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Bílina má silnou fotbalovou 
základnu mezi dětmi a mládeží, 
která má cca 100 členů a stále 
se rozrůstá. Toho chce využít FK 
Baník Most, který uzavřel smlou-
vu s SK SIAD Bílina o budoucí 
spolupráci. „Jsme rádi, že v Bíli-
ně vzniká další centrum Josefa 
Masopusta a podepsáním smlou-

vy o spolupráci skýtá mnoho 
výhod jak pro FK Baník, tak SK 
SIAD. Naše společnost podpoří 
bílinský klub materiálně a bude 
proškolovat fotbalové trenéry. 
Naopak zase my si budeme moci 
sáhnout do bílinské základny pro 
talentované hráče. Ve smlouvě 
jsme se zavázali, že hráči, kte-

Za účasti zástupců fotbalových klubů, vedení města a fotbalových 
nadšenců se slavnostně otevřelo zmodernizované fotbalové hřiště 
v Bílině. Nevzhlednou škváru nahradila tráva III. generace, vybudo-
vané střídačky, osvětlení a přístupové cesty. Bílinu navštívila legenda 
fotbalového sportu Josef Masopust, který provedl čestný výkop na 
nově zbudovaném fotbalovém hřišti.

SK SIAD Bílina uzavřel smlouvu 
o spolupráci s FK Baníkem Most

Přestřižení pásky se ujal Milan Vopička, majitel Sport – technik, která nové 
hřiště vybudovala, Josef Masopust a starosta Bíliny Josef Horáček
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Mladé naděje SK SIAD Bílina

Josef Masopust připraven k čestnému výkopu Foto: V. Weber

ří se neuplatní v A týmu nebo B 
týmu v Mostě, by mohli v hori-
zontu 3 až 4 let pomoci postoupit 
Bílině do divize a to je náš cíl. 
Jedná se o spolupráci na volné 
bázi, ale my si od toho slibujeme 
rozšíření základny fotbalové aka-
demie FK Baník Most,“ prozradil 
budoucí plány předseda předsta-
venstva FK Baník Most Ing. Petr 
Kabíček.

Fotbalová akademie FK Baník 
Most je jednou z největších zákla-
den ve střední Evropě. S bílin-
skými dětmi se její počet rozroste 
na 750 mladých fotbalistů.

„Naším cílem je, aby fotbalová 

akademie byla na vysoké úrovni. 
Musíme hlavně zlepšit podmínky 
pro přípravu a působit hlavně 
v oblasti znalostí a schopností 
trenérů. V této oblasti můžeme 
Bílině hodně pomoci, protože je 
velmi důležité jak se děti odborně 
vedou. Děti také uvidí perspekti-
vu do budoucna a pod odborným 
vedením stráví ten čas smyslu-
plně,“ doplnil Stanislav Salač, 
výkonný ředitel FK Baník Most.

Rekonstrukce škvárového hřiš-
tě vyšla cca 15 mil. Kč a podle 
tiskového mluvčího SK SIAD 
Bílina Petra Procházky byla nut-
ností.

„Pro Bílinu je otevření nové-
ho hřiště i podepsání dohody 
o spolupráci s FK Baník Most 
důležitým historickým mezní-
kem. Druhá hrací plocha byla 
bezpodmínečnou nutností pro 
zkvalitnění tréninkového pro-
cesu ve všech kategoriích. Pří-
rodní travnaté hřiště zdaleka 
nestačilo pokrývat potřeby 
a bylo nutností využívat hřiště 
v okolí, zejména v Hrobčicích. 

Hrací plocha s umělým travna-
tým povrchem bude sloužit všem 
týmům, hrajícím pod hlavičkou 
SK SIAD Bílina k tréninkům, 
přátelským ale i mistrovským 
utkáním. Má totiž certifikaci 
FIFA, která je nutnou podmín-
kou ke konání mistrovských sou-
těží. Vzhledem k rozměrům na 
této ploše lze hrát utkání až do 
úrovně druhé ligy.“ 

Lada Laiblová
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Jaké kulturní pořady preferujete a jaké byste v Bílině rádi viděli?

Věra
FAJTOVÁ,
16 let, studentka:
„Určitě bych tu uvítala 
více mladých hudebních 
skupin nebo zpěváků. 
Například bych ráda 
zašla na zpěvačku Ewu 
Farnou, nebo kdyby 
v Bílině  vystupovali tře-
ba zase Lunetici.“

Tomáš
STEHLÍK,
18 let, student:
„Preferuji především 
živé koncerty velkých 
skupin. Bylo by moc 
pěkné, kdyby v Bílině 
vystupovali například 
Kabáti. Na ně bych urči-
tě s chutí s kamarády 
zašel. Myslím, že tu moc 
skupin nevystupuje.“

Kateřina
HYBLEROVÁ,
16 let, studentka: 
„Pokud bych si mohla 
vybrat, tak bych v Bíli-
ně ráda viděla nějakou 
českou populární skupi-
nu, například Divokého 
Billa nebo Kabáty. Ty 
poslouchám ze všech 
nejraději.“

Martina
BRŇOVJAKOVÁ, 
25 let, na mateřské: 
„Myslím si, že v Bíli-
ně je málo kulturních 
pořadů zaměřených pro 
malé děti. Pěkné by bylo 
vystoupení například 
Dády Patrasové, která 
to s dětmi opravdu umí 
a její pořady jsou na 
úrovni.“

Pavel
DOLANSKÝ,
39 let, strážník:
„Preferuji především 
kulturní pořady s mluve-
ným slovem, proto bych 
v Bílině uvítal například 
baviče a herce Miro-
slava Donutila, Zdeň-
ka Izera nebo Aloise 
Náhlovského v nějakém 
komponovaném pořa-
du.“

Lucie
LEPŠÍKOVÁ,
23 let, studentka: 
„Poslouchám přede-
vším zahraniční skupi-
ny, tak pochybuji, že by 
Bílina přilákala napří-
klad molu nejoblíbeněj-
ší kapelu Nith Wishe, 
kterou poslouchám nej-
častěji a na ní bych se 
šla podívat.“

Při tom děkování jsem si uvědo-
mil, že by bylo vhodné připomenout 
i pracovníky společnosti, která je pří-
mo městská, a která dělá mnoho pro 
život občanů města. Mám na mysli 
pracovníky Městských technických 
služeb Bílina (MTSB). Někdo může 
namítnout, že za to jsou placeni. To 
je pravda, ale kolik lidí dostává plat 
nebo odměnu za práci, kterou vůbec 
nevykoná. A za pracovníky MTSB je 
vidět práce na každém kroku. Každé 
ráno vidím ženy této organizace, jak 
obcházejí město a uklízejí, co ostatní 
stačili za uplynulých 24 hodin kolem 
poházet a rozházet. Uklízejí i v síd-
lištích mezi jednotlivými domy, 
kolem kontejnerů a odpoledne by 
nikdo nevěřil, že tam dopoledne byli. 
Ten nepořádek se však sám neudělá. 
A zdaleka ho nedělají jen děti, které 
rodiče nechají bez dozoru. Není to 
tak v každém městě, aby se uklízelo 
každý den. Ale jsou to i muži s vozy 
na komunální odpad, kteří pravi-
delně křižují město. Nemají to také 
jednoduché, stačí jedna velká kra-
bice, která se nesmyslně nacpe do 
kontejneru a ostatní odpad se potom 
válí kolem. Denně se také sváží to, 
co občané bezohledně vyhodí pod 
rouškou tmy ven, když si koupí 
nový nábytek nebo elektrospotře-
biče. Přitom máme zdarma sběrný 
dvůr, ale vyhodit to před dům je 

jednodušší. A jsou to opět pracovníci 
MTSB, kteří to musí uklidit. A stej-
né to je, když na jaře vidíme ženy ze 
střediska zeleně pracovat na osázení 
záhonů s květinami, aby byly druhý 
den pošlapané a sadba rozkradená. 
Ale jsou i další střediska MTSB, 
která se starají o řadu dalších věcí, 
jako je veřejné osvětlení a bývala 
to i sportovní a rekreační zařízení. 
Proto bych chtěl všem pracovníkům 
MTSB trochu opožděně poděkovat 
a vyslovit přání, aby si občané Bíliny 
jejich práce více vážili. 

Oldřich Bubeníček, zastupitel města

Vážit si práce druhých není žádný přežitek
Konec roku byl dobou, kdy se děkovalo za práci v tom končícím, 
a přálo se hodně úspěchů do toho roku nového. Je to tak každý rok, 
a každý rok si přejeme, aby ten nový rok byl lepší než ten uplynulý.

Osazování květin u prodejny Plus městskými technickými službami 
v létě loňského roku  Foto: V. Weber

tak by se dalo nazvat vánoč-
ní posezení, které proběhlo 
v měsíci prosinci v našem Klubu 
důchodců č.2 v Havířské ulici.

Hezké Vánoce nám přišli popřát 
i představitelé našeho města, pan 
tajemník Ladislav Kvěch a člen 
zastupitelstva p. René Štěpánek, 
který nám již tradičně přinesl 
drobné dárky, jimiž nás velmi 
potěšil. Při následné besedě se 
rozproudila družná debata , oba 
pánové nám ochotně odpovídali 
na různé dotazy, týkající se dění 
v našem městě.

Pečivo, káva, zákusky, vánoční 
stromeček a výzdoba….prostě ta 
pravá vánoční atmosféra, ke kte-
ré ale patří také vánoční koledy. 
Právě ty nám přišli zazpívat žáci 
ZUŠ v Bílině ze souboru Komo-
řinka pod vedením sl. Veroni-
ky Duchoslavové a krásnými 
písněmi s vánoční tématikou 
nám naše posezení zpříjemnili. 
Musím dětem za jejich vystou-
pení poděkovat, neboť k nám 
přicházejí pravidelně a my se 
na jejich vystoupení vždy moc 
těšíme.

V této souvislosti také musím 
poděkovat Mgr. Monice Peter-
kové z lékárny na Teplickém 
Předměstí za poskytnutí spon-
zorského daru.

Rok je za námi, prožili jsme 
ho, dá se říci, ve zdraví a do 
nového roku 2009 přeji tou-
to cestou všem členům našeho 
klubu a všem lidem dobré vůle 
pevné zdraví, štěstí a spokoje-
nost….

Venuše Vachalcová,
vedoucí Klubu důchodců 2 

Šťastné a veselé…………,
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Střípky
z Bíliny

Žádosti o fi nanční příspě-
vek z Programu podpory 
sportu ve městě Bílina

Grant na trenéra sportovní orga-
nizace na rok 2009 – žádosti podat 
do 10. 1. 2009. Grant na činnost 
sportovních organizací na rok 2009 
– žádosti podat do 10. 2. 2009.

Automaty centrem sporu
Na zasedání zastupitelstva se již 

po několikáté vede diskuse o zru-
šení vyhlášky č. 12/2007 o umisťo-
vání a době provozu výherních 
hracích přístrojů. Na zastupitelstvo 
přišla žádost o výjimku jedné pro-
vozovny na provoz VHP z obecně 
závazné vyhlášky. Zástupci provo-
zovny žádost o výjimku vysvětlují 
tím, že mají již nainstalovány nové 
výherní loterijní terminály povolené 
od ministerstva fi nancí až do roku 
2019. Z těchto terminálů se odvá-
dí část zisku přímo státu. Na hrací 
automaty, ze kterých vlastníci odvá-
dějí určité procento městu, se vzta-
huje právě vyhláška. Město by tak 
v budoucnu přišlo o zisk z výher-
ních hracích automatů, protože by 
byly nahrazeny novými, povolo-
vané přímo ministerstvem fi nancí. 
Na tyto VHP by se již vyhláška 
nevztahovala. Konečné rozhodnu-
tí by mělo padnout na únorovém 
zasedání zastupitelstva.

Město nabízí fi nanční 
podporu na sociální
začleňování 

Zastupitelé na svém posledním 
zasedání odsouhlasili vyčlenění 
částky 500 tis. Kč pro rok 2009 na 
Program podpory sociálního začle-
ňování ve městě Bílina.

Díky administrativní chybě se 
dostal tento materiál na zastupitel-
stvo se značným zpožděním. Žádosti 
měly být podávané do 31. prosince 
2008. Cílem grantu má být podpora 
a naplňování podmínek Komunitní-
ho plánu města Bíliny. Grant města 
by měl sloužit k podpoře projektů 
a aktivit směřujících k sociálnímu 
začleňování na území města Bílina.

„Předmětem programu je pod-
pora orientovaná na poskytovatele 
služeb, realizující podpůrné projekty 
pro různé sociálně ohrožené skupiny 
obyvatelstva v souladu s naplňová-
ním Komunitního plánu města Bíli-
na,“ píše se v obsáhlém dokumentu. 

Do života byly přivítány tyto děti:
Karolína Neumannová, Barbora Procházková, 

Michal Koukola, Dominik Walter, Filip Svoboda, 
Marek Matoušek, Adéla Šiklová, Barbora Machko-
vá, Tomáš Nejedlý, Kateřina Pémová, Karel Mojžíš, 
Ondřej Myslík, Dominik Feri, Samuel Boháč, 
David Větrovec, Natálie Dejmová, Adéla Hrabáko-
vá, Amálie Buziová, Jiří Wallner, Jaroslav Smaha, 
Dorian Bešťák, David Košťák a Alice Weiglová.    

Vážení spoluobčané 
chtěla bych vám popřát do nového roku 2009 

hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti ve 
vašem životě.

Zároveň se těším na naše společná setkání 
v obřadní síni u slavnostních akcí, ať už je to Vítání 
občánků nebo třeba Zlatá svatba.

Vítání občánků na rok 2009 se uskuteční: 24. 3.,
23. 6., 22. 9., 15. 12. vždy od 14.30 hodin.

Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou přijít na 
matriku č. dveří 212, I. poschodí, kde předloží rod-
ný list dítěte a svůj občanský průkaz – nejpozději 
týden před konáním slavnostní akce.

Těší se na vás matrikářka Miloslava Uhrová

 Vítání občánků
Dne 16. prosince 2008 přivítal 

v obřadní síni Městského úřadu 
v Bílině pan místostarosta Roman 
Šebek 23 nově narozených občánků 

našeho města. Ve velmi příjemné 
atmosféře u rozsvíceného stromeč-
ku, hraní koled nám děti z Mateřské 
školy – M. Švabinského přednesly 

Manželé Koukolovi se synem Michalem Foto: V. Weber

básničky, které si pro tuto slavnost-
ní chvilku připravily. U podpisů do 
naší pamětní kroniky města Bíliny 
nám asistovaly budoucí zdravotní 
sestry ze Zdravotní školy v Tepli-
cích. Poté byly rodičům předány 
květiny, pamětní listiny a upomín-
kové dárky.

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu pově-
řit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic přípravou fi nanční kalku-
lace na vybudování jednoho sloupu 
veřejného osvětlení v propojovací uli-
ci Kmochova a Aléská.  
Tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a inves-
tic zpracováním studie opravy schodů 
vedoucích z ulice Kyselská do ulice 
Bílinská, včetně cenové kalkulace. 

Schválila:
Převedení fi nanční odměny z „Motiva-
čního programu pro obce“ ve výši 
80.000 Kč do investičního fondu Měst-
ských technických služeb Bílina, dle 
zákona č. 250/2000 Sb., § 31 odst. l/e. 
Navýšení rozpočtu odboru nemovitos-
tí a investic na nákup elektrické pánve 
pro MŠ Čapkova, ve výši 10.569 Kč. 
Vyhlášení výběrového řízení na posky-
tování půjček z Fondu rozvoje bydlení 
dle uvedených podmínek pro rok 2009. 
Zároveň ukládá tajemníkovi městského 
úřadu zpracovat návrh jeho vyhodnoce-
ní a předložit ho zastupitelstvu města ke 
schválení.  
Uzavření nové smlouvy o dílo s nakla-
datelstvím Vltava Labe Press, a. s., na 
vydávání Bílinského zpravodaje v roce 
2009, dle návrhu odboru školství a kul-
tury. 
Uzavření smlouvy o nájmu movitých 
a nemovitých věcí mezi městem Bílina 
a Sportovním a rekreačním zařízením 
Bílina, s. r. o., s účinností od 1. ledna 
2009. Podpisem smlouvy pověřuje sta-
rostu města. 
Žádost nájemníků domu na Mírovém 
náměstí č. 87/9 o změnu užívání neby-
tových prostor – kosmetika o výmě-

ře 35,32 m2, jako společné prostory 
domu. 
Ceník pro Sportovní a rekreační zaříze-
ní Bílina, s. r. o., následovně:
- zimní stadion, sportovní hala (zele-
ná) a plavecká hala – ceny roku 2008,
- tělocvična na Teplickém Předměstí 
– 250 Kč/hod.
Ceník je platný od 1. ledna 2009 s tím, 
že do 31. března 2009 bude předložen 
návrh na aktualizaci.

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsa-
hu městem Bílina pro akci „ZŠ Lidická 
– výměna radiátorů“ s tím, že termín 
předání nabídky zadavateli bude do 30 
dnů od zveřejnění výzvy. 
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malé-
ho rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci „Přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2008“ je nabídka fi rmy AGIS, 
spol. s. r. o., Most. 
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malé-
ho rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci „Ostraha areálu Lázně Kyselka“ je 
nabídka fi rmy ČBS SEVER, spol. s. r. 
o., Sulejovice. 
Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 „Služby útulku pro 
psy a kočky“ fi rmě Útulek pro opuštěná 
zvířata – Kubalík David Jimlín.
Zástupci politických klubů SNK-ED 
a ČSSD nahlásí nové členy a u poli-
tických klubů ČSSD a LiRA nahlásí 
druhého zástupce do hodnotící komise 
pro následné posouzení a hodnocení 
nabídek zakázek malého rozsahu kate-
gorie B, C a D dle Směrnice č. 04/2007. 
Uvedená seskupení mohou nahlásit 

i dalšího člena. 
Vypovědět nájemní smlouvu panu Kar-
lu Červenému z pronájmu nebytových 
prostor ve Wolkerově ul. č. 73 – pro-
dejna průmyslového zboží. Nebytový 
prostor o výměře 107,49 m2 bude zve-
řejněn k dalšímu pronájmu. 

Udělila:
Zvláštní povolení k trvalému umístě-
ní vozu s občerstvením na Mírovém 
náměstí, pro pana Bui Quang Khanh. 

Vzala na vědomí:
Žádost občanů ulice Horská s tím, že 
ukládá tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zpracováním studie na vyře-
šení situace – nevyhovující stav komu-
nikace a přilehlé části břehů Lukov-
ského potoka.   
Žádost občanů z Pražského Předměstí 
o vybudování veřejného osvětlení 
a ostříhání živého plotu s tím, že rada 
města bude informována o dalším 
postupu, který vyjde z jednání mezi 
odborem nemovitostí a investic, Měst-
skými technickými službami Bílina 
a projektantem. 
Informaci Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D. 
o činnosti Bílinské pobočky Člověka 
v tísni, o. p. s., za rok 2007. 
Informaci Ing. Jaroslavy Mrázové 
o záměru odstoupení ze správní rady 
společnosti Muzeum Bílina o. p. s. 

Ing. Ladislav Kvěch – tajem. MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ

Bílina nebo v sekretariátu starosty
města a dále i na webových

stránkách města (www.bilina.cz)

Rada města na své 24. schůzi konané dne 17.12. 2008 mimo jiné: 
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O grant mohou žádat příspěvkové 
organizace zřizované městem Bíli-
na nebo Ústeckým krajem, nestátní 
neziskové organizace, občanská 
sdružení, obecně prospěšné společ-
nosti, církevní právnické osoby nebo 
nadace a nadační fondy.

Zájemci o grant mají ještě druhou 
možnost podat si žádost, nejpozději 
však do 30. dubna 2009.

Místní doprava v novém 
roce nezdraží

Město Bílina podepsalo i na rok 
2009 smlouvu s Dopravním podni-
kem Ústeckého kraje a.s. o zajištění 
městské hromadné dopravy. Cena 
jízdného zůstává stejná a to ve výši 
8,-Kč. Městskou hromadnou dopra-
vu zdarma mohou používat důchod-
ci nad 70 let, držitelé průkazu ZTP 
a ZTP-P a držitelé Zlaté Jánského 
plakety. Děti do 15 let platí 4,- Kč.

Vznikne další
přípravná třída

V Bílině jsou zatím dvě přípravné 
třídy na ZŠ Lidická, které se v praxi 
osvědčily. Současný trend ukazuje, 
že přípravné třídy mají své opod-
statnění. Další přípravná třída by 
měla vzniknout na ZŠ Aléská od září 
2009.

„V posledních letech nám stou-
pá počet žáčků, u nichž je nutný 
odklad. Někteří projdou u zápisu, 
ale během roku se zjistí, že na danou 
výuku nestačí. Bohužel počet těchto 
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PROVOZ PLAVECKÉ 
HALY A SAUNY

Otevírací hodiny v plavecké
hale LEDEN 2009

Po 13.00 – 20.00 hod.
Út 13.00 – 20.00 hod.
St 13.00 – 20.00 hod.
Čt 12.00 – 20.00 hod.
Pá 11.00 – 20.00 hod.
So 10.00 – 20.00 hod.
Ne 10.00 – 20.00 hod.
Každé úterý od 13. 1. 2008 
bude bazén pro veřejnost 
uzavřen od 17.00 do 19.00 

hod. až do odvolání.
 

PROVOZ SAUNY
Po 13.00 – 20.00 hod. (muži)
Út 13.00 – 20.00 hod. (ženy)

St 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)

Čt 13.00 – 20.00 hod. (ženy)
Pá 11.00 – 20.00 hod. (muži)

Uložilo:
Tajemníkovi městského úřadu připra-
vit do příštího zasedání zastupitelstva 
města materiál na zanechání nebo zru-
šení obecně závazné vyhlášky města č. 
12/2007 o umisťování a době provozu 
výherních hracích přístrojů v územním 
obvodu města Bílina.  
Tajemníkovi městského úřadu zajis-
tit vytvoření portálu na internetových 
stránkách města Bíliny, na kterém 
budou shromažďovány veškeré materi-
ály předkládané do jednání rady města 
a tento portál zabezpečeným způsobem 
zpřístupnit pro potřeby zastupitelů měs-
ta.

Schválilo:
Záměr prodeje podílů v čp. 752, 753, 
754, 755, 756, Za Chlumem, Teplické 
Předměstí, a parcely č. 1638 k. ú. Bíli-
na z majetku města Bíliny do podílo-
vého spoluvlastnictví, dle Občanského 
zákoníku za podmínek schválených 
usnesením zastupitelstva města č. 
I/209 ze dne 4. září 2008 a č. V/265 ze 
dne 23. října 2008. Zároveň schvaluje 
doplnění kupní smlouvy o předkupní 
právo pro město Bílina, za stejných 
podmínek jako při prvním prodeji, a to 
po dobu 3 let. 
Záměr prodeje budovy čp. 462 (objekt 
občanské vybavenosti), Teplické Před-
městí, s parcelou č. 1191 o výměře 559 
m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyklou, kte-
rá činí 1.800.000 Kč.
Navýšení rozpočtu fi nančního odboru 
na vložení vkladu do základního kapi-
tálu do společnosti Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina, s. r. o., ve výši 
200.000 Kč. 
Přijetí fi nančních prostředků na věc-
né vybavení Jednotky sboru dobro-

volných hasičů města Bíliny, ve výši 
36.094 Kč. 
Návrh a pravidla rozpočtového provi-
zoria města, jeho zařízení a řízených 
organizací na rok 2009, v této výši:
Celkové příjmy ve výši: 214.603.000 Kč
Financování ve výši:         64.137.000 Kč
Celkové výdaje ve výši:  278.740.000 Kč
a to pod podmínkou, že budou hrazeny 
pouze mandatorní výdaje.
Termíny konání veřejných zasedá-
ní Zastupitelstva města Bíliny v roce 
2009: 12. února, 23. dubna, 25. června, 
3. září, 22. října, 10. prosince
Činnost rady města v samostatné 
působnosti za období od 15. října do 
20. listopadu 2008.
Záměr Liberální reformní strany 
(LiRA), občanského sdružení Bílina 
2006, Občanského sdružení na ochra-
nu a podporu historických, kulturních 
památek a ochranu městské zeleně 
v Bílině a okolí, a občanského sdružení 
Bořeň na rekonstrukci střechy pivovaru 
a zabezpečení objektu. Přípravou celé 
akce a zpracováním projektové žádosti 
pověřuje lázeňskou komisi. 
Vyčlenit pro rok 2009 částku 500 tisíc 
Kč na Program podpory sociálního 
začleňování ve městě Bílina.
Podání žádosti do programu ROP 
NUTS Severozápad a předfi nancování 
investiční akce „Sport a hry bez hranic“ 
v celkové výši cca. 36,5 mil. Kč s tím, 
že město Bílina má k dispozici částku 
ve výši 7,5 % z celkových uznatelných 
nákladů (cca. 2.74 mil Kč) na dofi nan-
cování akce.
Podání žádosti do programu ROP 
NUTS 2 Severozápad a předfi nancová-
ní investiční akce „Rekonstrukce Míro-
vého náměstí“, v celkové výši cca 61 

mil. Kč s tím, že město Bílina má k dis-
pozici částku ve výši 7,5 % z celkových 
uznatelných nákladů (cca 4 mil Kč) na 
dofi nancování akce po jejím proplacení 
a má ve svém rozpočtu částku ve výši 
7,5 mil. Kč na uhrazení případných 
neuznatelných nákladů (stavebně histo-
rický průzkum).

Souhlasí:
Se zřízením přípravné třídy v Základ-
ní škole, Bílina, Aléská 270, od 1. září 
2009. 

Vzalo na vědomí:
Splnění usnesení zastupitelstva města 
č. 257 ze dne 23. října 2008, kterým 
bylo místostarostovi města uloženo 
svolat schůzku zástupců politických 
klubů ohledně obecně závazné vyhláš-
ky města č. 12/2007 o umisťování 
a době provozu výherních hracích pří-
strojů v územním obvodu města Bílina 
a výsledky jednání sdělit členům zastu-
pitelstva města na prosincovém zasedá-
ní zastupitelstva města. 
Dopis občanského sdružení Bořeň 
ohledně zprůjezdnění Seifertovy ulice. 
Přehled ordinací a zdravotnických pro-
vozů zajišťovaných vlastními zaměst-
nanci a soukromými zdravotnickými 
subjekty v Hornické nemocnici s poli-
klinikou, s. r. o., předložený ředitelem, 
MUDr. Josefem Chudáčkem.  
Žádost společnosti IRENGEN, s. r. o., 
Teplice, o prodej areálu Lázní Bílina 
Kyselka. 

Kvěch Ladislav – tajem. MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ

Bílina nebo v sekretariátu starosty
města a dále i na webových

stránkách města (www.bilina.cz)

Zastupitelstvo města na svém 10. veřejném zasedání, 
které se uskutečnilo dne 11. 12. 2008 mimo jiné: 

Adventní koncert na podporu záchrany kostela v Mukově
V sobotu 20. prosince kostel sv. 
Prokopa v Mukově opět ožil a to 
adventním koncertem, který pořá-
dalo místní občanské sdružení zří-
zené pro jeho záchranu.

Ve zcela zaplněné lodi kostela 
zazněly koledy a pastorely v úžas-
ném podání 14 členného souboru 
lovosického gymnázia INFLA-
GRANTI.  Závěrečný obrovský 
aplaus diváků potvrdil, že si zde 
všichni přejí zachování kostela 
i místních tradic. 

Koncertem, který jsme pojali jako 
přátelské setkání příznivců kostela, 
byl symbolicky završen velmi čino-
rodý rok 2008. 

Na počátku byla výstava foto-
grafi i o historii a současnosti obce 
Mukov a jejího okolí. S výstavou, 
která zaznamenala rekordní počet 
návštěvníků, přišly nejen první 
sponzorské dary, ale také pozvání 
do Bavorska na setkání německé-

ho spolku rodáků bílinska v jejich 
partnerském městě Gerolzhofen. 
Pár dní po návratu z Gerolzhofen 
se podařilo za podpory starostky 
obce Boženy Zemanové vyzdvih-
nout téměř 60 let pohřbenou sochu 
sv.Prokopa - patrona naší vesničky.  
Také se povedlo opravit a naladit 
výborně zachovalé kostelní var-
hany. S novým zvukem varhan již 
mohl, po generálním úklidu, poprvé 
ožít i celý kostel a to doslova. Stalo 
se tak při slavnostní česko-německé 

mši, kterou v přeplněném kostele 
celebroval Mons. Josef Koukl, eme-
ritní biskup litoměřické diecéze. 
Před kostelem byla pak starostou 
města Bíliny Josefem Horáčkem, 
starostkou Hrobčic Boženou Zema-
novou a zástupci německého spolku 
rodáků zasazena lípa nazvaná Strom 
společných kořenů. 

Do nového roku 2009 si tedy přej-
me hodně štěstí a hodně štěstí i všem 
lidem dobré vůle.

Jana Syslová
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dětí rok od roku stoupá. Nejedná se 
o děti, které dostaly odklad na zákla-
dě odborného posouzení z důvodu 
opožděného vývoje, ale o děti, které 
nejsou připravené pro plnění povin-
né školní docházky ze sociálních 
důvodů. Letos jich už je celkem 14. 
Velké zkušenosti s tím má ZŠ Lidická, 
ale kapacita těchto tříd je omezená, 
protože dětí v jedné třídě může být 
maximálně 15. Zřízení přípravné 
třídy musí nejprve schválit zastu-
pitelstvo města a následně Ústecký 
kraj,“ uvedla ředitelka ZŠ Aléská 
Mgr. Božena Holková.

V letošním školním roce se ote-
vřelo v Bílině 8 prvních tříd, kam 
nastoupilo celkem 174 prvňáčků. 
Nejvyšší počet zaznamenala ZŠ 
Aléská, kam nastoupilo 72 nových 
žáčků.

Poděkování
Děti z MŠ Švabinského děkují 

MěÚ v Bílině za možnost cestování. 
V prosinci byly navštívit v Chomu-
tově výstavu čertů. Venku mrzlo, 
v „pekle“ bylo teplo a čerti vyprávěli 
dětem, jak se žije v pekle. Děti ani 
nedýchaly. Zároveň by děti chtěly 
poděkovat KC Kaskáda za velmi 
zajímavé výstavy, které si nenecha-
ly ujít a otevíraly je svým zpěvem 
a recitací.

Všem lidem přejí zdravíčko a těší 
se na další cestování.

E. Růžičková

Kostelu v Mukově roste 
šance na rekonstrukci

Prostřednictvím Česko – němec-
kého fondu budoucnosti je mož-
né realizovat rekonstrukci kostela 
sv. Prokopa v Mukově. Zástupci 
občanského sdružení pro záchranu 
kostela o tom jednali na posledním 
setkání se spolkem rodáků města 
Bíliny z německého Gerelzhofe-
nu. „Podporu nutnou pro podání 
žádosti o fi nanční prostředky z Fon-
du budoucnosti jsme získali a nyní 
se pracuje na návrhu partnerské 
smlouvy. Jestliže vše dobře dopad-
ne, v létě letošního roku bychom 

Na tuto investiční akci vynaloží 
Skupina ČEZ více než 30 miliard 
korun, přičemž půjde o nejmoder-
nější zařízení na výrobu elektrické 
energie spalováním hnědého uhlí 
jak v České republice, tak i ve střed-
ní Evropě vůbec. Unikátní bude 
jak strojovna, tak i kotelna nového 
zdroje. 

„Jako dodavatel kotle pro vůbec 
první nadkritický blok o výkonu 
660 MW v České republice bylo ve 
výběrovém řízení vybráno konsorci-
um ALSTOM, které tvoří ALSTOM 
Power Boiler GmbH a ALSTOM 
Power, s.r.o., Půjde o špičko¬vou 
technologii s velmi vysokou mírou 
účinnosti a součas¬ně s nízkými 
emisními hodnotami. Kotel bude 
mít na výšku 147 metrů, čímž se 
stane nejvyšším postaveným objek-
tem v Čechách. Nová strojovna pak 
bude záležitostí společnosti Škoda 
Power, a.s. Její návrh a následně 
i výroba kondenzač¬ní čtyřtělesové 

turbíny je výsledkem stamilionových 
investic do výzkumu a vývoje nových 
technologií a do nových výrobních 
zařízení v posledních pěti letech,“ 
říká Josef Zahradník, vedoucí pro-
jektového týmu pro výstavbu nové-
ho zdroje.

Společně s novým zdrojem se 
elektrárna Ledvice dočká i nového 
kompletního vodního hospodář-
ství. Ve výstavbě jsou čistírny vod 
na vstupu i výstupu z elektrárny 
a objekt pro kaolis, „Prakticky hoto-
vá je už chemická úpravna vody, 
z níž se bude čerpat technologická 
voda pro výrobní zařízení. Bude 

sloužit pro nyní ještě provozované 
bloky. V budoucnu pak na ni bude 
napojen nový zdroj a zároveň 110 
MW blok s fl uidním spalováním, 
který jako jediný z těch původních 
zůstane v provozu.“ dodává Josef 
Zahradník.

 Předběžné převzetí nového blo-
ku o výkonu 660 MW v Elektrárně 
Ledvice je naplánováno na konec 
roku 2012, kdy bude zahájen i jeho 
zkušební provoz.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy

(redakčně kráceno)

Původní administrativní budova již defi nitivně
ustoupila základům pro nový zdroj v Ledvicích

Zatímco nová administrativní budova elektrárny Ledvice roste jako 
z vody, z té původní toho v úterý 16. prosince již moc nezbývalo

Ledvice – Doslova jako z vody 
roste nová administrativní budo-
va elektrárny Ledvice. Naopak 
z té původní už toho mnoho 
nezbývá. Výstavba a demolice 
mají ovšem jedno společné, a to 
nový zdroj o výkonu 660 MW, 
který bude postaven v lokalitě 
elektrárny.

O vzdělávání i o výchovu se zde 
starají plně kvalifi kovaní učitelé 
a vychovatelky. Také o stravování 
je u nás postaráno ve školní jídelně, 
pitný režim je zajištěn pomocí auto-
matů nejenom na mléčné výrobky, 
ale i na ovocné limonády a ochucené 
minerální vody.

Samotný vzdělávací proces probíhá 
v jednotlivých třídách, které prochá-
zejí průběžnou modernizací – nový 
nábytek, lavice a židličky, zrekon-
struovaný hygienický kout s umy-
vadlem v každé třídě, pěkná barevná 
malba učeben a chodeb v celé budo-
vě školy. Moderní výuka je zajiště-
na umístěním multifunkčních tabulí 
s možným přenosem informací pří-
mo z počítače. Těchto systémů je 
celkem sedm na druhém stupni a tři 

na stupni prvním. Možnosti  kvalit-
ního vzdělávání v oblasti výpočetní 
techniky umožňují dvě zcela moder-
ně zařízené učebny s vyspělými výu-
kovými programy a interaktivními 
učebnicemi pro celou řadu předmě-
tů ( přírodopis, matematika, český 
jazyk, dějepis ...). Zde můžeme 
zdokonalovat výuku cizích jazyků 
formou poslechu hovoru rodilých 
mluvčích prostřednictvím sluchátek 
a také cílevědomou výuku nových 
dovedností s využitím této techniky 
– výuka informatiky na 2. stupni. 

 Zdravý fyzický vývoj umožňu-
jí i dvě tělocvičny a atletické hřiště 
s umělou běžeckou dráhou, teni-
sovým kurtem, či skate – parkem. 
V současné době probíhá rekon-
strukce budovy, jsou vyměňována 
stará okna za plastová, budova bude 
zateplena a opravena.

Cílem výchovně vzdělávacího 
procesu je připravit naše žáky tak, 
aby se dokázali kvalitně zapojit do 
života podle hesla „UČÍME SE PRO 
ŽIVOT ! „

 Mgr. Eva Flenderová

Základní škola Za Chlumem se představuje
Základní školu v letošním škol-
ním roce  navštěvuje asi 600 
žáků na prvním i druhém stupni. 
Pro nejmenší žáky jsou k dispo-
zici 3 oddělení družiny, které se 
o ně mohou postarat v ranních 
i odpoledních hodinách, tedy 
v době, kdy jsou jejich rodiče 
ještě v zaměstnání.
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mohli Česko – německému fondu 
budoucnosti projekt představit,“ 
uvedla Jana Syslová.

Obec Mukov získala první fi nanč-
ní prostředky na restaurování sochy 
sv. Prokopa nalezené v dubnu 2008 
na mukovské návsi. „V létě jsme si 
podali žádost o grant z programu 
Opomíjené památky 2008 Nadaci 
Občanského fóra v Praze. S pro-
jektem na rekonstrukci sochy jsme 
uspěli a získali 50 tis. Kč na její 
restaurování. Perličkou je, že jsme 
se mezi žadatel i umístili na prvním 
místě,“ dodala Syslová.

Sklárna v bílém
 Opět téměř přesně po roce vyjeli 

žáci druhého stupně do školy v pří-
rodě „Sklárna“ v Žihli. 

A stejně jako vloni, i letos je přiví-
talo nádherné slunečné počasí, které 
s sebou po dvou dnech přineslo sně-
hovou nadílku. Krajina celá v bílém, 
jiskřivý čistý vzduch a obloha bez 
obvyklých šedivých mračen, co poe-
tičtějšího si člověk ještě může přát, 
zvlášť když školní výuka probíhá 
trochu netradičním způsobem? 

Pravda, ve škole v přírodě se učí 
i v sobotu, ale zato se nemusí sedět 
v lavicích, není slyšet žádný zvonek, 
a každý den je tématicky jinak zamě-
řen. Přírodovědný den, češtinářský, 
matematický, tělocvičný...

Psaly se básně, běžel zeměpisně-
přírodovědný orientační běh, dívky 
spolu soutěžily v přehazované, kluci 
si zahráli turnaj v hokejbale, děti si na 
zajímavých testech mohly vyzkou-
šet, jaké je jejich pracovní tempo či 
jak vysoké mají sebevědomí.

Jenomže tempus fugit nebo chce-
te-li - panta rhei, zkrátka čas utíká 
strašně rychle, a najednou byl tady 
den odjezdu. I na slzičky došlo, nej-
smutnější byli asi deváťáci, pro které 
byla tahle škola v přírodě tou posled-
ní, a kteří se velmi těžce loučili se 
svým vychovatelem Honzou, jenž se 
o ně staral už třetí rok.  Ale co naplat, 
musí se domů, koneckonců před 
námi jsou Vánoce, a tak se máme 
zase na co těšit. A těšíme se i na dal-
ší školu v přírodě v Žihli. V květnu 
2010. Jirka Schamberger

Střípky
z Bíliny

Letošní soutěže se zúčastnilo 26 
návrhářů. Vítězství si odnesla návr-
hářka Zoryana Stekhnovych. Nej-
lepší model předvedla Česká vice-
miss Zuzana Štěpanovká. 

Porota udělila cenu pro nejlepšího 
návrháře Designers‘ Awards, kterou 
již po čtvrté získal Pavel Vlasák. 
Tuto cenu si udělují návrháři mezi 
sebou. Cenu Publika získaly šaty 
z návrhářské dílny Terezy Michál-
kové, které předvedla Diana Kob-
zanová.

Martina na soutěž vytvořila ori-
ginální trojmodel. Šaty byly ozdo-
bené bohatou vlečkou ke svateb-
nímu obřadu, která se dala sundat, 
a nevěstě zůstaly pohodlné šaty. 
Po odložení šatů zůstala modelce 
rafi novaná košilka. S jejím dalším 
modelem se budeme moci setkat 
na vyhlašování soutěže Česká Miss 
2009, kde oblékne jednu fi nalistku 
do extravagantního modelu. 

Důležitým faktorem, pro takovou 
soutěž je i výběr modelky, která 
určitý model předvádí. Martina si 
letos zvolila Kristýnu Lebedovou, 
která se zúčastnila soutěže Miss ČR 
2008 a skončila na 3. místě.

Jak jste se cítila v modelu od 
Martiny Tuháčkové?

Cítila jsem se výborně. Šaty se mi 
velmi líbily a co se mi líbí, tak se mi 
i dobře předvádí. Co bylo nepříjem-
né, tak asi molo s točnou. 

Líbily se Vám ještě jiné šaty?
Tak určitě ty vítězné, které předvá-

děla Zuzka Štěpanovská. Myslím si, 
že na molo extravagance patří a do 
života spíše klasika. Osobně bych 
volila klasiku.

Na molo patří extravagance, ale 
stále vítězí u porotců spíše klasic-
ké modely. Myslíte, že by Martina 
Tuháčková měla alespoň trochu 
změnit svůj styl?

Myslím, že by měla zůstat u toho, 
co jí baví. Je viděl, že to co dělá, 
dělá s radostí a na modelech je to 
vidět. Extravagance sem určitě patří 
a pak už záleží na porotě.

Sama Martina Tuháčková o sobě 

říká, že co se modelů týče, je oprav-
dový Beran. „Vím, že jak u porotců, 
tak publika stále vítězí klasika, ale 
přesto se budu držet toho, co je mi 
bližší. Osobně se mi moc líbil model, 
který předváděla Zuzka Belohorco-
vá a dostal se do první pětky.“

Volba svatebních šatů nebyla jen 
přehlídkou různých designů, ale 
především známých tváří. Na mole 
se kromě modelek jako je Agata 
Hanychová, nebo Kristýna Lebe-
dová objevily také známé tváře 
z televizní obrazovky. Ve svatebních 
šatech zářila Michaela Ochotská, 
Gábina Partyšová, ale také mode-
rátorka TV NOVA Petra Němcová. 
Večerem provázel Jan Rosák, který 
si k rozhovoru pozval olympijského 
vítěze v akrobatickém lyžování Ale-
še Valentu a jeho ženu moderátorku 
a matku dvou dětí Elen Černou. Řeč 
se točila jak jinak než kolem svatby.

Martina také po třech letech uspo-
řádala tematickou módní přehlídku 
s názvem Módobraní v Bílině. Na 
přehlídce byly k vidění nejen Mar-
tiny oblíbené extravagantní modely, 
ale také sportovní, klasické a dětské. 
Diváci si kromě modelů z Martiny 
dílny mohli prohlédnout i  sortiment 
bílinských obchodníků s dámským, 
pánským nebo dětským oblečením.

Lada Laiblová

Soutěž ve svatebních šatech 
nepřinesla překvapení

V pražském TOP HOTELU se 
konal 9. ročník soutěže o titul 
Svatební šaty roku 2008. Bílinu 
opět reprezentovala Martina 
Tuháčková, která se této soutěže 
ve své kariéře zúčastnila po čtvr-
té v řadě. Martina preferuje ori-
ginalitu a extravaganci, ačkoli si 
je dobře vědoma, že vítězí spíše 
klasické modely svatebních šatů. 
Letos tomu nebylo jinak.

Kristýna Lebedová 
ve svatebních šatech 
Martiny Tuháčkové

 Foto: L. Koňařík

Na Módobraní 
nechyběly dětské 

modely
Foto: V. Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 78. ledna 2009

INZERCE 065/BZ

SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

Bílá je tedy pouze břišní část 
těla a ocasu. Dosahuje váhy až 
3 kg a rozpětí křídel 1,1 až 1,45 m. 
Nejstarší volně žijící kroužkova-
ný jedinec se dožil 18 let.

Žije velice skrytě zejména 
v lesnatých oblastech, v posled-
ní době se však přizpůsobuje 
i zemědělsky intenzívně využí-
vané krajině. Hnízdo staví větši-
nou na stromech. V zahřívání 3 
až 5 bílých, mírně nazelenalých 
vajec se po dobu 30 až 34 dnů 
střídají oba rodiče. Ti se pak 
po dobu dalších dvou měsíců 
starají o mláďata, a na hnízdo 
nosí masitou potravu: především 
ryby, ale také bezobratlé vodní 

živočichy, žáby, plazy a drobné 
savce. Ty loví v širokém okolí, 
v lesních potůčcích, na polích 
a loukách, u nás i v bažinatých 
úsecích výsypek.

Kvůli civilizačnímu tlaku, 
rušivým zásahům i přímému 
pronásledování vymizel během 
19. století z celé západní Evro-
py. Teprve v druhé polovině 
minulého století se stavy začaly 
pozvolna zvyšovat a v roce 1994 
bylo při sčítání tohoto druhu 
zjištěno v ČR 288 hnízdících 
párů. Je řazen k silně ohroženým 
druhům. Hnízdění čápa černé-
ho v našem okolí registrujeme 
již od začátku devadesátých let 
minulého století, ale již dvakrát 
bylo bezprostředně ohroženo, 
jednou když mu zimní vichřice 
shodila hnízdo, podruhé se ten-

Žijí tady s námi: ČÁP ČERNÝ
Čáp černý (Ciconia nigra) je bezesporu jedním ze skvostů přírody Bílin-
ska. Na rozdíl od daleko známějšího čápa bílého, obývajícího vlhké oblasti 
v jižních Čechách, má hlavu, krk, vole i celou svrchní stranu těla černou, 
zobák, nohy a široký kožní lem kolem očí jsou jasně červené.

Mladí čápi černí na hnízdě Foto M. Horák  

týž případ stal v letním období, 
a to bohužel již dopadlo tragic-
ky, když tři mladí čápi ze čtyř 
zahynuli. V obou případech se 
o obnovení hnízda postarali čle-
nové Bílinské přírodovědné spo-
lečnosti a místní myslivci, a vž-
dy bylo hnízdo příští jaro znovu 
obsazeno.

Čáp černý je výlučně tažným 
druhem. Evropské populace 
zimují v Africe mezi jižním 
okrajem Sahary a rovníkem. 
Protože kroužkovací centrály 
dosud shromáždily jen několik 

hlášení o nálezu kroužkovaných 
jedinců, bylo přikročeno i ke 
sledování pomocí GPS.  Jedním 
z čápů vybavených vysílačkou 
byl i jeden z bílinských. Byla to 
samička, dostala pracovní jméno 
Eliška, ale štěstí neměla – zahy-
nula hned další zimu někde ve 
střední Africe. Stejně tragicky 
dopadlo i jediné z mláďat, ozna-
čených odečítacími kroužky, 
když se ve Španělsku při cestě 
do zimoviště zabilo o dráty elek-
trického vedení. 

M. Horák

Po konzultaci s vedoucím lomu 
V. Štajgrem zavolali geologům. 
Ti už jen potvrdili jejich názor, 
že se jedná o zkamenělinu žel-
vy.  Zachráněná fosílie je otisk 
horního krunýře menší bahenní 
želvy. Stáří této zkameněliny je 
kolem 20 milionů let, jako všech-
ny podobné otisky zvířat a rostlin 
na šachtě se nacházející. Želvy se 
v naší hnědouhelné pánvi nena-
cházejí běžně, spíše vzácně, ale na 
Bílinsku častěji než jinde. Důlní 

geologové mají ve sbírce již devět 
želv z oblasti těžby uhlí. Převážně 
se zde objevují vodní dravé želvy 
nazývané kožnatky. Podle zacho-
vaného krunýře a výrazné vystu-
pující páteře je nalezený exemplář 
želvy ze skupiny želv bahenních 
a suchozemských. Tato želva je 
desátá a tak ji nebude smutno. 
Osud ji čeká přímo výstavní, pro-
tože bude zcela určitě vystavena 
v budoucím Bílinském muzeu.  

Dvořák Zdeněk

Je desátá
Zajímavá událost se stala koncem roku 2008. Na Dole Bílina byla 
nalezena a zachráněna významná zkamenělina. Nálezce pan Tomáš 
Lippert z Bíliny si při své práci na  pásovém rypadle, kdy  vyhra-
bával odvodňovací příkop na hlavě uhelné sloje v lomu, povšiml 
zajímavého útvaru.

Nálezce pan T. Lippert z Bíliny s nálezem

Otisk želvy, výška 20 cm
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Neděle 11. ledna od 15.00 hod.

JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU 
NAPRAVIL

Nedělní pohádka pro děti a rodiče

Vstupné: 50,-Kč (děti do 3 let zdarma)

• Středa 21. leden 19.00 hodin

BÍLINA – PEKING 

Setkání s paralympionikem Romanem 

Musilem. Vstupné: 30,- Kč.

• Čtvrtek 22. ledna 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Bořeňská čarodějnice 2009, 8.30 hod. 

prezentace, v 9.30 hod. zahájení.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Sobota 10. ledna od 18.00 hod.

KONCERT KAPELY GROCK
A JEJICH HOSTŮ

Vstupné: 50,-Kč v předprodeji, 70,- na místě

• Pátek 16. ledna od 20.00 hod.

EROTICKÝ PLES
Hraje skupina GOLF, erotická tombola, 

obsluha nahoře BEZ, módní přehlídka 

kožichů a spodního prádla, trawesty 

– erotic, pánský strip motorkáře, dámský 

strip policajtky, autoerotika, hříšná show

Vstupné: 200,- Kč

• Sobota 17. ledna od 20.00 hod.

MYSLIVECKÝ PLES
KINO HVĚZDA

• Čtvrtek 8. ledna od 19.00 hod.

KRÁLOVA PŘÍZEŇ
VB/Historické romantické drama

Vstupné: 65,-Kč    Přístupno od 15 let

• Pátek 9. ledna od 19.00 hod.

• Sobota 10. ledna od 19.00 hod.

96 HODIN
Francouzský akční thriller

Vstupné: 70,- Kč. Přístupno od 12 let.

• Středa 14. ledna od 17.00 hod.

• Čtvrtek 15. ledna od 17.00 hod.

KOZÍ PŘÍBĚH:
POVĚSTI STARÉ PRAHY

ČR/Animovaná komedie. Vstupné: 70,-Kč

• Pátek 16. ledna od 19.00 hod.

• Sobota 17. ledna od 19.00 hod.

ANGLICKÉ JAHODY
ČR/Drama. Vstupné: 70,- Kč.

Přístupno od 15 let

• Sobota 17. ledna od 15.00 hod.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

Pásmo kreslených pohádek pro děti

Vstupné: 20,- Kč

• Středa 21. ledna od 19.00 hod.

• Čtvrtek 22. ledna od 19.00 hod.

DĚTI NOCI
ČR/Drama

Vstupné: 70,- Kč. Přístupno od 15 let.

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 13. ledna od 19.00 hod.

RENÉ
ČR. Dokument. 

• Úterý 20. ledna od 19.00 hod.

SMRT ON-LINE
USA/Krimi thriller

Vstupné: 60,-Kč     Přístupno od 15 let

GALERIE POD VĚŽÍ
•  Do 22. února 2009 se koná výstava

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA

NÁŠ TIP
MĚSTSKÉ DIVADLO
BÍLINA – PEKING

(Paralympiáda očima
Romana Musila)

Vyprávění o Číně, paralympiádě 

a vrcholném sportu s atletem Roma-

nem Musilem a jeho trenérem Vác-

lavem Janouchem. Součástí pořadu 

bude promítání diapozitivů, ukázka 

sportovního oblečení a odpovědi na 

dotazy. Na Romana Musila můžete při-

jít ve středu 21. ledna od 19.00 hodin.

KINO HVĚZDA
Středa 14. ledna a čtvrtek 15. ledna 

od 17.00 hodin 

KOZÍ PŘÍBĚH:
POVĚSTI STARÉ PRAHY

Rodinná komedie Kozí příběh - 

Pověsti staré Prahy se odehrává ve 

středověké české metropoli, která 

je ještě plná strašidel a vznikajících 

legend a teprve začíná dostávat 

majestátní tvář. Hlavní hrdinové 

fi lmu - mládenec Kuba a jeho koza 

- se připletou ke stavbě Karlova mos-

tu, vzniku Orloje, příběhu Faustova 

domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář 

a spát jim nedá ani pověstný chlupa-

tý duch.

Hrají: Jiří Lábus, Mahulena Boča-

nová, Matěj Hádek, Michal Dlouhý

Středa 21. ledna a čtvrtek 22. ledna

od 19.00 hodin 

DĚTI NOCI

Ofk a propadla zvláštní letargii: 

zatímco většina jejích spolužáků ze 

střední školy pokračuje ve studiu, 

ona odmítá opustit šalebné pohod-

lí dětství, jež se však rychle začí-

ná měnit v dusnou past. Prodává 

v nonstop obchůdku svého švagra 

Edy a nechává kolem sebe poletovat 

střípky zmarněných osudů stálých 

i náhodných zákazníků i těch dáv-

ných kamarádů, kteří stejně jako ona 

skutečně žijí pouze v noci. Občas 

zaskočí za partičkou popíjející ve 

vltavském přístavu, potuluje se uli-

cemi s podivínským Ubrem, který 

z popelnic fascinovaně loví odložené 

věci a beznadějně ji miluje, vyhýbá 

se Mírovi, jenž ji naopak milovat 

přestal. Je jí však pořád jasnější, že 

jednoho dne se musí rozloučit s dět-

stvím, překročit hranice rodné čtvrti 

a začít něco dělat se svým životem.

Hrají: Jan Dolanský, Jiří Mádl, Kris-

týna Nováková, Marta Issová

 

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 13. ledna od 19.00 hod.

RENÉ

Ryze dokumentární fi lm se syro-

vou autentičností vypráví neuvěři-

telný osud mladého muže, který byl 

od osmnácti let sledován fi lmovou 

kamerou na své pouti mezi věze-

ními, krátkými pobyty na svobodě 

a zase vězeními. Kamera ho opouš-

tí až v jeho šestatřiceti letech, kdy 

je z Reného už zralý muž – a také 

originální spisovatel, zároveň těžce 

nemocný člověk a stále nenapra-

vitelný kriminálník. Osud Reného 

„Francoise Villona“ se odvíjí na 

pozadí významných politických 

změn střední Evropy, jejichž odraz je 

ve fi lmu neustále přítomen. Reného 

příběh začíná ve vězení pod socia-

listickými plakáty, pokračuje během 

sametové revoluce, dostává zdánli-

vou pointu amnestií prezidenta Hav-

la, ale vrací se zpět do kriminálů, aby 

René do Evropské unie vstoupil opět 

jako vězeň.

Film získal cenu Evropské fi lmové 

akademie.

DOMÁCÍ PREMIÉRA
V NOVÉ SESTAVĚ

 V Kulturním domě Fontána 10. 

ledna 2009 od 18.00 hod.

Se skupinou GROCK zahrají 

DOBRÝ POCITY, ANESTESIA 

A THE CHRUŠČOV 

Vstupné: 50,- Kč v předprodeji, na 

místě 70,- Kč

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda
Hlídač č.47

Sněženky a machři
po 25 letech

Den, kdy se zastavila Země

Digitální kino
Zavraždění Johna Lennona

Máš padáka

Městské divadlo
Divadlo Járy Cimrmana – 

Vyšetřování ztráty třídní knihy

8. ledna 2009
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Na jevišti Městského divadla v Bíli-
ně se v režii scénáristů a moderátorů 
Veroniky Duchoslavové a Adama 
Šmejkala představili žáci všech roč-
níků tanečního oboru a spolu s nimi 
také některé soubory hudebního obo-
ru. Úvodní taneční blok choreografi í 
inspirovaných staročeskými lidovými 
koledami patřil dívkám od přípravky 
po druhý ročník. Ve stejném duchu 
následovalo vystoupení Komořinky 
a školního pěveckého sboru. Přes 
vánoční swingové evergreeny, ve kte-
rých zpívající Komořinku podpořilo 
také saxofonové trio, se diváci přenes-
li již do předsilvestrovské doby. Jako 
host vystoupilo sdružení „Element 

X“, jež je tvořeno skladatelem a tex-
tařem Petrem Dragounem a hudeb-
níkem Adamem Šmejkalem. Také 
kapela EXIT, která se v minulých 
letech velmi často prezentovala na 
akcích školních i městských, se před-
stavila již jako host programu. Část 
muzikantů totiž studuje v zahraničí 
a jejich setkání na prknech Městského 
divadla bylo šťastnou náhodou. Před-
kapelu EXITu tvořilo nové – zatím 
bezejmenné - hudební seskupení 
kráčející pod vedením Tomáše Ern-
sta stejným hudebním směrem jako 
„vysloužilý zasloužilý“ EXIT. Taneč-
ní vstupy druhé nevánoční části zahr-
novaly choreografi e v duchu moder-

ního baletu a v rámci vygradování sil-
vestrovské atmosféry také skladbu ve 
stylu R‘nB‘. Snahou moderátorů bylo 
aktivně zapojit diváky. Ti se tak moh-
li stát obrovským pěveckým sborem 
nebo na jiném místě rytmickou sku-
pinou podporující tleskáním spirituál 
v podání pěveckého sboru. Věřím, 
že ta o pár minut prodloužená hodin-
ka prožitá se zuškou byla pro rodiče 
a další návštěvníky časem radostným 
a příjemně stráveným.

      V krátkém ohlédnutí bych se ještě 
rád zastavil u zajímavého vystoupení 
realizovaného v teplickém kostele sv. 
Jana Křtitele o IV neděli adventní. 
Výjimečnost spočívala především ve 
spojení protagonistů - teplického pro-
fesionálního tělesa Clarinet Society 
Petra Kašpara, Komořinky s Veroni-
kou Duchoslavovou, zpěvačky Ivany 

Levicové a dětí z MŠ Za Chlumem 
B. Sám jsem měl možnost podílet se 
na tomto projektu jako hráč na kláve-
sové nástroje a aranžér. V programu 
zaznělo osmnáct skladeb od ryze 
adventních přes spirituály, muzikálo-
vé melodie až po populární vánoční 
písně. Komořince, dětem z mateřinky 
i jejich učitelce Ivaně Levicové, která 
kromě sólových skladeb vystoupi-
la i s Komořinkou, a tím si vlastně 
zavzpomínala na léta, kdy byla její 
řádnou členkou, složili po koncertě 
profesionální instrumentalisté hold 
za perfektní výkon ve ztížených 
podmínkách. Vřelý potlesk dlouze 
znějící promrzlým kostelem byl pak 
zaslouženou odměnou pro všechny 
účinkující a zároveň tečkou za před-
vánočními koncerty naší školy.       

J. Kopa

Od vánoc k silvestrovské půlnoci za 70 minut
To, co se v reálném životě naštěstí nedá stihnout (vždyť kdo by chtěl 
přijít o sváteční týden), mohli prožít diváci přítomní vystoupení žáků 
bílinské základní umělecké školy nazvaného poměrně prozaicky Vese-
lé vánoce a šťastný Nový rok.

Na hudbu českých lidových koled tančili dívky z PTV a 1. a 2. ročníku   
Foto: V. Weber

Studentky 1. - 4. ročníku II. stupně
a choreografi e ve stylu R‘n B‘
Foto: V.  Weber

Kni�ní novinky na mìsíc leden 2009 �
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ
MLUVITI 
PRAVDU, 

román psaný 
podle skutečných 
událostí napsal 
Josef Formánek 
(nar.1969), autor 
nejúspěšnějšího 
debutu desetiletí, 
který po velké čtenářské odezvě 
vyšel již v osmi vydáních pod 
názvem Prsatý muž a zloděj příběhů. 
Také v tomto posledním rozsáhlém 
románu, na kterém Josef Formánek 
pracoval čtyři roky, předkládá 
čtenářům strhující, neuvěřitelný, ale 
přitom pravdivý příběh, na jehož 
základě bilancuje i svůj vlastní život. 
Vydává nakl. Smart Press Praha.

DRUHÁ 
ŠANCE, 
DALŠÍ

z „ženských“ pří-
běhů oblíbené 
americké autorky 
Jane Green, která 

žije v Connecticutu s manželem 
a čtyřmi dětmi, je tentokrát 
především o tzv. „krizi středního 
věku“. Přátelé z dětství se sejdou na 
pohřbu společného kamaráda, který 
zahynul při teroristickém útoku na 
vlak. Blíží se jim všem čtyřicítka 
a většina z nich se celé roky 
neviděla. Na první pohled se zdá, 
že všichni žijí bez problémů, ale při 
bližším kontaktu, zjišťují, že leccos 
se jim v životě nezdařilo tak, jak si to 
původně představovali. Toto setkání 
jim přináší poznání, že nejdůležitější 
hodnotou v životě je přátelství, které 
přetrvá z dětství a na které se dá 
i v dospělosti navázat…
Vydává nakl. BB art Praha..

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
PRÁCE VŠEHO DRUHU,

vzpomínkové vyprávění známého 
kreslíře, karikaturisty a zpěváka 
Honzy Vyčítala, není jak sám 
v úvodu knihy uvádí, jen pokusem 
o sepsání životopisu. Autor 
shromáždil „ ty nejvýživnější 
historky, které dává k lepšímu po 

hospodách, když na kámoše padne 
nějaká chandra“. Kniha je doplněna 
ukázkami Vyčítalova kresleného 
humoru i texty nejznámějších písní, 
které zpívá se skupinou Greenhorns. 
Je určena těm, kteří mají rádi tramský 
způsob života a jeho někdy poněkud 
drsnou „poetiku“.
Vydává nakl. Daranus Řitka.

KDYŽ SE OSUD NEMAZLÍ,
příběhy populárních hereček 
a zpěvaček, které mají společný 
nelehký osud. Všechny tyto 
talentované, krásné a ambiciózní 
ženy, se musely v životě potýkat 
nejen s tím, co ohrožovalo jejich 
kariéru, ale také často s tím, co 
přímo ohrožovalo jejich život. 
Ať už jde o životní osud Jany 
Šulcové, Marty Kubišové nebo 
Laďky Kozderkové, vždy je autor 
Robert Rohál předkládá čtenáři 
s velkou mírou vkusu a znalosti, 
bez zbytečného skandalizování. 
Někdy zkrátka osud rozdá špatné 
karty a pak se člověk může snažit 
jak chce, ale osud nepřelstí.

Vydává nakl. Petrklíč Praha.

PRO MLÁDEŽ
BAJKY 
BARDA 

BEEDLEHO,
potěší děti 
pěticí zvláštních 
p o h á d e k . 
Každá z nich 
k o u z e l n ý m 
z p ů s o b e m 
zavede čtenáře do čarovného světa 
se spoustou smíchu, ale i vzrušení 
ze smrtelného nebezpečí. Anglická 
autorka J.K.Rowlingová, která si 
získala mezinárodní popularitu 
svými příběhy o Harry Potterovi, 
opět potěší každého fanouška 
Harryho Pottera, protože také 
v těchto příbězích se děti 
mezi řádky dovědí nejrůznější 
informace o životě v Bradavicích.
Vydává nakl. Albatros Praha.

Další tipy najdete na webových 
stránkách knihovny

www.knihovnabilina.cz
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Magda Reifová přijela nejen 
s Františkem, ale i loutkohercem 
Jaroslavem Vidlařem a Tomášem 
Juřičkou, který Františkovi propůj-
čuje hlas.

Herečka Magda Reifová začí-
nala s herectvím již od dětských 
let. V současnosti jí můžeme vídat 
v seriálu Růžová zahrada a právě 
v Kouzelné školce. A jak to s Fran-
tiškem a Kouzelnou školkou zača-
lo?

„To tak nějak vyplynulo samo. 
Oslovila mě televize, jestli bych 
nechtěla dělat Kouzelnou školku. 
V té době jsem již měla natočené 
nějaké písničky pro děti a tak jsem 
si řekla, že bych to mohla zkusit. 
A protože jsme společně vystupova-
li v TV, tak jsme si řekli, že bychom 
mohli vystupovat jako představení 
pro děti,“ uvedla Magda Reifová.

Důležitým prvkem v celém před-
stavení je hlas Františka. Tomáš 
Juřička je herec, který ztvárnil 
desítky fi lmových rolí (Sanitka, 
Malý pitaval z velkého města aj.). 
Často se věnuje dabingu a k Fran-
tiškovi se dostal náhodou.

„Františka původně mluvil Ota 
Jirák, ale kvůli nemoci musel skon-
čit. Hledala se za něj náhrada, než 
se dá do pořádku a tak vzali mě 
a už mi to zůstalo.“

Ota Jirák se vrátil po nemoci 
zase k Jůhelákům. „Musím dodat, 
že hlas Tomáše je pro postavič-
ku Františka lépe vyhovující. Ota 
Jirák má hlas posazený níže a více 
se hodí ke známé postavičce Hele,“ 
vmísil se do hovoru náš významný 
loutkoherec Jaroslav Vidlař, který 
je dlouhá léta šéfem loutkoherecké 
skupiny ČT a stojí např. za slavným 
Čertíkem Bertíkem nebo Jůheláky 
a v současnosti také Kouzelnou 
školkou.

Čertíka Bertíka si povětšinou 
pamatují dnešní čtyřicátníci. Se 
Štěpánkou Haničincovou tvořili 
ve své době velmi oblíbený pořad. 
Myslíte, že by se Čertík zase někdy 
mohl vrátit na obrazovku? „Určitě 
ne, myslím, že ho nahradil právě 
František, který má dnes velkou 
popularitu. Byla doba, kdy se řek-
lo, že Čertíka bylo hodně a Štěpán-
ka Haničincová nemohla z politic-

kých důvodů na obrazovku. Přesto 
to byly dopisy od dětí, které jí do 
televize vrátily zpět. Obnovily se 
pořady, jako bylo losovací kolo 
s papouškem, medvídek Emánek, 
robotek Emil nebo hračky naší 
Kačky,“ zavzpomínal Jaroslav 
Vidlař.

Na vymýšlení programů pro děti 
se podílí celý kolektiv. „Nové věci 
vymýšlíme většinou na zájezdech 
a za pochodu. Vše si pečlivě zapi-
suji na papír, a když to dám dohro-
mady, tak mi ostatní řeknou, že se 
jim to nelíbí,“ směje se Magda. 
„Od února začneme jezdit s no-
vým pořadem Majda s Františkem 
na cestách. S Markem Ebenem, 
Petrem Vackem, Tomášem Haná-
kem a Martinem Dejdarem jsme 
natočili nové CD s písničkami pro 
děti. Hudbu nám složila sklada-
telka Hana Navarová a texty pan 
Vodňanský a Lenka Vychodilová,“ 
prozradila Magda Reifová novin-
ky, které čekají děti v tomto roce. 

Magda mimo jiné také ztvárni-
la jednu z rolí, ve fi lmu Páni kluci. 
Nedalo mi to, abych se nezeptala na 
průběh natáčení oblíbeného fi lmu.

„Ještě před tímto fi lmem jsem 
působila v televizi právě se Štěpán-

kou Haničincovou a Jaroslavem 
Vidlařem, takže fi lmové prostředí 
pro mě nebylo až tak neznámé. 
Páni kluci se natáčeli o prázdni-
nách jako ostatně všechny dětské 
fi lmy, které se tenkrát točily. Pro mě 
to byly ty nejhezčí prázdniny. Byla 
u toho nádherná atmosféra a mys-
lím, že je to vidět i na tom fi lmu. 
Všichni se o nás báječně starali, ať 
to byl pan Nárožný, paní Hadrbol-
cová nebo Janžurová. Myslím, že 
i ta pohoda je z toho fi lmu cítit.“

Film Páni kluci je opravdu oje-
dinělý. Ve své době se vůbec točily 
krásné dětské fi lmy, které v součas-
né době jakoby vymizely. „Bohužel 
téma dětský fi lm, se v současné 
době v české kinematografi i opus-
til. Dnes se takové fi lmy nedělají. 
Málokdo jde na FAMU s ambice-
mi točit dětský fi lm. Dnes je toto 
téma bráno mladými režiséry jako 
„šmíra“, všichni chtějí dělat spí-
še velká plátna. Tenkrát se tomuto 
tématu věnovala hlavně Věra Plí-
vová – Šimková, která režírovala 
právě fi lm Páni kluci. Dětské tvorbě 
zasvětila celý svůj život a ta práce 
jí těšila a bavila,“ vysvětlil úpadek 
českého dětského fi lmu Jaroslav 
Vidlař. Lada Laiblová

S Magdou Reifovou nejen o Kouzelné školce
Kdo by z dětských diváků neznal malého Františka a Kouzelnou škol-
ku. Před vánočními svátky se zaplnilo Městské divadlo v Bílině dětmi 
a rodiči. Děti netrpělivě vyhlížely svou oblíbenou postavičku a Majdu. 

Tato a další vánoční kole-
dy provázely návštěvníky, tedy 
i naše žáky, vánočními trhy 
v Praze 13. prosince  2008. 
Báječná adventní atmosféra byla 
umocněna nejen krásně vyzdobe-
nými stánky s tradičními českými 
mlsy (staročeský trdelník, pečené 
kaštany, svařené víno, lokše ...),  
ale i s klasickými dárky a upo-
mínkovými předměty ( ozdoby, 
výrobky uměleckých kovářů 
a řezbářů ...) na Staroměstském 
a Václavském náměstí. Dobrá 
nálada vyzařovala i z množství 

domácích a zahraničních turistů. 
Letošní předvánoční výlet byl 
obohacen i tím, že cesta vlakem 
končila v Holešovicích a do cent-
ra jsme se přesunuli metrem, což 
bylo pro některé žáky neopako-
vatelným zážitkem. Proto se při 
tomto předvánočním rozjímá-
ní nadýchali nejenom správné 
atmosféry, ale podívali se i tam, 
kam se někteří zatím nedostali 
a ani v nejbližší době nedostanou 
(jízda metrem). 

Mgr. Ivana Kulinová
ZŠ Za Chlumem

Vánoce, Vánoce přicházejí ……

Majda, František, Jaroslav Vidlař s Evičkou a KačenkouMajda, František, Jaroslav Vidlař s Evičkou a Kačenkou
 Foto: V. Weber Foto: V. Weber
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Předseda Židovské obce Teplice 
Oldřich Látal nám na oplátku při-
slíbil spolupráci spojenou s výukou 
multikulturní výchovy. Na informa-
tivní schůzce s bílinským starostou 
Josefem Horáčkem, zástupcem 
Sdružení Bílina 2006 a ředitelkou 
naší školy byla předběžně dohodnu-
ta účast jednotlivých stran na tomto 
projektu. Starosta Horáček vyjádřil 
za město podporu, které je ochotné 
přispět škole na nákup pracovních 

pomůcek a učinit první odstranění 
planých rostlin. Při další schůzce, 
která proběhla přímo na židovském 
hřbitově, bylo dodatečně dohodnuto 
i zabezpečení stavby tak, aby byla 
pro žáky zaručena bezpečnost.

V únoru proběhne na naší ško-
le beseda se zástupcem Židovské 
obce, v níž budou žáci seznámeni 
s tradicemi židovské kultury. Ve 
výuce občanské výchovy proběhne 
diskuse na téma potřeby se všeobec-

ně starat o kulturní památky a jejich 
prostřednictvím si připomínat 
minulost našich dějin a přispět tak 

k vyvarování se určitých temných 
okamžiků v našich dějinách. 

Bc. Žemličková Judita

Žáci ZŠ Za Chlumem budou udržovat židovský hřbitov
Na přelomu října byla naše škola oslovena zástupcem Sdružení 
Bílina 2006 s prosbou, zda by žáci školy byli ochotni v rámci výuky 
udržovat židovský hřbitov. Vzhledem k výuce pěstitelských činnos-
tí jsme přislíbili pomoci.

Úkryt prozradil sníh
Na základě signálu PCO byla hlíd-

ka MP Bílina vyslána do střeženého 
objektu v blízkosti centra Bíliny. 
Strážníci při obhlídce zjistili násil-
né vniknutí do budovy. Pachatel 
vloupání byl bezprostředně po činu 
zadržen, neboť strážníkům stačilo 
sledovat stopy v čerstvě napadaném 
sněhu. Stopy je pohodlně dovedly 
až k podrostu, kde se pachatel před 
strážníky pokoušel ukrýt. Pachatele 
si na místě převzala přivolaná hlídka 
Policie ČR. 

Přestupek odhalil trestný čin
Banálního přestupku v dopravě se 

dopustil řidič motorového vozidla, 
když nerespektoval dopravní znač-
ku „zákaz odbočení“ umístěnou na 
Mírovém náměstí v Bílině. Strážní-
ci vozidlo zastavili a počali úkony 
spojené s podezřením ze spáchání 
přestupku v dopravě. Při tomto byl 
z dechu řidiče cítit požitý alkohol. 
Byla proto provedena dechová 
zkouška. Zkouška byla pozitivní, 

a proto byla na místo přivolána Poli-
cie ČR. Po příjezdu policistů vyšlo 
najevo, že řidič nejenže požil před 
jízdou alkoholické nápoje, ale navíc 
ani nevlastní řidičský průkaz. Muž 
bude nyní čelit obvinění ze spáchání 
trestného činu.

Odcizil materiál ze stavby
Při kontrolní činnosti v prostoru 

Teplického předměstí, byl hlíd-
kou MP Bílina spatřen muž, který 
nesl balík stavebního polystyrenu. 
Nejednalo by se o nikterak zvlášt-
ní situaci ovšem pouze v případě, 
že by tento muž nebyl strážníkům 
znám jako osoba s kriminální minu-
lostí a nesmělo by se jednat o noč-
ní hodinu. Muž dlouho nezapíral 
a doznal se ke krádeži polystyrenu 
z nedaleké stavby. Jelikož byl muž 
v posledních třech letech odsouzen 
za majetkovou trestnou činnost, 
vzniklo zde důvodné podezření, 
že byl spáchán trestný čin a to bez 
ohledu na výši způsobené škody. 
Na místo byla přivolána Policie ČR,  
které byl pachatel předán.

Projekty prevence kriminality 
MP Bílina byly spuštěny

Dne 1. prosince 2008 byly spuště-
ny projekty MP Bílina v rámci pre-
vence kriminality. Jedná se o čtyři 
projekty, jejichž realizace byla mož-
ná díky fi nančnímu přispění Minis-
terstva vnitra ČR a města Bíliny. 

Projekt „Senior“ je informační 
kampaň zaměřená na pomoc senio-
rům při řešení nejrůznějších riziko-
vých, či krizových situací. 

Projekt „Stop 24 Bílina“ je 
určen pro motoristy, kteří od oka-
mžiku nalepení symbolu „STOP 
24“ na svoje vozidlo dává majitel 
automobilu strážníkům a policistům 
najevo, že mají takto označenému 
vozidlu po 24. hodině věnovat zvý-
šenou pozornost a provést kontrolu 
jeho posádky. 

Projekt „Registrace autorádií“ 
spočívá v zaregistrování autorádia, 
kdy v případě jeho krádeže mohou 
strážníci MP mnohem rychleji 
a efektivněji po autorádiu pátrat. 
Mnohdy strážníci u kontrolovaných 

osob naleznou auto-
rádio, avšak bez 
dostatečných 
informací může 
pachatel uniknout 
potrestání a rádio se 
majiteli mnohdy nevrátí. 

Projekt „Registrace jízdních 
kol“ vychází z obdobného mode-
lu jako registrace autorádií. Takže 
pokud dojde k odcizení má MP 
ihned maximální informaci o odci-
zené věci.  V případě kontroly věci, 
kdy majitel ještě ani nestihl nebo 
nezjistil odcizení věci, se dle regis-
tru zjistí, že věc náleží jiné osobě, 
než té u které byla věc strážníky 
nalezena.

Více informací lze najít na webu 
Městské policie Bílina: www.mp-
bilina.cz, kde se případní zájem-
ci o výše uvedené služby mohou 
seznámit s podrobnostmi k jednotli-
vým projektům. Nutno podotknout, 
že všechny zmíněné projekty, nebo 
chceme li služby, jsou Městskou 
policií poskytovány občanům Bíli-
ny zcela zdarma.  (jfk)

Z deníku Městské policie Bílina

Na repliku dřevěného, ručně 
malovaného, terče z roku 1834 
se střílelo o titul Krále střelců. 
Tím se stal, se svým revolverem 
SW ráže .38 Sp, Pavel Hubáček. 
Druhým terčem byla recesistic-
ky pojatá vnadná mladice, která 
měla svými tvary spíše střelce 
rozptylovat, a zásah nejvyšší 
hodnoty byl, jak jinak, do srdce. 
To se sice zasáhnout nepodaři-
lo, ale nejblíže se trefi l (pistolí 

Glock 21 ráže .45 ACP) loňský 
Mistr a titul si nese i do roku 
2009 Milan Zábranský. 

Den předtím, tedy na silvestra, 
sešli se střelci ze vzduchových 
zbraní v klubové vzduchovkové 
střelnici na ZŠ PP 01, aby pomě-
řili své síly v disciplíně Vzdu-
chová pistole 60 ran. Nejlépe si 
vedl a solidním nástřelem 555 
kruhů zvítězil Milan Zábranský. 
Druhý skončil Jiří Filipovský 

ml. nástřelem 548 a stejným 
nástřelem (rozhoduje posled-
ní položka) obsadil třetí místo 
Pavel Koman. 

Myslím, že vykročení do nové-
ho roku a rozloučení se s tím sta-
rým se vydařilo a nezbývá než si 
přát mnoho dalších a nejen spor-
tovních úspěchů. 

Text a foto:
Milan Zábranský

� SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT � SPORT �

NOVÝ KRÁL A STARONOVÝ MISTR STŘELCŮ

Králem střelců pro tok 2009
se stal Pavel Hubáček

Novoroční setkání střelců SSK MTs Bílina spojené s volbou Mistra a Krále proběhlo v mrazivé dopoledne 
prvního dne roku na klubové střelnici v Nemocniční ulici za účasti dvou desítek domácích závodníků.

Židovský hřbitov najdeme na městském hřbitově u pomníku padlých
za 2. sv. války. Je značně zanedbaný a zarostlý



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

BÍLINSKÁ DĚVČATA SE OPĚT NEZTRATILABÍLINSKÁ DĚVČATA SE OPĚT NEZTRATILA

12

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky.zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina, 
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Lada Laiblová, tel. 721 490 378. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Ph.D. Karel Mach, Mgr. Marie Sechovcová, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Povoleno Referátem kultury OkÚ Teplice pod č. 7/1991. 
Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: 
Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz. 

8. ledna 2009

Stará garda Bílina – XI. internacionálů 1:4 (0:1)

Nejdříve ho vyzkoušeli nejmenší 
fotbalové naděje Bíliny a po nich 
přišlo na řadu ofi ciální přestřižení 
pásky a otevření nového hřiště. To 
patřilo starostovi Josefu Horáčko-
vi a čestný výkop provedl nejlepší 
fotbalista Evropy roku 1962 Josef 
Masopust. První zápas obstarala 
Stará garda Bílina a XI. internacio-
nálů, kterou přivedla hvězda sedm-
desátých let Karol Dobiáš. Domácí 
mužstvo sestavil tandem Sysel 
– Koubek. Obě mužstva doprovodi-
li do středového kruhu malí bílinští 
fotbalisté. Zápas ukázal, že interna-
cionálové ani po letech nic ze svého 
umění nezapomněli. Domácí, kteří 
měli v průměru mladší mužstvo, 
se snažili být důstojným soupeřem. 
Hned v úvodu předvedl parádní hla-
vičku Lubas, ale stejným zákrokem 
odpověděl brankař Bednařík. Za 
domácí dvakrát odpověděl střelou 

z dálky Vrábel. V závěru prvního 
poločasu šli internacionálové do 
vedení brankou Jakubce, který před 
tím nastřelil břevno. Ve druhém 
poločase byla převaha hostů výraz-
nější a také stříleli branky. Parád-
ním lobem skóroval Mičinec, který 
kraloval na hrotu hostů, ale potlesk 
na otevřené scéně sklízel za sprin-
ty po pravé straně nestárnoucí Fr. 
Veselý. Za domácí měl šanci Junek 
a nad střílel Kovačka. Brankař 
Rais chytil Mičincovi trestný kop 
a čestný úspěch domácích zazna-
menal Vrábel. Za domácí nemohl 
nastoupit trenér áčka Tichý, který 
po operaci kolenních vazů sledoval 
zápas s pomocí francouzských holí. 
„Byla to vydařená akce, vše bylo 
dobře připravené a překvapil mě 
zájem diváků,“ netajil spokojenost 
brankař Miroslav Bednařík, který 
bude na jaře trénovat v Ledvicích. 

Na otevření nového hřiště se přišlo 
podívat na 400 diváků. „Otevření se 
povedlo a jsem moc rád, že umělou 
trávu máme. Osobně si vážím, že 
přijel pan Masopust, byl vyhlášen 
nejen nejlepším hráčem Evropy, ale 
ve své době byl jedním z nejlepších 
hráčů na světě. A také nás potěši-
la účast hlavní osoby mosteckého 
fotbalu pana Kabíčka,“ svěřil se 
prezident FKL Bílina Petr Arpáš. 
Právě s mosteckým fotbalem by 
chtěli v dalších letech navázat užší 

spolupráci, kde by výsledkem měla 
být účast Bíliny v divizi. 

Branky: Vrábel – Mičinec 2, 
Jakubec, Klíma. Bílina: Bednařík, 
Rais – Vachoušek, Bůžek, Milčin-
ský, Hulinský, Kovačka, Merbst, 
Vrábel, Zedník, Vaník, Tapšík, 
Junek. XI. internacionálů: Hruška 
– Dobiáš, Valent, Prokeš, Lubas, 
Jakubec, Mojžíš, Štambachr, Klíma, 
Veselý, Mičinec, Knížek. Rozhod-
čí: Davignon – Adámek, Valjent

(ob)

Bílina - Fotbalový svátek a předčasný Štědrý večer zažili v pondělí
22. prosince v podvečer fotbalový příznivci v Bílině. Na místě starého 
škvárového hřiště vyrostl moderní tréninkový stánek s umělou trávou. 

Jedním ze šesti účastníků tur-
naje byl i dívčí výběr Sever. 
Mezi patnácti vybranými dív-
kami se neztratila ani děvčata 
z našeho oddílu HC Draci Bílina 
– Míša Jurčová, Káťa Zechovská 
a Alice Chadimová a potvrdila 
tak výbornou hokejovou úro-
veň našich děvčat i v porovnání 
s ostatními oddíly nejen v regi-
onu. 

Děvčata předvedla, že hrát 
hokej umí, a že se nezaleknou ani 
zvučných jmen soupeřů, jakými 
bezesporu týmy jako Sparta Pra-
ha či SK Michlovce bezesporu 
jsou.  První den nevyšel úplně 
podle představ, některá děvčata 
se poprvé viděla až v Milevsku 
v kabině a to se také odrazilo na 
našem výkonu. V prvním utkání 
děvčata podlehla týmu z Brati-
slavy, avšak až po samostatných 
nájezdech 2:3. Ve druhém utkání 
nás „proškolila“ Sparta – 0:11, 
abychom ani v posledním utkání 
prvního dne nezvítězili, tentokrát 

s pozdějším celkovým vítězem 
turnaje,  SK Michalovce – 3:7, 
i když dlouho jsme drželi naději 
na přijatelný výsledek. 

Zato druhý den se nám oprav-
du vydařil. Děvčata se dobře 
vyspala a po drobných korekcích 
v sestavě se již našla a podala 
oproti předchozímu dni zlep-
šený výkon. V prvním neděl-
ním utkání děvčata zvítězila po 
bojovném a obětavém výkonu 
nad Letci z Letňan 3:1 a vzhle-
dem k vývoji turnaje bylo jasné, 
že pokud vyhrají i v posledním 
svém utkání, získají „placku“. 
Vidina medaile byla pro holky 
obrovským hnacím motorem 
a tak domácí hráči jen nevěřícně 
kroutili hlavami, když odcházeli 
z ledu poraženi 4:1.

Konečné pořadí: 1. SK 
Michalovce, 2. SPARTA Pra-
ha, 3. Dívky SEVER, 4. HOBA 
Bratislava, 5. Letci Letňany, 6. 
ZVVZ Milevsko

Martin Zechovský

V sobotu 27. a v neděli 28. prosince 2008 se na zimním stadionu 
v Milevsku konal sedmý ročník memoriálu Josefa Straky staršího 
pro hráče pátých tříd – ročníky 97 a mladší.

Foto: Martin Mašek

ČESKÝ HOKEJ OSLAVIL
100 LET SVÉHO VZNIKU

Krajský svaz ledního hokeje se připojil k celé řadě akcí ke kula-
tému výročí organizovaného ledního hokeje v Čechách. Český 
svaz ledního hokeje nedávno slavil 100 let od svého vzniku a to 
je již důvod si toto výročí připomenout na všech úrovních. Kraj-
ský svaz pozval do restaurace Korbel v Ústí nad Labem 65 oce-
něných, kteří velkou část svého života věnovali právě lednímu 
hokeji, většinou jako dobrovolní funkcionáři, trenéři, hráči nebo 
rozhodčí. Všichni obdrželi z rukou krajského předsedy Zbyňka 
Poura pamětní list, knihu o historii českého hokeje a další suve-
nýry. Z Bíliny se dostalo této cti Jiřímu Hájkovi, který s ledním 
hokejem strávil třetinu z jeho kulatin a Oldřichu Bubeníčkovi, 
který se kolem něho pohyboval čtvrtinu z kulaté stovky.  (lal)

Foto: V. Weber


