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O jarní prázdniny Dům dětí a mládeže Bílina pořádal týdenní 
pobyt v Jizerských horách. Pension Maják a manželé Papouškovi 
nám opět připravili týden plný pohody.

Jarní prázdniny na Nové Vsi nad Nisou
Nakonec nám i počasí přálo 
a sníh jsme nějaký měli. Děti 
si zalyžovaly na Špičáku a na 
Smržovce, kde byly lyžařské 
podmínky výborné. Ve středu 
jsme navštívili zábavné centrum 
Babylon v Liberci, kde na nás 
čekal aquapark, nově rozšířený 
IQ park, zrcadlový labyrint a lu-
napark. Dětem i nám dospělým 

se celodenní výlet líbil. Součás-
tí výletu byl oběd v restauraci 
Zámecké sklepení formou švéd-
ských stolů. Další výlet byl do 
Janova na bobovou dráhu.
Jarní prázdniny nám všem vel-
mi rychle utekly, tak příští rok 
opět na viděnou, tentokrát třetí 
týden v únoru. Těší se na vás 
Věra Ryjáčková.

● První jarní měsíc patří knihám ● S obchodní zónou u Intersparu už se začalo ● Letos se budou budovat čtyři nová 
parkoviště ● Veřejnost projednala obchvat ● Děti se bavily v Kouzelné školce ● Vznikl nový fl orbalový oddíl ●

Březen již tradičně patří kni-
hám. Jde o tradici skutečně 
dlouhou, poprvé byl měsíc vě-
novaný knihám vyhlášen v roce 
1955. A podstata cíle je stále 
stejná – nezapomenout v dneš-
ní uspěchané a moderní době, 
kdy si stále více lidí nachází na 
stránky knížek stále méně času, 
na to, že tu knihy jako duševní 
a duchovní obživa lidstva stále 
jsou. Stále umí přinášet radost, 
zábavu i poučení či přimět čte-
náře k zamyšlení. Je v ní ulo-
ženo velké kulturní bohatství 
i celé vědění lidstva, proto si 
kniha svůj měsíc a propagaci 
zcela jistě zaslouží.

Do roku 1989 byl měsíc knihy 
oficiální akcí řízenou z minis-
terstva, po Sametové revoluci 
se stal neoficiální záležitostí. 
Doplněn byl však o Týden 
knihoven. Březen uctívají 
jako měsíc knihy nejen mno-
hé knihovny a knihkupectví, 
ale také některá nakladatel-
ství, která poskytují právě třetí 
měsíc v roce výrazné slevy na 
vybrané tituly a pořádají křty 
nových publikací. JaK

Na obchodní zóně se již začalo s pracemi. 

Firma Betonstav, která kromě Intersparu dostavěla také lávku, se nyní 
koncentruje již plně na začátky prací na obchodní zóně, kterou u Inter-
sparu plánuje. Ke stavbě jsou již všechna potřebná povolení a práce již 
i přes mrazivé počasí začaly. Jako první bude vytvořeno nové autobusové 
nádraží, které by mělo být hotové v první polovině letošního roku. Snad 
obchodní zóna nebude viníkem úplného konce menších obchůdků na ná-
městí a historické centrum města tak nezůstane úplně osiřelé. JaK

Foto: Nikol Sedlmaierová

Začne se stavět
obchodní zóna u Intersparu

Březen – měsíc knihy

Foto: Václav Weber

Takhle by obchodní zóna měla v budoucnu vypadat.
NĚKOLIK NEJ

□   Nejvíce knih vychází ve Velké Británii, a to asi sto tisíc titulů ročně.
□   Největší knihovna na světě je Library of Congress
    ve Washingtonu, kde je asi 119 milionů knih.
□   Nejprodávanějším autorem na světě se stal v roce 1996
    James Redfield, jehož kniha Celestinské proroctví byla v letech
    1995 a 1996 nejprodávanější knihou na světě.

náře k zamyšlení. Je v ní ulo-
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i celé vědění lidstva, proto si 
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Béžák 
(č.2763): 
nejspíše 

kříženec, štěně, asi 2 – 3 měsí ce starý pes, 
v kohoutku cca 28 cm, dobrý zdravotní stav. 

Béžák je velmi kontaktní štěňátko vhodné pouze 
do teplého domova, kde ho budou mít rádi. 

Jak si ho vychováte, takový bude. Je očkovaný 
a odčervený.

Argo (č.2764): nejspíše kříženec RTW, 
asi 4 – 5 let starý pes, v kohoutku cca 72 
cm, dobrý zdravotní stav . Argo je vhodný 
ke zkušenému chovateli, je přátelský, ale 
zároveň i dobře hlídá. Vhodný k domku 
se zahradou, 
je očkovaný 
a odčervený.

Ňafálek (č.2773): nejspíše kříženec, štěně, asi 
8 – 12 měsíců starý pes, v kohoutku cca 29 cm, 

dobrý zdravotní stav. Ňafálek je velmi kontaktní 
štěňátko vhodné pouze do teplého domova, kde 
ho budou mít rádi. Jak si ho vychováte, takový 

bude. Je očkovaný a odčervený.

Lištička (č.2760): nejspíše kříženec, štěně, 
asi 10 měsíců stará fena, v kohoutku cca 38 
cm, dobrý zdravotní stav. Je vhodná pouze do 
teplého domova. Je očkovaná a odčervená.
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Z deníku Policie ČR

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

Hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může být právě tam. 
Na fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Zloději železa neutekli daleko 
Další pomyslný „zářez na paž-
bě“ si v sobotu 12. února připsala 
Městská policie v Bílině. Strážníci 
si počíhali na zloděje železné vý-
ztuhy do betonu, takzvaných ro-
xorů. Dvojice pachatelů se patrně 
domnívala, že nejbezpečnější je jít 
krást o víkendu. 
To se však přepočítali. Jak uvedl 
strážník MP Bílina, který celý zásah 
koordinoval, hlídka si při pochůzce 
všimla, že ve křoví leží dvě hro-
mady nepoužitých roxorů. Jelikož 
nedaleko místa se nachází firma, 
která roxory používá, bylo hlídce 
ihned jasné, odkud materiál pochá-
zí. Strážníci počkali v úkrytu, zda se 
pachatelé na místo nevrátí. Po chvíli 
se skutečně objevili dva výteční-
ci, kteří přelezli plot firmy a začali 
přes něj přehazovat další roxory. Na 
tento okamžik strážníci čekali. Oba 
pachatelé se sice pokusili o útěk, ale 
strážníkům neunikli. Na místo při-
volaná hlídka Policie ČR si pacha-
tele převzala. 

Podnapilou dívku odvézla záchranka 
K silně podnapilé, teprve patnác-
tileté dívce byla na „Valentýna“ 
v pondělí 14. února přivolána hlídka 
Městské policie Bílina. 
Prvotní oznámení občanů uvádě-
lo, že skupinka mladistvých popí-
jí na jednom z bílinských sídlišť 
alkohol. Když strážníci na místo 
dorazili, našli zde již pouze leží-
cí, silně podnapilou dívku, kterou 
její kamarádi nechali svému osu-
du a z místa utekli. Dívka nebyla 
schopna pohybu, ani verbální ko-
munikace. Strážníci vyhodnotili 
situaci jako přímé ohrožení života 
a okamžitě na místo přivolali rych-
lou záchrannou službu. Zdravot-
níci poté vzhledem k jejímu stavu 
museli dívku převézt k hospitali-
zaci. 
Dle sdělení strážníků, kteří na mís-
tě zasahovali, se případem bude 
zabývat příslušné oddělení odboru 
sociálních věcí Městského úřadu 
v Bílině. Kdo dívce podal alkohol, 
či kde k němu přišla, je předmětem 
dalšího šetření. Pokud se ukáže, že 
jí alkohol podala nebo poskytla jiná 
osoba, může být takové jednání 
kvalifikováno jako trestný čin. 

Starý nábytek k popelnicím nepatří 
Zbavovat se starého nepotřebného 
nábytku tím, že jej odložíte k popel-
nici, se  může nepříjemně prodražit. 
Nyní se o tom s největší pravděpo-
dobností přesvědčí jeden z občanů 
Bíliny. 
Bílinská městská policie řešila 
před časem případ, kdy se přes noc 
u kontejnerového stání na jednom 
z bílinských sídlišť objevilo množ-
ství starého nábytku a dalšího odpa-
du. Že se na takovém sídlišti příliš 
dlouho neutají žádná záležitost, je 
nabíledni. Pro strážníky proto ne-

bylo příliš složité zjistit osobu, která 
odpad na místo přinesla. Jak uvedla 
předsedkyně komise k projedná-
vání přestupků Městského úřadu 
v Bílině, komise bude tento týden 
případ projednávat. V případě, že 
podezřelá osoba bude uznána vin-

nou ze spáchání přestupku, hrozí jí 
udělení sankce až do výše padesáti 
tisíc korun. Nad chováním někte-
rých občanů zůstává rozum stát, ze-
jména z toho důvodu, kdy je obecně 
známo, že v Bílině funguje sběrný 
dvůr, kam občané mohou objemné 
odpady a to i odpady nebezpečné 
ukládat zdarma. 
 
Město Bílina má externí defi brilátor
Město Bílina se zapojilo do celore-
publikového projektu „Dáme srdci 
šanci“. Jedná se o projekt, který 
je zaměřen na možnost poskyt-
nutí laické včasné první pomoci 
v souvislosti se selháním některé 
ze životních funkcí osob. Základ-
ním smyslem projektu je vytvoření 
„bezpečných míst“, která disponují 
automatizovaným externím defibri-
látorem (AED). 
Prvním takovým bezpečným 
místem se v Bílině stala v úterý 
22. února služebna městské policie. 
Strážníci MP prošli několika ško-
leními poskytování první pomoci, 
která byla završena zácvikem pro 
používání defibrilátoru, který pro-

vedl sám manažer projektu AED 
Ing. Petr Schejbal. Jak uvedl ředitel 
Městské policie Bílina Pavel Ryjá-
ček, defibrilátor nebude umístěn na 
služebně MP, nýbrž jej budou mít 
hlídky k dispozici přímo v terénu ve 
služebních vozidlech, čímž se vý-
razně zvýší dostupnost defibrilátoru 
v případě nutnosti jeho použití. De-
fibrilátor,  kterým nyní bílinští stráž-
níci disponují, je plně automatické 
zařízení, které samo vyhodnocuje 
stav postižené osoby a dává obsluze 
pokyny.  
Včasné použití defibrilátoru je 
u srdečních příhod nejdůležitěj-
ším faktorem. Pokud se defibri-
látor použije okamžitě, pravděpo-
dobnost přežití postižené osoby je 
vysoká. S každou minutou, která 
uplyne od srdeční zástavy, však 
pravděpodobnost přežití klesá cca 
o 10%. Pokud není do 10 minut 
po srdeční zástavě poskytnuta 
pomoc, šance na přežití je téměř 
nulová. Jelikož se hlídky MP po-
hybují přímo v terénu, existuje 
reálná šance, že se strážníci k po-
stižené osobě dostanou mnohem 
dříve než profesionální zdravot-
níci. Služební vozidla MP budou 
opatřena nálepkou s mezinárodně 
uznávaným symbolem označují-
cím, že vozidlo je vybaveno defi-
brilátorem. Obdobně bude ozna-
čena i služebna MP. 

Předání defibrilátoru, vpravo ředitel 
MP Pavel Ryjáček; Foto: MP
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Část letošních prací bude hrazena 
ze schváleného rozpočtu. „Budou 
renovovány fasády dvou objektů, 
a to č.p. 87, poslední objekt na vý-
chodní straně (podloubí), a č.p. 20 
a 21 (Základní umělecká škola), kde 
bude dokončena oprava fasády ve 
dvorní části objektu,“ uvedl Tomáš 
Pavel z odboru nemovitostí a inves-

tic. Výběrové řízení na dodavatele 
bylo vypsáno nyní v únoru.
Další část rekonstrukce, na niž bu-
dou uvolněny peníze z rozpočtu 
města, se týká teplofikace – polo-
žení nového potrubí, které povede 
na Pražskou 1 a 2. Na teplofikaci by 
mohly být posléze připojeny další 
objekty po trase i nahoře místo ply-

nových kotelen. Vítaným zdrojem 
financí by byly i sponzorské dary, 
z nichž by se  vyměnilo veškeré 
osvětlení a mobiliář na náměstí.  
Oddělení regionálního rozvoje, jež 
se stará o dotace, zatím nezískalo 
výzvu, do které by mohla být re-
konstrukce Mírového náměstí zahr-
nuta, čímž by oddělení mohlo zažá-

dat o dotaci. Proto z dotací nebudou 
rekonstrukce letos hrazeny. 
Obyvatelé města i návštěvníci 
jistě ocení, že město opravuje jed-
notlivé objekty a buduje tak krů-
ček po krůčku stále hezčí a hezčí 
historické jádro města. Všichni se 
jistě těší na nový vzhled zmiňova-
ných částí. JaK

V Bílině byla v loňském roce 
započata celková rekonstruk-
ce bytů pečovatelského domu. 
V letošním roce budou práce 
pokračovat, a to rekonstruk-
cí dvanácti bytů. „Jedná se 
o celkovou rekonstrukci kaž-
dého bytu, takže se zrenovují 
koupelny, záchody, kuchyňské 
linky, kamna, podlahy, skří-
ně, dveře a další,“ vypočítal 
starosta Josef Horáček. Jed-
notlivé renovace jsou hrazeny 
z rozpočtu, který byl schválen 
pro letošní rok. Celková částka 
je vyčíslena na dva miliony. 

Město již vypsalo výběrové říze-
ní. Loni byly vybrány čtyři fir-
my, mezi něž se práce z důvodu 
urychlení rozdělila. Letos se pod-
le možná bude postupovat stejně, 
záleží na firmách, které se přihlásí 
a které případně přistoupí na nej-
nižší navrženou částku. 

Rekonstrukce bytů bezpochyby 
zkrášlí bydlení a přispěje tak 
současným i budoucím obyvate-
lům pečovatelského domu k ješ-
tě pohodlnějšímu životu. JaK

V pečovatelském domě mají také 
nové výtahy. Foto: Václav Weber

Za co se platí poplatek za psa?

První dvě parkoviště budou vy-
mezena pro 10 aut, parkoviště 
u pošty pro 22 aut a parkoviš-
tě za Chlumem u bloku 1 bude 
dokonce v rozsahu 50 míst. Je 
třeba zdůraznit, že pouze jedno 
parkoviště bude postaveno mís-
to zeleně, a to parkoviště kpt. 
Jaroše – SUNN. Celkový odhad 
nákladů na všechna parkoviště 
činí 3 248 000 korun. Všech-

na parkoviště jsou financována 
z rozpočtu města Bíliny. Jednot-
livé výstavby budou vznikat na 
základě dílčích stavebních po-
volení od dubna do října. 
Výstavba nových parkovacích 
míst je beze sporu významný 
počin, který jistě ocení řada řidi-
čů, kteří večer po práci bezradně 
krouží po sídlišti a nemají kde 
zaparkovat. JaK

Letos pokračuje rekonstrukce Mírového náměstí
Také v letošním roce budou zahájeny rekonstrukční práce v rámci Mírového náměstí. Zrenovována bude část, neboť na celkovou rekon-
strukci město finančně nedosáhne. Už loni proběhla částečná rekonstrukce fasád na jižní straně a byla zrestaurována kašna. V minulosti 
prošel opravou také Mariánský sloup.

V budoucnu zkrášlená bydlení

Kam s autem?
V Bílině budou v letošním roce vybudována hned čtyři nová 
parkoviště. Město vlastní studii s názvem Doprava v klidu 
zpracovanou Ing. Vladimírem Budinským, která navrhuje 
parkoviště pro všechny čtvrtě města Bíliny. První vznikne 
ve čtvrti SUNN naproti lékaři v ulici kpt. Jaroše, druhé vy-
roste v Mírové – Jižní u garáží, třetí za Chlumem u pošty 
a poslední za Chlumem u bloku 1. 

Již delší dobu se zamýšlím nad 
významem tzv. „Poplatku za psa“. 
Netvrdím, že v našem státě nee-
xistuje více „nevysvětlitelných“ 
poplatků a daní, ale tento se mě 
přímo dotýká – proto se dovoluji 
dotázat – za co? Že by byla tak 
drahá „psí“ známka, pro letošní 
rok dokonce ochuzená o krou-
žek, kterým se známka připevňu-
je k obojku. Kroužek chybí, ale 
zastupitelstvo města pro letošní 
rok schválilo navýšení poplatku 
o 100,-Kč. Ptám se již podruhé - 
za co? Tento poplatek je tvrdou 
diskriminací jednoho živočišného 
druhu – psa – nejlepšího přítele 
člověka – oproti dalším doma cho-
vaným mazlíčkům. Ptám se tedy 
potřetí - proč tomuto obdobnému 

poplatku nepodléhají kočky, mor-
čata, papoušci, akvarijní rybičky 
ba i dokonce slepičky na snůšku 
a králíci k nedělnímu obědu? 
Ale dost již negativ. Musím pochvá-
lit odpovědné pracovníky MěÚ, za 
letošní včasné zajištění „psích“ zná-
mek. Dokonce i za nápad nevydává-
ní výše uvedeného připevňovacího 
kroužku - určitě se ušetřila nějaká 
ta koruna. Škoda, že na tento nápad 
nepřišel někdo již dříve. Lituji jen 
občana poprvé přihlašujícího své-
ho psa. Ten prostě musí absolvovat 
ještě cestu do kovomatu nebo do 
výrobny klíčů a zde zakoupit dříve 
vydávaný kroužek. Pochvalu také 
zaslouží dostatečná zásoba sáčků 
na exkrementy přímo v místnosti 
platby poplatku. Ing. Jan Záhoř

Za uklízení…
V prosinci 2010 zastupitelstvo 
města na svém veřejném zasedání 
odhlasovalo vydání obecně závaz-
né vyhlášky (dále jen „OZV“) č. 
18/2010 o místním poplatku ze psů, 
ve které byla zvýšena roční sazba 
o 100 Kč.
Tato OZV č. 18/2010 nahradila 
OZV č. 9/2004, ve které byla nao-
pak původní sazba z 900 Kč snížena 
na 600 Kč. Znamená to, že v obdo-
bí let 2005 - 2010, tedy celých pět 
let se poplatek za psa platil o 300 
Kč méně než v letech předchozích. 
Takto majitel psa uspořil částku 
1.500 Kč.
Předpokládali jsme, že když majite-
lům psů dodáme neomezené množ-
ství sáčků na psí exkrementy, tito 
budou po svých miláčcích uklízet, 
aby nemuselo být zřízeno speciální 
komando na úklid tohoto nadělení.
Nevím kde bydlíte, ale doporučuji 
se projít např. podél travnaté plo-
chy před Zeleným domem naproti 
Severočeským dolům Bílina a bude 
vám zcela jasné, proč se poplatek 
zvýšil. Jestliže chceme, aby naše 
děti mohly běhat po trávě bez něja-

ké té úhony na oblečení či dokonce 
zdraví, musí docházet k častějšímu 
úklidu těchto prostranství. A to něco 
stojí, i když tyto práce vykonávají 
občané vedení na úřadu práce při 
tzv. veřejně prospěšné činnosti nebo 
veřejné službě.
K vašemu dotazu, proč podobnému 
poplatku nepodléhají také některá 
ostatní domácí zvířata mohu od-
povědět pouze, že naši zákonodárci 
se takto rozhodli. Když se však nad 
tím zamyslíte, ani s kočkou, morče-
tem, papouškem nebo králíkem na 
procházky přírodou nechodíte a tím 
nemůže ani dojít k znečištění tráv-
níku, chodníku či komunikace jejich 
exkrementy.
K poznámce o nedostatku kroužků 
při vydávání psích známek bych 
chtěla vysvětlit. Předpokládali 
jsme, že kroužek na připevnění psí 
známky na obojek bude vydáván 
pouze nově se evidujícím psům. 
V předchozích letech každý maji-
tel psa každoročně kroužek dostal 
se známkou, a proto v rámci úspor 
může některý z nich využít i pro dal-
ší období. Blanka Peterová, 

vedoucí finančního odboru
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Silnice I/13, obchvat, nebo průtah

Základem pro práci s toxikomany je filosofie Harm Reduction 
– snižování škod spojených s užíváním OPL (omamných a psy-
chotropních látek). Nejdůležitější službou, kterou uživatelům 
nabízíme, je výměnný program.

Kontrolní činnost Obecního 
živnostenského úřadu Bílina v roce 2010

Jednání se za Bílinu zúčastni-
li starosta města Josef Horáček, 
místostarosta města Bc. Zdeněk 
Rendl., tajemník městského úřadu 
Ing. Ladislav Kvěch, za odbor ži-
votního prostředí Ing. Tomáš Pul-
chart a zastupitel Antonín Majer. 
Za Krajský úřad Ústeckého kraje 
přijeli Ing. Dagmar Hyblerová, Ing. 
Jiří Mareček Csc., Ing. Tomáš Kirb.                                                                                                                                    
Veřejnost a ostatní zástupci byli 
seznámeni s variantami obchva-

tu silnice č.I/13 města Bíliny. 
Posuzovatel při hodnocení vlivů 
záměru Silnice I/13 Bílina – ob-
chvat a průtah dospěl ke stejné-
mu závěru jako hodnotitel, tedy 
že žádná z navrhovaných variant 
nemá významný vliv na z hlediska 
posuzování vlivů na životní pro-
středí. Bylo konstatováno, že lze 
realizovat kteroukoli ze tří navrže-
ných variant obchvatu či průtahu 
silnice I/13 ve městě Bílina, neboť 

v žádné z variant nebyl zjištěn vý-
znamný negativní vliv na sousta-
vu Natura 2000. Veřejnost, různá 
občanská sdružení, představitelé 
města, samospráva i státní správa 
na veřejném projednávání doku-
mentace a posudku navrhli své 
požadavky a připomínky k před-
loženým variantám. Město Bílina 
navrhuje a prosazuje variantu A. 

Ing. Tomáš Pulchart,
vedoucí odboru ŽP

V úterý 22. února 2011 v 15 ho-
din proběhlo ve velké zasedací 
místnosti v budově Městského 
úřadu v Bílině veřejné projed-
nání posudku veřejné projed-
nání dokumentace a posudku. 
EIA – posuzování vlivů na ži-
votní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb. Zpracovatelem 
a oznamovatelem dokumen-
tace byli Ing. Alexandr Mertl 
z Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
EIA SERVIS s.r.o. a RNDr. 
Vojtěch Vyhnálek.

Výměnný program ATK
šetří zdraví i peníze

Prostřednictvím této služby klientům 
měníme čisté injekční sety za použi-
té. Je důležité zdůraznit, že injekční 
sety měníme, nikoli dáváme zadar-
mo! Díky tomu se nám vrací infekční 
materiál, který se dále ekologicky od-
straňuje a tím se i snižuje počet odho-
zených injekčních stříkaček na ulici, 
na dětských hřištích a jiných místech, 
kde se běžně pohybujeme my a naše 
děti. Za období od 1. 1. 2010 do 31. 
12. 2010 terénní pracovníci vyměnili 
s klienty necelých 21 000 použitých 
injekčních setů za čisté. Dokážete 
si představit, jak by vypadaly ulice, 
kdyby tato služba nebyla v Bílině po-
skytována?
Zrušení či omezení této služby by 
ovšem neznamenalo, že by klienti 
přestali užívat OPL, protože by nemě-
li čím. Znamenalo by to pouze to, že 
by si „šlehali“ dál, ale špinavými in-
jekčními sety a často by si je i půjčo-
vali od svých „kamarádů“. Závislosti 
se nedá poroučet, a když musíš, tak 
musíš a je ti jedno jak! To by ovšem 
mělo za následek pouze jedinou věc, 
a to šíření infekčních onemocnění 
typu HIV/AIDS, HCV, HBV, syfilis 

a další (tyto nemoci se šíří prostřed-
nictvím krve, nechráněného pohlav-
ního styku a z matky na plod). Pro 
představu jeden injekční set stojí (in-
jekční stříkačka, dezinfekční čtverec, 
sterilní voda a bavlněná kulička) 7,71 
Kč. Pokud bychom klientovi měni-
li 2 sety denně, tak cena za rok je 2 
814,15 Kč. Pokud by se klient naka-
zil žloutenkou typu C, tak léčba stojí 
250 000 – 500 000 Kč, a pokud by 
se nakazil HIV/AIDS, tak léčba stojí 
750 000 – 1 250 000 Kč ročně. Tím, 
že tuto službu podporujeme, nejen 
šetříme, ale zároveň chráníme nás 
a naše děti před infekčními nemo-
cemi a pohozenými injekčními sety. 
Od experimentu s drogou k drogové 
závislosti je snadná cesta. Z nemoci 
zvané závislost zpět k plnohodnotné-
mu životu to jde již hůře, přesto nás 
neváhejte kontaktovat, pomůžeme 
nalézt cestu vám i vašim blízkým.
Terénní pracovníky Přemka a Tomáše 
označené černou tlapkou ve žlutém 
poli na batohu, zastihnete v pondělí, 
středu a pátek od 12 do 14 hodin v oko-
lí nádraží ČD a pak až do 19 hodin na 
tel. čísle: 728714053. Martin Motl

Městský úřad Bílina, obecní živnos-
tenský úřad vykonává státní správu 
na úseku živností řemeslných, vá-
zaných, koncesovaných a živnosti 
volné. Živnostenské podnikání patří 
u nás mezi nejrozšířenější formu 
podnikání a z toho důvodu je též, 
velmi důležité zajištění kontroly 
nad jeho dodržováním. Obecní 
živnostenský úřad v rámci své kon-
trolní činnosti sleduje, zda a jak jsou 
plněny povinnosti stanovené záko-
nem č. 455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání, ve znění pozděj-
ších předpisů (živnostenský zákon) 
a zvláštní právní předpisy s přímou 
dozorovou činností. 
V roce 2010 byla kontrolní čin-
nost cíleně zaměřena na vybraný 
okruh živností (hostinská činnost, 
obor živnosti volné zastavárenská 
činnost a maloobchod použitým 
zbožím), kde se živnostenský úřad 
zaměřil především u hostinských 
činností na podnikatele bez pro-
vozoven a u zastaváren a projeden 
s použitým zbožím na identifikaci 
účastníka smluvního vztahu dle zá-
kona č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování tero-
rismu, ve znění pozdějších přepisů 
a na identifikaci předmětu smluvní-
ho vztahu. Metodickým pokynem 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
č. 1/2008 bylo nařízeno zintenziv-
nění kontrol těch podnikatelů, kteří 
mají živnostenská oprávnění pro 
činnosti: opravy silničních vozi-
del, klempířství a oprava karosérií 
v souvislosti s problematikou objas-
ňování krádeží motorových vozidel 
v České republice. Kontrolní čin-
nost živnostenského úřadu byla též 
zaměřena na prohlídky provozoven, 
kde dochází ke styku se spotřebite-
li. Předmětem těchto kontrol bylo 
dodržování živnostenského zákona 
v celém jeho rozsahu, zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebite-
le, ve znění pozdějších přepisů a zá-
kona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění pozdějších předpi-
sů v rozsahu kompetencí svěřených 
těmito zákony živnostenskému 
úřadu. Součástí těchto plánovaných 
kontrolních činností byla i společná 
kontrolní činnost s Českou obchod-
ní inspekcí, Inspektorát Ústecký 
a Liberecký. 
Obecní živnostenský úřad v roce 
2010 v rámci zabezpečení dozoro-
vé činnosti a následně ukládání ná-
pravných a sankčních opatření pro-
vedl 101 živnostenských kontrol, 
z toho 40 v obchodních prostorech 
obchodníka. Současně provedl 10 
kontrol zaměřených na dodržování 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů a 8 kontrol zaměřených 
na dodržování zákona č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. celkem 
119 kontrol. Ministerstvo průmys-
lu a obchodu průběžně koordinuje 
provádění kontrolní činnosti ve 
vztahu k zahraničním osobám, evi-
dovaným v živnostenském rejstříku 
živnostenskými úřady. Z celkového 
počtu 119 kontrol bylo provedeno 
12 kontrol u zahraničních  osob. Při 
těchto kontrolách se živnostenský 
úřad kromě standardní kontroly pl-
nění povinností vyplývajících z živ-
nostenského zákona, zaměřuje též 
na dodržování účelu pobytu, za kte-
rým byl povolen na území ČR, ze-
jména pobyt za účelem podnikání. 
Obecní živnostenský úřad provedl 
jednu kontrolu v souvislosti s upo-
zorněním na konání extrémistic-
kých hromadných akcí dle metodic-
ké instrukce Ministerstva průmyslu 
a obchodu č. 3/2005. 
Nejčastější porušení živnostenské-
ho zákona spočívala zejména v neú-
plném označení provozoven slouží-
cích k prodeji zboží nebo poskytová-
ní služeb spotřebitelům, což je důle-
žitá věc z titulu adresnosti v případě 
reklamací. Dále si často podnikatelé 
neplnili oznamovací povinnost, tzn.,

Pokračování na straně 11
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Díky práci pro město lidem po 
6 měsících pobírání příspěvku 
na živobytí neklesá tato dávka 
na úroveň existenčního mini-
ma. Občané v našem městě, 
kteří vykonávají veřejnou služ-
bu v rozsahu 20 hodin v kalen-
dářním měsíci, zůstává částka 
životního minima nezměněna. 
Pokud však občan tuto možnost 
zapojení se do pracovního pro-
cesu nevyužije, je mu dávka na 
živobytí snížena a činí pouze 
částku existenčního minima, tj. 
2020 Kč bez nároku na zvýše-
ní. 
Lidé z veřejné služby města 
Bíliny můžeme potkat v oran-
žových ochranných vestách 
v lokalitě sídliště Za Chlu-
mem, Čapkova – Litoměřická, 
v ulicích Teplická, Studentská, 
ČSLA, Elišky Krásnohorské, 
aj. Rovněž v prostranství gará-
ží u pasovky, pohádkovém lese, 
Bezovce, Chlumském parku – 

vodárna. Tito občané se podílejí 
na údržbě zeleně, čištění města 
(sběr odpadků, psích exkremen-
tů, čištění komunikací a jiných 
veřejných prostranství). Lidé 
z VS musí svou práci vykonávat 
za jakéhokoliv počasí. V letních 
měsících pracovala část těchto 
občanů v Rekreačním a spor-
tovním zařízení (koupaliště Ky-
selka a tenisové kurty). Veřejná 
služba působí též v pečovatel-
ském domě, azylovém domě, 
KC Kaskáda, MŠ Švabinského, 
ZŠ Chlum, ZŠ Aléská. Největ-
ší počet lidí této služby pracuje 
v MTSB. 
Máme za to, že VS je pro měs-
to přínosem, přesto že ne kaž-
dý klient je ochoten a schopen 
odvést práci v požadovaném 
množství a kvalitě. Najdou se 
i tací, kteří nad tímto způsobem 
možného finančního přilepšení 
tzv. ohrnují nos. I když se po-
kusili nastoupit k výkonu VS 

nebylo na ně spolehnutí a nedo-
držovali ujednání ve smlouvě. 
S těmito klienty byla smlouva 
zrušena. I přesto lze říci, že 
občanů, kteří mají zájem o VS 
je poměrně dostatek. Ke kon-
ci roku 2010 máme evidováno 
celkem sto pracovníků, kteří se 
do této služby zapojili a vyko-
návají ji.
Výkon VS se v našem městě 
osvědčil, osoby pobírající pří-
spěvek v hmotné nouzi, nemají 
pocit, že berou sociální dáv-
ky zadarmo. Tímto procesem 
si uvědomují, že si obnovují 
a upevňují pracovní návyky 
a začleňují se do pracovního ko-
lektivu. 
Jaký názor na VS mají bílinští 
občané? Někteří jsou s VS spo-
kojeni, jiní ji kritizují. Stálo by 
však za zvážení, aby si každý 
občan našeho města sáhl do své-
ho svědomí, jak se chová k ži-
votnímu prostředí a zda ulehču-

je pracovníkům VS jejich kaž-
dodenní práci. Domníváme se, 
že někteří občané by se museli 
stydět. Pracovníci VS každý den 
ráno uklízí. Dovolíme se zmínit 
o situaci, kdy ráno určená sku-
pina VS uklízí v okolí nákupní-
ho domu Tesco, kde sbírá nejen 
papírky, ale i obaly od nápojů, 
psí exkrementy, a jiné odpadky, 
které se zde vyskytují. Odpo-
ledne, když projdete kolem to-
hoto obchodního domu, je zde 
opětovný nepořádek jako by se 
neuklízelo.
Co říci závěrem? VS je brána 
jako vhodná pracovní terapie 
pro dlouhodobě nezaměstnané, 
kteří mají problém se umístit na 
současném trhu práce. Proto se 
právem domníváme, že zavede-
ní tohoto institutu má pozitivní 
charakter, jak pro nezaměstna-
né, tak i pro samotné město. 

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Veřejná služba v Bílině
Již druhým rokem v našem městě funguje „veřejná služba“ (VS). Tato služba představuje pomoc  v záležitostech, které jsou v zájmu 
obce. Například se jedná o zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranstvích, pomoc v oblasti 
kulturního rozvoje, sociální péče apod. 

V rámci společného projektu,  
který byl nazván „Ahoj Dubí, 
ahoj Bílino“,  se v únoru před-
stavily zájmové kroužky ZŠ 
Dubí 2  žákům ZŠ Lidická. Jed-
nalo se  v pořadí o druhé společ-
né setkání, protože naše škola 
již před tím navštívila dubské 
žáky se svým programem.

V programech obou škol se před-
stavily divadelní, taneční, pěvec-
ké a dramatické kroužky. Právě 
činnost divadelních kroužků byla 
impulsem pro myšlenku společ-
ného setkání, protože zde  chybí 
možnost srovnání a inspirace. 
A odtud byl již jen krůček k tomu, 
ukázat dětem i vyučujícím, co je 
náplní uměleckých zájmových 
kroužků na partnerských ško-
lách. Bylo na co se dívat. Na ZŠ 
Dubí 2 působí několik pěveckých 
kroužků a uskupení, která jsou re-
publikově  velmi úspěšná. Velký 
ohlas sklidilo vystoupení pěvecké 
skupiny „Bratrstvo sester“, které 
vede paní učitelka Lenka  Krem-
lová. V tanečních  vystoupeních 
se střídaly  romské, orientální 
a moderní tance. Velmi zajímavé  
bylo i představení divadelního 

kroužku s názvem „Taneček přes 
dvě pekla“. Akce měla mimořád-
ný ohlas mezi žáky na obou ško-
lách a velmi pochvalně jí hodnotí 
i učitelé. Je úžasné, jak  se poda-
řilo během dvou společných dnů 
navázat partnerství mezi oběma 
školami a dohodnout další spo-
lečné aktivity, které vznikly ne-
jen z iniciativy učitelů, ale také 
z podnětu samotných žáků, kte-

ří mají o další společná setkání 
velký zájem. Čekají nás zábavné 
a vědomostní soutěže a výlety do 
okolí. Cílem našeho společného 
setkávání bude  podpora volno-
časových aktivit, které jsou na 
obou školách součástí prevence 
nežádoucích jevů,  rozvíjení klí-
čových kompetencí žáků zejména 
v oblasti komunikativní, sociální 
a personální a občanské a také 

podpora poznávání teplického 
regionu. 
Děkuji všem zúčastněným žákům 
i jejich pedagogům za  nádherný 
program, který  představili a ze-
jména za úžasnou a podnětnou 
atmosféru, která byla na obou 
školách a která se stala impulsem 
pro společný dlouhodobý projekt.  
Brzy ahoj v Dubí a v Bílině.

Mgr. Marie Sechovcová

Pěvecké uskupení 
ZŠ Dubí 2 

– Bratrstvo sester

Žáci  ZŠ Dubí 2  se představili na ZŠ Lidická
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Na sklonku loňského roku se 
děti z MŠ Čapkova zapojily do 
soutěže o výtvor nejoriginál-
nějšího „KIRIBOTA“.

Soutěž vyhlásil výrobce sýrů KIRI 
a jejím cílem bylo vytvořit z krabi-
ček od produktů této značky robota 
podle své fantazie a dát mu jméno.
Za pomoci rodičů se podařilo shro-
máždit spoustu krabiček a obalů 
a pak už pracovala dětská tvořivost,-
fantazie a zručnost.Výrobek s ná-
zvem „Souhvězdí Kiribota“ jsme  
poté odeslali do soutěže.Odborná 
porota vyhodnotila pět nejlepších 
výtvorů z celkového počtu zhruba  
sedmset  kiribotů a ačkoliv jsme se 
do výherní pětice nedostali,obdrželi 
jsme za snahu alespoň poděkování 
od firmy KIRI a jako odměnu balí-
ček samolepek.
Děti práce na výrobku velice bavila 
a osvojily si heslo,že není vždy dů-
ležité vyhrát,ale zúčastnit se! LQV

Dalším z učitelů působících na 
bílinské ZUŠ je Petra Běláčo-
vá, která vede taneční obor. 
Také ona se o svém učení a žá-
cích rozpovídala v Bílinském 
zpravodaji.

Kolik v současnosti učíte dětí?
V současné době taneční obor na-
vštěvuje 55 žáků v rozmezí od 5 do 
20 let z toho 6 chlapců. Žáci jsou 
rozděleni do 6 skupin. Podle věku 
se také liší metody výuky.

S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?
V tanečním oboru se děti naučí nej-
různější druhy tanců, jako je taneční 
průprava, klasická taneční technika, 
současný tanec, lidový a historický 
tanec, ale také taneční praxe. Žáci 
jsou  v naší škole pravidelně kla-

sifikováni  a za studium dostávají 
vysvědčení. Nedílnou součástí jsou 
nejrůznější vystoupení, soutěže a ta-
neční koncerty pořádané pro rodiče 
a všechny příznivce každý půl rok. 
Mou velkou snahou je, aby děti 
tančily s láskou, ale zároveň se co 
nejvíce seznámily se svým tělem 
a naučili se ho  správně používat. 

Snažím se je vést k vzájemné tole-
ranci, aby vnímali jeden druhého, 
jak vystupovat na veřejnosti, ale 
hlavně navzájem si pomáhat a spo-
lečnými silami se snažit dosáhnout 
co nejlepšího výkonu. A když se 
spojí talent a píle, mají naše děti 
otevřené dveře do tanečního umění 
a mohou zahájit studium na taneč-

ní konzervatoři, jako již tomu bylo 
v minulých letech. Čeká je celá 
řada příležitostí od konkurzů, až po 
nejrůznější možnosti profesionální-
ho angažmá, nebo si prostě jen tak 
kdykoli pro radost zatančit. To už, 
ale záleží na každém jednotlivci, jak 
dokáže svůj talent  v dnešním pest-
robarevném světě využít.

Máte nějakou osvědčenou metodu 
nebo aktivitu, kterou jste děti vždy 
stoprocentně zaujala?
Děti vždy moc baví výuka formou 
hry, protože je to jejich přirozenost 
při které se vyvíjí, zdokonalují a for-
muje se jejich osobnost.

Co se vám na této práci nejvíce líbí?
Když vidím, že děti tančí rády 
a mají ze své píle a z toho co se na-
učili radost.

Učitelé ZUŠ aneb Krátké rozhovory o jejich práci

MŠ Čapkova soutěžila s KIRI

Zleva: Pavel Vetešník, Ing. Ladislav Kvěch, Jiří Kubač, Oskar Böhm, Julinka Hammanová, Bc. Zdeněk Rendl, 
Vlasta Balherová, Blanka Levá, Adolf Krimmer, Alžběta Fialová, Michal Mlej. Foto: Kateřina Žofková

V pondělí 21.února proběhl 
v Klubu důchodců 1 slavnostní 
den. Svá významná životní ju-
bilea zde společně oslavilo hned 
sedm členů klubu. Oslavy se zú-
častnilo více než sto gratulantů 
z řad členů klubu a hostů.  Přání 
pevného zdraví a štěstí připojili 
i místostarosta Bc. Zdeněk Rendl, 
zastupitel pověřený řízením KC 
Kaskáda Michal Mlej a tajemník 
MěÚ Ing. Ladislav Kvěch, kteří 
ke svému přání přidali i věcný dar 
v podobě nového televizoru.
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http://jogaschuldes.webnode.cz/

tel. 604 258 133
JARNÍ KURZ

 HUBNUTÍ
INZERCE 0211/BZ

U tohoto typu pořadu byla na 
prvním místě spolupráce a vzá-
jemná zábava dětí se svými pří-
tomnými rodiči či příbuznými 
a tak není divu, že na parketu 
pod pódiem stavěly stany týmy 
sestavené z dětí a dospělých, 
tančili výukové tance na dětské 

skladby maminky i tatínkové, 
rovněž zpívali písničky a spo-
lečně tahali řepu podle známé 
pohádky. A to vše v příslušných 
maskách. Společně kreslili na 
kartony a vybarvovali omalo-
vánky časopisů Sluníčka a Ma-
teřídoušky, které byly také od-

měnou pro každé přítomné dítě.
Kromě toho děti byly odměněny 
za soutěže keramickými pohád-
kovými magnetky, které si rovněž 
mohly vybarvit nebo zvířátky, 
zhotovenými z nafukovacích ba-
lónků.
V programu se představili se svý-

mi neuvěřitelnými kouzly kouzel-
níci, Květinový král a mistr nafu-
kovacích balónků.
Sálem se nesla pohoda a rozdo-
váděná atmosféra, která vyústila 
v pěknou diskotéku pro nejmenší, 
kde však opět nechyběli rodiče.

Petra Zaťková

Fotografiemi si připomeňme zdařilou akci v Kulturním domě Fontána
z neděle 13. února pod názvem

KOUZELNÁ POHÁDKOVÁ ŠKOLKA, 
první rodinný interaktivní pořad pro děti a rodiče s vlastní tvůrčí dílničkou

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Jednou za 14 dní naši „ Velká-
ni“ navštěvují městský Dům 
dětí a mládeže, aby se naučili 
správně pracovat s počítačem 
a zároveň s jeho pomocí se 
zábavnou formou připravili 
k zápisu do 1. třídy ZŠ.

S klubíčkem pro MŠ, jak se nazý-
vá tento kroužek, se učí používat 
vý uko vé programy jako je Dětský 
koutek, Chytré dítě, Těšíme se do 
školy.
Naši předškoláci při tom využí-
vají postupy jako je přiřazování, 

uspořádávání, třídění, odhad a po-
zorování.
Poznávají např. jednoduché ob-
razce, znakové systémy – čísli-
ce, písmena, symboly, značky, 
piktografy. Procvičují si barvy, 
geometrické tvary. Rozvíjí si zra-
kové, sluchové vnímání a logické 
myšlení.
Zároveň mají možnost zpětnou 
vazbou posoudit vlastní pokrok 
a ohodnotit výsledky svého učení.
Velmi se do DDM těší a učení touto 
formou je baví. No posuďte sami.

Andrea Podolská, MŠ Síbova

MŠ Síbova: Učíme se s počítačem
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

10. březen – 9:30
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE
Pěvecká část známého cyklu 
soutěží. Soutěž pro předem 
přihlášené děti ze školských 

zařízení.

17. březen – 19:00
ODCHÁZENÍ
Václav Havel

Divadelní spolek Krupka
Hra zobrazuje výměnu jedné 

politické garnitury a její 
nahrazení novou, mnohem 

agresivnější. Přitom obě 
uskupení užívají stejné 

politické pojmy aniž věnují 
pozornost jejich naplnění

a realizaci. Hra je plná 
podobenství a sarkasmů. 
Morální selhání hlavního 

hrdiny v politické rovině je 
posíleno i ztroskotáním jeho 
milostného vztahu. Obecná 

platnost příběhu hry je
demonstrována přímými 

odkazy ke slavné hře 
A. P. Čechova Višňový sad.

Vstupné: 50 Kč; 
abonenti zdarma

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
4. březen – 20:00

PLES DOMU DĚTÍ 
A MLÁDEŽE BÍLINA

11. březen – 20:00
DIVADELNÍ PLES

Hraje skupina Ventilky 
a pumpičky

Vstupné bez masky 100 Kč, 
s maskou 70 Kč

12. březen – 20:00
TOXIQUE A JUICE FREAK

Koncert k akci 
„VLAJKA PRO TIBET“. 

Pořádá Kulturní centrum 
Kaskáda Bílina ve spolupráci 

s Lungta, o. s. 
Vstupné:

V předprodeji: 120 Kč
Na místě: 150 Kč

KINO HVĚZDA
4. – 5. březen – 19:00
FOTŘI JSOU LOTŘI
10. březen – 17:00

GULLIVEROVY CESTY
10. březen – 19:00

AMERIČAN
11. – 12. březen – 19:00

ZÁMĚNA
12. březen – 15:00

KRAKONOŠOVY POHÁDKY
15. březen – 19:00

PROJEKT 100 – DALŠÍ ROK
16. březen – 19:00

PROJEKT 100 – VELKÁ LÁSKA

15. březen – 20. březen 2011
FILMOVÝ FESTIVAL – PROJEKT 100

Podstatou Projektu 100 je distribuce mimořádně kvalitních a oceňovaných filmů formou putovní pře-
hlídky ve vybraných kinech a v limitovaném termínu. Akce se koná již od roku 1995, k jejím hlavním cí-
lům patří pravidelné uvádění kolekce oceňovaných filmů do české distribuce (především pro obohacení 
filmové nabídky českých i slovenských artových kin a filmových klubů), udržení a prohlubování tradice 
tzv. putovních filmových festivalů (putovní přehlídka Projekt 100 podpořila vznik obdobných projektů). 
Pořadá Asociace českých filmových klubů a Kulturní centrum Kaskáda v Bílině.

Úterý 15. březen
19.00 hodin

DALŠÍ ROK
Další film anglického „antro-
pologa s kamerou“ přináší více 
než dvouhodinový výlet do 
jedné domácnosti během čtvera 
ročních období. Opona lákavě 
voyeurského divadla lidskosti 
se zvedá.
Vstupné: 60,-Kč 
české titulky 
129 minut

Středa 16. březen
19.00 hodin

VELKÁ LÁSKA
Pierre Étaix natočil komedii 
o plachém dobyvateli, který si 
užívá nevěru jen ve svých snech. 
Melancholická klauniáda zakot-
vila mezi díly Jacquese Tatiho 
a Luise Buñuela.
Vstupné: 60,- Kč 
české titulky 
87 minut

Čtvrtek 17. březen
19.00 hodin

DRUHÁ STRANA MINCE
Černá komedie Druhá strana 
mince je nejzdařilejší polskou 
filmovou produkcí posledního 
desetiletí. Hraný debut doku-
mentaristy Boryse Lankosze 
překvapil řemeslnou a drama-
turgickou precizností stejně jako 
skvělým hereckým obsazením. 
Vstupné: 60,- Kč 
české titulky 
96 minut

Pátek 18. březen 
19.00 hodin

PUŠKVOREC
Po historické fresce Katyň, 
splácející režisérův osobní 
dluh otci i dalším obětem sta-
linského masakru polských 
důstojníků, chtěl Wajda nato-
čit komorní film, inspirovaný 
Iwaszkiewiczovou povídkou. 
Pod tlakem skutečnosti však 
vzniklo dílo, jehož tématem je 
smrt.
Vstupné: 60,- Kč  
české titulky 
85 minut

Sobota 19. březen
19.00 hodin

EROTIKON
Zlo, láska, nenávist, vášeň a smy-
slnost ve snímku režiséra, který 
vyvedl český němý film z temnot 
neumětelství a provinčnosti na 
světové výsluní. Bohužel až na 
samém prahu zvukové éry a pou-
ze formou, nikoliv obsahem.
Vstupné: 60,- Kč 
české titulky 
85 minut

Neděle 20. březen
19.00 hodin

DOBRÉ SRDCE
Protagonisty snímků islandského 
režiséra Dagura Káriho bývají osa-
mělí běžci, kteří se svými životní-
mi postoji vymykají většinové spo-
lečnosti. Nejinak tomu je v případě 
jeho nového filmu Dobré srdce.
Vstupné: 70,- Kč 
české titulky 
99 minut

Koncert pianisty Ravena
Kulturní Centrum Kaskáda v Bílině zve všechny pří-
znivce folkových písniček na koncert zpěváka, skla-
datele, textaře, hráče na klávesové nástroje, kytaru 
a akordeon, působícího rovněž jako hudebního režiséra 
a člena skupiny NEŘEŽ, pianisty RAVENA. Zpěvák 
RAVEN vystoupí ve výstavní síni U Kostela v Bílině, 
v úterý 15. března od 19,00 hodin. Vstupné na koncert 
je v předprode-
ji 80,-Kč a na 
místě 100,-Kč. 
Tento výjmeč-
ný folkový tex-
tař účinkoval 
na Belinensis 
2008 .Nenechte 
si ujít tento výj-
mečný koncert.

Více o chystaném koncertu
a předprodej na stránkách 

www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz  
417 810 985
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Kulturní dům Fontána, Bílina
sobota 12. března 2011 od 20.00

vstupné 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě
předprodej v infocentru na Mírovém náměstí

info@kckaskada.cz, 417 810 985

93. března 2011

Ve dnech 14. února až 20. února 
2011 proběhl festival Expediční 
kamera v Digitálním kině. Program 
festivalu byl zahájen v pondělí 14. 

února jednašedesátiminutovým 
pohledem do Mongolska – ve stí-
nu Čingischána. V úterý se diváci 
seznámili s drsným životem v in-

donéské vesnici, kde domorodci 
loví velryby pomocí bambusových 
harpun, představený pod názvem 
Poslední lovci.  Středeční program 
naplnily tři expedice, jež vypráví tři 
lidé, pod názvem Ztracený horizont. 
Ve čtvrtek jsme mohli zhlédnout 
dokument o mladém horolezci, kte-
rý hazarduje se svým životem, když 
zdolává stěny bez lana. Asijská řeka 
Brahmaputra byla představena ve 
stejnojmenném filmu o první české 
expedici, které se podařilo pronik-
nout k začátku sjezdu řeky, který je 

pro turisty nepřístupný. Páteční den 
naplnilo několik filmů z expedic po 
vodě i po skalách. V sobotu od 19 
hodin probíhala beseda o skialpi-
nismu v Íránu, kterou vedl Jan Pala. 
Během besedy byl promítnut tři-
cetiminutový dokument o výpravě 
na jedny z nejvyšších hor v Íránu. 
V neděli byl zopakován pondělní 
program. 
Návštěvníci tak mohli zhlédnout 
jedinečnou ukázku z netradičních, 
ale velice zajímavých, přínosných 
a exotických cest. JaK

Festival bude zahájen 28. března 
v 18 hodin v Městském divadle, 
kde bude promítnut hořce zábav-
ný snímek o předvolební kam-
pani počesku Koho budete volit, 
pozemšťané? a hlavním chodem 
bude drsně autentický film ze zlo-
čineckého prostředí současného 
Ruska Zloději podle zákona. Hos-
tem tohoto večera bude bývalý 
zpravodaj České televize v Rusku 
a Čečně, dnes senátor Jaromír Ště-
tina, o žaludky zúčastněných se 
postarají dobří lidé z občanského 
sdružení Fokus Ústí nad Labem, 
kteří také nabídnou hračky ze své 
chráněné dílny. 
Další dvě projekce, 30. břez-
na a 1. dubna, nabídnou jednak 
pohled na fungování humanitár-
ní operace Haiti – zemětřesení 
zblízka, kam jsme pozvali jed-
noho z těch, kteří se této mise 

účastnili a také pohled do záku-
lisí čínského ekonomického zá-
zraku a jeho dopadech na životní 
prostředí Poručíme větru, dešti. 
Pro obě projekce chystáme ne-
tradiční a běžně nepřístupná 
místa v centru města, nechejte 
se překvapit. 
Protože Jeden svět v Bílině letos 
slaví páté narozeniny, připravili 
jsme pro něj a jeho diváky na 
závěr oslavu, kterou spustí 2. 
dubna opět v 18 hodin v KD 
Fontána film Na stupních vítězů 
o skupině seniorů chystajících 
se na Olympiádu. Užasnete, 
co je možné na hranici stovky 
dokázat! Na stejnou notu je la-
děno i vystoupení skupiny dříve 
narozených mažoretek z Mostu, 
symbiózu staršího a mladšího 
pak stvrdí hudebníci ze souborů 
Vypsaná fiXa, Del Moe a Kurva 

od vedle, pro nespavce nakonec 
zahrají Saigon project DJ´s.
Nedílnou součástí festivalu bu-
dou opět i školní projekce, které 
navštěvují žáci všech místních 
škol, pozvány byly i střední 
školy z Mostu a Teplic. Tato 
promítání proběhnou od pondělí 

do pátku v Městském divadle. 
Více informací a novinky na-
leznete na www.facebook.com 
v sekci Člověk v tísni Bílina, 
na stránkách jedensvet.cz/2011 
a v příštím Zpravodaji. Těšte se, 
my už se těšíme teď.

Jaroslav Talácko

Festival Expediční kamera

Jeden svět popáté v Bílině
Toto jaro opět rozkvetou jabloně, přiletí vlašťovky a pro-
běhne festival dokumentárních filmů o lidských právech Je-
den svět 2011, pořádaný místní pobočkou organizace Člověk 
v tísni ve spolupráci s KC Kaskáda a pod záštitou starosty 
města pana Josefa Horáčka, tentokrát pod heslem Vaše ener-
gie je potřeba jinde, jehož smysl lépe vynikne v kombinaci 
se spotem, který je ke shlédnutí například na youtube.com. 
Pro letošní rok jsme připravili čtyři projekce, přičemž naším 
interním mottem bylo „taky trochu pobavit.“

Dne 6. 3. vzpomeneme třetí 
výročí, kdy nás opustila
Albína Mutlová 
S láskou vzpomínají
synové s rodinami

VzpomínkaPřání k narozeninám
11. 3. 2011 oslaví naše milovaná maminka

Helena Solarová
79. narozeniny
Milá maminko,
přejeme Ti z celého srdce
Vše nejlepší, hodně
štěstíčka, zdravíčka, lásky.
Přejí dcery Stáňa, Helena, 
Eva, Hana, Míra
vnoučata a pravnoučata
Máme Tě moc rádi
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Schválila:
■ Navýšení rozpočtu z Pro-
gramu podpory společenských 
a zájmových organizací ZŠ Za 
Chlumem ve výši 15.000 Kč na 
školní akce, DDM Bílina ve výši 
10.000 Kč na Podkrušnohorké 
setkání Baltíků a dále uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory společen-
ských a zájmových organizací 
mezi městem Bílina a TJ zdra-
votně postižených Nola Teplice 
na MČR v atletice pro handica-
pované sportovce v červnu 2011 
ve výši 21.000 Kč a uzavření 
smlouvy mezi městem Bílina 
a Bílinskou přírodovědnou spo-
lečností, o. s., na přípravu turis-
tického oddílu Bílinské sojky na 
soutěže ve výši 30.000 Kč, dle 
návrhu komise pro školství, kul-
turu a sport. 
■ Přijetí peněžního daru pro 
Klub důchodců I. ve výši 5.000 
Kč od Mgr. Anny Spáčilové 
a přijetí peněžního daru pro 
Klub důchodců II. ve výši 5.000 
Kč od Mgr. Moniky Peterkové. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace z Programu podpo-
ry kultury a literární fond mezi 

městem Bílina a Městským pě-
veckým souborem SCHOLA 
VIVA Bilinensis ve výši 10.000 
Kč, mezi městem Bílina a hu-
dební skupinou GROCK ve výši 
15.000 Kč, mezi městem Bíli-
na a Bílinskou přírodovědnou 
společností ve výši 35.000 Kč 
a mezi městem Bílina a sdruže-
ním Pure music ve výši 20.000 
Kč. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
a Regionálním muzeem v Tepli-
cích, příspěvková organizace ve 
výši 20.000 Kč na katalog vý-
stavy „Ve znamení Viléma Tel-
la, Střelecké spolky na Teplicku 
a jejich terče“. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
a Klubem rybolovné techniky 
Bílina ve výši 30.000 Kč na 
uspořádání soutěží v rybolovné 
technice v roce 2011. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
a Shotokan karate-do Masopust 
Bílina výši 30.000 Kč na 1. kolo 
Národního poháru JKA dorostu, 
juniorů a seniorů 12.3.2011 a na 
Přátelský pohár mládeže dne 

19.3.2011. 
■ Rozdělení grantů z Programu 
podpory sportu – Grant na tre-
néra sportovní organizace a uza-
vření smluv o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a AVZO od-
díl bikrosu BMX ve výši 24.000 
Kč, mezi městem Bílina a Klu-
bem rybolovné techniky Bílina 
ve výši 48.000 Kč a mezi měs-
tem Bílina 
a Velosport 
teamem ve 
výši 24.000 
Kč. 
■ Prove-
dení oprav 
c h o d n í k ů 
a komuni-
kací  dle 
p ř e d l o ž e -
ného plánu 
odboru inves-
tic na r. 2011 
s tím, že budou 
postupně vypsána 
výběrová řízení na 
jednotlivé akce
■ Ukončení nájemní smlou-
vy s paní Janou Kovaříkovou 
z pronájmu nebytových prostor 
v I NP, Břežánská 49 – prodej-
na textilního zboží, dohodou 
k datu 31.03.2011. Nebytový 
prostor bude zveřejněn k další-
mu pronájmu za cenu dle Směr-
nice MěÚ.
■ Řádnou účetní závěrku a roz-
dělení zisku za rok 2010 společ-
nosti Rekreační a sportovní za-
řízení Bílina, s. r. o., a předklá-
dá tento materiál zastupitelstvu 
města na vědomí.

Neschválila:
■ Uzavření nájemní smlouvy na 
nebytový prostor v I. NP Míro-
vé náměstí 87 s tím, že záměr 
pronájmu nebytového prostoru 
bude znovu zveřejněn.

Rozhodla:
■ Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – Pra-
vidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina na akci:
• „Autobusová doprava – zájez-
dy v roce 2011“.
• „Výměna oken v DDM – Bí-
lina“.

Pověřila:
■ Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph. 
D., člena rady města, koordinací 
programových naplňování cílů 

a opatřeních určených v rámci 
lokálního partnerství s Agentu-
rou pro sociální začleňování ve 
spolupráci s lokálním konzul-
tantem Agentury pro sociální 
začleňování a příslušnými od-
bory Městského úřadu Bílina. 

Vzala na vědomí:
■ Zápis ze zasedání sociálně 

z d r a v o t n í 
komise z 9. 
2. , včetně 
plánu zase-
dání, zápis 
komise pro 
š k o l s t v í , 
k u l t u r u 
a sport ze 
7. 2.  a zá-
pis z komi-
se pro ob-

chvat, která 
se uskutečnila 

9. 2. 2011.
■ Informace tý-

kající se spolupráce 
města Bílina s Agenturou 

pro sociální začleňování v rom-
ských lokalitách.
■ Informaci tajemníka městské-
ho úřadu o zřízení pracoviště 
krizového řízení. 
■ Dopis společnosti ČBS SE-
VER, s. r. o., Sulejovice, týka-
jící se ostrahy areálu lázní Bí-
lina Kyselka a areálu bývalých 
kasáren. 
■ Informaci starosty města 
o zřízení Bezpečnostní rady 
obce s rozšířenou působností 
Bílina, včetně jmenování členů 
této rady.
■ Rozpis zájezdů pro občany 
města Bíliny v roce 2011 včetně 
navrhované ceny jízdného.
■ Odstoupení pana Martina Liš-
ky z funkce člena dozorčí rady 
společnosti Hornická nemocni-
ce s poliklinikou Bílina, s. r. o. 
■ Informaci místostarosty měs-
ta ohledně jednání s ředitelem 
regionální pobočky Vltava-La-
be-Press týkající se vydávání 
Bílinského zpravodaje. 
■ Informaci starosty města 
o jednání se společností ROSS 
Holding, a. s. – zájemce o koupi 
pivovaru.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

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

Rada města Bíliny na své 4. schůzi konané 23. 2. 2011 mimo jiné:

postupně vypsána 
9. 2. 2011.

■ Informace tý-
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Projekt je rozčleněn na osm díl-
čích koncertů. Tři večerní před-
stavení se uskuteční v divadle 
v měsících březen, září a lis-
topad. V těchto samých termí-
nech se v dopoledních hodinách 
uskuteční koncerty výchovné, 
určené především bílinským 
školám, přičemž repertoár bude 
vždy totožný s koncerty večer-
ními určenými pro širokou ve-
řejnost. Sedmou akci projektu 
bude koncert s názvem Carmi-
na Burana v Letním amfiteátru, 
který bude stěžejní akcí letoš-
ního roku. Poslední osmou akcí 
bude opět v době vánočních 
svátků Rybova mše v kostele 
sv. Petra a Pavla, která se v loň-
ském roce setkala s neočekáva-
ným zájmem.
První koncert se uskuteční v pá-
tek 25. března 2011 od 19. hodin 
v Městském divadle a ponese 
podtitul názvu „Láska – nená-
vist – krása“. Repertoár bude 
složen z děl autorů W. A. Mo-
zarta, G. Bizeta, M. Falla, G. 
Gerschwina, S. Prokofjeva, M. 
Ravela a L. Bernsteina. Zářijový 
koncert se uskuteční u příleži-
tosti státního svátku Dne české 
státnosti a repertoár bude složen 
výhradně z děl českých autorů.

Carmina Burana
Stěžejní akcí projektu, zároveň také 
letošního roku bude již zmiňovaný 
koncert Carmina Burana, který se 
uskuteční dne 27. srpna v Letním 
amfiteátru. Složení tělesa, které 
koncert odehraje, bude čítat na 
250 hráčů. Koncert bude doplněn 
kvalitním osvětlením a ozvučením 
a také pyrotechnikou.
Předprodej na tuto akci bude za-
hájen v průběhu měsíce března, 
přičemž první vstupenky budou 
k dostání za 300,- Kč.
Carmina Burana je soubor středo-
věkých náboženských, satirických, 
moralistických, milostných, pijác-
kých aj. básní a písní, pocházející 
z 11.-13. století, sepsaný kolem 
roku 1230. Básně známe z ruko-
pisu nalezeného v benediktinském 
klášteře v Benediktbeuern, v malé 
vesnici, ležící na úpatí bavorských 
Alp. Rukopis je nyní uložen ve 
Státní bavorské knihovně. Text byl 
mnohokrát zhudebněn, nejznámější 
je bezesporu zhudebnění od Carla 
Orffa z roku 1937, který použil 24 
básní. Toto nastudování bude také 
představeno bílinskému publiku. 

Festivalový symfonický 
orchestr města Bíliny

Toto těleso v současné době 

vzniká za účelem uskutečnění 
koncertů v rámci projektu „Rok 
klasiky v Bílině“ a koncertovat 
pod tímto názvem bude výhradně 
v Bílině. Těleso nebude mít svou 
právní subjektivitu, bude ustano-
veno pouze vždy k dotyčné akci 
a po organizační stránce ho bude 
zajišťovat Umělecká agentura 
Jakuba Fischera, po stránce umě-
lecké pak dirigent Jiří Knotte. 
Počet hráčů se bude vždy lišit. 
Při koncertech v divadle bude 
vystupovat v rozmezí od 30 do 
50 hudebníků, při koncertu Car-
mina Burana bude těleso 250 ti 
členné. 
Festivalový symfonický orchestr 
města Bíliny budou tvořit převážně 
profesionální hráči z Severočeské 
filharmonie Teplice a Severočes-
kého divadla opery a baletu v Ústí 
nad Labem. Do tělesa bude také 
zapojeno několik studentů teplické 
konzervatoře. Michal Mlej

Rok klasiky v Bílině
Projekt „Rok klasiky v Bílině“ je celoroční hudební projekt zamě-
řený na klasickou hudbu, který za finanční podpory města Bíliny, 
Severočeských dolů a.s. a Nadace Život umělce pořádá Kulturní 
centrum Kaskáda ve spolupráci s Uměleckou agenturou Jakuba Fis-
chera. Všechny dílčí akce se uskuteční za území města Bíliny, v Měst-
ském divadle, v Letním amfiteátru a kostele sv. Petra a Pavla.

O erotický 
ples byl 

opět zájem
Erotický ples našel i letos své 
příznivce. V pátek 14. ledna 
se na něj přišlo podívat na 
370 lidí. A dobře se bavili. 
Připravena pro ně byla ero-
tická tombola, travesti show 
s Madonou, pánský i dámský 
strip, erotická tanečnice s ha-
dem a další věci. K tanci a do-
kreslení zábavy hrála skupina 
Ventilky a pumpičky.

Dokončení ze strany 4 
že neoznamovali změny týkající se je-
jich podnikání (např. neoznámení zahá-
jení – ukončení činnosti v provozovně, 
neohlášení změn ve statutárních orgánech 
společnosti, změn sídla společnosti a jiné). 
Ve 41 případech bylo zaznamenáno poruše-
ní právních předpisů. V případě, že živnos-
tenský úřad při své kontrolní činnosti zjistil 
porušení právních přepisů uložil sankci 
v blokovém řízení nebo ve správním řízení. 
V blokovém řízení bylo uloženo 41 pokut 
v celkové výši 7 700 Kč a ve správním řízení 
7 pokut v celkové výši 46 000 Kč. Kontrol-
ní zjištění byla v 5 případech signalizována 
finančnímu úřadu, v 5 případech příslušné 
okresní správě sociálního zabezpečení, v 6 
přídech krajskému soudu - obchodnímu rejs-
tříku a ve dvou případech jinému živnosten-
skému úřadu.
Město Bílina pověřilo zdejší živnostenský 
úřad k provádění cenových kontrol dle záko-

na č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů v územím obvodu města Bí-
liny a k projednávání přestupků dle § 24, § 30 
a § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 
byly provedeny 2 cenové kontroly zaměře-
né na nesprávné označování zboží cenami 
a nebylo zjištěno žádné porušení.  Kontrolní 
pracovnice projednaly 6 přestupků na úseku 
ochrany před alkoholismem a jinými toxiko-
mániemi dle přestupkového zákona a uložil 
jednu sankci ve výši 1 000 Kč.
 Na obecním živnostenském úřadu je zřízena 
spotřebitelská poradna SOS, která umožňu-
je spotřebitelům operativně konzultovat své 
problémy. Pracovnice na  úseku kontroly po-
skytli v roce 2010 cca 25 občanům základní 
informace o právech spotřebitelů, reklamač-
ním řízení, délce záruční doby, lhůtě k vyří-
zení reklamace, či podmínkách odstoupení 
od kupní smlouvy.
Radka Markowiczová, pracovník kontroly I.

Kontrolní činnost Obecního živnostenského 
úřadu Bílina v roce 2010

Výlet do země sněhu a ledu
V prvním únorovém týdnu se 2. třída MŠ Síbova pro-
měnila v zemi věčného ledu a sněhu.
Děti podnikaly výpravy do světa za polárním kruhem, 
kde se formou hry seznamovaly se způsobem života Es-
kymáků a polárních zvířat. Týden života na místě věč-
ného sněhu a ledu děti velice nadchl, samy přinášely 
hračky a věci vhodné k danému tématu.
Se svým novým obydlím – iglú – se loučily s příslibem 
nových výprav do nepoznaných zemí.

Nikola Jandová, MŠ Síbova
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V sobotu  19. 2. 2011 se premiéro-
vě zúčastnili mladí sokolíci flor-
balového turnaje v Děčíně, který 
pořádal místní Dům dětí a mlá-
deže v Základní škole Vojanova. 
Sokolíci se byli o body a branky 
v tomto složení:  Láďa Beneš, 
Adam Habáň , Jirka Klíma, Pavel 
Lukášek, Patrik Netáhlo, Daniel 
Pícha a v brance vše jistil Karel 
Čáp. Naši sokolíci sehráli celkem 
tři zápasy s těžkými soupe-
ři. Turnaj se hrál systémem 
5+1 v čase 2 x 7 minut na 
zápas.
V prvním zápase nastoupili 
proti největšímu favoritovi 
celého turnaje, týmu domácích 
ze ZŠ Vojanova. Zápas byl od za-
čátku vyrovnaný a na sokolících 
byla vidět nervozita, vždyť to byl 
jejich vůbec první zápas. Ale i tak 
dali do zápasu vše a bojovali. Po 
poločase vedli Sokolíci dokonce 
2:1, po přestávce se však dopus-
tili několika chyb, způsobených 
jejich nezkušeností a i když 
dali do zapásu vše, nakonec 
prohráli s favoritem 4:2.
Do druhého zápasu nastou-
pili Sokolíci proti pořádají-

címu oddílu DDM Děčín, zápas 
byl opět vyrovnaný a Sokolíkům 
se povedlo vsřelit první bran-
ku, ta však padla až po uplynutí 
času první poločasu, tak nebyla 
rozhodčím uznána. Nicméně to 
neubralo Sokolíkům elán do dru-
hého poločasu. V tom byl zápas 
opět vyrovnaný, hra se přelévala 
z jedné strany na druhou. Soupe-

řovi se podařilo vstřelil 
branku a i když na 

konci Sokolíci 

sevřeli soupeře na jejich 
polovině, nepodařilo se 
jim vstřelit potřebnou 
branku a zápas nakonec 
prohráli neštastně 0:1.
Třetím soupeřem v tur-
naji byl tým ze ZŠ Be-
nešov nad Ploučnicí. Do 
tohoto zápasu se Sokolí-
ci potřebně vyhecovali 
a od začátku bylo jasné, 
kdo je pánem zápasu. 
Sokolíci postupně sou-
peři nasázeli 4 branky 
a vše vzadu jistil bez-

chybný brankář. Proto nakonec 
zcela zasloužené zvítězili 4:0.
V celkovém pořadí skončili So-
kolíci na krásném 3. místě a proto 
po zásluze získali pohár a diplom. 
Nebýt neštastných proher způso-
bených jejich nezkušeností mohli 
dopadnout ještě lépe. Pokud na 
sobě budou nadále pracovat jako 
doposud, můžeme očekávat že 
přibude podobných, ne-li větších 
úspěchů !!
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem zúčastněným Sokolíkům za 
jejich výkony!! Radek Nedbálek

sevřeli soupeře na jejich 
polovině, nepodařilo se 
jim vstřelit potřebnou 
branku a zápas nakonec 
prohráli neštastně 0:1.
Třetím soupeřem v tur-
naji byl tým ze ZŠ Be-
nešov nad Ploučnicí. Do 
tohoto zápasu se Sokolí-
ci potřebně vyhecovali 
a od začátku bylo jasné, 
kdo je pánem zápasu. 
Sokolíci postupně sou-
peři nasázeli 4 branky 

V Bílině vzniklo nové florbalové družstvo
V lednu nově vzniklo při florbalovém oddílu TJ Sokol Bílina 
družstvo žáků ve věku 10 – 12 let, které začalo trénovat v tělocvič-
ně v ZŠ Za Chlumem každé pondělí od 18 hodin. Za měsíc leden 
se do oddílu přihlásilo celkem 11 mladých sokolíků.

Sokolíky reprezentovali: zleva Láďa Beneš, Adam Habáň, 
Pavel Lukášek, Daniel Pícha, Jirka Klíma, Patrik Netáhlo, 
dole pod nimi brankář Karel Čáp, nahoře trenér Radek Nedbálek.

Nejmladší bílinští fotbalis-
té ročníku 2005-6 získali na 
svém čtvrtém turnaji dne 
12. 2. v Mostě další medaile. 
Tentokrát si přidali do sbírky 
medaile bronzové a zatím se 
nestalo, že by odjeli z turnaje 
bez medailí. Po předvedeném 
výkonu, kdy na turnaji před-
vedli nejhezčí fotbal, by si 
však zasloužili zlato. 

V prvním zápase naši mladíci 
porazili Most 3:1, poté bohužel 
však nedokázali proměnit vylo-
žené šance a prohráli s Teplicemi 
0:1 i přesto, že soupeře celý zá-
pas přehrávali. V dalším zápase 
s Chomutovem opět nedovedli za-
končit a po remíze 0:0, kdy se celý 
zápas odehrál před chomutovskou 
brankou, je čekaly Litoměřice, se 
kterými hráli o třetí místo. Bílinští 

neponechali nic náhodě a Litomě-
řice porazili 4:1. 
Nejlepším hráčem bílinských byl 
vyhlášen gólman Pavel Stejskal, 

který za celý turnaj obdržel jen tři 
branky. 
Sestava: Pavel Stejskal - Tomáš Li-
bovický, Tomáš Aubrecht (1 branka), 

David Robe - Nikolas Tokár (6 bra-
nek), Pavel Skuthan (3 asistence), 
Radim Vrána, Jaroslav Šperl. Trenér 
Josef Gurecký. Josef Gurecký

FK Bílina pořádá 
celoroční nábor 
mladých fotbalistů 
ročníku 2005. 
Přihlásit se můžete 
každé pondělí 
v 16,45 hod před 
základní školou 
v Lidické ulici 
a každý čtvrtek 
v 15,45 hod před 
základní školou 
na Pražském 
předměstí. Přijďte 
posílit naše řady, 
budeme se těšit!

branku a i když na 
konci Sokolíci 

proti největšímu favoritovi 
celého turnaje, týmu domácích 
ze ZŠ Vojanova. Zápas byl od za-
čátku vyrovnaný a na sokolících 
byla vidět nervozita, vždyť to byl 
jejich vůbec první zápas. Ale i tak 
dali do zápasu vše a bojovali. Po 
poločase vedli Sokolíci dokonce 
2:1, po přestávce se však dopus-
tili několika chyb, způsobených 
jejich nezkušeností a i když 
dali do zapásu vše, nakonec 

Do druhého zápasu nastou-
pili Sokolíci proti pořádají-

branku a i když na 

celého turnaje, týmu domácích 
ze ZŠ Vojanova. Zápas byl od za-
čátku vyrovnaný a na sokolících 
byla vidět nervozita, vždyť to byl 
jejich vůbec první zápas. Ale i tak 
dali do zápasu vše a bojovali. Po 
poločase vedli Sokolíci dokonce 
2:1, po přestávce se však dopus-
tili několika chyb, způsobených 
jejich nezkušeností a i když 

branku a i když na 

Sokolíci získali pohár a diplom.

Další úspěch nejmladších fotbalistů
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