fran-
tišek Váňa.  Cenu pro legendu bílinského ho-
keje převzal poprvé v loňském roce František 
Lehký. „Kandidátů na cenu je ještě hodně 
a tak uvažujeme, že bychom při příštím ročníku 
předali ceny dvě,“ prozradil Bílinskému zpra-
vodaji Miroslav Slačík starší.

 Text a foto Oldřich BUBENÍČEK

Z ohlasů minulých večerů jed-
noznačně vítězí prostředí secesní 
obřadní síně Městského úřadu 
v Bílině, kam se bílinský komorní 
pěvecký soubor vrátil ve famózní 
kondici a navíc opět s hvězdnými 
hosty, jakými byli ve středu 20. 02. 
2008 členové PEPŘ TRIA, pánové 
PEtr Kašpar – klarinet, altsaxofon, 
PEtr Baraňák – klasická kytara 
a PŘemysl Šoba – basklarinet.

Posluchači, kterých přišli na 
Radnici dvě desítky, byli tentokrát 
osobními pozvánkami naladěni na 
poněkud netradiční soiré, kde se 
předkládalo syté swingové menu 
s Macourkovým předkrmem, na-
zvaným Když hrají charleston. 
Historické dřevěné obložení síně 
zaznamenalo reakce publika srov-
natelné snad jen s úsměvy při ví-
táním občánků – paterčat, to když 
PEPŘ Trio spustilo originální 
úpravu legendární skladby Irwin-
ga Berlina Alexander´s Ragtime 
Band. Jedním z vrcholů vystou-
pení souboru členů teplické fi lhar-
monie bylo bezesporu provedení 

evergreenu Stranger on the Shore  
skladatele, který si říkal Mr. Acker 
Bilk. Po Lennonově a McCartney-
ho svižné Obla-di Obla-da pozval 
průvodce programem PEPŘ Tria, 
pan Petr Kašpar na pódium i „do-
mácí“ soubor Schola Viva Bilinen-
sis ke společnému muzicírování 
v písni YESTERDAY od nezapo-
menutelných Beatles.

SCHOLA se po krátké pauze 
prozpívala latinským Cantate Do-
minum, Smetanovou obrozenec-
kou Mou hvězdou a originálním 
provedením hymnického sboru 
Abschied vom Walde Felixe Men-
delssohna-Bartholdyho zpět do 
XX. století, a hned úpravou mu-
zikálové melodie Harolda Arlena 
Somewhere Over the Rainbow 
s krátkým, ale nepřehlédnutelným 
sólem vedoucího souboru, který, 
ač baryton, vyrazil do tenorových 
poloh s 1000 wattovým nasaze-
ním, naštěstí dobře izolovaným 
vyrovnaným trojhlasem. Publikum 
ocenilo poté i trampské retro v pís-
ni Eduarda Ingriše a Ladislava 

Jandourka Přijď za mou ozvěnou 
v podání mužského dua Karel Kočí 
– Jan Maryško, se stylovým echem 
ženské části pěveckého souboru.

Kvality a vyrovnanost hlasů 
SCHOLY se naplno osvědčily ve 
vícehlasech v písních Jaroslava 
Ježka, Voskovce a Wericha Klo-
bouk ve křoví i sborové úpravě li-
verpoolské Yellow Submarine nebo 
decentní Michelle doprovázenými 
instrumentálními základy od pana 
Jiřího Kopy, ředitele bílinské ZUŠ. 
SCHOLA pak v závěru oplatila 
pozvání na pódium i svým hostům 
a požádala je o společné provedení 
zlidovělé ´znělky´ Osvobozeného 
divadla: Života je jen náhoda. 

Rytmus druhé části poněkud 
rušilo občas upovídané průvodní 
slovo, a pokud si je to mluvčí uvě-
domí, jistě  zapracuje i na této sla-
bině, a pak nezbude, než vychutná-
vat předkládané ingredience.

V pořadí 6. pokračování cyklu 
komorních koncertů, které od-
startovalo ročník 2008, bylo jistě 
osvěžujícím douškem živé vody 
pro rozrůstající se řady přátel 
hudby plné laskavosti, humoru 
i hlubších prožitků. Nashledanou 
v květnu, doufejme, že opět mezi 
secesními vitrážemi, pod balda-
chýnem vyřezávaného zábradlí 
bílinské Radnice.

 Bc. Marian Syka

Swing i beat se hrál v secesní úpravě
Po novoroční odmlce, poznamenané řadou onemocnění, stíhají-
cích jak zpěváky tak muzikanty, přišlo občanské sdružení SCHO-
LA VIVA BILINENSIS s šestým dílem série komorních koncertů 
v sálech města Bíliny.

Druhou bílinskou legendou vyhlášen Váňa

Foto:V. Weber

HC DRACI Bílina - HC Teplice 
(junioři)

9 : 6 (0:2 , 4:2, 5:2) 

K přátelskému utkání si přeborníci kraje a účast-
nici kvalifi kace o postup do II.ligy pozvali junio-
ry Teplic. Domáci hráči nastoupili citilně oslabe-
ni z důvodů marodky hráčů základní sestavy. Za 
domácí musel nastoupit i vedoucí mužstva Tomáš 
Žítek. Hrstka věrných fanoušků byla výkonem 
domácích hráčů zklamána. Za domácí skorovali: 
Závada, Baumruk, Zýcha, Kousek, Drnec, Pavka, 
Kozák, Hřídel a Kunrt.

Program kvalifi kace:

V: 22. 3.  -  přeborník Plzeňského kraje Ekonom.
stavby Plzeň  - HC DRACI Bílina

V: 26. 3.  -  přeborník Pardubického kraje Žďár 
nad Sázavou - HC DRACI Bílina

D: 29. 3.  -  HC DRACI Bílina - přeborník Králo-
vohradeckého kraje Nové Město
nad Metují od 17.00 hod.

D: 2. 4.  -  HC DRACI Bílina - přeborník Plzeň-
ského kraje Ekonom.stavby Plzeň
od 18.00 hod.

D: 5. 4.  -  HC DRACI Bílina - přeborník Par-
dubického kraje Žďár nad Sázavou 
od 17.00 hod.

V: 9. 4.  - Nové Město - HC DRACI Bílina
 (lq)
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INZERCE 025/BZ

Souš – V silném větru a dešti 
zakončila Bílina své působení 
v zimním turnaji na umělé trá-
vě v Mostě – Souši. A v po-
sledním zápase ji čekalo derby 
s ledvickou Viktorkou. Za tu 
nastoupili Mašata a Pinďák, 
kteří před rokem oblékali na 
stejném turnaji bílinský dres. 
Bílina nastoupila bez doros-
tenců s hráči, kteří tvoří kádr 
áčka. Chyběl nemocný Bečva-
řík a Pavlíček. Tomu před zá-
pasem spadla v šatně na hlavu 
skříňka a musel být odvezen 
do nemocnice. „Je to ostuda 
pro pořadatele, za 12 tisíc ko-
run startovné a my málem při-
jdeme o talentovaného hráče,“ 
rozčiloval se asistent trenéra 
Jaroslav Kovačka. V úvodu si 
vytvořily Ledvice dvě šance, 
ale potom se hrálo  »od váp-
na k vápnu« a silný vítr dělal 
s míčem divy. V 36.min. po 

faulu na Mergla střílel Balín 
a z následného roku dostal hla-
vou Bílinu do vedení Hošek. 
V 39.min. vystřelil z hranice 
šestnáctky prudce Pinďák, ale 
Pohl byl na místě.  Ve druhém 
poločase Ledvice častěji stří-
lely a dvěma brankami otočily 
skóre. Deset minut před kon-
cem střílel nad Mergl a v zá-
věrečném tlaku vyrovnal v 88.
min. po rohu Fleišman.  „Hra-
jeme o záchranu, ale chybí 
tréninková morálka. Potom se 
sejdeme až na zápase a podle 
toho vypadá hra,“ nebyl s vý-
konem spokojen trenér Josef 
Tichý. 

Branky:  Hošek, Fleišman – 
Štika, Ištok

Sestava: Pohl (46.Zeidl) 
–Bůžek, Stiller (65.Balín), 
Fleišman, Jungmann – Mergl, 
Moravec (57.Laibl), Kornalík, 
Vaník – Hošek, Karfík. (ob)

SK SIAD Bílina – SK Viktoria Ledvice
2:2  (1:0)

Bílina - Překvapivého vítěze měl 
6. ročník Sláča cupu, turnaje neregis-
trovaných mužstev. Turnaj pořádá 
bývalý obránce Draků Miroslav Sla-
čík a v sobotu opět startovalo osm 
mužstev.  Ryze amatérský turnaj 
ukazuje, že i dnes se dá hrát hokej 
pro radost.  Tradičně se po celoden-
ních bojích vyhlašovalo. Nejlepším 
brankařem se stal Radek Lukavský 
z AHC Litvínov, obráncem Marcel 
Hájek z Výběru neregi, útočníkem 
Tomáš Maďa z Sport bar 24 a nej-
lepším hráčem turnaje Jan Kaiser ze 
Svinčic. Cenu pro nejlepšího střelce 
si vystřílel Roman Hačecký z Fak-
toru Most. „Turnaj se opět povedl 
a všichni si z chutí zahráli. Na tom 
výsledku zase tolik nezáleží i když 
vyhrát chce každý. My jsme poprvé 
hráli v nových dresech, ale to fi nále 
nám nevyšlo. Tak snad za rok,“ řekl 
nám Miroslav Slačík. 

Mužstva hrála ve dvou skupinách 
a nakonec se hrálo o umístění. Ve 
fi nále vyhrál překvapivě Výběr ne-
regi 1:0 nad pořadatelem Sláča te-
amem brankou teplického Maška, 
třetí skončil AHC Litvínov po výhře 
3:2 nad Faktorem Most. Další po-
řadí bylo Jatka Svinčice, Sport bar 
24 Bílina, ELE Ledvice, Sport Club 
Bílina. Na turnaji nechyběli prezi-
dent Draků Ladislav Kvěch a ředitel 
zimního stadionu Jiří Müller. „To mě 
vždy potěší, když je na stadionu plno 
a v restauraci to hučí. Za ten nápad 
a organizaci si zaslouží Míra Slačík 

uznání. Prostě umí a dokáže do toho 
zbláznit řadu dalších lidí,“ nešetřil 
chválou Müller. Podruhé se také na 
turnaji vyhlašovala bílinská hokejo-
vá legenda. Před fi nálovým utkáním 
převzal cenu František Váňa. A po 
skončení se všichni pobavili při hud-
bě v restauraci zimního stadionu.

Text a foto Oldřich BUBENÍČEK          

Vítězové měli po fi nále nefalšovanou radost

NÁBOR
FOTBALOVÝCH NADĚJÍ

ročník 2003 a 2004
pondělí 17.března 2008

15.30 h.
Fotbalový stadion na Kyselce

PROGRAM:
 Prezentace a zápis

nových členů
(jméno, bydliště, rodné číslo, 

telefonní kontakt)
Výběr hráčů – zkušební

tréninková jednotka
(nutné sportovní oblečení 

a obuv !!)
Vyhodnocení  náboru 

Vedení FŠ Bílina se těší
na Vaší účast.

Petr Junek –ved. FŠ Bílina

Konec sezóny provází úspěch
Pomalu se blíží konec krasobruslařské sezóny a závod střídá závod. 

Dne 24. 2. 2008 se opět dvě naše dívky zúčastnily závodů v Děčíně, 
s názvem Křišťálová brusle. Ve velké konkurenci děvčata zabojovala 
a domů přivezla Eliška Hladíková (6let)  pohár za skvělé třetí místo 
v kategorii přípravka – prvky. V těsném závěsu za Eliškou se  na pátém 
místě umístila Kolmanová Dominika (5let). K. Kolmanová

Na třetím místě se umístila Eliška Hladíková z Bíliny 

Sponzory 6. ročníku
Sláča cupu byly:

Mach design, Jan Kaiser, 
M.P.Stavby, Bike Park Most, 
Sapril s.r.o., Somet.cz Bílina

Partnery 6. ročníku
Sláča cupu byly:

HC Draci Bílina,
společnost WAMB,
zimní stadion Bílina


