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Děti z Mateřské Školy Čapkova na raDnici
V rámci tématického cel-
ku Moje rodina navštívily 
děti z MŠ Čapkova Městský 
úřad, kde jim starosta Josef 
Horáček zábavnou formou 
přiblížil  průběh svatebního 
obřadu, seznámil je s tradicí 
vítání občánků a pobesedo-
val s nimi na téma Rodina, 
kterému se celý týden v MŠ 
věnovaly.

Děti se na návštěvu stylově 
„vyzdobily“ vyrobenými klo-
boučky,motýlky a závojíčky 
a na okamžik se z nich stali „že-
nichové a nevěsty“.Na závěr je 
tajemník L. Kvěch provedl pro-
story Městského úřadu, zavedl 
je do zasedací místnosti, kde si  
mohly vyzkoušet hlasovací zaří-
zení, a na oplátku děti zazpívaly 
několik písniček. LQV

● Na Teplickém Předměstí pokračuje revitalizace ● Pekárna v Seifertově ulici otevře v dubnu ● Knihkupectví snad bude obnoveno 
● V divadle zhlédli návštěvníci hru Václava Havla Odcházení ● V DDM mají horolezeckou stěnu ● Dráčata na medaile nedosáhla ●

Konkurz proběhl v sobo-
tu 12.3.2011 od 17:00 ho-
din v DDM  Bílina. S no-
vými  moderátory  počí-
táme již v měsíci dubnu 
na  bílinském  jarmarku, 
dále budou moderovat Akademii 
DDM a den dětí. Podmínkou kon-
kurzu  byl  přednes  připrave-
ného textu: 
4 verše, 
čtení ne-

známého textu, připrave-
ný text – uvítání na akci 
MDD a reakce na polo-
žené otázky. Celkem se 
na konkurz přihlásilo 10 

dětí. Porota ve složení pe-
dagogických pracovnic DDM jed-
noznačně vybrala Ondru Kvěcha, 

Michaelu Štrálovou a Veroni-
ku Bártlovou. Všem dětem 
děkujeme za účast. 

zaměstnanci  DDM

Učitelé oslavili svůj den
Jan Ámos Komenský se narodil 28. března 1592. Protože to byl 
pedagog s velmi pokrokovými názory, s nimiž o mnoho staletí 
předběhl svou dobu, začal být nazýván učitelem národů a den 
jeho narození se stal dnem učitelů.

Děti zapomínají a den svých učitelů mnohdy neoslavují, proto je 
třeba ho připomínat. Učitel má v životě každého jedince význam-
nou úlohu – předává poznatky, inspiruje, pomáhá, povzbuzuje, 
motivuje, bohužel ovšem někdy také spíš odrazuje a demotivuje.
Tento den je také spojen s anketou Zlatý Ámos, v níž žáci a stu-
denti nominují své oblíbené učitele. Titul Zlatý Ámos získá každý 
rok nakonec pouze jediný z nich, a to právě při vyhlášení výsledků 
28. března. JaK28. března. JaK28. března. JaK
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Z deníku Městské policie Bílina

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Termín Cíl zájezdu Cena místenky

14. 5. 2011 Telč – zámek, zámecká zahrada + park 200,00 Kč

18. 6. 2011 Drážďany 100,00 Kč

25. 6. 2011 Dvůr Králové – Safari 180,00 Kč

27. 8. 2011 Liberec - Aquapark, Valdštejnské domy, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, Synagoga 130,00 Kč

10. 9. 2011 Česká Skalice – zámek Ratibořice, Babiččino údolí, Mlýn, Mandl 200,00 Kč

17. 9. 2011 Litoměřice – Zahrada Čech 50,00 Kč

12. 11. 2011 Praha – Dejvice 100,00 Kč

10. 12. 2011 Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč

17. 12. 2011 Praha – Dejvice 100,00 Kč

Město Bílina

Zá
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y  
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Vážení občané, Radou města  byly 
schváleny zájezdy na letošní rok.
Předkládáme termíny jednotlivých 
zájezdů. Veškeré informace ohledně 
nich vám poskytne paní Houdko-
vá Jana, tel.: 417 810 811, e-mail: 
houdkova@bilina.cz .
Na jednotlivé zájezdy budete včas 
upozorněni prostřednictvím úřed-
ní desky. Pro malý počet zájemců 
může být i zájezd zrušen. O tom bu-
dete vždy včas informováni.
Věříme, že v letošním roce budou 
uskutečněny všechny plánované zá-
jezdy a že se Vám bude na cestách 
s námi líbit.
Děkujeme za účast a těšíme se na 
společné zážitky s Vámi.
Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV

celostátně hledaný mladík 
prchal před policií po střechách 
V noci z úterý na středu 23. 3. 
2011 zadrželi strážníci Městské 
policie Bílina celostátně hledané-
ho mladíka. Samotnému zadržení 
předcházela poměrně dramatická 
honička. Mladík se pokusil před 
strážníky uprchnout. K útěku si 
zvolil krkolomnou cestu po stře-
chách domů a garáží. 
Hlídka MP Bíliny kontrolovala 
toho večera podezřele se chova-
jící skupinku mladíků, na kterou 
strážníky upozornil všímavý ob-
čan. Při kontrole se jeden ze sku-
pinky dal na útěk. Patrně si mys-
lel, že větší šanci bude mít, když 
se ukryje v některém z tmavých 
dvorů. Při útěku proto vyšplhal na 
několik zídek a odtud na střechy 
garáží a domů. Nakonec se ukryl 
na střeše vícepatrového domu pa-
trně v domnění, že jej strážníci 
nenajdou. To se však přepočítal. 
Mladík byl zadržen, a jak uvedl 

jeden ze zasahujících strážníků, 
nakonec vyšlo najevo, že se jed-
ná o celostátně hledanou osobou, 
je na útěku z výchovného ústavu 
a navíc je podezřelý ze spáchá-
ní několika závažných trestných 
činů, kterých se dopustil právě na 
útěku z VÚ. Mladík skončil v po-
licejní cele. 

Další zloděj kovů zadržen 
Zbytek kovaného železného plo-
tu, se v pátek 11. března stal ter-
čem nájezdu zloděje kovů. Plot, 
který původně chránil dnes již ne-
existující bílinský kostel sv. Ště-
pána, přežil svatostánek o desítky 
let. Málem však nepřežil řádění 
zloděje. 
Strážníkům městské policie v Bí-
lině bylo pozorným občanem 
oznámeno poškozování zmíněné-
ho plotu. Jak uvedl velitel hlídky 
zasahujících strážníků, na místě 
byl zadržen muž, který kladivem 
z plotu vytloukal příčky. Díky 
rychlému zásahu strážníků zloděj 
nestihl rozebrat větší část plotu. 
Výše celkové škody je předmětem 
šetření. Případ bude řešit přestup-
ková komise MěÚ Bílina. Pokud 
bude škoda vyčíslena na částku 
nižší než pět tisíc korun, hrozí pa-
chateli za přestupek proti majetku 
až patnáctitisícová pokuta.

nález zemřelého
Včera po poledni byl oznámen na lin-
ku 158 nález mrtvého muže na jihový-
chodné straně hory Bořeň. Muž ležel 
ve strži pod skalním masivem. V mrt-
vém byl ztotožněn 21letý muž z Bílin-
ska. Přivolaný lékař určil jako příčinu 
smrti polytrauma. Přesnou přičinu 
smrti určí až nařízená soudní pitva.
 
viděli jste nehodu?
Dne 16. března 2011 v 5:45 došlo 
v Bílině na křižovatka ulice Teplická 
a ulice Čsl. armády ke střetu vozidla 
Opel Vectra a cyklisty, který z místa 
nehody ujel. Řidič vozidla Opel je-
doucí po ulici Čsl. Armády od Chlu-
mu na křižovatce s ulicí Teplická 
chtěl odbočit vpravo, když se střetl 
cyklistou jedoucím po ulici Teplic-
ká ve směru od centra. Cyklista po 
střetu s vozidlem upadl na vozovku, 
následně se opět zvedl a z místa ujel 
na jízdním kole po ulici Teplická 
dále ve směru od centra Bíliny. Veš-
keré informace k uvedené dopravní 
nehodě uvítají dopravní policisté na 
lince 974439260 nebo na lince 158.

pomozte najít lupiče 
K loupežnému přepadení čerpací 
stanice Benzina došlo včera v11:15 
v Bílině. Neznámý pachatel vběhl 
dovnitř a pod pohrůžkou násilí po-
žadoval po obsluze vydání peněz. 
Žena z obavy o svůj život mu z po-
kladny vydala finanční hotovost. 
Poté pachatel z místa utekl. Jednalo 
se o muže cca 180 cm vysokého, 
tmavší pleti, komunikoval česky 
bez přízvuku. Na sobě měl světle 
modré džíny a tmavou mikinu s ka-
pucí. Pokud někdo má poznatky 
k uvedenému muži, nechť se obrátí 
na kteroukoliv policejní služebnu 
nebo na linku 158.

Čokoládový fantom
Čokoládu má zřejmě hodně rád 32letý 
muž z Bílinska. Ten si zašel „nakou-
pit“ do duchcovského supermarketu. 
Pod bundu si uschoval 49 kusů čo-
kolád a poté prošel pokladnou bez 
zaplacení. Za pokladnou byl zadržen 
pracovníkem bezpečnostní agentury. 
Přivolaní policisté zjistili, že milovník 
čokolády, již byl v posledních třech 
letech za krádeže ve vězení a tudíž mu 
přibylo další obvinění z krádeže. Čo-
kolády byly vráceny zpět do prodeje. 

nafta zloději nestačila
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v Hrobčicích vnikl do 
volně přístupného areálu společnosti, 
kde následně ze zaparkovaného ná-
kladního vozidla Tatra odcizil naftu. 
Zloděj povolil výpustný šroub nádr-
že, ze které odčerpal 300 litrů pohon-
ných hmot. S těmi se ale nespokojil 
a vloupal se do kabiny bagru, za 
které odcizil drobné pracovní nářadí. 
Poškozená firma vyčíslila celkovou 
škodu na 26 tisíc korun, pachateli 
hrozí v případě dopadení za přeči-
ny krádeže a poškození cizí věci až 
dvouletý trest odnětí svobody.

nález útočného granátu
Nevybuchlý granát s označením F-1 
nalezl začátkem března v lesnatém 
porostu u obce Chotějovice muž na 
procházce. Na místo zavolal policis-
ty, kteří místo nálezu v okolí několika 
stovek metrů zabezpečili a přivolali 
pyrotechnika. Ten ostrý granát zajis-
til a převezl k likvidaci.  Muž naštěstí 
postupoval správně, s granátem ne-
manipuloval a na místo přivolal poli-
cisty. I desítky let stará munice může 
být nebezpečná a v případě nálezu je 
nutné označit místo nálezu a ihned 
přivolat policisty.

Z deníku Policie ČR
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Druhá etapa Revitalizace Teplického Předměstí začala již 
loni. Protože se našly vzácné archeologické předměty, rekon-
strukce silnic se průzkumnými pracemi archeologů zdržela 
a dokončuje se letos.

Na Teplickém
Předměstí jsou

práce v plném proudu.
Foto: Václav Weber

1. dubna 2011 uplynulo již 16 let 
od chvíle, kdy bílinskou nemoc-
nici a polikliniku převzala a za-
čala provozovat jako nestátní 
zdravotnické zařízení Hornická 
nemocnice s poliklinikou spol. 
s r.o.  Bílina. Skončilo tím cca 
tříleté období  rozpadu OÚNZ 
Teplice včetně jednoletého po-
kusu Hornické zaměstnanecké 
zdravotní pojišťovny Most pro-
vozovat bílinskou část po priva-
tizaci několika ambulancí (zubní 
lékaři, ortopedie, praktičtí léka-
ři v areálu NsP Bílina i mimo něj 
v oblasti Města Bíliny). 

Hornickou nemocnici s poliklinikou 
spol. s r.o. Bílina jako provozovatele 
zdravotnického zařízení vlastní šest 
majitelů.  Poloviční podíl patří Městu 
Bílina. Funkci starosty v uvedeném 
období vykonávali  pan Ing. Čest-
mír Duda a pan Josef Horáček. Oba, 
spolu se svými spolupracovníky, rad-
ními a zastupiteli města vykonali pro 
zdravotnictví Bíliny mnohé. Přímo 
naší společnosti vypomohlo  Město 
Bílina  v řadě případů ať už pořízením 
některých  zdrav.přístrojů ,  stavební 
údržbou areálu, nebo poskytnutím ně-
kolika půjček k překlenutí  občasných 
tíživých období  zdravotnictví. 
 Druhá polovina společnosti patří pěti 
lékařům . Jsou to : Internista MUDr. 
Josef Chudáček, chirurg MUDr. Karel 
Prejza, praktický lékař pro dospělé 
MUDr. Jaroslav Čermák, praktická lé-
kařka pro děti a dorost MUDr. Radka 
Tetřevová a neurolog MUDr. Bořek 
Beneš. Tito společníci zajistili rozvoj 
nejen svých oborů a odborné vedení 
společnosti.
Budovy, původní vybavení NsP Bíli-
na a celý areál byl před šesti lety po 
předchozím desetiletém úsilí   předsta-
vitelů města  i společnosti  bezúplatně 
převeden z Fondu národního majetku 
na Město Bílina, které se o svůj maje-
tek řádně stará.  
V uplynulých šestnácti letech se poda-
řilo udržet komplexní zdravotní služby 
polikliniky pro občany Města Bíliny 
a okolní spádové oblasti. Dosud pro-
vozujeme ordinace praktických lékařů  
pro dospělé i pro děti a dorost, ambu-
lanci pohotovostní péče, ambulanci 

vnitřního lékařství včetně poraden 
diabetologické a kardiologické, am-
bulanci chirurgickou s řadou dalších 
specializovaných poraden, gynekolo-
gickou ambulanci, neurologii spolu 
s léčbou bolesti, ambulance plicní, 
oční, ORL a kožní. Tato lékařská 
pracoviště jsou navázána na  komple-
ment – zobrazovací pracoviště s RTG 
a ultrazvukem,dalším komplementem 
je biochemická laboratoř. Významnou 
součástí polikliniky jsou i nelékařské 
provozy  - rehabilitace, domácí péče, 
dopravní zdravotní služba.
Lůžková část, zpočátku akutní péče 
ve dvou primariátech – 40 lůžek inter-
ních a 30 lůžek neuro rehabilitačních,  
se začala od roku 1998 na základě 
výběrového řízení na Ministerstvu 
zdravotnictví přeměňovat na zdra-
votní péči následnou,  tedy na dneš-
ní Léčebnu dlouhodobě nemocných 
s počtem lůžek 75 (ve třech stanicích). 
Naše Léčebna  LDN má velmi dobrou 
pověst, patří k nejlepším v kraji . V zá-
věru roku 2010 byla LDN velkou po-
mocí Města Bíliny doplněna o několik 
jedno a dvoulůžkových, rekonstruo-
vaných a nově vybavených pokojů. 
V polovině r.2001 zanikla  v areálu 
NsP Protialkoholní záchytná stanice, 
která byla též lůžkového typu. K tomu 
došlo v důsledku ukončení financová-
ní této stanice přes okresní úřady.
Celkově lze říci, že se v Hornické ne-
mocnici s poliklinikou s r.o. Bílina po-
dařilo vytvořit dobře fungující kolek-
tiv se 135 zaměstnanci na vzájemně 
spolupracujících pracovištích, máme 
úspěšnou personální politiku, po-
skytujeme penzijní připojištění a do-
školování lékařů, zdravotních sester, 
ošetřovatelek a sanitářů, RTG a OKB 
laborantek a rehabilitačních pracov-
nic. Komplexnost zdravotní péče po-
liklinického a lůžkového typu máme 
navázánu na spolupráci se zdravotnic-
kými zařízeními vyššího typu krajské 
či fakultní nemocnice. A samozřejmě 
dál chceme spolupracovat s Městem 
Bílina.

MUDr. Josef Chudáček, jednatel 
a ředitel Hornické nemocnice  

s poliklinikou s r.o. Bílina 
Ing.Richard Hazdra,  zástupce ředitele

Mlékárna, která byla v provozu do 
září loňského roku, již nefunguje 
ani fungovat nebude. Místo bylo 
několik měsíců prázdné. V jejich 
průběhu město vypsalo výběrové 
řízení a hledalo zájemce.
Ten na sebe nenechal dlouho 
čekat a na prázdném místě bude 

od počátku příštího týdne pekař-
ství, které bude provozovat se-
skupení pekáren z Oseka. Nyní 
již probíhají poslední stěhování 
a dolaďování věcí a od pondělí 
4. dubna se lidé mohou těšit na 
nový obchod a další oživení Sei-
fertovy ulice. JaK

Na tomto místě bude za pár dní otevřeno nové pekařství. Foto: JaK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, a modrý.

■ Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou
■ Stáří slepiček 18-20 týdnů
■ Slepičky p o u z e z našeho odchovu
■ Cena 138-148 Kč/ks dle stáří. 
Prodeje se uskuteční - v sobotu 9. dubna 2011
Bílina - u krytého bazenu - v 10.30 hod.
Případné bližší info: tel. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

inzerce 0311/Bz

Hornická nemocnice s poliklinikou
oslavila 16 let

z mlékárny do pekárny

Druhá etapa revitalizace teplického 
předměstí téměř u konce

Od začátku března se tak dodě-
lávají povrchy komunikací, což 
znamená zámková dlažba na par-
kovacích plochách a asfaltový po-
vrch na příjezdové komunikaci, 
dále se obyvatelé dočkají lepšího 
veřejného osvětlení a nakonec 
proběhne úprava zeleně. Termín 
pro dostavbu je do poloviny květ-
na, pokud však bude dobré počasí, 
vše by mohlo být hotovo i dříve.

I sídliště Za Chlumem 
se snad dočká

S druhou etapou regenerace pane-
lového sídliště Za Chlumem by se 
mohlo začít letos. Koncem února 
byla podána žádost o dotaci Re-

gionálního operačního programu 
a koncem května by měl být znám 
její výsledek.
Pokud bude žádost úspěšná, ocení 
chodci nepochybně investici do 
chodníků. Budou postaveny nové 
a na staré chodníky bude polože-
na zámková dlažba. Dojde také 
k rekonstrukci veřejného osvětle-
ní a k sadovým úpravám.
„Bohužel se nedá vůbec odhad-
nout, jak žádost dopadne. Pro-
středků je stále méně a podmínky 
pro získání dotace se zpřísňují,“ 
uvedla Renata Straková z odděle-
ní regioálního rozvoje. Pokud vše 
dobře dopadne, s regenerací by se 
mohlo začít asi koncem léta. JaK
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Město proto vypsalo výběrové říze-
ní na nového provozovatele. „Vý-
běrové řízení však rada města po-
zastavila, protože se přihlásil pouze 
jeden zájemce s kopírovacími a po-
dobnými službami, které mají lidé 
k dispozici i nedalekém infocentru. 
Knihkupectví by tak nebylo obno-
veno, což by byla velká škoda,“ řekl 
starosta města Josef Horáček.
O zajištění prodejny knih se nyní 
snaží radní Michal Mlej, který byl 
pověřen radou města. Má v úmyslu 
oslovit knižní řetězce s nabídkou 
prodejny. Potencionálnímu zájemci 

chce nabídnout výhody, aby se mu 
vyplatilo knihkupectví provozovat, 
jako například snížený nájem či 
další výhody. Zatím byla oslovena 
společnost Kanzelsberger.
„Ve slovenském městě Stropkově se 
potýkají s obdobným problémem. 
Aby udrželi ve městě knihkupectví, 
městský úřad a všechny školy ve 
městě objednávají přes jejich knih-
kupectví knihy, učebnice atd. To 
by mohla být také cesta, jak knih-
kupectví udržet při životě,“ nastínil 
další možné řešení, které již jinde 
funguje, Michal Mlej.

Jsou ještě další řešení, některá kri-
zová, ale snad také realizovatelná. 
Každopádně knihkupectví ve městě 

velikosti Bíliny být musí, shodli si 
Michal Mlej i starosta města Josef 
Horáček. JaK

Obyvatelé Bíliny mají bohužel 
stále možnost vidět, jak se nad je-
jich městem vznáší prach a smog. 
Pocítí to i leckdy při nadechnutí. 
Bílinské ozvduší je stále velmi 
znečištěné a podílí se na tom kro-
mě domácností a dopravy na sil-
nici 1/13 také těžba uhlí.

Severočeské doly jsou jedním 
ze znečišťovatelů ovzduší. Pro 
svou důlní činnost má důl Bílina 
povolení až do roku 2030 s tím, 
že společnost bude realizovat 
opatření, která povedou ke sní-
žení znečištění.
Proto již na podzim roku 2009 
vznikla iniciativa STOP PRACH, 
která stojí vedle Protiprašného 

projektu společnosti Severočeské 
doly a doplňuje jej a která obsahu-
je soubor dílčích projektů. Těchto 
akčních plánů na snížení prašnosti 
je téměř čtyřicet a do roku 2030 
by měly být postupně všechny re-
alizovány. Patří mezi ně například 
kropení volných ploch v okolí po-
hybu rypadel, odprášení prostorů 
hlubinných zásobníků, zrušení 
skládky mouru Ledvice, vytvo-
ření izolační zeleně západně od 
města Ledvice a mnoho dalších.
V současnosti skončila přípravná 
fáze a Severočeské doly se pustí 
do fáze realizační. Iniciativu pod-
poruje ministerstvo životního pro-
středí, Ústecký kraj či různé ob-
čanské iniciativy. Partnerem pro 

tuto iniciativu je také město Bí-
lina, které bude mít možnost prů-
běžně realizaci opatření kontrolo-
vat. Proto na posledním zasedání 
zastupitelstva schválilo starostu 
města jako člena monitorovací-
ho výboru a každý rok se budou 
konat monitorovací sezení, na něž 
bude mít přístup i veřejnost.
Obyvatelé města mohou jen dou-
fat, že iniciativa bude mít efekt 
a přinese vzduchu, který dýchají, 
alespoň částečnou úlevu.

Prach v ovzduší by měl být 
opravdu minulostí

Znečišťující částice jsou význam-
ným rizikovým faktorem pro 
lidské zdraví. Současně působí 

i jako nosič pro některé další 
škodliviny.
Účinek na zdraví závisí na ve-
likosti, tvaru a chemickém slo-
žení částic. Aby částice mohla 
zdraví poškodit, musí zůstat 
v lidském těle. Proto se za nej-
významnější z hlediska vlivů na 
zdraví považují jemné (PM2,5) 
až ultrajemné částice, které se 
dostávají nejhlouběji do orga-
nismu, to znamená při vdech-
nutí do dolních cest dýchacích 
až do plicních sklípků, a mohou 
se v těle jak usazovat, tak i dále 
reagovat a pronikat do cílových 
orgánů. Některé z nich mají po-
tencionální mutagenní a rakovi-
notvorné účinky. JaK

silnice po zimě 
se dočkají oprav

Zima odezněla a opět ukázala 
svou sílu i na silnicích, které 
se projeví na finančním zatí-
žení mnoha měst. Bílina má 
na opravy silnic vyhrazenou 
částku v rozpočtu, kterou po 
zimě rozhodně využije.

„Částečně už nějaké opravy pro-
běhly, například u vjezdu na ná-
městí. Ty jsme udělali drahou stu-
denou balenou směsí. Nyní, když 
už je vhodné počasí, proběhnou 
i další opravy, které se nedaly dě-
lat, dokud byl v noci mráz,“ uvedl 
starosta města Josef Horáček.
Menší opravy mají na starosti 
městské technické služby, na ty 
větší se najme firma. Město má 
na silnice schválen rozpočet čty-
ři miliony, stejná částka pak bude 
investována i do chodníků. JaK

Svoz separovaného odpadu (papír, 
plasty a sklo) provádějí MTSB a to 
se  stejnými specializovanými vozy 
oranžové barvy, jako komunální 
odpad. Svoz separovaného odpadu 
vč. biodpadu (od dubna do listo-
padu)  probíhá od středy do pátku. 
Každý člověk má své důvody,  proč 
třídit nebo netřídit odpad. Někdo 
odpad třídí, protože má rád přírodu 
a nechce, aby přibývaly skládky, 
jiný jen proto, že je to „móda“ nebo 
slyšel, že se to má dělat. 
Faktem zůstává, že jenom správně 
roztříděný odpad je možné dále zpra-
covávat- recyklovat. Ten, kdo netřídí 
odpad, hledá důvody , proč to nejde. 

V poslední době se objevují  do-
tazy,  proč odpad z označených 
kontejnerů na separaci vhazujeme  
do běžného komunálního  odpadu. 
Pokud jsou občané nedisciplino-
vaní a odpad smíchají s běžným 
komunálním odpadem, není možné  
tento znečištěný odpad dále roztří-
dit a zpracovat. Firma, která vyku-
puje separovaný odpad (papír, sklo, 
plasty) nám takto znečištěný odpad 
nevezme. 
Jen pro zajímavost, odběratelská 
firma nám za loňský rok 2010 za-
platila za čistý separovaný odpad 
cca 260 tis. Kč. Za tyto peníze je 
možné si opět nakoupit nové svo-

zové nádoby nebo rozšířit kontej-
nerová stání.
Kolem kontejnerů se často hromadí 
spousta odpadu, který by měl  být   
správně  odvezen na sběrný dvůr. 
Sběrný, nebo také „recyklační“ 
dvůr je místo, kde můžete zdarma 
odevzdat odpady, které se nevejdou 
do běžných kontejnerů. Každý dvůr 
má svého správce a ten vám poradí, 
do kterého kontejneru můžete odlo-
žit odpady, které jste přinesli, nebo 
přivezli. Dvory mají stanovenou 
provozní dobu  po-pá  od 09.00 do 
17.00 hod., so,ne od 13.00 – 17.00 
hod. Od  dubna 2011 v so a ne opět 
od 09.00 do 17.00 hod.
Závěrem bychom chtěli sdělit, že po-
kud každý z nás bude poctivě odpad 
třídit ,nemůže se stát, že by naši po-
peláři čistý vytříděný odpad  smíchali  
se směsným komunálním odpadem.
 Za MTSB Ing. Olga Roučková

vyplatí se třídit odpad?
Z dlouhodobých zkušeností  Městských technických  služeb Bílina 
lze konstatovat, že struktura komunálních odpadů se liší podle lo-
kalit. Jiné smetí  je ze sídlišť, jiné z vilových čtvrtí. Rozdíly jsou také 
v tom, kdo v domech a bytech bydlí. Každý by se při třídění odpadu 
měl zamyslet, jestli  ten či onen odpad musí skončit na skládce.

iniciativa stop pracH má za úkol zlepšovat ovzduší

Bude opět na náměstí knihkupectví?
Ještě donedávna lidé mohli chodit nakupovat knihy přímo na náměstí do 
jediného bílinského knihkupectví. To je však již několik měsíců zavřené. 
Provozovatel s koncem roku již neprojevil zájem ho dále udržovat.

Jestli bude knihkupectví opět fungovat, je otázkou. Foto: JaK
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Obecní živnostenský úřad v současné době 
eviduje  2787 podnikatelů s platným živnos-
tenským oprávněním a 3 700 živnostenských 
oprávnění. Na úseku registrace v roce 2011 
pracovnice zpracovaly  v souvislosti s podá-
ním  podnikatelů níže uvedené dokumenty. 
Správní poplatky na úseku registrace v sou-
vislosti podáním JRF podnikatelů v roce 2010 
činili 163 550 Kč.

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 914

Výpis živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 556

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 641

Rozhodnutí o udělení koncese 11

Rozhodnutí o tom, že nebyly splněny podmínky 
pro vznik oprávnění 1

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění 
na vlastní žádost 68

Pouze v 1 případě bylo rozhodnuto o zrušení 
živnostenského oprávnění z moci úřední a ve 
4 případech  bylo rozhodnuto o pozastavení 
provozování živnosti jako sankčního postihu. 
Ve 32 případech bylo vydáno upozornění , že 
zaniklo živnostenské oprávnění (živnosten-
ské oprávnění  bylo vydáno na dobu určitou). 
O výpis ze živnostenského rejstříku si celkem 
požádalo 34 osob – exekutoři, podnikatelé, 
soudy…
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 
227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o základních 
registrech, se změnil i živnostenský zákon. Od 
1.7.2010 musí  mít každá provozovna přidě-
leno  IČP ( identifikační číslo provozovny).  
Živnostenský úřad eviduje  ve svém správním 
obvodu celkem  615 provozoven.  Podnika-
telé s místem podnikání ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Bílina (ORP Bí-
lina) podnikají v celkem 547 provozovnách, 
při čemž pouze 183 provozoven je umístěno 

mimo ORP Bílina. Naopak, v 251 provozov-
nách provozují živnosti podnikatelé  z jiného 
územním obvodu.  Identifikační číslo provo-
zovny bylo přiděleno v roce 2010 všem zahra-
ničním fyzickým osobám. V roce 2011 bude 
přiděleno právnickým osobám a následně 
všem fyzickým osobám.
Úsek  registrace  také zapisuje změny údajů  
v živnostenském rejstříku na základě avíz dle 
zákona      č. 111/2009 Sb., o základní regist-
rech, v roce 2010 se jednalo o 116 případů. Na 
tomto úseku je také zřízeno pracoviště Czech 
POINTu, které v roce 2010 vydalo celkem 121 
ověřených výstupů  z informačních systémů 
veřejné správy, provedlo autorizovanou kon-
verzi v 5 případech  a v 7 případech provedlo 
ověření listiny ověřeného výstupu z informač-
ního systému veřejné správy.

Počet
Výše 

správních 
poplatků 

v Kč

Výpis z rejstříku trestů 68 3 400

Výpis z obchodního rejstříku 30 3 350

Výpis katastru nemovitostí 21 2 400

Autorizovaná konverze 5 510

Výpis ze živnostenského rejstříku 1 200

Výpis z bodového hodnocení řidiče 1 100

Úkony v souvislosti s přístupem 
do datové schránky 4 200

Celkem 130 10 160

Obecní živnostenský úřad vede eviden-
ci zemědělského podnikatele. V evidenci 
k 31. 12. 2010 je zapsáno 35 fyzických 
osob a 5 právnických osob.  Mezi další 
činnosti obecního živnostenského úřadu 
patří i kontrola předmětu nájmu a dodržo-
vání provozní doby u nebytových prostor 
v majetku města pronajatých k provozová-
ní živnosti. V současné době město Bílina 
pronajímá podnikatelům celkem 59 nebyto-
vých prostor.  V roce 2010 bylo provedeno 
7 kontrol, jejichž výsledek byl postoupen 
Odboru nemovitostí a investic.  Další čin-
ností odboru Obecního živnostenské úřadu 
je evidence válečných hrobů dle zákona č. 
122/2004 Sb., o válečných hrobech a piet-
ních místech a o změně zákona č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
V ORP Bílina je vedeno 16 válečných hro-
bů s 57 pohřbenými nebo připomenutými 
oběťmi. Ministerstvo obrany zveřejnilo 
databázi válečných hrobů na facebooku 
(http://www.facebook.com/pages/Valecne-
hroby/152732848113754?v=wall). Stránky 
jsou určeny všem zájemcům, kteří se zabý-
vají pátráním po informacích o příčinách 
a okolnostech souvisejících se vznikem 
a existencí válečných hrobů a pietních míst, 
památníků, pomníků a ostatních míst, které 
připomínají vojenské a válečné události. Je-
jich smyslem je vytvořit prostor pro sdílení 
těchto informací a diskusi o nich. Stránky 
jsou dále určeny i k propagaci a výměně 
informací o přípravě a průběhu akcí sou-
visejících s touto problematikou.  Součástí 
této evidence je i kontrola stavu válečných 
hrobů a evidence finančních prostředků vy-
naložených na péči o válečné hroby.

Ing. Eva Brodská, vedoucí odboru 
Obecního živnostenského úřadu

Co učíte v ZUŠ?
Skupinové předměty tj. hudební 
nauka a pěvecký sbor. Vyučuji také 
několik žáků hře na klavír a korepe-
tuji (doprovázím na klavír) všech-
ny žáky dechového a pěveckého 
oddělení. Mé hlavní zaměření však 
spočívá na pěveckém sboru. Od září 
se zpívající děti scházejí ve dvou 
skupinách. 7 - 10ti leté ve středu; 
11 – 16ti leté v pátek. Obě skupiny 
mi dělají radost. Také rodiče mají 
možnost zpívat. Na vánoce oboha-
tili zvuk dětského zpěvu tři dospělé 
hlasy a k nácviku na velikonoce se 
již hlásí další. 
S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?
Nebudeme si nic nalhávat. Hudební 
nauka je předmět, kterému se děti 

velmi rády vyhnou. Velmi záleží 
především na nich, kolik z učiva si 
přivlastní a co všechno použijí při 
hře na nástroj. Co ale děti skutečně 
baví je možnost „zahrát“ si na jiné 
hudební nástroje. Doprovází tak li-
dové písně a bývá pravidlem, že až 
po delší době  získávají odvahu mu-
zikantsky se projevit. 
Korepeticí děti získávají celistvější 
pohled na hranou skladbu. Při spo-
lečné hře dvou nástrojů více vyniká 
krása hudby. Když dokáže sólista 
přesvědčivě a bezchybně zahrát 
svůj part, získává jistotu a pochopí 
obsah hrané skladby.
Sbor má trochu jiný cíl. Chce-li 20 
lidí dělat společně nějakou činnost, 
musí se každý z nich naučit podřídit 
svou představu ve prospěch celku. 

Spokojenost všech stojí často na 
velkém sebezapření.
Máte nějakou osvědčenou metodu 
nebo aktivitu, kterou jste děti vždy 
stoprocentně zaujal?
Chceš-li zapalovat, musíš sám ho-
řet. Nikde to neplatí víc, než při 
práci lidmi.
Co se vám na této práci nejvíce 
líbí?
Zřejmě děti. Vždy spontánní a při-
tom mírně ovlivnitelné. A určitě 
hudba, která je nevyčerpatelným 
zdrojem nálad, fantazie, možností 
vyjádřit něco ze sebe. Je toho více. 
Jinak bych tuto náročnou práci ne-
mohl dělat.
Máte slovo na závěr?
Chtěl bych, aby se jednou do roka 
dokázali lidé z Bíliny sejít a proži-

li spolu krásný čas. Abychom na 
jeden den dokázali zapomenout na 
své „já“ a byli tu pro druhé. Tento 
sen nestojí jen na tom, že v ZUŠ 
bude kvalitní výuka, dobré výsled-
ky, pěvecký sbor. Vždyť se zpívá 
na základních školách a věřím, že 
i v mnohých rodinách platí - „co 
Čech, to muzikant“. JaK

Učitelé zUŠ aneb krátké rozhovory o jejich práci
Dalším z učitelů, které učí na bílinské ZUŠ, je Jiří Bidrman. Také on poskytl rozhovor o své práci, 
svém vztahu k ní a svých metodách.

Činnost na úseku registrace odboru obecního živnostenského úřadu

Foto:
Václav Weber
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V úterý 15. března od 19 hodin se uskutečnil ve výstavní síni U Kostela v Bílině koncert muzikanta, 
člena skupiny NEŘEŽ, textaře RAVEN. Koncertní večer nejen folkových písní, ale i lidových písni-
ček a balad navštívilo 40 návštěvníků.

Neotřelé vyprávění o obrov-
ské východoasijské zemi Číně 
přijel do bílinské městské 
knihovny zprostředkovat ro-
dilý Pražan a povoláním re-
daktor Jiří Hubička. 

V Číně strávil dva roky a svůj po-
byt ztvárnil v knize Hledání čín-
ského draka. Především ona byla 
stěžejním bodem vyprávění a ná-
vštěvníci si poslechli zážitky, vy-
právění a názory z jejích stránek.
Jiří Hubička popsal, že se na dva 
roky do této socialistické země 
s kapitalistickým hospodářstvím 
dostal jako redaktor Čínského 
rozhlasu pro zahraniční vysílání. 
Tak nabíral postupně své poznatky 
o Číně: „Čína člověka po příjezdu 
každým dnem něčím překvapí. 
Bohužel ne vždy příjemně,“ na-
značil bohatství zážitků.
Během svého pobytu neustále 
narážel na velký problém přede-

vším pro cizince – jak se domlu-
vit. Pro většinu cizinců nepřipadá 
v úvahu obtížná čínština, naivní 
je ovšem myslet si, že se návštěv-
ník domluví anglicky. To ani 
v hotelech, kde by to očekával, 
a to ani přesto, že Číňané mají 
angličtinu povinně ve škole.
Jiří Hubička mluvil i o součas-
né hospodářské a životní úrovni 
v této zemi: „Čína se rychle prů-
myslově vyvíjí, ale lidé čím dál 
lépe žijí především ve městech. 
Nedá se to však říct o rozsáhlých 

oblastech venkova, kde Číňané 
stále žijí v poměrně velké chudo-
bě. Rozdíl mezi životem ve měste 
a na venkově se tak prohlubuje.“ 
Úplně růžová není situace, zvláš-
tě pro venkovany, ani v oblasti 
školství a zdravotnictví. Školní 
docházka je povinná, ale školné 
se platí už na základních školách, 
ve zdravotnictví se platí všechno 
– každá návštěva u lékaře, kaž-
dý zákrok, každá operace. „Je to 
spousta peněz. Narazil jsem tam 
na případ, kdy se na operaci kyč-
le složila celá rodina.“ Ani dů-
chod tam není, jak ho lidé znají 
odtud, staří tam žijí především 
z vlastních našetřených peněz, 
případně z podpory dětí.
Pocit nesvobody však podle něj 
Číňané běžně neregistrují: „Sou-
středí se především na profit, 
rozvoj, hospodářství je ryze ka-
pitalistické v soukromých rukách 
kromě velkých podniků, které 

jsou státní. Už tam není hlad 
a bída jako ještě tak před deseti 
lety.“
Panu Hubičkovi se poštěstilo po-
dívat se i do Tibetu, kam nelze jet 
individuálně, jen ve formě zájez-
du a s lístkem na vlak se zvlášt-
ním povolením. Mluvil také 
o čínské medicíně a akupunktuře, 
Čínské zdi, kuchyni, zahradách 
nebo čaji. Zmínil se také o ces-
tování, které je omezené. Lidé 
z této země mohou cestovat třeba 
do Evropy, ale opět jen s cestov-
ní kanceláří, individuálně to není 
možné.
Beseda proběhla v příjemné ko-
morní atmosféře se zájmem lidí, 
kteří se s chutí v jejím průběhu 
ptali na všechno, co je zajímalo. 
Tradiční obraz Číny, jak ho lidé 
běžně znají a vnímají, byl touto 
besedou obohacen a poupraven 
a návštěvníci mohli odcházet 
s různými dojmy. JaK

in – line dráha 
v DDM je opět 
v provozu
Od pondělí 14. 3. je opět v pro-
vozu in- line dráha na zahradě 
DDM. Dráha je otevřená pro 
veřejnost každý všední den 
v provozních hodinách DDM. 
Řád dráhy visí ve vitríně  po 
levé straně hlavního vchodu, 
tam se můžete dočíst podrob-
nosti o provozu dráhy. POZOR 
– na dráhu smí účastníci pouze 
s ochranou helmou!!! Dráha je 
určená dětem na kolech, ko-
lečkových bruslích, tříkolkách 
a koloběžkách. Všechny malé 
i velké zájemce zveme na naší 
in-line dráhu.

n – line dráha 
DDM je opět 

pro-
vozu in- line dráha na zahradě 

v knihovně se hledal čínský drak

raven zahrál na různé typy hudebních nástrojů

Koncert se uskutečnil v netradič-
ním prostředí výstavní síně s obra-
zy různých technik, stylů a žánrů 
výtvarné skupiny SPOLU Ústí nad 
Labem. Muzikant, textař Raven, 
který je znám z vystoupení v pořa-
du Belinensis, zazpíval a zahrál na 
různé typy hudebních nástrojů, za 
doprovodu svého syna Damiána, 

dvouhodinnový koncert, který měl 
veliký ohlas u návštěvníků tohoto 
koncertu. Uskutečněním těchto 
komorních koncertů, bychom rádi 
bílinskou výstavní síň rádi před-
stavili nejen bílinským návštěvní-
kům v trochu netradičním pojetí. 
Již teď se mohou návštěvníci tě-
šit na ojedinělý jazzový koncert 

WALTER PHISCHBACHER 
ELECTRIC TRIO NY, (USA/
Německo/Chorvatsko), v pondělí 
11.dubna od 19.30 hodin opět ve 
výstavní síni U Kostela v Bílině, 
vstupné: v předprodeji 80 Kč, na 
místě 100 Kč. Petra Běhálková

více na www.kckaskada.cz Foto: Václav Weber
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Letos již druhé významné vý-
ročí svatby bylo oslaveno na 
bílinské radnici. Po lednové 
diamantové svatbě následo-
vala v sobotu 12. března zlatá 
svatba. Padesát let společného 
života oslavili Irena a Bohumil 
Čejkovských.

Sešlo se spousta příbuzných jako 
na tradiční svatbě a pro manžele 
znovu zazněl svatební pochod. 
Oba si jistě vzpomněli na dobu, 
kdy šli k oltáři poprvé a natěše-
ně vstupovali na společnou ces-
tu plni nadějí a odhodlání učinit 
svého partnera šťastným. Povedlo 
se jim kromě toho vychovat spo-
lu také čtyři děti a nyní již se těší 
z vnoučat a pravnoučat. 
Podruhé k nim před oltářem pro-
mluvil oddávající starosta města 
Josef Horáček, který připomněl 
důležité okamžiky života, uvedl 
známou pravdu o tom, jak se vždy 
zpětně zdá, že čas rychle utekl 
a popřál manželům ještě moho 
společně strávených hezkých dnů.
A co by zkušení manželé dopo-
ručili novomanželům a mladým 

Manželé Čejkovských oslavili 50 let manželství. Foto: Václav Weber

padesát let společného života

párům, které mají před svatbou: 
„To se dá těžko poradit, jak si 
zachovat manželství, ale určitě 
je velmi důležitá velká tolerance 

a umění si odpouštět,“ uvedla ve 
zkratce Irena Čejkovská podstat-
né podmínky pro úspěšné man-
želství. JaK

Redakce Bílinského zpravoda-
je přeje především hodně zdraví 
a ještě hodně společných krás-
ných dní.

Výročí svateb
rok svatba
1 bavlněná
2 papírová
3 kožená
4 květinová
5 dřevěná
6 železná
7 vlněná
8 bronzová
9 hliněná
10 cínová
11 ocelová
12 krajková
13 hedvábná
14 slonovinová
15 křišťálová
20 porcelánová
25 stříbrná
30 perlová
35 korálová
40 rubínová
45 safírová
50 zlatá
55 smaragdová
60 diamantová
65 kamenná
70 platinová

Nejnovější hru Odcházení, 
kterou napsal bývalý český 
prezident Václav Havel, měli 
možnost zhlédnout bílinští 
ve čtvrtek 17. března. 

Plné divadlo sice toto lehce fi-
lozofické i humorné drama s ná-
hledem do reality nepřitáhlo, 
svou skupinu příznivců si však 
přece jen našlo. Hru jim přijel 
zahrát amatérský divadelní sou-
bor z Krupky, který zatím jako 
jediný amatérský soubor v Čes-
ké republice mohl se svolením 
samotného autora hru nacvičit.
„Hru jsme zvolili, protože je to 
současná hra, která se dotýká 
toho, v čem žijeme. A také jsme 
chtěli sáhnout po současné hře, 
protože jsme poslední dobou 
hráli hry napsané v dávné minu-
losti, například od Gogola nebo 
Čechova. Tohle byla příjemná 
změna,“ řekla k výběru složité 
Havlovy hry režisérka Jana Ur-
banová.
Hra popisuje odchod jedné po-
litické garnitury a nástup nové, 
která se sice zaštiťuje stejnými 
chvályhodnými a morálními zá-
sadami a cíli jako ta předchozí, 
na rozdíl od ní jsou to však pro 
nové politiky jen prázdná hesla 
určená pro lidi, kterými se ne-

hodlají přehnaně řídit. I odchá-
zející politik tvářící se čestně 
nakonec podlehne zákulisním 
špinavým praktikám a jak se 
rozpadnou jeho ideály a pevné 
postoje, rozpadne se symbolic-
ky také jeho milostný vztah.
Přestože se zdá, že je to realis-
tická hra, nedá se tak bez výhra-
dy označit, jak zdůraznila Jana 
Urbanová: „Je složité určit žánr 
této hry. Není to realistická hra, 
ale není to ani absurdní drama, 

pro Havla tak typické. Je to na 
pomezí, dá se to asi nejlépe 
označit jako metafora na zákla-
dě realistických scén.“ Na rea-
lističnosti ubírá hře také fakt, že 
do ní vstupuje sám autor a ob-
rací se buď na herce s věcnými 
připomínkami k jejich výkonu, 
nebo na diváky se zamyšlením 
nad technickým provedením 
hry. Neustále tak divákovi při-
pomíná, že se jedná stále jen 
o hru. JaK

loučení 
s paní zimou
Děti z MŠ M.Švabinského 
se vydaly v úterý 15.3.11 
na Boží Dar rozloučit se se 
zimou. Prošly se Ježíško-
vou cestou, kde plnily různé 
úkoly. Naposledy se vyvá-
lely na sněhu. Na Ježíškové 
poště dostaly různé dárečky 
a se sluníčkem se vracely 
zpět domů. Celodenní výlet 
se vydařil, již se těší na další 
cestování.
Eliška Růžičková, ředitelka

odcházení v městském divadle
Foto: Václav Weber
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

5. duben – 19 hodin
HERCI

Michael Frayn
Studio Dva Praha

Rafinovaná hra s identitou 
postav i jejich představitelů. 
Herci podstupují „v přímém 

přenosu“ nemilosrdnou 
zkoušku své invence i vitality. 

Okolnosti je nutí vymýšlet 
neskutečné převleky 

i krkolomné improvizace... 
A při tom všem ještě řeší své 
pracovní i milostné vztahy.
Hrají: Zuzana Bydžovská, 

Bohumil Klepl
Režie: Petr Zelenka

Vstupné: 100 – 280 Kč

6. – 7 duben – 10 hodin
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE

Středa 6. duben
1., 2. a 3. kategorie (MŠ, ZŠ, SŠ)

Čtvrtek 7. duben 
4. kategorie 

(ZUŠ, DDM, agentury)
TANEČNÍ SOUTĚŽ 

Soutěž pro předem přihlášené 
děti ze školských zařízení.

KINO HVĚZDA
1. – 2. duben – 19 hodin

ČERNÁ LABUŤ
USA/Drama. České titulky, 

108 minut.
Co všechno byste obětovali 

pro sen?
Vstupné: 60 Kč

7. duben – 19 hodin
127 HODIN

USA/Dobrodružné drama. 
České titulky, 93 minut. 

Podle neuvěřitelného, ale 
pravdivého příběhu.

Vstupné: 60 Kč

8. – 9. duben – 19 hodin
NEVINNOST

ČR/Psychologické drama.  
České znění, 102 minut. 
Lásky se nikdy nezbavíš.

Vstupné: 60 Kč    

9. duben – 15 hodin
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
Pravidelné pásmo pohádek 

pro nejmenší, 62 minut. 
Vstupné: 20 Kč

KULTURNÍ DůM FONTÁNA
15. duben – 19 hodin

DO ŘADY! + ZNOUZECTNOST 
+ ZPUTNIK

Koncert punk - rock a punk - 
electronica. 

Vstupné: V předprodeji: 80 Kč
Na místě: 120 Kč

od 28. 3.
do 2. 4. 2011 

FESTIVAL JEDEN SVĚT 2011 
Pátek 1. duben – 18.00 hodin

Místo konání:
BÝVALÝ HOTEL LONDON 

Poručíme větru, dešti
(73 min.) 

Koupil jsem deštný prales
(58 min.) 

Vstupné: 50,- Kč 

  Sobota 2. duben – 18.00 
hodin 

Místo konání:
KULTURNÍ DůM FONTÁNA 

Na stupních vítězů
(90 min.) 

Doprovodný program: 
mažoretky seniorky Most, 

vystoupení skupin VYPSANÁ 
FIXA, DEL MOE, KURVA 

OD VEDLE a SAIGON 
PROJECT DJ’S. Prodej 

výrobků chráněných dílen 
Fokus Ústí nad Labem 

a Arkádie Teplice. 
Vstupné: 100,- Kč 

Pořádá Člověk v tísni ve 
spolupráci s Kulturním 

centrem Kaskáda Bílina.

Kulturní centrum Kaskáda ve 
čtvrtek 24. února podala žádost 
do Fondu malých projektů Cíle  
3 na přípravu koncepce muzea, 
které nese pracovní název Part-
nerské muzeum Bílina/Dippol-
diswalde, a které by v případě 
hladkého průběhu mohlo v Bílině 
vzniknout na konci roku 2012. 

Aby bylo v následujícím roce do-
saženo na maximální možnou výši 
dotace a nebyl příliš zatížen měst-
ský rozpočet, bude se po celý zby-
tek roku 2011 vytvářet již zmiňo-
vaná koncepce za účasti odborných 
spolupracovníků, která bude tvořit 
nedílnou součást žádosti o finanční 
dotaci na realizaci muzea. Ta bude 
podána pravděpodobně koncem 
roku 2011.
Součástí vzniku koncepce bude také 
digitalizace bílinského muzea, které 
nyní sídlí v bavorském Gerolzhofe-
nu. Dále bude zpracován obsáhlý 
web. Ten se stane součástí budoucí-
ho muzea v Bílině a již existujícího 
muzea v Dippoldiswalde.
Na tvorbě koncepce budou společ-
ně pracovat zástupci KC Kaskáda, 
Města Bíliny, muzea v Dippol-
diswalde, Města Dippoldiswalde, 

spolku bílinských rodáků sdruže-
ných v organizaci Heimatkreis Bilin 
a také zástupci občanských sdružení 
Bílina 2006 a Historického spolku 
města Bíliny. Externě se do projektu 
zapojuje také sdružení Antikom-
plex, především pak jeho zástupce 
Petr Mikšíček, který je známým 
kulturologem zaměřeným na histo-
rii Krušných hor a pedagogem Fa-
kulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy, dále pak Regionální muze-
um v Teplicích a Filozofická fakulta 
UJEP v Ústí nad Labem. Garanty 

projektu za KC Kaskáda bude histo-
rik Mgr. Václav Fronk, Ph.D., bílin-
ský rodák a pedagog Západočeské 
univerzity v Plzni, za město Dippol-
diswalde prof. Karl – Heinz Plattig, 
který je taktéž bílinským rodákem 
a nově také čestným občanem. 
Náklady na vytvoření koncepce 
dosáhnou výše 500 tisíc Korun, 
přičemž 85 procent Kaskáda obdrží 
z grantu Cíle 3. Spoluúčast 15 pro-
cent bude financována Kaskádou 
a městem Dippoldiswalde v poměru 
70/30 procent. Michal Mlej

kaskáda podala žádost o grant na přípravu muzea

Primátor města Dippoldiswalde Ralf Kerndt podepisuje smlouvu o spolupráci 
a společném financování za účasti bílinské zastupitelky Mgr. Magdaleny Závodské.
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Rád bych se , doufám již naposled, vyjádřil k diskusi 
o tom proč a za jakých okolností členové Bílinské 
přírodovědné společnosti ukončili svou téměř dvou-
letou činnost v obecně prospěšné společnosti Mu-
zeum Bílina, což vedlo k zahájení procesu zrušení 
společnosti. M. Mlej v minulém vydání Bílinského 
zpravodaje  ve své reakci na prohlášení pí. Hanz-
líkové ohledně využívání financí na různé kulturní 
projekty stejně jako přede dvěma lety uvedl neprav-
divé údaje o požadavcích původního vedení o.p.s. 
Muzeum Bílina na městskou dotaci v únoru 2009. 
Doporučujeme všem, koho zajímá pravda a komlet-
ní historie, aby se obrátili na náš web http://priroda.
sdas.cz/daleonas1.htm. Reakce M. Mleje jenom 
potvrzuje , že rozhodnutí původních iniciátorů vzni-
ku muzea ukončit svoji činnost v rámci o.p.s. bylo 
v daný moment správné. Muzeu by totiž stejně pod 
jejich vedením svítila červená, protože městského 
žezla se po volbách ujali ve velké míře tehdejší od-
půrci muzea. Jen pro stručnou informaci uvedu na 
správnou míru o co v únoru 2009 o.p.s. žádala město. 
Za prvé to byla žádost o jednorázovou investici do 
vnitřní rekonstrukce budovy muzea ve Vrchlického 
ulici ve výši cca 1 milionu korun. Zveleboval se tím 
majetek města. Požadavek byl podložen stavebním 
projektem a bylo těsně před vydáním stavebního 
povolení. Tato částka by přivedla budovu do stavu 
použitelného pro muzejní účely.  Tato žádost byla 
s převahou jednoho hlasu zastupitelsvem schvá-
lena. Za druhé jsme žádali o cca 400 tisíc na pro-

vozní náklady pro roky 2009 a 2010. V roce 2009 
byla součástí tohoto souhrnného požadavku částka 
200 tisíc na pořízení vitrín a části exponátů. Osobní 
výdaje  provozního ředitele a uklízečku dohromady 
činily 119 tisíc Kč. Tedy žádná většina nákladů, jak 
tvrdí pan Mlej. Zbytek financí byl určen na běžné 
provozní výdaje.  Plynové vytápění budovy stálo na-
příklad v tom roce reálně skoro 100 tisíc Kč a zhltlo 
tak veškeré získané sponzorské dary. Pro rok 2010, 
kdy se počítalo již s běžným provozem a zaměstná-
ním odborného pracovníka muzea a pokladní  byly 
vypracovány dva alternativní návrhy. Maximální , 
neboli reálný návrh počítal s částkou 700 tisíc Kč, 
při čemž se předpokládalo, že 300 tisíc se podaří zís-
kat od jiných sponzorů a částku 400 tisíc Kč dodá 
město. Osobní náklady počítaly s celkovou částkou 
528 tisíc Kč, která byla na mzdách rozdělena mezi  
4 zaměstnance (měsíční  „superhrubá mzda“ – ředi-
tel  8 000, odborný pracovník 25 000 Kč, uklízečka 
5 000 Kč, pokladní 3 000 Kč). Opět se zde počíta-
lo se 100 tisíci Kč na pořízení exponátů. Nouzová 
varianta počítala s pouze se 402 tisíci Kč celkem. 
Funkci ředitele a pokladní by vykonával sám odbor-
ný pracovník se „superhrubou mzdou“ 25 000 Kč  

a funkce uklízečky by byla ohodnocena opět část-
kou 5 000 Kč měsíčně.  Dohromady to činilo, věřte 
nebo ne,  325 tisíc Kč i se všemi sociálními, daňo-
vými odvody a zdravotním pojištěním.  Tento návrh 
již samozřejmě nemohl počítat  s dalším rozvojem 
muzea. Jednalo se o udržení jeho základních funkcí, 
hlavně o udržení pro muzeum klíčového zaměstnan-
ce – odborného pracovníka, který měl být zárukou 
kvalitního fungování muzea a měl vzejít z konkursu. 
Osobní náklady zde skutečně činí většinu z provoz-
ních nákladů, ale prosím posuďte sami, zda byly tyto 
požadavky přemrštěné nebo ne. Pro tehdejší vedení 
o.p.s. bylo klíčové zajištění nějakého trvalého pří-
jmu, který by zejména zajistil dlouhodobou jistotu 
pro odborného  zaměstnance, který je vždy duší ta-
kového muzea s tím ale nepočítají žádné státní ani 
evropské dotace. Proto jsme město požádali o 400 
tisíc ročně na provoz  v dalších letech. Zastupitelstvo 
ale neschválilo žádnou podporu provozních nákla-
dů. A tak, zcela pragmaticky, vedení o.p.s. dospělo 
k závěru, že provoz muzea nelze do budoucna za-
jistit. Nemohlo tedy splnit svůj úkol a tudíž ze svých 
funkcí odstoupilo. Za pád myšlenky vzniku muzea 
v obci byli v té době zodpovědni především tehdejší 
zastupitelé Rendl, Svoboda, Dvořák a Mlej. Každý 
z nich přispěl svou troškou do mlýna, kterým naší 
skoro dvouletou práci sešrotovali. Budiž jim věčná 
sláva, našim hrdinům – „ochráncům“ městské kasy, 
nepřizpůsobivých obyvatel a rockových a jiných 
koncertních akcí! K.Mach 

přípravou místa na nové autobusové nádraží začalo budování obchodní zóny

Na železničním nádraží probíhají v současné době demolice restaurace, ubytovny a chodby. Na prázdném místě vyroste nová obchodní 
zóna, před níž bude také nové autobusové nádraží. Pro řidiče je důležitá změna zejména v tom, že je do oblasti stavby zákaz vjezdu, protože 
kromě bourání probíhá v současnosti také výkop kanalizace. Foto: Václav Weber

Jak to bylo s muzeem v Bílině – ztráta paměti?

Odpověď Ing. K. Machovi, Ph.D.
Vážený pane doktore,
velmi si vážím Vaší práce s dětmi i Vašich znalostí z pří-
rodovědné oblasti. Proto jsem také na zastupitelstvu 
26. dubna 2007 Váš návrh na založení muzea v Bílině 
podpořil. Obdržel jste výraznou podporu zastupitelů, 
včetně mé, k dispozici budovu poblíž centra a volné 
pole působnosti pro přípravu vzniku muzea. V násle-
dujících dvou letech jste ale na zastupitelstvu nevystou-
pil s jedinou prezentací další koncepce a kroků směrem 
k naplnění myšlenky bílinského muzea. Realitou byly 
naopak návrhy rozpočtu na rok 2008 a 2009, kde bylo 
pro Muzeum Bílina, o. p. s. vyhrazeno 1.240.000Kč, 
z toho 800.000Kč na mzdy. Když si zastupitelé této vy-
soké sumy, schované v celkovém návrhu rozpočtu měs-
ta, všimli, bylo jim vysvětleno, že se tato částa dostala 
do rozpočtu města nedopatřením. Vzhledem k tomu, 
že v tehdejší radě měla obecně prospěšná společnost 

Muzeum Bílina svého zástupce, lze se jen dohadovat, 
šlo-li o omyl či záměr. Každopádně až po odhalení 
těchto prostředků předložených ke schválení zastupi-
telstvu města začaly z Vaší strany přicházet skromnější 
návrhy.  Fakt, proč jste Vaší prezentací na zasedání 
zastupitelstva města  4. března 2009, po dvou letech 
od schválení záměru založení muzea, nepřesvědčil 
většinu zastupitelů (tedy nejen Vámi jmenované čtyři), 
si lze vysvětlovat jakkoli. Dle Vašeho stanoviska jsou 
na vině zastupitelé, můj pohled je ten, že jste, při vší 
úctě k Vaší odbornosti v přírodních vědách, ztratil dů-
věru zastupitelů ve Vaše manažerské a komunikační 

schopnosti. Jako příklad Vašeho přístupu mohu uvést 
Vaši větu: „Budiž jim věčná sláva, našim hrdinům – 
„ochráncům“ městské kasy, nepřizpůsobivých obyva-
tel a rockových a jiných koncertních akcí!“ Nepřijde 
Vám snížení se k takové formě jednání nedůstojné? 
Podobné osobní projevy ale nejsou pro budoucnost 
Bíliny podstatné. Tím je vybudovat v Bílině reprezen-
tativní muzeum, které bude plnit své poslání a přitom 
zatíží městský rozpočet co nejnižší částkou. Např. díky 
získání dotací na provoz z vnějších zdrojů. Po vyřešení 
těchto převážně ekonomických záležitostí dostanete 
jistě důstojnou příležitost podílet se na zrodu muzea 
v odborné působnosti. Bude pak na Vás, zapojíte-li se 
do týmové práce ve prospěch bílinského muzea.

Bc. Zdeněk Rendl ml., místostarosta   

Tímto redakční rada považuje diskuzi kolem 
muzea na stránkách BZ za ukončenou.

Na železničním nádraží probíhají v současné době demolice restaurace, ubytovny asoučasné době demolice restaurace, ubytovny a chodby. Na prázdném místě vyroste nová obchodní 

Foto: Václav Weber
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ples jako na zámku
Letošní ples Domu dětí a mládeže Bílina byl v pořadí desá-
tý. Celý večer moderoval Vlasta Vébr a k poslechu a tanci 
hrála kapela Metrum. Ples zahájily malé baletky s vystou-
pením – Život na zámku a dívky z kroužku Škola pro mo-
delky.  Po té následovala první taneční série a volná zába-
va. Dalším vystoupením byl aerobik Cik – Cak se svojí 
skladbou Taneční soutěž, kteří profesionálně předvedli 
svou skladbu. Vystoupení se návštěvníkům plesu velice 
líbila. Celým večerem vládla dobrá nálada a každý si ples 
užil po svém. Děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali 
předměty do tomboly a dětem za krásná vystoupení.

nové horolezení v domě dětí
Nová sportovní atrakce pro děti vyrostala v Rodinném 
centru Klokánek DDM Bílina. Máme novou horole-
zeckou stěnu. Zatím je v provozu každé dopoledne 
v Klokánku a při odpoledních sportovních kroužcích. 
Na sobotu 19. března je připraveno první sportovní 
dopoledne na horolezecké stěně pro veřejnost. Akce 
je určena dětem od 4 do 7 let. Bližší informace o akci 
se dozvíte na www.ddmbilina.cz. Sportovní akce 
budeme pořádat nejméně dvakrát v měsíci.  Od září 
plánujeme také otevření nového sportovního kroužku 
pro malé horolezce. Na všechny se těšíme při návště-
vě domu dětí a mládeže. Král a královna plesu. Foto: Irena Štrálová

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Do-
movem důchodců Bystřany, , ve 
výši 10.000 Kč na realizaci projektu 
„Životní příběh – klíč k lidskému 
srdci“. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Sva-
zem tělesně postižených v České re-
publice, okresní organizace Teplice, 
na 26. ročník sportovního setkání 
vozíčkářů, zdravotně mentálně po-
stižených dětí a mládeže v Teplicích 
ve dnech 27. – 29.5.2011 ve výši 
5.000 Kč. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory kultury 
a literární fond mezi městem Bílina 
a Člověkem v tísni, o. p. s., ve výši 
45.000 Kč na Mezinárodní filmový 
festival Jeden svět 2011. 
■ Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací MŠ Švabinského 
ve výši 25.000 Kč na dopravu na 
výlety, ZŠ Aléská ve výši 10.000 Kč 
na grafomotorický kurz, ZŠ Lidická 
ve výši 15.000 Kč na školní pro-
jekty v I. pololetí 2011 a dále uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací mezi měs-
tem Bílina a Českým svazem vče-
lařů Bílina, o. s., ve výši 15.000 Kč 
na vzdělávací akce, seminář a léčbu 
včelstev v roce 2011. 

■ Uzavření smlouvy o výpůjčce 
prostor v II. NP Komenského 38 pro 
činnost nevýdělečného občanského 
sdružení Obce baráčníků na dobu 
určitou do 31.12.2011. 
■ Uzavření smlouvy o výpůjčce 
prostor v objektu bývalého pivo-
varu pro činnost nevýdělečného 
občanského sdružení Historického 
spolku města Bíliny na dobu určitou 
do 31.12.2011. 
■ Zadání projektové dokumentace 
na stavbu „Řešení odvodu srážko-
vých vod v sídlišti Za Chlumem“ 
s tím, že po vypracování projektové 
dokumentace bude stavba opětovně 
předložena radě města ke schvále-
ní. 
■ Ukončení nájemní smlouvy s pa-
nem Tomislavem Picklem z proná-
jmu nebytových prostor v II. NP, 
Mírové nám. č. 46 – prodejna ná-
bytku, dohodou k datu 31.03.2011. 
Nebytový prostor bude zveřejněn 
k dalšímu pronájmu za cenu dle 
Směrnice MěÚ. 
■ Ceník za poskytování služeb na 
tenisových kurtech, s účinností od 
21.3.2011, dle návrhu předloženého 
jednatelem společnosti. 

Pověřila: 
■ Pana Michala Mleje jednáním 
s řetězci, které se zabývají pro-
dejem knih, o možnosti obsazení 
nebytového prostoru na Mírovém 
náměstí č. 87. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci:
• „Správa a údržba vodorovné-
ho dopravního značení na území 
města Bíliny na rok 2011“ je na-
bídka firmy KOLOS-Miroslav 
Kopačka Teplice. 
• „Správa a údržba svislého do-
pravního značení na území města 
Bíliny na rok 2011“ je nabídka 
firmy ZNAČKY DUBÍ – Petr Fej-
far. 
• „Statické zajištění obřadní síně 
– hřbitov“ je nabídka firmy MPM 
DUX, s. r. o.
■ Zadat zakázku malého rozsahu 
„Provádění oprav bytových jed-
notek v DPS v roce 2011“, dle 
směrnice č. 04/2007 firmám Žejd-
lík Josef Bílina, ABS-Stavební 
společnost, s. r. o., Bílina, Čest-
mír DUDA-STAVO Bílina, YS-
SEN, spol. s r. o., Litvínov, jako 
specializovanou zakázku 
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Výměna náklad-
ního výtahu v MŠ Žižkovo údolí 
v Bílině“ dle směrnice č. 04/2007, 
firmě Výtahy Vaněrka Duchcov, 
jako specializovanou zakázku. 
■ Projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit: 
■ Podání žádosti o dotaci z Regi-
onálního operačního programu Se-
verozápad, opatření 4.1 Budování 

a rozvoj atraktivit a infrastruk-
tury cestovního ruchu na projekt 
s názvem „Sport a hry bez hra-
nic“ s celkovými náklady ve výši 
28.039.005 Kč a doporučuje za-
stupitelstvu města schválit finan-
cování projektu ve výši 4.205.855 
Kč, tj. 15 % z celkových nákladů 
projektu. Celkové náklady pro-
jektu ve výši 28.039.005 Kč jsou 
zároveň celkovými způsobilými 
výdaji projektu. Rada města záro-
veň doporučuje schválit zajištění 
předfinancování projektu ve výši 
100 % celkových nákladů projek-
tu, tj. 28.039.005 Kč. Předfinan-
cování projektu bude zajištěno 
z prostředků města. 

Vzala na vědomí: 
■ Informaci vedoucí finančního 
odboru o podmínkách vedení běž-
ného účtu u společností UniCredit 
Bank, a. s., a České spořitelny, 
a. s., a zároveň bere na vědomí 
splnění usnesení č. 14 z 12. led-
na 2011, kterým bylo starostovi 
a místostarostovi města uloženo 
prověřit podmínky pro vedení 
běžného účtu se zástupci společ-
nosti UniCredit Bank, a. s., a Čes-
ké spořitelny, a. s.
■ Splnění usnesení , kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu ulo-
ženo svolat schůzku se zástupci 
společnosti ČEZ, a. s., ohledně 
cenových podmínek stanovených 
ve Smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o dodávce tepelné ener-
gie z nově budovaného horkovo-
du do objektů ve vlastnictví města 
a zároveň pověřuje Ing. Jaroslava 
Bureše a Ing. Františka Poživila 
předložením nezávislého posudku 
a podkladů do příští schůze rady 
města. 
■ Stav pohledávek dlužného ná-
jemného za nebytové prostory 
k 7.3.2011. 
■ Zprávu  jednatele společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bí-
lina, s. r. o., týkající se technické-
ho stavu rolby a zajištění kvality 
ledu na zimním stadionu. 
■ Zápis z 1. jednání komise pro 
rozvoj města z 12.1. , dále  zápis 
z jednání bytové komise ze 7.3., 
včetně seznamu žadatelů o byt,  
zápis komise pro školství, kultu-
ru a sport z 7.3. a zápisy z komise 
pro účelné a hospodárné využívá-
ní finančních prostředků a majet-
ku města z 31. 1. a 28.2. 2011.
Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední 
desce MěÚ Bílina nebo v se-
kretariátu starosty města 
a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

rada města na své 5. schůzi konané 16. 3. 2011 mimo jiné:

su. Foto: Irena Štrálovásu. Foto: Irena Štrálová
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vandalové nectí nic
Občas jsou v televizních 
i rozhlasových zpravodaj-
stvích slyšet zmínky o tom, 
jak vandalové ničí různé 
lidské výtvory a mnohdy se 
nezastaví ani před předměty 
a stavbami duchovního rázu, 
kam obvykle lidé vstupují 
s úctou a v tichosti. Důkazem 
takového morálního úpadku 
některých jedinců je i bí-
linský kostel svatého Petra 
a Pavla, který byl pomalován 
neznámými vandaly.

Letošní halová sezóna zna-
menala pro bílinské atlety 
v kategorii dospělých pře-
devším účast na krajských 
přeborech a pro ty nejlepší 
pak na mistrovství České re-
publiky.

Krajský přebor se konal v prv-
ní polovině února v hale na 
pražském Strahově a bílinským 
přinesl 1 zlato a několik dal-
ších medailí. Tím zlatým se stal 
Tomáš Johanna v běhu na 800 
metrů. Zvítězil stylem start-cíl 
a navrch přidal halový osobní 
rekord. Právě i díky tomu se 
kvalifikoval na své první halové 
mistrovství republiky v katego-
rii dospělých. Spolu s ním klub 

reprezentoval ještě Adam Kou-
ba v běhu na 1500 metrů. A oba 
si vedli úspěšně. Vždyť už jen 
samotná účast v tomto závodě 
je úspěchem, protože k závodu 
jsou zváni jen elitní republikoví 
závodníci. Těch obvykle pořa-
datelé vybírají v bězích jen nej-
lepších 24. Tomáš absolvoval 
rozběh, ve vyrovnaném závodě 
obsadil 5. místo a do finále ne-
postoupil. Adam byl úspěšnější, 
ve svém finále obsadil 6. místo. 
Oba se však zasloužili o to, že 
Bílina na atletické mapě České 
republiky zůstává stále uznáva-
ným pojmem.
V nejbližší době se může i bílin-
ská veřejnost těšit na špičkovou 
atletiku. Předzvěstí bude 9. dub-

na krajský přebor v přespolním 
běhu v prostoru lesoparku Ky-
selka a o měsíc později, přesně 
14. května, se na atletickém sta-
dionu uskuteční běžecký svátek 
v podobě mistrovství republiky 
v běhu na 10 km. Tento závod 
už není součástí červencového 
mistrovství republiky v atle-
tice, protože se konal v obtíž-
ných klimatických podmínkách 
a právě běhu na 10 km červen-
cové vedro zrovna nesvědčí. 
Očekává se účast kompletní 
české špičky. Podrobnější in-
formace budou v nejbližší době 
následovat, bílinská veřejnost 
je samozřejmě zvána.

Za výbor AK Bílina 
Martin Sýkora

Na bílinských mateřských školách, včetně jejich odloučených pracovišť, bude v letních měsících 
zajištěn provoz na základě návrhu ředitelek mateřských škol následovně:

 4.-10. 7. 11.-17. 7. 18.-24. 7. 25.-31. 7. 1.-7. 8. 8.-14. 8. 15.-21. 8.  22.-28. 8.

MŠ SÍBOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ŽIŽK. ÚDOLÍ + jesle uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ČAPKOVA otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ ZA CHLUMEM uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin 2011

Termíny omezení provozu 
v době hlavních prázdnin jsou 
vyvěšeny na jednotlivých ma-
teřských školách od 1.3.2011, na 
některých zařízeních byly ozná-
meny ještě dříve, takže rodiče 
jsou o této skutečnosti s dosta-
tečným předstihem informováni. 
V případě nutnosti lze s kon-
krétní ředitelkou MŠ dohodnout 
zajištění náhradního provozu. 

Věříme, že toto omezení provo-
zu rodiče akceptují, zvláště když 
lze požadavky rodičů, v nut-
ných případech, řešit jednotlivě 
a operativně. Omezení provozu 
v letních měsících je nutné nejen 
z důvodu čerpání dovolených 
pracovníků MŠ, kteří si dovole-
nou během roku vybrat většinou 
nemohou, ale např. i z důvodu 
údržby budov a plánovaných 

oprav, které jsou za běžného 
chodu zařízení problematické.

Iveta Richterová, 
odbor školství a kultury

 
Zápis do mateřských škol 

a jeslí v Bílině
■  Zápis dětí na školní rok 2011/2012 

do všech mateřských škol v Bí-
lině proběhne dne 16. 5. 2011 od 
8.00 -12.00 a 12.30 -15.00 hod.

Přijímány jsou děti od tří let 
(tzn. nejdéle do 31. 8. 2011 dovrší 
věku 3 let).
■  Zápis dětí na školní rok 

2011/2012 do Jeslí v Žižkově 
údolí proběhne dne 18. 5. 2011 
od 8.00 -12.00 a 12.30 -15.00 
hod.

Přijímány jsou děti od jednoho 
roku.
Rodiče se dostaví do MŠ se svým 
dítětem a předloží při zápisu ob-
čanský průkaz a rodný list dítěte. 
Mateřská škola i jesle mohou při-
jmout pouze dítě, které se pod-
robilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci.
Podrobné informace na inteneto-
vých stránkách jednotlivých škol:
- www.sibova.ms-bilina.cz
- www.materskeskoly.cz
- www.mscapkovabilina.cz

Bílinští atleti ukončili halovou sezónu

Tomáš Johanna 
před skupinou 

pronásledovatelů při 
halovém krajském 

přeboru.
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31. března 2011

V sobotu 12. 3. 2011 se uskutečnil v Bílině hokejový turnaj v minihokeji 1. tříd. 

V sobotu 19. 3. 2011  od 9 hod. se 
konal  turnaj v minihokeji  2. tříd 
na zimním stadionu v Bílině. Při-
jeli 4mužstva hokejistů, kteří dali 
do jednotlivých zápasů soutěži-
vost, taktiku i srdíčko. Mladí ho-
kejisté ukázali, že jednou z nich 
budou skvělí hráči. V pořadí se 
umístili takto:
1. místo HC Slovan Louny
2. místo HC Ústečtí Lvi
3. místo HC Draci Bílina 
4. místo HC Most
Tento turnaj sponzorovala GE 
Money Bank a.s., která podporuje 
sport a zdravého ducha naší mlá-
deže. Pan Ing. Jaroslav Kubíček 
oblastní ředitel Ústí nad Labem 
GE Money bank a.s. a pořada-
tel HC Draci Bílina v zastoupení 
pana Jana Perného předali  mla-
dým hokejistům  krásné ceny 
– poháry, medaile včetně dortů 
a sponzorských balíčků.
Nezapomnělo se ani na dovednost-
ní soutěže, kde nejlepší hráči ze 
všech mužstev si odnesli sošky za:

NEJLEPŠÍHO  BRANKÁŘE: 
Martin Vidím HC Slovan Louny

NEJLEPŠÍ HO ÚTOČNÍKA: 
Ondřej Matas HC Most

NEJLEPŠÍHO  OBRÁNCE: 
Aleš Macek HC Ústečtí Lvi
NEJMLADŠÍHO HRÁČE: 

Robert Chlán r. 2006  
HC Draci Bílina

Všichni účastníci turnaje od-
cházeli spokojeni s úsměvem na 
tvářích. Těšíme se na další akce 
s naší mládeží.
GE Money Bank a.s., Bílina L.K.

Ge Money Bank 
cUp

Dráčata na medaile nedosáhla

Foto: Hana Marišlerová

Ráno se tak na našem zimním 
stadionu sešlo pět družstev z na-
šeho regionu. Nejmladší naděje se 
utkaly systémem každý s každým, 
3x10min hrubého času. Tohoto 
turnaje se zúčastnilo i družstvo 
nejmladších nadějí HC Draci Bí-
lina – převážně ještě předškolá-
ci. Přestože většina soupeřů byla 
o rok starších nedali jsme svou 
kůži zadarmo. 
Prvním soupeřem nám bylo druž-
stvo z Loun, které mělo ve svých 
řadách několik, na tuto věkovou 
kategorii, opravdu šikovných 
hráčů. Soupeř z Loun byl po 
všech stránkách lepší a zaslou-
ženě přesvědčivě zvítězil 13:0. 
Ve druhém utkání nás na ledě 
čekal soupeř neméně zdatný – 
Výběr DrakBoys. I tento soupeř 
byl nad naše síly, a zdolal naše 
mužstvo přesvědčivým pomě-
rem  10:3. Asi po hodinovém 
odpočinku nás čekala dvě utká-
ní, která měla určit zda budeme 
mít nakonec alespoň bronzovou 
medaili. Prvním soupeřem, kte-
rý nám stál v cestě za bronzovou 
medailí bylo mužstvo z Děčína. 
Na první pohled bylo jasné, že 
se jedná o stejně fyzicky „vy-
spělého“ soupeře jako jsme my 
a tak match mohl začít. Po po-
čátečních rozpacích jsme se ale 
do soupeře zakousli a zejména 
díky Dominiku Pernému, který 
byl v tomto utkání opravdu při 
střelecké chuti a Děčínu nastřílel 
11 branek, jsme soupeře porazi-
li v poměru 13:1. A tak o všem 
mělo rozhodnout poslední utká-
ní s Ústeckými lvi. Soupeř byl 

na tom stejně jako my, porazil 
pouze Děčín a tak bylo jasné, že 
vítěz bere vše. Tedy v tomto pří-
padě tím vším měly být bronzo-
vé medaile za třetí místo. Utkání 
bylo velice vyrovnané skóre se 
přelévalo z jedné stany na dru-
hou. Po dvou třetinách svítilo na 
ukazateli skóre 4:4. O všem tak 
musela rozhodnou poslední tře-
tina. Paní „Štěstěna“ se nakonec 
od našich řad otočila zády a sou-
peř gólem v poslední minutě 
utkání rozhodl ve svůj prospěch 
a po konečném výsledku 5:6 pro 
Ústí tak bronz putoval do města 
nad Labem.
Za uspořádání turnaje musíme po-
děkovat zejména sekretáři oddílu 
panu Pernému a firmě Wega Re-
cykling s.r.o., která přispěla věc-
nými dary pro všechny účastníky 
turnaje
Konečné pořadí turnaje: 1. Slovan 
Louny, 2. DrakBoys, 3. Ústečtí 
lvi, 4. Draci Bílina,  5. HC Děčín
Dominik Perný byl vyhlášen nej-
lepším hráčem turnaje.

V neděli 13. 3. 2011 naši nejmenší 
vyrazili na turnaj 1. tříd mimo náš 
region. Čekal nás turnaj v Benát-
kách nad Jizerou. Jelikož v sobotu 
jsme medaili nezískali, chtěli jsme 
to napravit v neděli. Bohužel ještě 
před turnajem odpadlo pár maro-
dů a tak ve značně zdecimované 
sestavě i v Benátkách byli soupeři 
nad naše síly. 
Ve skupině nás nejdříve čekal 
soupeř ligového jména z Liber-
ce. Tygři nezůstali svému jménu 
nic dlužni a rozsápali nás 17:1.  

Ani Mělník naše hráče nešetřil 
a vyprovodil nás z ledu poměrem 
13:0. A tak o konečném umístění 
na turnaji rozhodlo naše posled-
ní utkání proti Sršňům z Kutné 
Hory. Všichni bojovali, co jim 
síly stačili, bohužel na fyzicky vy-
spělejšího soupeře to ani tentokrát 
nestačilo. A tak po výsledku 3:6 
pro Sršně, jsme se museli spokojit 
tentokrát se šestým místem.  
Konečné pořadí turnaje: 1. Sršni 
Sedlčany, 2. Bílý Tygři Liberec, 3. 
HC Benátky , 4. Junior Mělník, 5. 
Sršni Kutná Hora,  6. Draci Bílina
Nejužitečnějším drakem v turnaji 
byl vyhlášen Filip Novotný.

Sestava:
Šifalda 

Bečvařík – Jurčová  
– Marišler – Novotný
Valkoun – Zechovská  

– Babajev – Perný
Tůma – Bureš 




