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 Kaskáda má vedení  Aerobic má své Miss  Školy slavily  Program jarmarku 
 Azylový dům a jeho obyvatelé  Žáci bodují ve fotbale  Závody do vrchu ovládla Bílina  

INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

„Chceme touto formou předsta-
vit občanům proces, který jde 
plynule za sebou tak, jak jednot-
livé provozy opouštějí plochu. 
Pak nastupuje naše  „armáda“ 
s cílem ozelenit plochu, kde 
se již netěží, omezit prašnost 
a omezit větrnou erozi. Naším 
úkolem je dát jednotlivá území 
opět dohromady a udělat z nich 
fungující krajinu,“ uvedl Vrati-
slav Ondráček odborný pracov-
ník Severočeských dolů a.s. při 
zahájení výstavy.

Jak dále uvedl, seriál fotografi í 
vznikl během tří let a zachycuje 
všechna raná období rekultiva-
cí a zajímavosti z okruhu těžby 
a celého důlního provozu. 
Vytěžené šedé plochy krajiny 
jsou zkoumány odborníky, kteří   
rozhodují   jaké druhy rostlin či 
stromů jsou nejvhodnější k vý-
sadbě.

Hrobčice zahájily seriál o rekultivacích jak je neznámeHrobčice zahájily seriál o rekultivacích jak je neznáme
V měsíci dubnu zahájily Seve-
ročeské doly a.s. na Obecním 
úřadě v Hrobčicích sérii vý-
stav s názvem Proměny kraji-
ny. Návštěvníci se tak mohou 
seznámit s fotografi emi rekul-
tivovaných ploch po těžbě uhlí 
a nejen jich. Některé snímky 
zachycují celý proces od pr-
votní těžby uhlí až po zrekul-
tivovanou krajinu.

Zleva starostka obce Hrobčice Božena Zemanová, Vratislav Ondráček, místostarosta Jaroslav Veith a zastu-
pitel Ing. Jiří Švejnoha  foto: V. Weber

„Co se týče výběru například 
druhu stromů, tak je to podří-
zeno přípravě.  Na každé ploše 
děláme rozbor zemin a podle 
jednotlivých vlastností zjistíme, 
jaké stromy jsou nejvhodnější.  
Vybírá se podle stanovišť, ne 
podle toho co tam kdysi rostlo, 
aby  náklady byly co nejmenší 

a výsledky co nejefektivnější. 
Takže ačkoli to vypadá jednodu-
še, podílí se na tom celá armáda 
výzkumníků.  Za celým celkem 
složitým procesem  je  technic-
ká práce techniků a výzkumníků, 
kteří metodicky vše připravují,“  
dodal Odráček.
Součástí výstavy jsou i různé od-

borné nebo obrazové publikace. 
Za zmínku stojí kniha o třetihor-
ních rostlinách severních Čech, 
která vyšla téměř po 100 letech.
Další výstavy jsou naplánová-
ny v  Braňanech, Mariánských 
Radčicích, Světci, Ledvicích, 
Kostomlatech a v Bílině.
 Lada Laiblová

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

MÁJOVÝ JARMARK
3. 5. 2008 V AREÁLU LÁZNÍ KYSELKA

Program Májového jarmarku čtěte na str. 88

MĚSTO BÍLINA  A  KULTURNÍ CENTRUM
KASKÁDA V BÍLINĚ VÁS SRDEČNĚ ZVOU
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Jiří Jelínek,
22 let,
číšník:
„Ano. Na májový jar-
mark v Bílině se letos 
chystám, tedy pokud 
nebudu muset opět 
do práce. V loňském 
roce, kdy byl poprvé 
na Kyselce, jsem byl 
totiž v zaměstnání 
a slyšel jsem, že jar-
mark se hodně pove-
dl. Tak jsem sám zvě-
davý, jaká tam bude 
atmosféra.“

Tomáš JELÍNEK, 
22 let,
nezaměstnaný:
„Ne. Na májový jar-
mark se letos nechys-
tám. Z Teplic do Bíli-
ny jezdím sice pravi-
delně, ale jarmarky 
nemusím. Mám raději 
jiný druh zábavy, než 
organizované akce, 
kde je hodně lidí.“

Lucie CESTROVÁ, 
23 let,
dělnice:
„Ne. Na bílinský má-
jový jarmark se ani 
letos nechystám. Není 
to má krevní skupina. 
To si raději počkám 
na Lázeňskou sezónu 
do Teplic, která je 
mnohem zábavnější, 
než jarmark v Bíli-
ně.“

Arnošt NĚMEČEK, 
66 let, důchodce:
„Ne. Jarmarky jdou 
mimo naší rodinu. 
Raději s vnoučaty 
vyrážíme do přírody. 
Vadí mi totiž hodně 
lidí. Slyšel jsem, že 
na Kyselce byl jar-
mark mnohem lepší, 
ale stejně nesnáším 
davy lidí.“

Irena ČEJKOVSKÁ, 
69 let, důchodkyně:
„Ano. Na tradiční 
májový jarmark se 
také letos chystáme. 
Uvítali jsme, že od 
loňského roku se po-
řádá na Kyselce a ne 
na náměstí, kde se 
nám to příliš nelíbilo. 
Bylo tu mnohem více 
lidí na malém prosto-
ru. Na Kyselce je pro 
jarmark mnohem lepší 
atmosféra. Už nyní se 
tam těším, hlavně na 
dechovku a na přáte-
le, které tam uvidím.“

Žaneta
REININGEROVÁ, 
37 let,
na mateřské:
„Ano. S dětmi na bí-
linský jarmark chodí-
me pravidelně každý 
rok. Teď je to mno-
hem lepší, když se po-
řádá na Kyselce, spo-
jíme to opět s pěknou 
procházkou. Navíc je 
tam jarmark v příro-
dě a ne na náměstí 
jako doposud. Už 
nyní se tam hlavně 
kvůli dětem těším.“

Chystáte se letos na tradiční májový jarmark na Kyselce?

„Letos je to přesně 20 let, když 
jsem opouštěla Kulturní a spole-
čenské středisko v Bílině. Po škole 
jsem tu pár let působila, vyrostla 
jsem v Bílině, takže k městu mám, 
dá se říct vřelý vztah. Na dobu, 
kdy jsem tady působila, velice 
ráda vzpomínám hlavně proto, že 
je tu domácí prostředí a působí to 
na mě stejně dodnes.“

Inka Skopcová zvítězila ve 
velké konkurenci, takže vyhrát 
nebylo určitě lehké.

 „Když jsem se dozvěděla, že je 
v konkurzu 9 lidí, tak jsem si uvě-
domila, že to opravdu lehké nebu-
de. Vsadila jsem na to, že práci 
v kultuře mám hodně ráda. Vlast-
ně si ani jinou práci představit 
nedovedu. Samozřejmě bych asi 
Teplice nikdy neopustila, kdyby se 
mi tato možnost nenaskytla. Cítila 
jsem to jako výzvu a pokračování 
té práce, kterou dělám v trochu 
jiné formě.“

S novým vedením přicházejí 
i nové plány a nápady. S čím 
přichází nová ředitelka? 

„Těch možností je tady straš-
ná spousta a nerada bych něco 
jmenovala. Možná bych mohla 
prozradit moji vizi, kterou jsem 
představila i na výběrovém řízení. 
Teplice mají velké divadlo s kapa-
citou 696 míst, a je to vlastně bý-
valá operetní scéna. Většinou se 
hrají velká představení a ta malá, 
komorní ne. Bílina by se stala ta-
kovou předscénou Teplic.  Existují 
velice atraktivní divadelní hry, 
které v Teplicích nikdy nebudou 
právě proto, že jsou laděny ko-
morně a do tak velkého prostoru, 
které Krušnohorské divadlo skýtá, 
se nehodí.

Podle mého názoru  v Bílině 
pokulhává propagace v oblasti 
kultury. Ta se bude muset hodně 
zlepšit a bude zřejmě to první, na 
co se zaměřím.“  (lal)

Po řadě let, kdy kultuře v Bílině vládli muži, přebírá žezlo opět žena. Inka 
Skopcová pracovala dlouhá léta v Domě kultury v Teplicích jako vedoucí 
programového oddělení. Kulturní středisko v Bílině jí ovšem není neznámé. 

„Chci navázat na to dobré a osvědčené, ale nechci nikoho kopírovat.“

Do KC Kaskáda nastupuje

nová ředitelka

 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 Láz-

ně, Lázně Kynž-
vart

  6. září Praha
 20. září  Litoměřice 

(zahrada 
Čech)

 říjen  3x houby
(Kralovice)

 15. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
   6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha 

Zájezdy 2008Zájezdy 2008
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Střípky
z Bílinyuložila:

Tajemníkovi MěÚ pověřit vedou-
cího odboru nemovitostí a investic 
(ved.ONI) připravením možností sta-
vebního dozoru na akce „Rekonstrukce 
objektu č. p. 668 v ulici M. Švabinské-
ho v Bílině na MŠ“, „Lávka přes řeku 
Bílina a silnici I/13, Bílina“ a „Oprava 
střešního pláště objektu Lesní kavárny 
na Kyselce v Bílině“.

schválila:
Uzavření nájemní smlouvy s p. Dra-

hoslavem Klímou, na pronájem neby-
tových prostor na Mírovém náměstí č. 
71, s účinností od 1. 5. 2008 na dobu 
neurčitou, za účelem využití jako kan-
celář Generali pojišťovny a. s.

Uzavření nájemní smlouvy s p. Mun-
dilem s. r. o., M. Švabinského 665, na 
pronájem nebytových prostor v ul. M. 
Švabinského čp. 831, s účinností od 1. 
5. 2008 na dobu neurčitou, za účelem 
využití jako prodejna potravin. 

Prodloužení smluv o pronájmu mo-
vitých věcí HOTELU U LVA se spo-
lečností WAMB, v.o.s., do 1. 11. 2012, 
s právem opce na další období. 

Realizaci zkoušky pro zjištění mož-
nosti poskytnutí slevy z nákladů na 
ohřev teplé vody v objektu SUNN 677, 
Bílina, dle návrhu společnosti ČEZ 
Teplárenská a.s. Most – Komořany, 
s tím, že náklady na zkoušku uhradí 
obě strany rovným dílem. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a Výchovným 
ústavem v Kostomlatech pod Milešov-
kou ve výši 10.000,- Kč, na uspořádání 
celostátní olympiády výchovných ústa-
vů, která se uskuteční ve dnech 25. 5. 
– 28. 5. 2008 v Bílině. 

Navýšení rozpočtu Městských tech-
nických služeb Bílina ve výši 300.000,- 
Kč na částečné odčerpání skládkové 
vody na rekultivované skládce Choto-
venka. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina a Klubem 
rybolovné techniky Bílina ve výši 
5.000,- Kč na pořádání Českého pohá-
ru v rybolovné technice 2008 – Pohár 
Ústeckého kraje - Nominační závod 
na mistrovství žáků a juniorů, který se 
uskuteční dne 17. 5. 2008 v Bílině. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina a Klubem 
rybolovné techniky Bílina ve výši 
5.000,- Kč na pořádání Ligy mládeže 
– jarní kolo 2008 – skupina A, která se 
uskuteční dne 3. 5. 2008 v Bílině. 

Konání slavnostního kladení věn-
ců na městském hřbitově dne 7. 5. 
2008 v 15.00.

Prodloužení termínu plnění usne-
sení, kterým bylo tajemníkovi MěÚ 
uloženo pověřit ved. ONI k předlo-
žení předpokládané ceny za případ-
nou opravu mostu přes Lukovský 
potok z ul. Bezovka do ul. Horská, 
do 30. 4. 2008. 

zamítla:
Žádost Oblastní charity Most o po-

skytnutí fi nanční dotace ve výši 9.000,- 
Kč na uspořádání Mezinárodního dět-
ského dne v „Pastelce“ dne 31. 5. 2008. 

Žádost Shotokan karate Do Maso-
pust Bílina o poskytnutí dotace ve výši 
18.275,- Kč na autobusový zájezd na 
Safari do Dvora Králové ke Dni dětí 
dne 31. 5. 2008. 

rozhodla:
Vypsat VŘ na zakázku malého rozsa-

hu dle Směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání zakázek malé-
ho rozsahu městem Bílina pro akce:

a)  «Provádění zámečnických prací 
dle pokynů» 

b)  «Provádění plynoinstalačních 
prací vč. revizí odběrného plyno-
vého zařízení dle pokynů»

c)  «Provádění vodoinstalačních pra-
cí dle pokynů»

d)  «Provádění elektoinstalačních 
prací a revizí elektroinstalačních 
zařízení dle pokynů»

e)  «Provádění topenářských prací 
dle pokynů»

f)  «Provádění zasklívacích prací dle 
pokynů»

g)  «Provádění zednických a obkla-
dačských prací dle pokynů»

h)  «Provádění klempířských a po-
krývačských prací dle pokynů»

i)  «Provádění kominických prací 
včetně pravidelných revizí dle 
pokynů»

j)  «Provádění čištění, prohlídky 
a opravy kanalizace dle pokynů» 

k)  «Provádění malířských a lakýr-
nických prací dle pokynů»

l)  «Provádění podlahářských prací 
dle pokynů» 

m)  «Provádění truhlářských prací dle 
pokynů» 

s úpravou všech bodů v Podmínkách 
zadavatele bod 4) Uchazeč předloží 
kopii oprávnění k podnikání souvisejí-
cí s předmětem zakázky, návrh smlou-
vy o dílo na dobu určitou – do 31. 12. 
2008, přehled realizovaných zakázek 
vč. referencí z obdobných zakázek a do-
drží podmínky soutěže. 

Vypsat VŘ na zakázku malého rozsa-
hu dle Směrnice č. 04/2007 na akci:

•  «Výměna dlažby, obkladů a oprava 
rozvodů vody» v MŠ Síbova

•  «Nátěry zárubní a soklů» v MŠ 
Žižkovo údolí

•  «Výměna dlažby, obkladů»  v MŠ 
Švabinského.

•  «Zájezdy DDM – autobusová do-
prava v roce 2008».

Přidělit zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007   na akci:

•   «Rekonstrukce copilitové stěny 
v ZŠ Za Chlumem» jedinému 
uchazeči a to fi rmě První montážní 
družstvo Teplice. 

•  «Úprava prostor po hračkářství 
Žižkovo náměstí čp. 58 v Bílině» 

Rada města Bíliny na své 7. schůzi
v roce 2008, konané dne 9. 4. mimo jiné:

Změny v územním plánu
Vyzýváme občany města Bílina ke 

spolupráci. Pokud vlastníte stavební 
nebo pozemkové parcely a chcete je 
v budoucnosti využívat jinak, než je 
dané současným územním plánem, 
směřujte své žádosti na Město Bíli-
na.

Územní plán najdete http://www.bi-
lina.cz/clanek.asp?pol=7&idc=152  
nebo je k nahlédnutí na Úřadu územ-
ního plánování v Bílině č.dv. 305.

V žádosti uveďte:
dle §46 zákona č. 183/2006 Sb. 

Stavebního zákona
Návrh na pořízení územního plánu:
a) údaje umožňující identifi kaci 

navrhovatele, včetně uvedení jeho 
vlastnických nebo obdobných práv 
k   pozemku nebo stavbě na území 
obce,

b) údaje o navrhované změně vyu-
žití ploch na území obce,

c) údaje o současném využití ploch 
dotčených návrhem navrhovatele,

d) důvody pro pořízení územního 
plánu nebo jeho změny,

e) návrh úhrady nákladů na poříze-
ní územního plánu.

PozvánkaPozvánka
Srdečně Vás zveme na kladení 

věnců, které se uskuteční
ve středu 7. 5. 2008 od 15 hod.

na Městském hřbitově. 
 

Anketa Pštros:
Odměňujeme
dobré skutky 

Jedenáct mladých lidí zvítězilo 
se svými dobrými skutky v celore-
publikové anketě Pštros, kterou or-
ganizují Deníky společně s Nadací 
Vodafone. 

Díky tomu, co dělají pro druhé, 

Jako výborný pedagog ovlivňovala výchovu svých studentů. 
Především svým spravedlivým a inteligentním přístupem si 
dokázala získat  úctu nejen u svých kolegů, ale hlavně žáků.

Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku. 

VZPOMÍNKA
Dne 11. dubna 2008 zemřela

Jiřina Valachová
v nedožitých 76 letech.

jedinému uchazeči a to fi rmě Žejd-
lík Josef Bílina. 

•  «Výměna 6 ks tabulí ve třídách 
v ZŠ Aléská» jedinému uchazeči 
a to fi rmě ŠKOTAB s. r. o. Prů-
honice. 

Nejvýhodnější nabídkou zakázky ma-
lého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 
na akci:

•  «Malování ZŠ Za Chlumem 
– 7 000 m2», je nabídka fi rmy Löv 
Pavel Bílina

•  «Nákup informačních panelů pro 
měření rychlosti vozidel», je nabíd-
ka fi rmy GEMOS CZ s. r. o. Praha

•  «Oprava přístupového chodníku 
k čp. 600 v ul. Teplická v Bílině», je 
nabídka fi rmy Žejdlík Josef Bílina

•  «Oprava chodníku v areálu HNsP 
v Bílině», je nabídka fi rmy Arpáš 
Petr s. r. o. Bílina

•  «Vybudování nového chodníku, ul. 
Litoměřická – okolo č. p. 226 v Bí-
lině», je nabídka fi rmy Bezold Petr 
Bílina

Zadat zakázku malého rozsahu na 
akci „Vybudování zastávky MHD v ul. 
Pražská (u nemocnice)“ dle Směrnice 
č. 04/2007, čl. VIII, odst. 5, fi rmě Stoz, 
s. r. o. Most, a to jako specializovanou 
zakázku. 

Nejvhodnějším uchazečem na pozici 
ředitele Kulturního centra Kaskáda je  
Bc. Ingrid Skopcová. 

vzala na vědomí:
Splnění usnesení, kterým bylo tajemní-

kovi MěÚ uloženo pověřit stavební úřad 
vypsáním výběrového řízení na realitní 
kancelář na prodej pivovaru.

Informaci člena rady města, pana Michala 
Mleje, o návštěvě v německém Gerolzhofe-
nu, na setkání rodáků města Bíliny.  

Informaci p. Petra Louba - společ-
nost AD-Net s. r. o., Praha, o možnosti 
umístění reklamních laviček v Bílině 
zdarma. 

Hospodaření za měsíc únor 2008 na 
skládce Chotovenka-pískovna. 

Zápis ze sociálně zdravotní komise ze 
dne 19. 3. 2008. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze se-
známit na úřední desce MěÚ Bílina 
nebo v sekretariátu starosty města  

a dále i na webových stránkách 
města  (www.bilina.cz )
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Střípky
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je ze zhruba stovky nominovaných, 
vybrala porota složená ze zástupců 
Nadace Vodafone, Deníků a kraj-
ských neziskových organizací. 

Všichni regionální vítězové anke-
ty Pštros získají od Nadace Voda-
fone mobilní telefon se SIM kartou 
a paušálem na rok zdarma, k tomu 
od Deníků roční předplatné. Celore-
publikový vítěz navíc získá 20 tisíc 
korun a realizaci „Vítání čtvera roč-
ních období“ – kulturně zábavných 
akcí pro klienty Domova sv. Josefa 
v Žirči. 

Vítěz Ústeckého kraje 
Osmnáctiletý Michal Koky je 

i přes svůj mladý věk aktivním 
členem týmu pracovníků Člověka  
tísni,o.p.s.  nízkoprahového centra 
Na Předměstí v Bílině. Podílí se na 
vzdělávacích i volnočasových akti-
vitách klubu a samostatně vede dva 
kroužky. Michal tráví většinu svého 
volného času s klienty v nízkopraho-
vém centru. Význam Michalova pří-
nosu není pouze ve vykonávaných 
činnostech, ale především je vzorem 
pro klienty, kterým je věkově velmi 
blízko.   

 Mgr. Světla Nová 
 ředitelka Nízkoprahového 

 centra - Na Předměstí 

Kdo má doma rozhlednu 
aneb  v Hradišťanech mož-
ná vyroste vyhlídka 

Postavit a zafi nancovat by ji chtěl 
jeden z tamních původních rodáků. 
Dobrý a bohulibý nápad ale může 
narazit na odpor minimálně dvou 
stran. Pozemek, na kterém by vy-
hlídka mohla být postavena, patří 
soukromému vlastníkovi, který by 
se proti myšlence mohl postavit. 
Druhý nesouhlas může zaznít ze 
strany ochránců přírody. Kdo myš-
lenku podporuje, je stavební odbor 
bílinské radnice. Myšlenka je teprve 
na samotném počátku. Nepodařilo 
se zatím oslovit ani majitele pozem-
ku a s ochránci přírody se také ještě 
do jednání nevstoupilo. Pokud by 
ale myšlenka nenarazila na odpor, 
mohla by vzniknout přesná kopie 
rozhledny, která v minulosti už na 
vrcholu Hradišťany stála. Problém je 
ale v tom, že se nepodařilo sehnat fo-
tografi i či grafi ckou podobu původní 
rozhledny. Žádáme proto čtenáře 
BZ, pokud ve svém archivu mají fo-
tografi i či jiný obrázek původní roz-
hledny v Hradišťanech, aby byli tak 

uložilo:
Tajemníkovi městského úřadu za-

jistit vypsání výběrového řízení na 
realitní agenturu na „Zajištění prodeje, 
pronájmu či návrhu na využití areálu 
bývalého pivovaru v Bílině, Pivovar-
ské náměstí čp. 1“.

Radě města předložit členům zastu-
pitelstva města koncepci rozvoje Hor-
nické nemocnice s poliklinikou s.r.o. 

schválilo:
Záměr prodeje p. p. č. 1636/303 

o výměře 226 m2 k. ú. Bílina z ma-
jetku města Bíliny do podílového 
spoluvlastnictví. Zároveň schvaluje 
prodloužení termínu podpisu kupní 
smlouvy a úhrady ceny podílů, a to do 
31. 7. 2008.

Záměr prodeje podílů v čp. 234, 235, 
236 v ul. Aléská, z majetku města Bí-
liny do podílového spoluvlastnictví dle 
občanského zákoníku:

a)  při koupi podílu, jehož velikost 
bude odpovídat výměře bytu, 
bude pro výpočet ceny tohoto 
podílu použita sazba 1 080,- Kč/
m2, 

b)  lhůta na přijetí nabídek je do 30. 
6. 2008, 

c)  ceny podílů musí být uhrazeny 
a kupní smlouvy uzavřeny do 60 
dnů od schválení prodeje zastu-
pitelstvem. 

d)  podmínkou prodeje je současný 
prodej všech bytových jednotek 
v domě (všech podílů)

e)  koupi může požádat každý ob-
čan ČR nebo právnická osoba se 
sídlem v ČR

f)  při více zájemcích o podíl připa-
dající na jednu bytovou jednotku 
má přednost koupě v pořadí: 
současný nájemník, ostatní

Záměr prodeje, pronájmu či jiného vy-
užití areálu bývalého pivovaru v Bílině 
prostřednictvím realitní agentury.

Zajištění plynulého předfi nancová-
ní projektu „Sport a hry bez hranic!“, 
předkládaného v rámci programu ROP 
NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 1, 
oblast podpory 1.2 „Podpora revitali-
zace a regenerace středních a malých 
měst“, z rozpočtu města ve výši cca 35 
milionů Kč. 

Zajištění plynulého předfi nancování 
projektu „Rekonstrukce Mírového ná-
městí“, předkládaného v rámci programu 
ROP NUTS 2 Severozápad, prioritní osy 
1, oblast podpory 1.2 „Podpora revitaliza-
ce a regenerace středních a malých měst“, 
z rozpočtu města ve výši cca 60 mil. Kč. 

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina 
a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. 
r. o. Bílina, o poskytnutí půjčky ve výši 
4 mil. Kč, na mzdy zaměstnanců a od-
vody z mezd zaměstnanců, v roce 2008, 
z důvodu pozdních plateb za výkony od 
zdravotních pojišťoven.

Bezúplatný převod přístroje pro 
zkoušení el. předmětů včetně soft-
waru, v celkové pořizovací hodnotě 
25.388,- Kč, do majetku Městských 
technických služeb Bílina. 

Rozdělení fi nančních příspěvků 
sportovním organizacím z Programu 
podpory sportu ve městě Bílina na rok 
2008, dle návrhu komise pro školství, 
kulturu a sport. 

Žádost společenství vlastníků Alšova 
čp. 229 o poskytnutí půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení na rok 2008 – poskyt-
nutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na 
rok 2008 ve výši 449.000,- Kč. 

Přijetí dotace ve výši 10.500.000,- 
Kč na dávky sociální péče – příspěvky 
v hmotné nouzi a příspěvky pro zdra-
votně postižené .

Přijetí dotace ve výši 5.598.000,- Kč 
na dávky sociální péče – příspěvek na 
péči 

Přijetí účelové dotace na výkon státní 
správy v oblasti sociálních služeb pro 
obce s rozšířenou působností ve výši 
275.194,- Kč. 

Přijetí účelové dotace na činnosti vy-
konávané obcemi s rozšířenou působ-
ností v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí ve výši 531.377,- Kč.

Přijetí dotace od Krajského úřadu 
Ústeckého kraje ve výši 600.000,- Kč 
na zabezpečení Ambulantní pohoto-
vostní péče na rok 2008. 
Činnost rady města v samostatné pů-

sobnosti za období od 6. února do 26. 
března 2008.

neschválilo:
Uzavření Dodatku ke Smlouvě o ob-

hospodařování cenných papírů se spo-
lečností ČSOB Asset Management, a. s. 

Poskytnutí fi nančního příspěvku for-
mou podpory de minimis společnosti 
Gyneka s. r. o. Bílina ve výši 150.000,- 
Kč, jako akontaci na leasingovou 

smlouvu, na modernizaci přístrojové-
ho vybavení gynekologicko-porodnic-
ké ambulance provozované v Bílině.

odvolalo:
Pana Mgr. Radomíra Johannu z funk-

ce člena Rady města Bíliny na základě 
jeho písemné rezignace.

zvolilo:
Pana Martina Lišku (ODS) členem 

Rady města Bíliny
Pana Aleše Tallowitze (KSČM) čle-

nem Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Bíliny.

projednalo:
Zápis ze zasedání fi nančního výboru 

ze dne 9. dubna 2008. 
vzalo na vědomí:

Dotazy a připomínky členů Zastu-
pitelstva města Bíliny, Ing. Marcely 
Dvořákové a pana Oldřicha Bube-
níčka, včetně odpovědí na jednotlivé 
dotazy.

Plnění trvalého usnesení, kterým je 
uloženo tajemníkovi městského úřadu 
předkládat zastupitelům přehled poda-
ných žádostí o dotační tituly a jejich 
úspěšnost.  

Informaci o hospodaření města, 
jeho zařízení a řízených organizací za 
rok 2007 s tím, že ukládá tajemníkovi 
městského úřadu předložit zastupitel-
stvu města přehled vynaložených fi -
nančních prostředků na údržbu domů 
a bytů ve vlastnictví města za rok 2007. 
Zprávu o činnosti jednotky sboru dob-
rovolných hasičů obce Bílina. 

Zápis z kontrolního výboru ze dne 
27. 2.,  19. 3. a 9. 4. 2008.

 L. Kvěch, 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 3. veřejném
zasedání v roce 2008, které se uskutečnilo

dne 17. dubna mimo jiné

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
při Městském úřadě Bílina informuje
Tato důležitá informace se týká především občanů, kteří pobírají 

dávku pomoci v hmotné nouzi a to příspěvek na živobytí.
V měsíci květnu 2008 proběhne výplata příspěvku na živobytí poprvé 

formou poukázkového systému. To znamená, že přímo v budově, kde 
sídlí odbor sociálních věcí a zdravotnictví, bude občanům vyplácena 
část dávky formou poukázky, která nepřesáhne 70% z celkové 
výše dávky. Zbývající část bude vyplacena podle zvoleného 
způsobu klienta. Provést výplatu tímto způsobem umožňuje ust. 
§ 43, odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů.

Bližší informace o změně výplaty dávky a termínu výplat, budou 
poskytovat sociální pracovnice při pravidelném kontaktu s klienty.

K tomu kroku jsme přistoupili z několika důvodů. Jednak proto, 
že dochází k zneužívání dávek. Dále se domníváme, že se zamezí 
situacím, kdy se občané v hmotné nouzi  nacházejí v tzv. relativní 
chudobě z důvodu lichvy, půjček, hypoték a hradí náklady, které 
nezabezpečují základní životní potřeby. Strýčková Soňa, ved.odd.
 dávek pomoci v hmotné nouzi
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laskaví a ozvali se buď na adresu BZ 
nebo email: jana.syslova@seznam.
cz. Děkujeme. Jana Syslová

Brýle pro Afriku
Členové zájmových útvarů Domu 

dětí a mládeže v Bílině se připojili 
k humanitárnímu projektu „ Brýle 
pro Afriku“. Zákadem projektu byla 
veřejná sbírka starých, ale neroz-
bitých dioptrickch brýlí, které po 
nezbytném vyčištění a přeměření 
očními specialisty poputují do dis-
penzáře sv. Pavla v hlavním městě 
Středoafrické republiky Bangui.

Za DDM J. Jeriová

Spotřebitelský úděl
V úterý 15. března 2008 realizovala 

bílinská pobočka společnosti Člověk 
v tísni, o.p.s. kampaň Spotřebitelský 
úděl, jejímž záměrem bylo upozornit 
na problém předluženosti občanů 
s nízkými příjmy. V rámci kampaně 
proběhl dopolední seminář pro úřed-
níky Městského úřadu a pracovníky 
pomáhajících profesí neziskového 
sektoru o práci s předluženými kli-
enty, odpoledne pak veřejná panelo-
vá diskuse o možnostech prevence 
a způsobu řešení tohoto sociálního 
problému. Hosty k diskusi byli La-
dislav Toušek, koordinátor kampaně 
Spotřebitelský úděl, Michal Keb-
ort ze Sdružení obrany spotřebitelů 
a Zdeněk Svoboda z bílinské poboč-
ky společnosti Člověk v tísni, o.p.s. 
Vrcholem celé akce byl večerní 
koncert hudebních skupin Capillary 
action a Už jsme doma v kulturním 
domě Fontána. V Bílině proběhl 
Spotřebitelský úděl v návaznosti na 
festival dokumentárních Filmů Je-
den svět, který podpořily Severočes-
ké doly, a.s. Chomutov.

Kampaň je realizována v průběhu 
března a dubna na regionální úrovni 

celkem v deseti městech České re-
publiky prostřednictvím veřejných 
debat, seminářů, koncertů a reklam-
ních nosičů, informace o kampani 
a problematice předlužení nalezne-
te na www.spotrebitelskyudel.cz.
 Karolína Ranglová

Novela zákona zatím nebyla 
zákonodárci schválena. Auto-
rům byla  vrácena s tím, že obsa-
huje mnoho změn od původního 
návrhu. Nejvíce vadil absolutní 
zákaz kouření v restauracích, 
který byl navržen a pouze pod-
pořen poslanci zdravotního vý-
boru. Tento zákaz se již v pře-
psané podobě zákona neobjeví.

 Co nový návrh například obsa-
huje?
•  Nové defi nice tabákových 

potřeb a elektronických 
cigaret a také prodejen, kde 
se smí prodávat

•  Defi nici zastávek veřejné do-
pravy, kde bude zákaz platit

•  Zákaz kouření na všech akcí, 
kde jsou děti a mládež do 18 
let

•  Lepší defi nice míst, kde se 
smí a kde nesmí kouřit

•  Možnost zakázat kouření na 
určitém místě obecní vyhláš-
kou

•  Zákaz výroby a prodeje 
hraček, které napodobují tvar 
a vzhled alkoholických nápo-
jů nebo cigaret

•  Zákaz prodeje alkoholu v au-
tomatech a prostřednictvím 
zásilkových služeb

•  Přesné rozdělení kompetencí 
kontrolních orgánů

•  Vyšší pokuty a zákaz činnos-
ti pro provozovatele, který 
zákon poruší

Jak se na novelu zákona a spory 
kolem schválení zákona o záka-
zu kouření dívají místní politici? 
Z šesti politických stran, které 
v Bílině aktivně působí  odpově-
děli na položenou otázku pouze  
zástupci dvou politických klubů. 

Téma kouře-
ní v hospodách 
je otázka na 
mě jak střiže-
ná. Jsem kuřák 
a navíc spolu-
vlastník hospo-

dy, která je na kuřácích víceméně 
závislá. Sám osobně bych neza-
kouřený prostor uvítal, ovšem 
nedokážu si představit, kam budu 
chodit kouřit, když v hospodě trá-
vím spoustu svého času a navíc je 
mi dopředu líto lidí, kteří budou 
neustále stát venku na chodníku 
hned vedle popelnic a budou si 
vychutnávat svůj zlozvyk. 

Respektuji i uznávám současný 
trend, kdy moderní je nekouřit 
a kdy celá Evropa se tímto začí-
ná řídit. Ale protože jsem libe-
rálně založen a liberalismus je 
především o neomezování osobní 
svobody, zákaz kouření v soukro-
mých podnicích vnímám právě 
jako klasický příklad omezování. 
Zastávám názor, že každý by si 
měl sám rozhodnout, zda-li chce 
být kuřákem či nekuřákem, zda-li 
majitel restaurace chce mít svůj 
podnik určený pro kuřáky či ne-
kuřáky, či zda-li chce nekuřák na-
vštívit kuřácký prostor či nikoliv, 
z čehož vyplývá, že nelze ome-
zovat pouze jednu skupinu. Po-
kud bude zakázáno ve veřejných 
prostorách kouření (uvažuji-li, 
že prodej cigaret není zakázaný), 
musí být zakázáno i nekouření. 
A to si nedovedu představit, jak se 
s tím vypořádat. Tvůrci návrhu ar-
gumentují omezováním nekuřáků 
v restauracích, ale vytvořili návrh 
omezující druhou stranu. Argu-
mentují také tím, že léčba rakovi-
ny plic je velmi nákladná, ovšem 
opomíjejí uvést fakt, že rakovina 
plic v důsledku kouření je zapří-
činěna pouze z 8% a také fakt, že 
si kuřáci léčbu tohoto onemocně-
ní asi tak stokrát předplatí spo-
třebitelskou daní. Jako účinnější 
opatření bych viděl zákaz prode-
je všech potravin, které obsahují 
různé koncentráty s označením 
E, různé přísady, barviva a další 
chemikálie. Strava z obchodních 
řetězců je příčinou všelijakých ra-
kovin, nikoliv tabák. 

Jsem přesvědčen o tom, že návrh 
tohoto zákona je průchozí a v nej-
bližší době se zákazu kouření ne-
vyhneme. Jsem ale také přesvěd-
čen o tom, že se zákon nebude do-

držovat a najde se spousta kliček, 
jak nedodržování zákona legali-
zovat. Domnívám se, že kuřácké 
hospody zůstanou kuřáckými, ať 
už se to určitým zákonodárcům 
líbí či nelíbí. 

Michal Mlej (LiRA)

Říká se, že po-
lepšený kuřák 
je nejhorší, a já 
nekouřím již 
devět let.  A za-
čal jsem stejně 
jako dnešní 
mladí, z fraje-

řiny. Na gymnáziu jsme kouřili 
v šatnách, ale na rozdíl od dneš-
ních studentů, jsme je museli uklí-
zet, pokud se podařilo profesorovi 
matematiky nás přistihnout. Dva-
krát jsem zkusil přestat v letech 
1978 a 1989, ale defi nitivně to 
vyšlo až do třetice. A opět u toho 
muselo být trochu frajeřiny, aby to 
hodně lidí slyšelo. Když starší syn 
promoval, tak jsem u oběda řekl, 
že končím a vyšlo to. Píšu to pro-
to, že si myslím, že jsem ke ku-
řákům tolerantní. Samozřejmě by 
mě vadilo bydlet v zakouřeném 
bytě, stejně jako by mě vadilo 
sedět v zakouřené restauraci. Ale  
manželka nekouří, synové nekou-
ří a věřím, že nezačne ani dcera. 
A pokud se týká otázky, kuřáci by 
si měli uvědomit, že oni obtěžují 
kouřem nekuřáky a nikoliv, že ne-
kuřáci obtěžují kuřáky.  Doslova 
rostu, když vidím maminky, jak se 
s cigaretou naklánějí do kočárků 
nebo když těhotná žena pálí jednu 
za druhou.   

Určitě by měly mít  větší restau-
race nekuřácké prostory, u ho-
telů by to mělo být samozřejmé. 
A města by měla nějakým způso-
bem preferovat zájemce o neku-
řácké restaurace a kavárny.  Stej-
ně by se nemělo kouřit na auto-
busových a vlakových nádražích 
a zastávkách nebo v hledištích na 
sportovních utkáních.  To  není 
diskriminace kuřáků, ale běžný 
stav by měl brát ohled na většinu, 
tedy na nekuřáky.  A ta menšina se 
musí přizpůsobit.  Jen malým pří-
kladem jsou předzahrádky. Zkus-
te udělat průzkum, kolik si tam 
sedne lidí, kteří by do restaurace 
nešli. A důvod?  Nesedí v zakou-
řeném prostředí a mohou si tam  
sednout i s dětmi. 

Oldřich Bubeníček (KSČM)

Koho se nejvíce dotkne novela zákona
o kouření na veřejnosti a v restauracích

Změna
provozních hodin 
v plavecké hale
Pondělí - 12.00 - 20.00 hod.
Úterý - 10.00 - 20.00 hod.
 Středa -  10.00 - 20.00 hod.

(jednou za 14 dní pronájem)
Čtvrtek - 12.00 - 20.00 hod.
Pátek - 10.00 - 20.00 hod.
Sobota - 10.00 - 20.00 hod.
Neděle - 10.00 - 20.00 hod.
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VÝKUPVÝKUP
BYTBYT

i zadlužených.
PROFI-BYTY

Bezplatná linka:

800 26 66 26800 26 66 26

INZERCE 030/BZ

Upozornění
Město Bílina bude pro zájemce 

oddávat v pátek 8. 8. 2008.
Cena obřadu zůstává stejná

jako v běžném termínu.

Baltíci opět překvapili
V posledním březnovém 

týdnu proběhla jak v Če-
chách, tak i na Moravě 
a na Slovensku oblastní 

kola programátorské soutěže Baltík 
2008. Samozřejmě že družstva dětí 
z DDM v Bílině nemohla chybět. 
A déle jak 14 dní jsme se těšili na vý-
sledky, programy českých dětí hod-
notili slovenští učitelé a naopak.

Bílinští programátoři opět překva-
pili. Regionální kolo v kategorii star-
ších žáků naprosto bezkonkurenčně 
vyhrála dvojice Jakub Černík a To-
máš Procházka. V kategorii ml. žáků 
opět velmi dobře zabodoval Lukáš 
Riedel, byl na druhém místě. Do ce-
lostátního kola, které se bude konat 
v půlce května v Českých Budějo-
vicích se ještě nominovali: Václav 
Plavec, Petr Špulák, Tereza Líšková 
(ml. žáci) a Lukáš Rosenkranz (st. 
žáci).  Eva Klasová

Dům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže Bílina
www.ddmbilina.czwww.ddmbilina.cz

Tento ročník proběhl v našem 
domečku, kde děti soutěžily ve 
dvou startovních disciplínách, 
cvičení dle cvičitelky a vlastní 
sestava. Čtyřčlenná porota ve 
složení, Věra Ryjáčková, Petra 
Rosenkranzová, Lucie Sovová 
a Vojta Lasík, hodnotila  správ-
né provedení prvků, choreografi i 
a celkový výraz soutěžících.

Celou soutěž provázela příjemná 
nálada, diváci všem fandili  a sou-
těžící se snažili podat ten nejlepší 

sportovní výkon. Všechny dívky 
obdivovaly krásné štrasové ko-
runky, které do soutěže věnovala 
fi rma Beauty 2000, Lada Fantová 
a Pavlína Vrábelová. MOC DĚ-
KUJEME!!!

Soutěží provázely starší dívky 
ze skupiny Cik – Cak, které po-
mohly při vedení celé soutěže. 
V přestávce jsme mohli shlédnout 
krátkou módní přehlídku dívek 
z kroužku Škola pro modelky pod 
vedením Martiny Tuháčkové. (ryj)

MISS AEROBIC 2008MISS AEROBIC 2008
Dne 30. března v tělocvičně DDM proběhl sedmý  ročník soutěže Miss aerobic. V tomto ročníku 
soutěžilo 19 dívek a jeden chlapec ve dvou věkových kategoriích, 6 – 9 let a 11 – 14 let. Soutěžit 
přijely dívky z Krupky, Ústí nad Labem, Teplic a samozřejmě domácí z Bíliny.

Výzva k podávání žádostí 
do programu  Ministerstva 

kultury České republiky

PODPORA OBNOVY
KULTURNÍCH PAMÁTEK

prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností 

Účelem grantu je zachování 
a obnova nemovitých kultur-

ních památek, které se nalézají 
mimo památkovou zónu

Podmínky grantu
Žadatel:

 vlastník kulturní památky

Spoluúčast vlastníka:
minimálně 10 %

Celkový objem fi nančních pro-
středků na grant : 380 000 Kč

Z grantu nelze hradit: moder-
nizace objektů (zateplování, 

vytápění, elektroinstalace, ka-
nalizace, nové typy oken, dveří, 
zřizování obytných místností ), 
úpravy veřejných prostranství 
(úpravy komunikací, terénní 

úpravy), pořízení stavebně-his-
torického a restaurátorského 
průzkumu,  projektové doku-

mentace.

Termín podávání žádostí :
do 30.5.2008 

Místo podávání žádostí :
Městský úřad Bílina, odbor 
školství a kultury, Břežánská 

50/4, 418 31 Bílina

Žádosti  a bližší podmínky jsou 
zveřejněné na www.bilina.cz, 

www.mkcr.cz
Bližší informace o jednotlivých 
grantech vám sdělí pracovnice 

odboru školství a kultury,
tel. 417 810 933

Malé modelky foto: Pavlína Ryjáčková

Výsledky: Výsledky: 
Mladší kategorie
Miss aerobic 2008

Lucie Nováková - Krupka
1. vicemiss aerobic

Míša Sedlmaierová - Bílina
2. vicemiss aerobic

Klárka Kabourková - Bílina
Miss sympatie

Natálka Arpášová - Bílina

Starší kategorie
Miss aerobic 2008

Tereza Černá - Bílina
1. vicemiss aerobic

Bára Rychtaříková - Bílina
2. vicemiss aerobic

Nina Ortová - Krupka
Miss sympatie

Míša Wedrichová - Ústí n. L.ČARODĚJNICKÝ

  soutěže
  malá diskotéka

 soutěž o „NEJ“ masku
 soutěž o nejzajímavější
čarodějnické zaklínadlo

 vstupné: s maskou 20,-Kč
 bez masky 30,-Kč
 doprovod 10,-Kč

středa 30. dubna 2008středa 30. dubna 2008
17:00 – 19:00  tělocvična DDM17:00 – 19:00  tělocvična DDM

MAŠKARNÍ REJMAŠKARNÍ REJ

Vítězky mladší kategorie 
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Až 5000 K
m sí n  bez práce!
Ud lejte ze svého auta,

domu, i plotu
reklamní plochu!

Tel: 411 411 455

INZERCE 035/BZNaše kanceláø Vám pøi prodeji zajiš�uje:

zprostøedkujeme prodej za nejvyšší možnou cenu

etické a profesionální jednání

individuální pøístup

veškeré právní a finanèní zázemí

Nenechávejte tato místa prázdná a soutìžte s námi!

Z každých tøiceti zákazníkù v roce 2008 losujeme výherce zájezdu

k moøi pro 2 osoby v hodnotì 30.000,- Kè + 10.000,- Kè kapesné.

Využijte naší nabídky a prodejte svou nemovitost prostøednictvím kanceláøe RE/MAX Star.

Z každých tøiceti zákazníkù v roce 2008 losujeme výherce zájezdu k moøi.

Star

“Chcete kvalitnì a s jistotou prodat nebo pronajmout Váš byt, dùm, èi pozemek?

Svìøte Vaši nemovitost do nejvìtší celosvìtové sítì realitních kanceláøí RE/MAX:”

RE/MAX PRODÁVÁ NEJVÍCE REALIT NA SVÌTÌ
O mìnad !

Doporuète nám nemovitost nebo nám pøedejte informaci o tom,

kde se ve Vašem okolí prodává byt, dùm nebo pozemek. My Vám

vyplatíme odmìnu ve výši 10% z naší provize, minimálnì 4000,- Kè.

Èek m en na Vá !á e j s

"D
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INZERCE 041/BZ

V a e na j st t a te s i n e E/MAR X.
s ït i o u a st ò e kl e t m volejte na tel.: 739 486 435

pište na e-mail: jiri.broz@remax-czech.cz

Přizvali jsme další školy 
a z volejbalového turnaje  
postupně vznikla oslava, 
kterou nám ostatní města 
závidí. Pro každou školu 
se stalo prestiží prezento-
vat se co nejlépe. Výsled-
ky turnaje nejsou důležité, důleži-
té je, že si zahrajeme a hlavně, že 
se po turnaji společně pobavíme, 
a to pod heslem Bavíme se sami. 
Nezveme žádné umělce a skupi-
ny, celovečerní program si udě-
láme zcela sami. V pořádání se 
pravidelně střídáme a ještě se ne-
stalo, že by nějaká škola zklama-
la. I mateřské školy, které nemají 
ani tělocvičnu, ani sál pro konání 

oslav, dokonce ani žád-
né mužské zastoupení 
pro hru se zhostily své-
ho úkolu na výbornou. 
Akce se stala velmi 
oblíbenou, důkazem 
toho je, že se pravidel-

ně zúčastňuje až 200 lidí ze všech 
bílinských škol a základní školy 
v Hostomicích. Posledních deset 
let se účastní i družstvo Městské-
ho úřadu v Bílině, které se sice 
nepodílí na tvorbě programu, ale 
zato je významným sponzorem 
této akce. 

Letos pořadatelství připadlo na 
Gymnázium. Využilo ke konání 
slavnostního večera prostorů Kul-

Školy slavily Den učitelů
Je tomu již 32 let, kdy se dvě bílinské školy – ZŠ Za Chlumem 
a Lidická dohodly, že oslaví Den učitelů netradičně - volejbalovým 
zápasem. Jak to tenkrát dopadlo už nevím, ale to vůbec není důle-
žité. Důležité je to, že jsme se po zápase sešli na večeři a tam jsme se 
domluvili, že bychom mohli takto slavit Den učitelů každý rok.

Školy slavily Den učitelů

turního domu Fontána a připra-
vilo tradičně krásný večer všem 
učitelům, kteří se společně dobře 
pobavili a zatančili si.

Na zajištění akce se význam-
ně podílel i náš tradiční sponzor, 
Skupina ČEZ. Spolupracujeme 
s touto organizací již několik let 

a pomáhá nám fi nančně zajišťovat 
nejen kulturní akce, ale spolupo-
dílí se i na vybavování školy mo-
derní technikou a umožňuje našim 
studentům účastnit se akcí, které 
by jinak byly pro ně fi nančně ná-
ročné. Tímto bych ráda poděko-
vala. Ing. Jaroslava Mrázová

 Stalo se již tradicí, že na veli-
konoční pondělí odjíždí skupina 
našich studentů do Schmiede-
berku. Tam společně se studenty 
našeho partnerského Gymnázia z 
Dippoldiswalde a také se žáky ZŠ 
v Mšených Lázních prožijí týden 
plný nejen zábavy, ale i práce. 
Podle zájmu se studenti rozdělili 
do workshopů, např.: Vaříme jako 
profíci, Staň se rockovou hvězdou, 
Grafi tti, Video, Rocková skupina 
a Hip hop. Abychom se domluvi-
li, používali jsme nejen němčinu 
a angličtinu, ale i ruce a nohy. 
Přesto se nám podařilo vytvořit 
zábavný program, na který se při-
jeli v sobotu podívat rodiče mno-
ha zúčastněných studentů, staros-
ta města Schmiedeberk a další. 
Všichni byli naší prací nadšeni. 

Zábavný týden v NěmeckuZábavný týden v Německu

No a my? Nejen že jsme se na-
učili něčemu novému, ale našli 
jsme si nové přátele a společně 

prožitý týden se nám tak líbil, že 
už teď se hlásíme na příští rok. 
 Studenti Gymnázia Upozorňujeme

Ve dnech 2. 5. a 9. 5. bude  
MěÚ v Bílině z provozních 

důvodů uzavřen. Pro veřejnost 
bude v provozu pouze podatel-
na a sekretariát starosty města.

Základní školy mají v těchto 
dnech ředitelské volno.

PODĚKOVÁNÍ
strážníkům

Městské policie Bílina
 ze dne 14. 4. 2008
kolem 18.00hod.

za dopadení nebezpečné-
ho pedofi lního
exhibicionisty

z Vítězné ul. 369/11. 

Přesto, že se bránil kousáním, 
strážníci ho pevně drželi a na-
konec přemohli díky profesio-

nálnímu přístupu.
 

Martin Bártl
V měsíci květnu se v Bílinském zpra-
vodaji dočtete podrobnosti o tomto 

případu!

Učitelky se proměnily na školačky
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Kulturní 
servis

KINO HVĚZDA
• čtvrtek 24. dubna od 18.00 h.
• pátek 25. dubna od 18.00 h.

JUMPER
USA. Akční/Dobrodružný sci-fi  

thriller.Vstupné: 55,- Kč

Pravidelné promítání pro děti
• sobota 26. dubna od 15.00 h.

KYTICE POHÁDEK III.
Pásmo kresl. pohádek.

Vstupné: 20,- Kč.

• čtvrtek 1. května od 18.00 h.
• pátek 2. května od 18.00 h.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko. Vstupné: 70,- Kč

• čtvrtek 8. května od 18.00 h.
• pátek 9. května od 18.00 h.

10 000 PŘ. N. L. 
USA/Dobrodružný. Vstupné: 70,- 

Kč. Nevhodné do 12 let.

DIGITÁLNÍ KINO
• středa 30. dubna od 18.00 h.
TA ZÁLEŽITOST S GRAY
Vstupné: 60,- Kč. Nevhodné do 

12 let.

• středa 7. května od 18.00 h.
NÁVRAT CÍNOVÉ HOLE
ČR. Komedie. Vstupné: 60,-Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• 30. dubna 2008  od 18 h.
EXIT @ THE OTHERS

NAPOSLEDY @ POPRVÉ
Základní umělecká škola Bílina vás 

zve na velký rozlučkový koncert 
kapel EXIT a The Others 

• 9. května od 19.00 h.
PUNKS‘ JOKE IV.

Koncert skupin THE TALKS 
(UK), APPLE JUICE (Praha), 

DO ŘADY! (Bílina), ZATREST 
(Olomouc)

Vstupné: 100,- Kč

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

RICHARD KINDL
- NÁRODNÍ PARKY

AMERIKY
Prodejní výstava fotografi í Ri-

charda Kindla, absolventa Insti-
tutu výtvarné fotografi e

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• od 3. 4. 2008 do 25. 5. 2008
 Prodejní výstava známého 
herce, zpěváka, spisovatele 
a výtvarníka F. R. Čecha.

Spolupořadatelem výstavy je 
Galerie U Brány v Úštěku

PROGRAM

HLAVNÍ SCÉNA (Letní amfi teátr)
Začátek v 10.00 hodin

10.00 – 11.00  EXIT – Rocková 
skupina ZUŠ Bílina

11.15 – 11.50  VYSTOUPENÍ 
VÍTĚZŮ „BOŘEŇSKÉ 
ČARODĚJNICE 2008“ 

12.15 – 13.15  OVEČKY A OSTATNÍ 
– Rocková skupina

13.45 – 14.45  BLUE ROCKET – Big-
beat z Teplic 

15.30 – 16.30  LED ZEPPELIN REVI-
VAL 

17.00 – 18.00  ŠVIHADLO – Reagee 
z Prahy

18.30 – 19.30  SEMTEX – Count-
ry-brutal-technofolk 
z Prahy. Program mo-
deruje ALEŠ LEHKÝ 
– moderátor Fajn rádia 
Agara a bývalý člen 
skupiny LUNETIC

 SKÁKACÍ HRAD

DĚTSKÁ SCÉNA
(areál Lázní u Altánu)
Začátek v 10.00 hodin

10.00 – 10.30  KTERAK ROZMAR-
NOU PRINCEZNU 
ČERT DO PEKLA 
VZAL – jarmareční 
představení Sváťova 
dividla z Litoměřic

10.30 – 10.40  KLAUN FILO – vystou-
pení klauna z žonglér-
ské školy z Podlešína

10.40 – 11.00  PANOPTIKUM MAXE 
FISCHE – pouťové 
divadlo z Teplic

11.00 – 11.15  KUCHAŘ FÍLA – klau-
niáda s talíři

11.15 – 11.45  MÍŠA KULIČKA 
– loutkové předsta-
vení Sváťova dividla 
z Litoměřic

11.45 – 12.00  PANOPTIKUM MAXE 
FISCHE – pouťové 
divadlo z Teplic

12.00 – 13.00  ARISTOKRATICKÁ 
DREZŮRA PTÁKŮ 
– netradiční poředsta-
vení Divadelní 

 společnosti Studna
13.00 – 13.30  KOBLÍŽEK - předsta-

vení Sváťova dividla 
z Litoměřic

13.30 – 13.40  NANAJSKÉ HRY 
– taneční mistři v rock 
´n rollu – klauniáda

13.40 – 14.00  PANOPTIKUM MAXE 
FISCHE – pouťové 
divadlo z Teplic

14.00 – 15.00  SINDIBÁD – putování 
za dobrodružstvím 
v divadelní podobě 
Divadla Studna

NÁSLEDUJE VESELÝ PRŮVOD 
AREÁLEM KYSELKA – Divadlo Stud-
na s účastníky bílinského divadelního 
workshopu.
SKÁKACÍ HRAD, TRAMPOLÍNA

HISTORICKÁ SCÉNA
(Před Hlavní budovou Lázní) 

Začátek v 10.00 hodin

10.00 – 10.30  HUDCI PÍSNÍ NEJ-
STARŠÍCH – Historic-
ká hudba Krlles

10.30 – 11.00  NA OSTŘÍ HŘEBŮ 
– Originální fakírská 
show Infl amenus

11.00 – 11.30  NEJEN PRO MALÉ 
– Kejklíř Půpa žonglér, 
eskamotér, sokol

11.30 – 12.00  PRAPOREČNÍ 
GROTESKA – Kvartet 
– Šermířská divadelní 
společnost Studna

12.00 – 12.30   PERLY ORIENTU – El 
Raks-Saal orientální 
tanečnice

12.30 – 13.00  HUDCI PÍSNÍ NEJ-
STARŠÍCH – Dobová 
hudba Krlles

13.00 – 13.30  TANEC S BIČEM 
– Infl amenus Mystická 
show

13.30 – 14.00  …I PRO VELKÉ – Ša-
šek Vašek ekvilibrista, 
jednokolkář. milovník

14.30 – 15.00  TURNAJ – Kvartet 
- Šermířská divadelní 
společnost Studna

15.00 – 15.30 PRŮVOD
15.30 – 16.00  ZÁVĚREČNÁ SHOW

STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ – historické 
stánky, ATRAKCE 

SCÉNA SENIORŮ (Minigolf)
Začátek v 9.00 hodin

9.00 – 10.30  BÍLIŇAČKA - Dechov-
ka z Bíliny

11.00 – 12.00  KRUŠNOHORSKÁ 
DUDÁCKÁ MUZIKA 
– Most  

12.30 – 13.30  CLARINET SOCIETY 
– Swing music z Teplic

14.00 – 15.00  ÚSTEČANKA – De-
chovka z Ústí nad 
Labem

SCÉNA NA KAFÁČI
Začátek v 11.00 hodin

11.00 – 12.00   H4S – náctiletá kapela 
z Děčína

12.30 – 13.30  VÍPRDEK - Country 
z Bíliny

14.00 – 15.00  KŘÁP - Bluegrass 
z Bíliny

15.30 – 16.30  PETR KALANDRA 
MEMORY BAND 
- revival

17.00 – 18.00 PŘELET M.S.

18.30 – 19.30  DRUHÁ MÍZA VOJTY 
ZÍCHY 

20.00 – 21.00 VAN MEN SONG
21.30 -  VOLNÝ PROGRAM

SCÉNA DDM (vedle Inhalatoria)
Začátek v 10.00 hodin

SOUTĚŽE, VÝTVARNÉ DÍLNY… 
BŘIŠNÍ TANEČNICE – vystoupení 
dětí z kroužku DDM
BALETKY – vystoupení dětí z kroužku 
DDM
DIVADELNÍ KROUŽEK – vystoupení 
dětí z kroužku DDM
SHOTOKAN KARATE – ukázka 
umění

SCÉNA DRSNÝCH ZÁPAĎANŮ 
A INDIÁNŮ

Začátek v 10.00 hodin

INDIÁNSKÁ VESNICE
TÁBOR KAVALERIE 
KONĚ

14.00 -  VÝCVIK KAVALERIE – výcvik 
kavaleristů, sekání šavlí, 
střelba z revolveru,  
střelba z pušky, hod kopím…

16.30 -  PŘEPADENÍ indiánské vesni-
ce, přepadení kavalerie

VÝSTAVA SANITNÍCH A ZÁCHRA-
NÁŘSKÝCH VOZŮ

VÝSTAVA SANITNÍCH A ZÁCHRA-
NÁŘSKÝCH VOZŮ  Z OBDOBÍ OD 
ROKU 1950 AŽ PO SOUČASNOST
Zapůjčeno Dr. Šimáčkem z Prahy

VÝSTAVNÍ SÍŇ LÁZNĚ KYSELKA 
(Hlavní budova Lázní)

VÝSTAVA VYBAVENÍ SANITNÍCH 
A ZÁCHRANÁŘSKÝCH VOZŮ Z OB-
DOBÍ OD ROKU 1950 – Zapůjčeno 
Dr. Šimáčkem z Prahy

DOPROVODNÝ PROGRAM

- Dětské atrakce
- Povoz s koňmi
- Vláček
- Stánky 
- Kolotoče…
PIVNÍ SCÉNA FIRMY DRINKS 
UNION – účinkující jsou všichni 
návštěvníci

DOPRAVA VLÁČKEM

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

MĚSTO BÍLINA A KULTURNÍ CENTRUM KASKÁDA
V BÍLINĚ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

MÁJOVÝ JARMARK 3. 5. 2008 
V AREÁLU LÁZNÍ KYSELKA
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Irena Obermannová v průběhu 
večera přečetla jednu povídku z této 
knihy a pak si především s návštěv-
níky akce povídala. Nejen o pří-
bězích, které se většinou zabývají 
vztahy mezi muži a ženami, ale také 
o tom, jak její knížky vznikají, a jak 
je mnohdy práce spisovatelky osa-
mělou činností. Sympatie si určitě 
získala nejen svým neformálním 
vystupováním, ale také tím, že byla 

ochotná odpovídat na všechny otáz-
ky z publika, převážně ženského, 
z nichž některé byly i dost osobní. 

Kniha Normální zázraky patří 
v současnosti k nejprodávanějším 
titulům a určitě se na její přitažli-
vosti pro čtenáře a především čte-
nářky, podílí i poetická fotografi e 
Jana Saudka na přebalu knihy.  
O Janu Saudkovi se tedy také po-
vídalo, především v souvislosti 

Ohlédnutí za autorským čtením Ireny Obermannové
Dubnové autorské čtení Městské knihovny bylo příležitostí pro 
jednu z nejčtenějších a nejvydávanějších současných autorek, 
aby seznámila zájemce o klubové pořady se svým novým knižním 
titulem Normální zázraky.  

Irena Obermannová Foto: V. Weber

s natáčením televizního pořadu 13. 
komnata, ve kterém Irena Ober-
mannová byla Saudkovou průvod-
kyní. Jan Saudek navštívil Bílinu 
na podzim loňského roku a Irena 
Obermannová přijela s ním, takže 
byla v Bílině už podruhé. Právě při 
této příležitosti jsme na ni získali 
kontakt, a jak bylo vidno z průběhu 
večera, určitě bylo toto setkání pro 
návštěvníky přínosem. Zajímavé 
bylo také nahlédnutí do práce scé-
náristky, protože Irena Obermanno-
vá také napsala několik scénářů do 
seriálu Ordinace v růžové zahradě 
a vzhledem k tomu, že scénáristiku 
na FAMU vystudovala, i její další 
plány se týkají nejen literatury, ale 
také televizních pořadů. V nejbližší 
budoucnosti se mohou její přízniv-
ci těšit na hodinové pořady, které 
bude na podzim vysílat televize 
Nova pod názvem Ženské příběhy. 
Irena Obermannová si v tomto cyk-
lu vybrala k ztvárnění příběh, který 
se bude týkat umělého oplodnění 

a bude se jmenovat Nejlepší krá-
dež mýho života. Autorka přiznala, 
že ji inspiroval článek v novinách, 
ale více nebudeme prozrazovat, 
abychom zachovali moment pře-
kvapení. 

Na závěr večera proběhla auto-
gramiáda. Ti, kteří se nedostavili, 
si mohou samozřejmě knihy této 
autorky zapůjčit v Městské knihov-
ně i jejích pobočkách. Setkání se 
spisovatelkou, které největší popu-
laritu  přinesla kniha Deník šílené 
manželky (1998), a podle které 
vznikl televizní fi lm v hlavní roli 
s Veronikou Žilkovou bylo z těch, 
na které se nezapomíná a proběhlo 
v úterý 8. dubna od 18 hodin v klu-
bovně knihovny na Mírovém ná-
městí (to jen pro upřesnění, protože 
došlo k malé záměně  a nepřesnosti 
ve skládačce KC Kaskády i v Tep-
lickém deníku). Byla to akce velmi 
zdařilá, proto je škoda, že účastní-
ků bylo méně, než jsme očekávali.
 Marcela Šímová

První  Noc s Andersenem  pro-
běhla v r. 2000 v uherskohradišťské 
knihovně,  a  tehdy se zúčastnilo 
kolem 30 knihoven. V tomto roce 
se zapojilo již přes 600 knihoven 
nejen v České republice, ale i na 
Slovensku, v Polsku a Rakousku. 
V pátek z  28. března na 29. břez-
na se tedy opět zaplnily knihovny 
dětmi a bylo jich kolem 20 tisíc. 
V Bílině se  zúčastnilo  12 dětí ve 
věku od 9 do 12 let. Původně bylo 
přihlášeno více dětí, ale z důvodu 
nemoci se některé děti na poslední 
chvíli omluvily. Od uherskohra-
dišťské knihovny, která je stále po-
řadatelem, jsme dostali  přidělené 
registrační číslo 341. Opět jsme 
si s registrací pospíšili a připravili 
k chatování 3 PC, takže bylo na in-
ternetu veselo.

Pracovnice knihovny  připravi-
ly pro děti večer a noc, na kterou 
se nezapomíná. Kromě dětského 
oddělení vyzdobeného konfetami 
a balónky s nachystanou velkou 
žíněnkou na pohodlné spaní, čekal 
na děti  bohatý program. 

Letošní noc byla věnovaná Karlu 
Čapkovi, takže jsme začali čtením 
z jeho kouzelné knížky Dášeňka. 
Pak čekal děti první úkol. Vyhle-
dat knížky o domácích zvířatech 
a podle nich nakreslit obrázek. Pak 
následovaly další zábavné úkoly 
a večeře. Krátce před 19 hodinou  
začala beseda se spisovatelkou Pe-
trou Braunovou. Paní spisovatelka 
si s dětmi sedla na žíněnku a velmi 
neformálně povídala nejen o kníž-
kách, ale o všem, co děti zajímalo. 
Sama má doma tři vlastní děti, tak-
že bylo vidět, že to s dětmi opravdu 
umí. Čtení strašidelného příběhu jen 
při svitu obrazovky počítače bylo 
tak napínavé, že nikdo ani nedutal. 
S paní spisovatelkou jsme se nemu-
seli loučit, protože u nás  přenoco-
vala, takže  byla účastníkem dalšího 
programu. V druhé části večera děti 
nejen chatovaly, ale také  hrály různé 
hry, procvičovaly si paměť hádanka-
mi a  trochu se protáhly. Také jsme 
si zazpívali s Jarkem Nohavicou Tři 
čuníky i další veselé písničky pro 
děti a trochu se recitovalo.

Noc s Andersenem v bílinské knihovně – již počtvrté
Také v letošním roce se bílinská knihovna zapojila do celostátní akce, 
která se už stala akcí mezinárodní, „Noc s Andersenem“. Je to jedna 
z akcí, kterou české knihovny v konkurenci s populárnějšími médii, 
bojují o dětské čtenářství. 

Po desáté večer  všechny děti 
tradičně  podstoupily zkoušku od-
vahy, kdy měly za úkol projít ne-
osvětlenými prostorami knihovny 
z přízemí do 1. patra a na konci ve 
skladu je čekalo překvapení a zá-
roveň sladká odměna za statečnost.  
Při pohádce Hanse Christiana An-
dersena Sněhová královna se dě-
tem pěkně usínalo, i když některé 
si šeptaly až do půlnoci. Ráno 
došlo na otevření obálky s pře-
kvapením, která skrývala poslední 
soutěžní úkol, namalovat polštářek 
na usínání. Děti, které se tohoto 
úkolu zúčastnily, mohou své kres-
by poslat  pořadateli a mají šanci 
na výhru v podobě skutečného pol-

štářku, který jim bude připomínat 
nevšední nocování v knihovně. 
Po snídani dostaly na památku pár 
drobností pro radost a pak už po-
stupně odcházely s rodiči do svých 
domovů, bohatší o zážitky, na které 
se nezapomíná. Tak zase za rok…

Tuto zdařilou akci zdokumentu-
jí nejen kresby dětí, které budou 
vystaveny v dětském oddělení do 
konce dubna, ale také fotografi e, 
které budou vystaveny v informač-
ních panelech v přístupové chodbě 
knihovny a pro širší veřejnost zpří-
stupněny na webových stránkách 
knihovny www.bilina.cz/knihov-
na/.

 M.Šímová, ředitelka knihovny 

 Foto: Jan Vraný
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František Ringo Čech, který při-
znal, že strašně nerad vystavuje, se 
nechal přemluvit a v Bílině k rado-
sti svých příznivců výstavu usku-
tečnil. Naposledy byly jeho obrazy 
k vidění v Divadle Hybernia v září 
2007. Většinou vystavuje ve vý-
znamných evropských galeriích, 
které se převážně orientují na na-
ivní umění.  Maluje 35 let, ale vět-
šinou  se věnuje tomu, co ho právě 
baví. „Moc nevystavuju, protože 
výstavy jsou přežitek. Chodí na 
ně prima lidi, vzdělaní, studenti, 
ale nemajetní, kteří nemají peníze 
aby si obrazy koupili. A ti, co na to 
mají, zase ještě nemají vily a auťá-
ky, takže obrazy také moc nekupují. 
Teprve jejich děti budou kulturněj-
ší než tyhle rychlokvašky. Malo-
vání mě vlastně živí, ale teď jsem 
půl roku nemaloval, protože jsem 
měl literární období. Stále jezdíme 
s Dívčí válkou, která bude k vidění 
i tady v Bílině. Obnovil jsem sou-
bor, tak věřím, že si diváci přijdou 
na své,“ prozradil na sebe umělec.

Podle Ringo Čecha je velká chy-
ba, že televize vyrušila zábavné 
pořady a produkuje pouze levné 
americké seriály, fi lmy nebo laciné 
české sitcomy. „To je tak něco od-
pornýho, ale lidi na to hodně kou-
kaj. Na druhou stranu ta zábava 
jim hodně chybí a nedělat legraci 
je strašná chyba.“

Jednou z dalších životních cest 
umělce byla osmiletá dráha politi-
ka. Jak se na současnou politickou 
scénu dívá dnes, odpověděl razant-
ně a po svém. „Vidím to špatně, 
to nemůže dobře dopadnout. Není 
koncepce, není idea, vlastenectví, 
hrdost, absolutní absence všeho. 
Já tomu říkám evropský vlezdopr-
delismus. Tamti klečeli v Moskvě 
a tihle klečí v Bruselu. Nic se ne-
změnilo.“

Když se řekne František Ringo 
Čech hodně lidí si vybaví hit z fi l-
mu Jak básníci přicházejí o iluze 
Šuby duby Amerika. „Nikdy bych 
neřekl, že zrovna tohle se lidem 
tak zaryje do paměti. Jak já jsem 

František Ringo Čech: Nedělat legraci je strašná chyba
Obrazy známého zpěváka, textaře, herce, politika, publicisty, scé-
náristy, divadelníka, spisovatele a hlavně malíře jsou stále k vidění 
ve výstavní síni U kostela.

se styděl, když jsem to zpíval. V té 
době jsem byl císařem českého 
hardrocku a najednou jsem zpíval 
takovéhle šnulce. Až časem jsem se 
s tou písničkou smířil. Teď už mi to 
nevadí, ale tenkrát jsem myslel, že 
budu chodit kanálama, ale lidem 
se to líbí pořád. Dokonce, když 
jsem zpíval pro krajany v Ameri-
ce, tak se mě americký ambasador 
ptal, jestli budu zpívat Šuby duby 
Amerika.“

Vernisáž byla plná humoru a zá-
bavy, ale u Ringo Čecha nelze ani 
jinak. Jeho vyprávění o všedně ne-
všedním setkání s hercem Frankem 
Nerem nebo Arnoldem Schwarze-

neggerem nemělo chybu.
Návštěvníci si mohou nejen za-

koupit obraz, ale také jeho knihy  
Z mého života, Titanic nebo  Češi 
a jejich samičky aneb Češky a je-
jich samci. Několik zájemců na 
koupi obrazů a knih se již našlo.

Pokud máte rádi  nevázanou 
zábavu a humor Františka Ringo 
Čecha, nenechte si ujít tuto ojedi-
nělou výstavu. (lal)

KC Kaskáda děkuje kapele EXIT
a Tomáši Ernstovi za doprovodný 

program na vernisáži obrazů
Františka Ringo Čecha

ve výstavní síni U kostela.

V Azylovém domě se nachází 23 
bytů z toho 18 je obsazených. Za 
menší byt se měsíčně platí 2 600,- 
Kč  a za větší 3500,- Kč. Elektřinu 
hradí nájemníci zvlášť. „Každý byt 
má svůj rozvod sítě, nic se nerozpo-

čítává. Prádelna je společná a pra-
videlně se zapisuje i praní prádla, 
které se také započítává do koneč-
ného součtu. Každý nájemce si pak 
zaplatí opravdu to, co spotřebuje,“ 
uvedl správce areálu Jiří Šámal.

Pokud někdo nezaplatí, což se stá-
vá celkem často, je přívod elektřiny 
vypnut. Podle správce je to zatím 

Návštěva v Azylovém domě 
Na konci města prakticky v oblasti Dolů Bílina stojí téměř 15 let 
budova Azylového domu. Je určena zvětší části sociálně slabším 
rodinám nebo jedincům, kteří v minulosti nebyli schopni z něja-
kých důvodů splácet nájem v nájemních bytech.

vém domě hned několik. Na otázku 
proč nejsou ve škole odpověděly, 
že jsou nemocné. „Bolí mě v krku. 
Škola mě baví, nejvíc asi matema-
tika,“ odpovídal ochotně Georg, 
který navštěvuje třetí třídu.

Zajímal nás osud lidí, kteří v Azy-
lovém domě bydlí, ale většina 
z nich  moc mluvit nechtěla. Ně-
kteří si již na tento způsob bydlení 
zvykli a neberou ho jako přechodné 

místo. O lepší bydlení zdá se nikdo 
neusiluje. „Mám tu vše co potřebu-
ji, jsem tady spokojená. Nedovedu 
si představit, že bych šla někam ji-
nam,“ směje se paní Karchňáková, 
která v Bílině žije přes 50 let. 

O úklid v domě se pečlivě stará 
paní Janová, která není obyvatel-
kou Azylového domu, ale každý 
den tam dochází uklízet. Zdá se, 
že právě její zásluhou se drží dům 
v relativní čistotě. 

„Technické služby odtud odvez-
ly kontejner, kam obyvatelé házeli 
odpad. Zpočátku jsem se obával, že 
jeden malý kontejner nebude vyho-
vovat, ale ukázalo se, že to má i své 
výhody. Okolí kontejneru již tolik ne-
zapáchá a neválí se odpadky okolo,“ 
ukázal  správce místo, kde ještě ne-
dávno stál přeplněný kontejner.

Stejně jako v buňkovišti, i tady 
mají někteří obyvatelé problém 
s alkoholem hlavně v období výplat 
nebo sociálních dávek. „To je bez 
obalu asi nejhorší období, kdy se do-
slova bojíme co se stane. Výjimkou 
nejsou hádky, rvačky a nejednou již 
musela zasahovat Městská policie,“ 
popsal běžnou situaci v „Azyláku“ 
Šámal, který má ještě v neblahé pa-
měti incident při vytopení spodních 
bytů přívalovým deštěm. (lal)

jediná možnost, jak donutit nájem-
ce zaplatit nájem. „Je zajímavé, že 
zrovna ti, co neplatí vlastní satelit-
ní televizi a někteří z nich i pracu-
jí. Pak opravdu nechápu z jakého 
důvodu neplatí nájem, když na něj 
mají,“ postěžoval si správce.

Každé patro má společné sociální 
zařízení a koupelnu, kde si nájem-
níci chodí mýt nádobí. V Azylovém 
domě v současné době bydlí 23 
dospělých a 15 dětí. Po celou dobu 
pobytu nás doprovázel osmiletý 
Georg, ačkoli bylo 10.00 hodin do-
poledne. Georg, ale nebyl sám, dětí 
školou povinných běhalo po Azylo-

F. R. Čech se skupinou EXIT ze ZUŠ Bílina Foto: V. Weber

Správce areálu Jiří Šámal
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Přivítání bílinských rodáků 
bylo velmi vřelé, plné otázek, 
vyprávění a hlavně dojetí. Jeden 
přes druhého se stále ptali, zda 
opravdu přijíždíme s pozváním 
od bílinské radnice. Jejich nad-
šení, radost a snaha dozvědět 
se o Bílině, Mukově a okolí co 
nejvíce, byla patrná s každým 
momentem. Po opravdu velmi 
vřelém a dojemném přivítání 
v bílinské „Domovské světnič-
ce“, která mimo jiné slouží i ja-
ko malé bílinské muzeum s ne-
přeberným množstvím všeho, co 
Bílinu a okolní kraj připomíná, 
bílinskou delegaci ofi ciálně při-
vítal v rámci společenského ve-
čera předseda spolku Wolfgang 
Wodraschke. Paní Brigita Ja-
novská, která setkání zprostřed-

kovala, poté v roli překladatelky 
a průvodkyně bílinské delegace 
v Gerolzhofenu, ofi ciálně před-
stavila členy bílinské delegace 
a následovalo předání drobných 
dárků od radnice města Bíliny 
z rukou Michala Mleje a origi-
nálního průvodce Mukova vyro-
beného právě pro tuto příležitost 
Janou Syslovou. Během večera 
pak zazněla slova o vzájemné 
budoucí spolupráci, rodáci se 
stále ptali na věci současné a vy-
právěli řadu zajímavých zážitků 
ze svých dětských let, spjatých 
s Bílinskem. Několik z nich se 
podařilo i zaznamenat. 

V neděli ráno pak pokračoval 
program setkání Bohoslužbou 
pro bílinské rodáky a pořízením 
závěrečného společného fota. 

Delegace z Bíliny, vedená Brigitou Janovskou, která setkání zpro-
středkovala dorazila v sobotu 5.dubna do německého Gerolzho-
fenu. Jana Syslová (o.s. Na záchranu kostela sv. Prokopa v Mu-
kově), Jan Beneš (o.s. Bílina 2006) a radní města Bíliny Michal 
Mlej společně vezli poselství a pozvání do města Bíliny, členům 
sdružení rodáků původního bílinského okresu. Sdružení má dnes 
přes 300 členů, více jak třetina se jich o den dříve sjela do Ge-
rolzhofenu v Dolních Frankách. Přijížděli lidé ze Švýcarska, Ra-
kouska a všech koutů Německa. Jak zdůraznil předseda sdružení 
Wolfgang Wodraschke, po šedesáti letech se krajané dočkali navá-
zání ofi ciální spolupráce s městem. 

Rodákům Bílinska tekly dojetím slzy

Předseda krajanského spolku Wolfgang Wodraschke, Brigita Janovská 
a radní Michal Mlej při předávání drobných dárků

Při rozhovorech, které nebraly 
konce bylo zřejmé několik věcí. 
Rodáci Bílinska rozhodně ne-
chtějí žádné navrácení hmotných 
statků, nechtějí vyvolávat disku-
si o historii, která je i podle nich 
„jen smutnou historií“ a není 
nutné se ohlížet. Naopak chtějí 
mít pocit, že mohou do své vlas-
ti, za kterou Bílinsko stále pova-
žují, kdykoliv přijet, chtějí mít 
pocit, že jsou zde vítáni a chtějí 
se tu cítit doma. Chtějí regio-
nu pomoci všemi svými silami 
a chtějí s městem jakkoliv spo-

Radní Michal Mlej pod vlajkou 
s bílinským erbem před radnicí 
v Gerolzhofenu, kde tento prapor 
vlaje po celý rok

Proboštov - Každý bod na cestě 
k záchraně má pro Bílinu cenu zla-
ta, naopak vítězství mohlo posunout 
domácí do klidných vod středu ta-
bulky.  To byla počáteční matematika 
okresního derby v krajském přeboru. 
V úvodu se dostal k míči na značce 
pokutového kopu bílinský Moravec, 
ale nedokázal ho zpracovat. Na dru-
hé straně slabě odkopl Stiller, ale do-
mácí stříleli vedle. Potom se hrálo ve 
středu hřiště až přišla 22.minuta a po 
trestném kopu domácích vykopl míč 
z  brankové čáry   Mergl.  Pokud ve 
středu hřiště byla hra vyrovnaná, 
domácí byli podstatně rychlejší a ne-
bezpečnější v útoku. Po půl hodině 
měli šanci i hosté. Moravec se dostal 
s míčem k malému čtverci, ale střelu 
z úhlu domácí Peterka chytil. Když 
se zdálo, že se Bílina častěji pokouší 
o útok, udeřili domácí. 

Druhý poločas se hrál za šera 
pod černými mraky, na úvod měla 
Bílina roh, ale byl špatně zahra-
ný a domácí to okamžitě využili 
k rychlému protiútoku.  Domácí 
mohli rozhodnout v 58.minutě, 
ale únik Voráčka zlikvidoval Pohl 
a potom zlikvidoval i tutovku 

Bechera.   V 69. min. předvedla 
rychlý útok bílinská dvojice Karfík 
– Hošek a domácí  zahráli na roh. 
Fleišmanova hlavička šla těsně 
vedle. V 78.minutě vykopl míč po 
střele Ruszo brankař Pohl nohou. 
Proboštovský kapitán korunoval 
svůj výborný výkon v závěru utká-
ní, když z trestného kopu a s po-
mocí tyče vstřelil druhou branku 
domácích. 

„Domácí byli výbušnější a od větší 
porážky nás zachránil  brankař Pohl, 
který chytil čtyři góly. Při troše štěstí 
jsme mohli po hlavičce Fleišmana 
vyrovnat, ale my jsme dnes na bran-
ku neměli. Ve druhém poločase jsme 
měli více ze hry, kopali jsme více 
rohů. Ale domácí chodili do otevřené 
obrany a vytvářeli si šance,“ uvedl 
bílinský trenér Jaroslav Kovačka. 

V sobotu čeká Bílinu doma Kadaň, 
která v utkání o druhé místo dekla-
sovala Vilémov 5:0 a tak bude boj 
o záchranářské body velice těžký.   

Branky: 39.Fleischer, 86.Ruszo
Bílina: Pohl – Bečvařík, Fleišman, 

Stiller, Mergl – Pavlíček (60.Junek), 
Kornalík, Tichý, Vaník (68.Karfík) -  
Hošek, Moravec (ob)

TJ Proboštov – SK SIAD Bílina 2:0 (1:0)

 SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  

Starší žáci otevřeli 
jarní sezónu výhrou

Po úspěšném podzimu zahá-
jili starší žáci Bíliny famózně 
i jarní část soutěže, když v prv-
ním utkání porazili na domácím 
hřišti FK Chomutov přesvěd-
čivě 7:2 a o tomto víkendu 
v přímém souboji o první mís-
to dokázali zvítězit na hřišti 
druhých Neštěmic 4:2, když 
dva góly střelil Milan Ferko 
a dva Jiří Baran. Hráči Bíliny 
pod vedením čtveřice trené-
rů Záhradský, Kindl, Čermák 
a Veselý, měla k dispozici  se-
stavu : brankáři Toman a Lukeš 
hráči Petrželka, Tichánek, Bru-
na, Křehla, Hubáček, Proch, Zá-
hradský, Baran, Ferko, Fork, Ve-
selý, Čechák, Ruda a Čermák . 
Rovněž bílinští mladší žáci si 
vedou nadmíru dobře, když 
zvítězili nad Chomutovem 
4:0 a v Neštěmiích 1:0. V dal-
ším zápase přivítají bílinští 
na svém stadionu v neděli od 
10:00 hod družstvo z Kadaně.
 Petra Slivoňová

lupracovat. Tyto a podobné věty 
zaznívaly v různých podobách 
nepřetržitě. Na podzim tohoto 
roku zavítá do Bíliny přípravný 
výbor sdružení bílinských rodá-
ků, aby se seznámil s vedením 
města, a aby poté bylo napláno-
váno společné setkání v Bílině, 
na jaře příštího roku. 

S obdivem jsem sledoval seni-
ory ve věku od sedmdesáti do té-
měř devadesáti let, plné svěžesti 
a životního optimismu, kterak už 
šedesát let, dvakrát ročně cestují 
stovky kilometrů ze všech koutů 
Evropy do čtyřtisícového Gerol-
zhofenu, aby si zavzpomínali na 
svou původní vlast, popovídali 
si a třeba si dali kvíz o historii 
města Bíliny. Otázky v kvízu 
si kladli i letos, a musel jsem 
konstatovat, že o Bílině a jejím 
okolí vědí mnohem víc, než vět-
šina současných obyvatel města.
 Text a foto:
 Jan Beneš, o.s. Bílina 2006



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ12 24. dubna 2008

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky.zpravodaj@seznam.cz. 
Vydavatel: město Bílina, zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Vedoucí redakce: Lada Laiblová, tel. 721 490 378. Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, 
Ph.D. Karel Mach, Mgr. Marie Sechovcová, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Povoleno Referátem kultury OkÚ Teplice pod č. 7/1991. Vychází 
dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj 
a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz. 

Hned první kolo Karlovar-
ské ligy v disciplíně Libovolná 
pistole 60 ran na 50m zname-
nalo pro bílinské střelce velký 
úspěch a dobré vykročení do 
začínající sezóny.  Na perfekt-
ně připravené střelnici v Soko-
lově se střílelo zároveň O pohár 
hejtmana Karlovarského kraje. 
V kategorii Muži a junioři  zví-
tězil Jiří Filipovský s 521 body  
před Milanem Zábranským 
s 518 body (oba SSK MTs Bí-
lina) a karlovarským Luďkem 
Kollárem   s 492 body.  Bílin-
ský Jan Kočí se ve svém prvním 
závodě v této disciplíně umístil 
na dobrém 6.  místě. O tři body 
unikla bronzová příčka  Pavlu 
Hubáčkovi v kategorii Senioři. 
Se svými 501 body byl velmi 
nespokojen. M. Zábranský

Foto: SSK Sokolov (kat. Muži 
a junioři)

Možná perfektní znalost trati 
dlouhé 2,5 km, ale také řidičské 
umění umožnilo Petrovi dekla-
sovat své soupeře ve své třídě do 
1600. Velkým úspěchem bylo ko-
nečné sčítání časů, kde čas 2:28,13 
zajistil našemu závodníkovi cel-
kové první místo v soutěži.

„V loňském roce se mi v Bílině 
nedařilo, musel jsem odstoupit ze 
závodů kvůli poruše vozu. Letos 
jsem si to vynahradil a mám sa-
mozřejmě radost. V Bílině závodi-
lo celkem 26 jezdců a příští závod 
se jede v Janově, kde bude pod-
statně větší konkurence,“ sdělil 
své dojmy ze závodů Petr Richter. 
Držme tedy palce. (lal)

Chomutov - Cenné tři body  
v boji o záchranu v krajském 
přeboru přivezli bílinští fotbalis-
té. V odloženém zápase si  hrábli 
až na dno svých sil a odměnou 
bylo vítězství. Základem byl 
výborný výkon Pohla v brance.  
„Nejdříve šla střela z trestného 
kopu těsně nad a potom chytil 
Pohl střelu z vápna, tu jsme již 
viděli v brance,“ přiblížil dvě 
šance domácích v prvním po-
ločase Martin Köhler z výboru 
bílinských fotbalistů. Úvod  dru-
hého poločasu patřil domácím. 
Deset minut bušili do bílinské 
obrany, ale co prošlo měl Pohl. 
Potom se hra vyrovnala a v 60. 
minutě kopal Moravec roh.  Míč 
putoval mezi hráči obou stran až 
se do něho opřel Fleišman a Bíli-
na vedla. O pět minut později byl 
ve výskoku faulován Pohl, ale 
po ošetření pokračoval ve hře. 
Ovšem jen se rozehrál trestný 
kop, dostal na polovině hřiště při 
výskoku loktem do obličeje Kar-

fík. Faul se ale nepískal a Karfík 
se zkrvaveným obličejem opus-
til hřiště s podezřením na zlome-
ný nos. V tu chvíli již měla Bíli-
na na lavičce pouze náhradního 
brankaře. Na štěstí byl v zápise 
uveden trenér Tichý, který se 
běžel převléknout. V době, kdy 
hrála Bílina v deseti se opět vy-
znamenal Pohl. V 73. minutě  se 
mohlo rozhodnout. Moravec dal 
do běhu míč Bečvaříkovi, ale 
ten chtěl obejít brankaře a nevy-
střelil. V 77. min. opět čaroval 
Pohl, když na brankové čáře 
chytil hlavičku.  „Bylo to odma-
kaných devadesát minut celého 
mužstva a po dlouhé době se 
k nám i přiklonilo štěstí,“ zářil 
po zápase asistent trenéra Jaro-
slav Kovačka. 

Branka: 60. Fleišman
Sestava: Pohl – Mergl, Fleiš-

man, Stiller, Jungmann (38.Ba-
lín) – Vaník, Bůžek (57.Karfík, 
75.Tichý), Kornalík, Bečvařík 
– Hošek, Moravec (ob)

AFK LoKo Chomutov – SK SIAD Bílina 0:1 (0:0)

Nové Město n. M. - Závěrečné 
utkání  druholigové kvalifi kace již 
nemohlo nic změnit na tom, že se 
po roce do II.ligy vrací hokejisté 
Žďáru nad Sázavou. Přesto chtěla 
Bílina  kvalifi kaci důstojně dohrát. 
Slušná návštěva opět hnala domácí 
do útoku, ale Draci i v silně oslabe-
né sestavě drželi s domácími krok. 
Ve druhé třetině se zdálo, že je roz-
hodnuto, když domácí vstřelili dvě 
branky. Ale Kubinčák v poslední 
třetině snížil. Nové Město znovu 
odskočilo o dvě branky a Draků 

se podařilo jen korigovat. „Bylo to 
vyrovnané utkání, chtěli jsme do-
mácím oplatit porážku. V poslední 
třetině jsme měli velký tlak, ale již 
se nám nepodařilo vyrovnat,“ viděl 
utkání trenér Jiří Hájek.

Branky Bíliny: Kousek, Kubin-
čák, Král Sestava: Husák – Goga, 
Baumruk, Liška, Brabec, Boháček 
– Kubinčák, Král, Gonsiorovský 
– Kousek, Zícha, Matejčík 

Konečné pořadí kvalifi kace: 
1. Ždár n. S. 5, 2. Nové Město 5, 3. 
Bílina 2.  (ob)

V závodech do vrchu triumfoval zástupce Bíliny
Letošní závody Triolacup – hob-
by race, které se konaly 12. dub-
na doslova převálcoval Petr 
Richter z Bíliny.

V závodech do vrchu triumfoval zástupce Bíliny

Dobrý start v Sokolově

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Draci Bílina
4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Bílina žije
fotbalem

Zachrání se Bílina v krajském 
přeboru, má fotbal dostatečnou 
podporu od radnice, jste spoko-
jeni s předváděnou hrou, máme 
dost talentovaných hráčů, jak 
vidíte nadějné dorostence a žá-
ky? Na tyto a řadu dalších otá-
zek můžete diskutovat na webu 
www.sksiadbilina.estranky.cz
 (ob)

Bílina - Po nečekaném vítězství 
v odloženém zápase v Chomuto-
vě, prohospodařila   Bílina mož-
nost odpoutat se z pásma sestupu. 
Po slabém výkonu darovala vítěz-
ství Jiskře Modrá. Pouze prvních 
dvacet minut vyvinula tlak, šance 
měli Kornalík a Bečvařík a potom 
předváděla  podprůměrnou hru. 
Modrá vstřelila i branku, ale pro 
odmávaný ofsajd nebyl uznán. 
Ve druhém poločase byla Modrá 
lepším mužstvem a Bílinu držel 
brankař Pohl. V 67.minutě chytil 
na brankové čáře hlavičku, v 76.
minutě vykopl míč nohou a čaro-
val i v 79.minutě. Následně od-
pustil rozhodčí domácím penaltu 
za ruku, ale z protiútoku se mohlo 
rozhodnout.  Bůžek však sám tváří 
v tvář střílel do brankaře a po ná-
sledném roku skončila hlavička na 
břevně.  A tak rozhodla 82.minuta, 
kdy po rychlém útoku se dostal 
hostující Novák sám před Pohla 
a skóroval. „Bylo to špatné, chy-
bělo nasazení, neplnily se úkoly, 
hrálo se na náhodu, žádná snaha, 
touha po vítězství. Jednotlivce ani 
nemohu hodnotit, snad jen Honza 
Fleišman, který stabilně zaboju-
je.  My jsme si zasloužili prohrát,  
výkon se vůbec nedal srovnat se 
středečním výkonem v Chomuto-
vě. Toto byl nejslabší zápas, kte-
rý jsme na jaře odehráli,“ těžko 
hledal slova prezident bílinských 
fotbalistů Petr Arpáš. 

Branka: 82.Novák
Sestava: Pohl – Jungmann, Fleiš-

man, Stiller, Balín – Bečvařík (71.
Karel), Kornalík, Vaník (60.Bůžek), 
Mergl – Hošek (83.Čula), Moravec   
 (ob)

SK SIAD Bílina
vs. FC Jiskra Modrá

0:1 (0:0)

Petr Richter na trati foto: Miloš Jenčík


