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V porotě zasedli, Jana Urbano-
vá, Marcela Šímová, Mgr. Iva-
na Pitková a Antonín Klepáč. 
Oproti loňskému roku se porota 
obměnila a tato změna recitační-
mu kolu Bořeňské čarodějnice 
velmi pomohla. 

„Letošní ročník Bořeňské 
čarodějnice byl podle mínění 
několika desítek účastníků velmi 
zdařilý. Bylo poznat, že všichni 
soutěžící pečlivě vybírali své 
texty a s jejich přednesem si dali 
opravdu záležet. Kladně pak byl 
hodnocen i přístup jednotlivých 
členů poroty,“ uvedla Jana Kou-

řilová ze ZŠ Aléská, jejíž svěřen-
kyně Terezka Šámalová obsadila 
ve své kategorii 3. místo.

Podle hodnocení porotců se 
letos děti a studenti velmi dob-
ře připravili. Zejména 3.kate-
gorie překvapila svými výkony. 
Samotný výběr básně je třeba 
nepodceňovat. Přednášený text 
by měl být „ušitý na tělo“ reci-
tátorovi, měl by být přiměřený 
jeho věku a recitátor by mu měl 
dokonale rozumět.

„Všem soutěžícím dětem a stu-
dentům děkujeme za účast v re-
citační soutěži, vítězům bla-

Opět uběhl rok a KC Kaskáda zahájila 12. ročník recitační sou-
těže Bořeňská čarodějnice 2009. Porota zhodnotila celkem 66 
recitačních vystoupení jednotlivců a recitačních kolektivů v pěti 
věkových kategoriích.

Začala soutěžní řada Bořeňské čarodějnice

Skupiny Caviky a Cik – Cak z DDM Bílina 
se mohou srovnávat s profesionály

Bylo to pro nás velké překvape-
ní, soupeře na 2. místě předhonila 
s náskokem 10 bodů. Skupina Cik 
– Cak obsadila 2. místo v katego-
rii 15 – 18 let.

Ta nejdůležitější soutěž v této 
sezóně následovala hned v nedě-

V sobotu 24. ledna jsme se zúčastnili soutěže Žij pohybem, kterou 
pořádá KK Aerobik Praha.Tato soutěž má celkem pět kol. Sku-
pina Caviky soutěžila na této soutěži nově v kategorii 11 – 14 let 
a obsadila 1. místo.

li – Mistrovství České republiky 
v Aerobik Team Show. Na tuto 
soutěž se nominovaly týmy z Pra-
hy, Ostravy, Písku, Kladna, Mladé 
Boleslavi a také my. Již to pro nás 
byl velký úspěch. I na Mistrovství 
ČR v Praze Hostivaři jsme byli 

hopřejeme a přejeme mnoho 
úspěchů při reprezentaci v kole 
okresním.

Děkujeme všem p. učitelkám 

a rodičům za poctivou přípra-
vu dětí na soutěž,“ poděkovala 
závěrem za KC Kaskáda Petra 
Zaťková. (lal)

opět jediný zástupci Domu dětí 
a mládeže. Ve velké konkurenci 
těch nejlepších týmů z celé Čes-
ké republiky jsme se rozhodně 
neztratili. Skupina Caviky v kate-
gorii 8 – 10 let obsadila krásné 
5. místo a skupina Cik – Cak ve 
smíšené kategorii obsadila 6. 
místo. Děti podaly skvělý výkon 
a dokázaly, že i zájmový kroužek 
z DDM může být na vysoké pro-

fesionální úrovni. Po náročném 
víkendu přišel krátký zasloužený 
odpočinek, ale již začátkem úno-
ra nás opět čeká tvrdá příprava na 
další závody. 

Děkujeme rodičům a našim 
sponzorům za podporu a dětem 
přejeme hodně úspěchů do dalších 
soutěží.

Věrka Ryjáčková
a Petruška Rosenkranzová

Foto: HKFoto: HK
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Myslíte si, že výherní a hrací automaty podporují růst kriminality ve městě?

Milan
KOBRČ,
58 let, strojník:
„Ano. Hraním na 
automatech může ve 
městě růst kriminalita, 
gembleři si totiž často 
obstarávají peníze i kri-
minální činností. Navíc 
v hernách vysedává 
především problémová 
mládež, která nepracuje 
a má tak čas na všelija-
ké lumpárny.“

A2) Ludmila
Kosteleyová,
56 let, nezaměstnaná:
„Určitě automaty při-
spívají k růstu krimi-
nality ve městě. Den co 
den to vidím, jak u nich 
tráví lidé hodiny, nikde 
nepracují, chodí za školu 
a přitom potřebují pení-
ze, aby si mohli zahrát 
a kde na ně berou? Kra-
dou, loupí nebo prodá-
vají narkotika.“

A3) Ladislav
LINHART,
46 let, zedník:
„Ano. Domnívám se, že 
hrací automaty se mohou 
podílet na nárůstu kri-
minality v Bílině. Podle 
mého názoru by podob-
né provozovny, kde jsou 
automaty vůbec neměly 
být povoleny v centru 
města ale na jeho okraji. 
Odsuzuji podobné provo-
zovny a myslím si, že sem 
nepatří vůbec.“

A4) Ivan
JUNKA,
30 let, nezaměstnaný: 
„Určitě. Taky jsem hrál, 
a automaty mě zruino-
valy. Hraní automatů 
musí zvyšovat kriminali-
tu. Podle mého by tako-
vé provozovny nemusely 
být ve městě, aby pak 
nelákaly k hrám hlavně 
mladé lidi.“

A5) Marian
BONGILAJ,
29 let, nezaměstnaný: 
„Ano. Automaty zvyšují 
kriminalitu. Do heren 
chodí hlavně narkoma-
né, feťáci a zloději, kdo 
jiný má čas tam vysedá-
vat. Kdyby bylo po mém, 
tak bych takové podniky 
nechal zavřít.“

A6) Milan
JANDA,
59 let, dělník: „Auto-
maty určitě mají vliv na 
nárůstu kriminality ve 
městě. Podle mého názo-
ru takové provozovny 
vůbec nepatří do centra 
města. Vlastně by nemu-
sely být vůbec! Stejně 
tam chodí jen závadové 
osoby, které nepracují 
a peníze si shání trest-
nou činností.“

Rohový obchůdek, kde jsme si 
dlouhá léta nechávali spravovat 
hodiny, hodinky nebo budíky, 
přestál změnu režimu i změny 
v obchodní strategii a téměř jako 
jediný byl stále na svém mís-
tě. Bohužel kriminální činnost 
nepřizpůsobivých obyvatel již 
neustál. Po opakovaném vykra-
dení a rozbití výlohy krámek 
zanikl. 

„Petice vznikla spontánně prá-
vě po zavření hodinářství. Bere-
me to už jako poslední naději, že 
se alespoň něco změní k lepšímu 
a neutěšená situace, která tady 
panuje, se zklidní,“ vysvětluje 
autor petice Rostislav Mundil 
a vypráví, jak se musí jako vlast-
ník obchodu s potravinovým 
zbožím vyrovnávat s nájezdy 
nepřizpůsobivých občanů v jeho 
obchodě. 

„Krádeže zboží jsou téměř na 
denním pořádku. Na policii nemá 
cenu ani volat, protože pachatele 
musíme sami zadržet a dokázat 
mu, že zboží chtěl ukrást, jinak 
se tím policie nebude vůbec zao-
bírat. 

Nadávky a urážky, kterými nás 

i naše zaměstnance častují někte-
ří zákazníci, už ani nepočítáme. 
Občas se přímo v krámě strhne 
hádka a následně rvačka. Vylep-
šit okolí obchodu nebo vyzdobit 
výlohy nemá žádnou cenu. Zdejší 
obyvatelé všechno zničí. Nevím, 
jak to ještě dlouho vydržíme, ale 
zatím věříme, že služebna měst-
ské policie tu bude zřízena.“

Jinak se na celou záležitost dí-
vá ředitel Městské policie v Bíli-
ně Marcel Špička.

„Abych vítal či nevítal nějaké 
myšlenky, tak od toho tu nejsem. 
V první řadě rozhodne zastupi-
telstvo města. Osobní názor? 
Mám raději strážníky v ulici.“

V otázce zřízení služeben MěP 
nejsou za jedno ani radní města. 
Místostarosta Roman Šebek se 
přiklání k myšlence umístit na 
sídliště mobilní buňku a podle 
potřeby její stanoviště měnit. 
Naopak Martin Liška by přivítal 
služebnu MěP právě v bývalém 
hodinářském krámku. 

Bezpečnostní situaci v Bílině 
i petici občanů bude projednávat 
rada města a následně zastupitel-
stvo. (lal)

Lidé podepisovali žádost za zřízení služebny
městské policie na Teplickém Předměstí

Během tří dnů podepsalo žádost na 254 osob. „Petice“ vznikla 
na základě stále se zhoršující bezpečnostní situace na Teplickém 
Předměstí. Služebna by podle místních obyvatel mohla vzniknout 
v krámku, kde více jak dvacet let fungovalo hodinářství. 

Aktuální téma: BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ RECITAČNÍ 
SOUTĚŽE BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2009
RECITAČNÍ KOLEKTIVY
– předškolní věk (MŠ nepostupují)
1. místo - „Koťata“ – MŠ Žižkovo 
údolí, Bílina
2. místo - „Uličníci“ – MŠ Aléská, 
Bílina
      
RECITAČNÍ KOLEKTIVY 
– školní věk
kolektiv 7. A – ZŠ praktická, Bílina
                
0. KATEGORIE (nepostupová)
(mateřské školy)
1. místo – Martin Fiala  
- MŠ Švabinského, Bílina
2. místo – František Lácha  
- MŠ Švabinského, Bílina
3. místo – Martin Kasal  
- MŠ Švabinského, Bílina
3. místo – Martin Černý  
- MŠ Švabinského, Bílina

1. KATEGORIE (postupují všech-
na 3 místa do okresního kola)
(1. tř. – 3. tř. ZŠ)
1. místo – Anna Hyrmanová  
- ZŠ Lidická, Bílina
2. místo – Tomáš Vajdečka     
- ZŠ Za Chlumem, Bílina
3. místo – Vít Máliš                         
- ZŠ Za Chlumem, Bílina

3. místo – Tereza Šámalová  
- ZŠ Aléská, Bílina

2. KATEGORIE
(postupují všechna 3 místa do 
okresního kola)
(4. tř. – 5. tř. ZŠ)
1. místo – Petr Pavlíček  
- ZŠ Aléská, Bílina
2. místo – Ondřej Kvěch              
- ZŠ Aléská, Bílina
3. místo – Kateřina Zechovská  
- ZŠ Aléská, Bílina

3. KATEGORIE (postupují
všechna 3 místa do okresního kola)
(6. tř. - 7. tř. ZŠ)
1. místo – Leona Šredlová  
- Podkušnoh.gymn.Most,  Bílina
2. místo – Eliška Kolajová 
- Podkušnoh.gymn.Most,  Bílina
3. místo – Karolína Lanzová
- Podkušnoh.gymn.Most,  Bílina

4. KATEGORIE
(postup do okresního kola)
(8. tř. – 9. tř. ZŠ, stř. školy)
2. místo – Jan Tlustý                             
- ZŠ Lidická, Bílina
3. místo – Kristýna Veverková   
- ZŠ Lidická, Bílina

(Byli bychom rádi za případné připomínky nebo náměty k této problema-
tice, které můžete posílat na bilinsky.zpravodaj@seznam.cz nebo zanechat 
v Infocentru na Mírovém náměstí. Redakční rada Bílinského zpravodaje)



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 35. února 2009

Střípky
z Bíliny

Na bioodpad
se stále čeká

Město již podalo žádost na při-
dělení fi nanční dotace ze Státního 
fondu životního prostředí na biood-
pad. V pořadí již druhé žádosti byly 
doplněny potřebné údaje a nyní se 
čeká pouze na rozhodnutí o přidě-
lení dotace. 

Dotace by měla pokrýt výstavbu 
čisticí stanice, myčky a nákup svo-
zového vozu přímo na bioodpad. 
Speciální nádoby na bioodpad by 
pravděpodobně hradilo město.

„K 1. lednu jsme rozšířili kontej-
nerová stání na separovaný odpad. 
Také nás se bohužel dotkla světová 
ekonomická krize, protože o tyto 
komodity nemá nikdo zájem. Pro-
blém je s papírem, sklem, a hlavně 
plasty. Ve sběrných surovinách, 
se kterými spolupracujeme, došlo 
také ke změnám a četnost vývozu 
odpadu se snižuje. Chtěli bychom 
rozšířit kontejnerová stání na 15 
a přidat sběrné nádoby na tetra-
paky. Zatím čekáme, jak dopadnou 
jednání v Českých sběrných suro-
vinách,“ řekla ředitelka MTSB 
Ing. Olga Roučková.

Městské technické
služby získaly ocenění

Za nejlépe vedený sběrný dvůr 
v České republice byl v loňském 
roce označen bílinský sběrný dvůr 
pod vedením odpadového hospo-
dáře p. Chlada. Městské technic-

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR 158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

TELEFONNÍ
CENTRUM SLUŽEB

800 123 456

Rada města na své 2. schůzi konané dne 21. 1. 2009 mimo jiné: 
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího stavebního úřadu zpraco-
váním materiálu ohledně zabezpečení 
stráně u Masarykovy výšiny.

Schválila:
Záměr uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Shoto-
kan karate Do Masopust Bílina ve výši 
15.000 Kč na uspořádání Ústeckého 
regionálního přeboru,  který se uskuteč-
ní dne 21. února 2009 v Bílině. 

Souhlasí:
S úpravou ceny za pronájmem tělo-
cvičny v Základní škole Aléská. Cena 
krátkodobého pronájmu bude činit 160 
Kč/hod, s platností od 1. března 2009. 

Rozhodla
Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání zakázek malého 
rozsahu městem Bílina na akci:
• „Provádění klempířských a pokrý-
vačských prací dle pokynů“ na objek-
tech ve správě města, jedinému ucha-
zeči a to fi rmě H. P. M. Servis, s. r. o., 
Most. 
• „Provádění truhlářských prací dle 
pokynů“ na objektech ve správě města, 
jedinému uchazeči a to fi rmě Gröschel 
Josef, Bílina. 
• „Provádění topenářských prací dle 
pokynů“ na objektech ve správě města, 
jedinému uchazeči a to fi rmě ESOX 
ETC, s. r. o., Račín. 
• „Provádění kominických prací vč. 
pravidelných revizí dle pokynů“ na 
objektech ve správě města, jedinému 
uchazeči a to fi rmě Studnička Vlasti-
mil, Bílina. 
• „Provádění elektroinstalačních pra-
cí a revizí elektroinstalačních zařízení 
dle pokynů“ na objektech ve správě 

města, jedinému uchazeči a to fi rmě 
Stanislav Tejček – ELEKTROSERVIS 
Bílina. 
Nejvýhodnější nabídkou zakázky malé-
ho rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci:
•  „Správa a údržba svislého doprav-
ního značení na území města Bíliny 
na rok 2009“ je nabídka fi rmy Značky 
Dubí – Fejfar.  
• „Správa a údržba vodorovného 
dopravního značení na území města 
Bíliny na rok 2009“ je nabídka fi rmy 
KOLOS – Miroslav Kopačka, Teplice
•  „Vestavba výtahů do domů s pečo-
vatelskou službou (DPS) Havířská čp. 
582/27 a 583/28“ je nabídka fi rmy 
Výtahy Vaněrka, s. r. o., Duchcov. 
• „ZŠ Za Chlumem Bílina – opravy 
sociálního zařízení“ je nabídka fi rmy 
Žejdlík Josef, Bílina. 
•  „ZŠ Aléská Bílina – opravy soci-
álního zařízení“ je nabídka fi rmy Arpáš 
Petr, s. r. o., Bílina. 
• „Provádění malířských a lakýr-
nických prací dle pokynů“ je nabídka 
fi rmy Löv Pavel Bílina. 
• „Provádění podlahářských prací 
dle pokynů“  je nabídka fi rmy Gröschel 
Josef, Bílina. 
Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku na zpracování „Územního 
plánu města Bílina“ dle § 21 odst. 1 
písmeno f), § 25 písm. a) a § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách. Zároveň schvaluje seznam fi rem 
dle předloženého návrhu, které budou 
vyzvány k předložení nabídky. 

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města schválit:

Zapojení města do programu prevence 
kriminality v roce 2009 s tím že, podíl 
města bude činit, na případně poskyt-

nuté dotaci, minimálně 20 % celkových 
uznatelných nákladů. 

Vzala na vědomí:
Informaci vedoucího stavebního úřadu 
o bývalém hotelu Štěpánský dvůr, záro-
veň ukládá tajemníkovi městského úřa-
du podat radě města informaci o uveřej-
nění aukční dražby na úřední desce.
Informace Ing. Jaroslavy Mrázové, 
členky rady města a vedoucí odboru 
školství a kultury, ohledně činnosti 
obecně prospěšné společnosti Muzeum 
Bílina. 
Splnění usnesení, kterým bylo tajemní-
kovi městského úřadu uloženo pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí a inves-
tic zpracováním studie opravy schodů 
vedoucích z ul. Kyselská do ul. Bílin-
ská, včetně cenové kalkulace. 
Informace vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic k dotazům členky 
rady města, Mgr. Zdeňky Hanzlíkové: 
generální oprava rozvodů veřejného 
osvětlení v ulici Skleničkova a Kysel-
ská a oprava schodů na Masarykově 
výšině. 
Dopis MUDr. Josefa Chudáčka, ředitele 
Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., týkající se rekonstrukce elektroinsta-
lace v budovách Hornické nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., a ukládá tajemní-
kovi městského úřadu pověřit vedoucí-
ho odboru nemovitostí a investic řeše-
ním stávajícího stavu elektroinstalace 
na základě protokolu o určení vnějších 
vlivů a stanovení prostředí.   
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)

„Technické služby v Bílině posílil 
nový svozový vůz značky MAN tří-
osý. Nový vůz jsme uvítali, protože 
v poslední době jsme jen opravo-
vali starý svozový vůz a díky čet-
ným poruchám jsme někdy nemohli 
dodržet svozový plán,“ sdělila ředi-
telka MTSB Ing. Olga Roučková.

Od roku 2006 získaly Městské 
technické služby od společnosti 
ČEZ a Severočeských dolů a.s., cca 
5 mil. korun.

Také sbor dobrovolných hasičů 
obdržel darem od Severočeských 
dolů osobní vůz zn. Nisan. Klíčky 
od vozu předal starostovi Josefu 
Horáčkovi Ing. Rudolf Kozák, spe-
cialista odboru strategie a komuni-

kace generálního ředitelství Severo-
českých dolů.

„Velmi jsem uvítal, že SDH jsou 
konečně mobilní. Není to zásahové 
vozidlo, ale sloužit bude k technic-

kému zajištění při požárech. To zna-
mená přeprava materiálu a osob, 
která je v podobných případech 
velmi důležitá,“ dodal starosta Josef 
Horáček. (lal)

Hasiči a technické služby dostali nové vozy
Nový svozový vůz za cca 4,65 
mil. korun obdržely Městské 
technické služby Bílina. Jeden 
milion korun věnovaly Severo-
české doly a.s.

Rudolf Kozák předává klíčky od vozu Josefu Horáčkovi Foto: M. Kabát
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ké služby v Bílině obdržely jako 
ocenění fi nanční částku 80 tis. Kč 
od fi rmy ASEKOL. Za tuto část-
ku MTSB zakoupily ekosklad na 
nebezpečné odpady.

Množství přijatého odpadu na 
sběrném dvoře rok od roku stoupá. 
Zatímco v roce 2005 bylo vyká-
záno 210 tun odpadu, v roce 2008 
to bylo již 1 059 tun. Sběrný dvůr 
v Bílině funguje od června 2004.

Zavedení nové perma-
nentky na sportovních 
zařízeních

Od 1. února bude v platnosti nový 
ceník pro plaveckou halu a zimní 
stadion. Cílem je maximální zvý-
hodnění stálých zákazníků oproti 
náhodným klientům. V souvislosti 
s tímto zavádíme novou perma-
nentní vstupenku na většinu našich 
zařízení (jsou na ní vyjmenována). 
Tato vstupenka je na 20 bodů a sto-
jí 600,- Kč. Jeden bod vychází tedy 
na 30,- Kč. Na zařízeních – plavec-
ká hala, zimní stadion a koupaliště 
bude klientům škrtnut právě jeden 
bod, tzn., že je vstup vyjde na 30,-
Kč. 2 body umažeme zákazníkům 
na tenise a v sauně – hodnota vstu-
pu = 60,- Kč za hodinu pro jednu 
osobu na tenise a v sauně za dvě 
hodiny. Bude se tedy jednat o velké 
cenové zvýhodnění.

Tato permanentka má platnost 3 
měsíce (stejně jako všechny naše 
permanentky), může se to zdát krát-
ká doba, ale je přenosná – klient ji 

5. února 2009

S a m o z ř e j -
mě vyhlášku 
zrušit, neboť 
se taková 
vyhláška míjí 
ú č i n k e m . 
V z h l e d e m 
k tomu, že 

místo hracích automatů budou 
v hernách nainstalovány výher-
ní terminály a hrát se bude dál. 
A tím připravíme město zhruba 
o 6,5 milionů Kč ročně, což je 
výtěžek z automatů. Měli by-
chom raději přemýšlet, jak tyto 
prostředky účelně využít napří-
klad pro ochranu města, nebo 
ve školství.

Pavel Prchal (KSČM)

Jsem pro 
zachování 
vyhlášky

Minulý či 
p ř e d m i n u l ý 
rok jsem se 
k této proble-

matice vyjadřoval v Bílinském 
zpravodaji v tom smyslu, že 
nesouhlasím s proherními auto-
maty na území města. Vyjadřo-
val jsem se k tomu z toho důvo-
du, že nastal tlak automaty ve 
městě zachovat. Za svým názo-
rem si stojím – automaty nadále 
nepodporuji.

Rád bych ale připomněl celý 
vývoj této problematiky. Na 
začátku byl návrh vyhlášky, 
která rušila proherní automaty 
na téměř celém území města. 
Tato vyhláška byla předložena 
zastupitelstvu, které ji jedno-
hlasně schválilo. Bylo to někdy 
v polovině roku 2007 a vyhláška 
měla začít platit 1.1.2008. Čím 
více se blížilo toto datum, tlak 
na zrušení vyhlášky se stupňo-
val až do té podoby, že vyhláška 
byla odložena o jeden rok, tedy 
s novou platností od 1.1.2009. 
V zastupitelstvu proti odložení 
vyhlášky hlasovalo maximál-
ně pět zastupitelů. Nejčastější 
argumenty pro zachování auto-
matů ve městě zněly: „Diskri-

minace podnikání“.   
Jak lze zpozorovat, vyhláška 

je sice v platnosti jeden měsíc, 
ale celkem nic závratného se 
neděje. Příliš mnoho automatů 
z města nezmizelo. Je to způ-
sobeno tím, že jsme provozo-
vatelům umožnili zažádat si 
o povolení na rok 2009 a povo-
lení vydali. Jak se situace bude 
vyvíjet do budoucna, nedokážu 
v tuto chvíli odhadnout. Domní-
vám se, že se vše bude opakovat 
– čím více se bude blížit datum 
1.1.2010, tím více se bude stup-
ňovat tlak na zrušení vyhlášky 
a zachování automatů ve měs-
tě. 

Michal Mlej - (Liberálové.cz)

Otázka, zda 
jsme pro či 
proti je na 
první pohled 
j ednoduchá . 
Odpověď na ni 
však zdaleka 
tak jednodu-
chá není, což 
bylo potvrze-
no v průběhu 
dlouhých dis-
kusí během 
našich jedná-
ní. Je nutné 
připomenout, 

že podle zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, existují dva druhy 
toho, pod čím si lidé představují 
automat a pro oba typy existují 
zcela rozdílné podmínky jejich 
povolování a provozu. První je 
výherní hrací přístroj (VHP), do 
kterého se házejí mince. Správ-
ní poplatky za vydání povolení 
k provozu VHP a část výtěžku 
VHP je příjmem rozpočtu měs-
ta, které vydá povolení k jejich 
provozování. Obec může stano-
vit obecně závaznou vyhláškou 
vydanou v samostatné působ-
nosti, že VHP mohou být pro-
vozovány pouze na místech 
a v čase vyhláškou určených, 
nebo stanovit, na kterých veřej-

ně přístupných místech v obci 
je provozování výherních hra-
cích přístrojů zakázáno. Druhý 
typ, video-loterijní terminály 
(VLT), na kterých Vám pro-
vozovatel nastaví kredit, který 
mu předtím zaplatíte, povoluje 
MF ČR a správní poplatky za 
vydání povolení k provozu VLT 
a část výtěžku VLT jsou pří-
jmem státu. Příjmy pro město 
z povolení a provozu VLT jsou 
tedy nulové. 

Na celý problém je možné 
dívat se z několika úhlů pohledu. 
Prvním je pohled správce měst-
ské pokladny. Ten jednoznačně 
mluví pro zrušení vyhlášky. 
Šest milionů z příjmů, které 
jsou vypláceny provozovate-
li VHP (mincovních), jsou pro 
město bezesporu zajímavým 
příjmem. Jestliže vyhláškou 
automaty budeme regulovat, 
městskou pokladnu ochudíme 
o výše uvedenou částku. Dru-
hým pohledem je pohled pro-
vozovatele. Jsou mezi nimi 
poctiví podnikatelé, kteří dáva-
jí práci svým zaměstnancům, 
řádně platí daně a svou živnost 
provozují v rámci zákonů. Jim 
zachováním vyhlášky ztížíme 
jejich živobytí, stejně tak jako 
jejich zaměstnancům.  Třetím 
pohledem je pohled občana 
města. Obecně panuje názor, 
že na herny se váže kriminali-
ta. O rušení nočního klidu ani 
nemluvě. I s tímto názorem lze 
dlouze polemizovat. Máme tu 
přece policii. A městskou poli-
cii.  Ani na to není však v tomto 
článku dostatek prostoru. Jisté 
je to, že gamblerství je nemoc, 
která by se měla léčit. Gamble-
ři jsou nemocní lidé, kteří díky 
své závislosti rozbíjejí veškeré 
sociální vazby, a jejich jediným 
životním cílem je získat pení-
ze na to, aby si je poté mohli 
„hodit do bedny“. Je to stejné 
jako s narkomany. Jsme Občan-
ská demokratická strana. Stra-
na s pluralitou názorů.  Jsme 
liberálové. Po dlouhých deba-

Otázku týkající se hracích automatů jsme 
položili zástupcům politických klubů v Bílině. 
Ve čtvrtek 12. února bude zasedat zastupitelstvo 
města a rozhodovat, jestli stávající vyhlášku 
o omezení VHP zruší nebo ponechá. V současné 

době se v Bílině nachází 24 provozoven s herní-
mi automaty a pravděpodobně jich bude přibývat 
navzdory vyhlášce. Do měst přicházejí tzv. ter-
minály, které povoluje Ministerstvo financí bez 
ohledu nato, zda si je obce přejí nebo ne. 

OTÁZKA PRO...

Jste pro úplné zrušení vyhlášky o umisťování 
výherních automatů nebo pro její zachování?

dokončení na str. 5

PROVOZ PLAVECKÉ 
HALY A SAUNY

Otevírací hodiny v plavecké hale

Po 13.00 – 20.00 hod.
Út 13.00 – 20.00 hod.
pronájem od 17.00

do 19.00 hod.
St 13.00 – 20.00 hod.

sudá středa pro 
veřejnost od 14.00 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.

 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)

Ne 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)
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může zapůjčit a může na ní přijít 
s celou rodinou či přáteli a bude mu 
tedy odečten příslušný počet bodů. 
Další velká výhoda je, že např. nyní 
může využít současně zimní stadi-
on, plaveckou halu i saunu. V létě 
to bude hlavně koupaliště s teni-
sem.

Podrobněji se o všem zájemci 
dovědí na našich internetových 
stránkách: www.sportbilina.cz. 

Mgr. Jan Davignon
Jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Volná místa ve školce
Mateřská škola Maxe Švabinské-

ho přijímá děti i během celého škol-
ního roku. Momentálně jsou volná 
4 místa. Hlaste se 
u ředitelky Elišky 
Růžičkové.

Město by mělo přispět
na školy v přírodě

Rada města schválila záměr roz-
dělení fi nančních prostředků v roz-
počtu města na lyžařské výcviky 
a školy v přírodě. Podle předložené-
ho návrhu by příspěvek na žáka měl 
být 1 000,- Kč na lyžařský výcvik 
a příspěvek na žáka ZŠ nebo dítě 
MŠ na školu v přírodě 470,- Kč.

„V letošním roce jsme u přidělo-
vání příspěvků udělali jednu změ-
nu. K žádostem o příspěvek základ-
ních škol na školu v přírodě jsme 
přidali i školy mateřské, takže jsme 
příspěvek zkrátili z 580,- Kč na 
470,- Kč. Na lyžařský výcvik dává-
me významnou částku, ale podle 
našeho průzkumu jsou střediska, 
kam děti mohou jet i bez vybavení. 
V některých střediscích již naplno 
fungují půjčovny lyžařského vyba-
vení,“ uvedl starosta Josef Horá-
ček.

Záměr ještě musí schválit zastu-
pitelstvo, které zasedá 12. února 
2009.

VÝSTAVBA POMNÍKU
ČESKOSLOVENSKÝM
VOJÁKŮM VE SKOTSKU
splaťme dluh našim hrdinům

Česko-skotská charita jménem 
Czech Memorial postaví ve skot-
ském Arisaigu pomník stovkám 
československých vojáků z dru-
hé světové války, kteří zde prošli 
výcvikem Special Operations Exe-
cutive, a v odvážných akcích v tý-

tách doporučila Rada MS ODS 
v Bílině svým zastupitelům hla-
sovat pro zachování vyhlášky. 
Pokud by totiž vyhláška byla 
zrušena, nebylo by možné pro-
voz VHP, a zejména VLT regu-
lovat vůbec. A to při zvážení 
všech pro a proti nechceme. 

Za MS ODS v Bílině
Ing. Petr Procházka,

místopředseda MS ODS
Mgr. Radomír Johanna,

člen rady MS ODS

O h l e d n ě 
výherních hra-
cích automatů 
a naší vyhláš-
ky se vede 
celkem širo-
ká diskuse.  
Vyhláškou se 

město prozatím snaží automa-
ty vytlačit z některých ulic do 
jiných. To bylo již s nějakými 
úpravami řešeno před několika 
lety a nabízí se zde otázka, zdali 
to není diskriminace některých 
podnikatelů před jinými, pro-
tože jestli je lepší nemít herny 
na náměstí, kde je společensky 
živo, anebo na sídlištích, kde 
je potřeba relativně větší klid. 
Snad už jsou zastupitelé zasvě-
ceni vypracovanými recenzemi 
této problematiky a svůj názor 
nezmění v pokračování zavírání 
heren, neboť tento druh pod-
nikání má na závislých i tes-
tujících lidech velice podob-
né následky jako tvrdé drogy. 
Lidem se většinou rozpadne 
vztah, rodina, přijdou o práci 

a své neutěšené finanční situ-
ace řeší přes lichvářské úvěry, 
které je dostanou do splátkové 
spirály a nakonec, pokud chtějí 
přežít, musí se začít léčit a odra-
zit se ode dna, jako u drog. Tato 
mánie postihuje nejen sociál-
ně slabé, kterým finance vždy 
chyběly, ale i lidé, co si chtějí 
jen občas přilepšit a vhodí si, 
ale i podnikatelé, kteří dokážou 
prohrát i pořádný balík peněz, 
jednoduše proto, že pro ně není 
problém si prostředky opatřit. 
Takže město přichází o finanč-
ně prosperující buňky, které by 
roztočily finanční tok peněz 
ve městě, kde by nakupovali, 
investovali nebo vytvářeli další 
pracovní místa.  Výtěžek z této 
činnosti je pro podnikatele v té-
to sféře velice lákavý, ovšem 
na rozdíl od prodeje drog musí 
investovat prostory, energie, 
lidský potenciál a vést účetnic-
tví, proto na druhé straně bych 
s tím tvrdým srovnáním šetřil, 
ale i přesto je to vysoce zisková 
činnost. Absolutně mě překva-
puje postoj některých zastupi-
telů, kteří uvádějí jako velký 
plus pro město, že toto podni-
kání přináší městu cca 6 mil. 
Kč ročně, a neuvědomují si, že 
vlastně město ztrácí v důsledku 
daleko více. Dále se zde vysky-
tl již známý fenomén výherních 
terminálů, které spadají výhrad-
ně pod pravomoc Ministerstva 
financí, a zisky za město kasíru-
je ministerstvo.  Navíc je může 
kdekoliv umístit i přes nelibost 
samotného města. Tím by město 
mohlo přijít i o těch 6 mil. Kč, 
ale domnívám se, že nejlepší 

cestou je tuto činnost zakázat 
na celém území města a bojovat 
s ministerstvem, aby nám tu ty 
terminály již dále neumisťova-
lo. To lze například mediálním 
zveřejňováním konkrétně zain-
teresovaných úředníků a zodpo-
vědných nadřízených. Výsledek 
boje bude mnohem lepší než 
mít herny na každém kroku 
a obrovský počet závislých hrá-
čů. Vždyť je velice jednoduché 
se podívat do západních zemí, 
které jsou pořád o 15 let před 
námi a tyto problematiky zvlá-
dají úspěšně.

Ing. František Poživil
(SNK – ED)

R o z h o d -
ně se kloním 
k zachování 
vyhlášky, kte-
rá omezuje 
r o z m í s t ě n í 
hracích auto-
matů v našem 

městě. Nedostupnost takové-
ho zařízení dětem a mládeži je 
žádoucí. Naše republika se řadí 
mezi „špičku“ v hazardních 
hrách, kam automaty bezesporu 
patří. O takové prvenství není 
co stát a řešením by byl úplný 
zákaz ze strany Ministerstva 
financí v rámci platné legislati-
vy. V současné finančně neleh-
ké době bych dokázala vyjme-
novat desítky důležitějších 
věcí potřebných pro život, než 
jsou výherní automaty. A pro-
to říkám hracím automatům 
důrazné NE!

MUDr. Miloslava Prejzová 
(ČSSD)

V souvislosti s noveliza-
cí zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nozi, ve 
znění pozdějších předpisů 
s platností od 1. ledna 2009 
vstupuje v platnost § 18a) 
– Veřejná služba.

Veřejná služba doplňuje vedle 
veřejně prospěšných prací, krát-
kodobého zaměstnání a dob-
rovolnické služby možnosti 
zachování pracovních doved-
ností u osob dlouhodobě setr-
vávajících ve stavu hmotné 
nouze. Veřejnou službu může 
zřizovat obec. Pokud obec 
veřejnou službu bude organi-
zovat, lze na základě písemné 
smlouvy mezi obcí a osobou 
v hmotné nouzi zabezpečovat 

pomoc v záležitostech, které 
jsou konány ve prospěch obce 
a jejích občanů. Jde zejména 
o zlepšování životního prostře-
dí v obci, udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství, 
pomoc v oblasti kulturního roz-
voje a sociální péče. 

Vzhledem k tomu, že veřej-
ná služba je zabezpečována 
v samostatné působnosti, 
mohou obce při organizování 
veřejných služeb mezi sebou 
spolupracovat (§46 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Pokud se obec rozhodne 
veřejnou službu organizovat, 
ukládá jí zákon povinnost uza-

vřít s osobou v hmotné nouzi 
„smlouvu o výkonu veřejné 
služby“. 

Obecný úřad v přenesené 
působnosti vede evidenci osob 
vykonávající veřejnou službu 
na území obce, uděluje závaz-
né pokyny při výkonu veřejné 
služby a zabezpečuje kontrolu 
výkonu veřejné služby, infor-
muje příslušný orgán pomoci 
v hmotné nouzi o tom, že byl 
zahájen výkon veřejné služby, 
že byla veřejná služba ukon-
čena a zda a jak byla veřejná 
služba vykonávána.

Iva Zábojníková
Vedoucí sociálního odboru 

MěÚ Bílina

Informace o institutu „VEŘEJNÁ SLUŽBA“

pokračování ze str. 4
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lu nepřítele, na území obsazeném 
nacisty, i v bitevním nasazení na 
frontě, se zasloužili nejen o osvo-
bození své vlasti, ale i o svobodu 
jiných národů. Mnozí z nich za to 
zaplatili životem. Pomník bude 
vybudován nejen jako připomínka 
jejich hrdinství, ale i jako pietní 
místo a válečný hrob těch, kteří 
jsou uloženi k věčnému odpočinku 
neznámo kde.

Veřejnou sbírku pořádají: v České 
republice nadační fond 

• ČESKÁ RADA PRO OBĚTI
NACISMU, účet číslo 11446622/0800,
www.crpon.cz 

Záštitu výstavbě pomníku udělili 
prezident České republiky Vác-
lav Klaus a ve Skotsku Lord High 
Commissioner The Rt.Hon. George 
Reid  Svoji podporu vyjádřili také 
ministr zahraničních věcí České 
republiky Karel Schwarzenberg, 
ministryně obrany České republiky 
Vlasta Parkanová a předseda dolní 
sněmovny britského parlamentu 
Michael J. Martin. 

Na pivovar se přijeli podí-
vat odborníci z Německa

Do Bíliny přijeli odborníci 
z Německa, aby zhodnotili součas-
ný stav bílinského pivovaru a lázní 
Kyselka. Oddělení rozvoje města 
tak podniklo první kroky pro mož-
nou záchranu těchto objektů. Na 
spolupráci se Saskou stranou závisí 
přidělení fi nanční dotace.

Odborníky z Agentury programů 
příhraniční spolupráce a Sdružení 
podnikatelů ze Saské hospodář-
ské komory provázel Ján Boháč, 
Ing. Jaroslav Bureš a František 
Toman.

Světec soutěží o nejhezčí 
webové stránky

Obec Světec se přihlásila do 
soutěže Zlatý erb 2009 o nejlep-
ší webové stránky www.obec-
svetec.cz. Pokud se vám stránky 
líbí, můžete je podpořit na www.
zlatyerb.obce.cz.

Střípky
z Bíliny

Některé děti tu byly úplně poprvé, 
jiné zde se svými rodiči již zkouše-
ly své první krůčky na bruslích. Pro 
všechny byl, ale veliký zážitek vidět 
hokejové hráče přímo „v akci“, 
nahlédnout do zákulisí šaten a pro-
hlédnout si celý areál i s patřičným 
komentářem pana Radislava Balína, 
strojníka zimního stadionu a pana 
Miroslava Erbena, který dětem uká-
zal skutečnou rolbu-stroj na úpravu 
ledu a umožnil těm odvážnějším 
posedět si na ní. Oběma pánům 
děkujeme za ochotu, trpělivost 

Poslední lednový týden nebylo 
počasí nakloněno příjemným 
vycházkám a zimním sportům, 
proto si nejmenší děti z MŠ Čap-
kova zpestřily jedno dopoledne 
návštěvou zimního stadionu.

a zajímavé vyprávění. Poděkování 
patří také prezidentovi HC Draci 
Bílina Ladislavu Kvěchovi, který 
zajistil tuto návštěvu, a věnoval 
upomínkové předměty, jež si děti 
z celé exkurze odnesly domů. Kro-

mě hokejových puků si děti odnáše-
ly také hezký zážitek a možná tajný 
sen, že z nich jednou budou úspěšní 
hokejisté či šikovné krasobruslařky.

 Třídní učitelky „maláčků“
z MŠ Čapkova

Alespoň u nás „na Chlumu“ 
tomu tak je. A jak že si vedli naši 
sportovci a sportovkyně?

Celkem jsme ze soutěží přivezli 
pět pohárů. Soutěží se, stejně jako 
v minulém roce, účastnilo kolem 
stovky žáků ze všech kategorií. 
Přespolní běh, atletické čtyřboje, 
přehazovaná, fl orbal, stolní tenis 
a plavání. To jsou sporty, které 
v tomto pololetí kralovaly.

I když se nám tentokrát nepoda-
řilo postoupit do krajského fi nále, 
přesto jsme se v okresních fi nále 
neztratili a byli jsme vidět. Zejmé-
na se nám dařilo v přespolním 
běhu. Starší hoši doběhli o jeden 
bodík na druhém místě. Nejmlad-
ší dívky pak obsadily místo třetí. 
V přehazované vybojovaly mladší 
dívky skvělé třetí místo, nad jejich 
síly byly pouze ZŠ Edisonova 
a Gymnázium Teplice. Mladší 
hoši překvapili a ze stolního tenisu 
přivezli neuvěřitelné druhé místo, 
když se před nimi umístili pouze 
borci z Bořislavi, kteří stolní tenis 
hrají závodně. Pohárovou sbírku 
uzavírají nejmladší žáci z první-
ho stupně, kteří z fl orbalového 
turnaje přivezli stříbrný pohár, 
a plavci, kteří v závodě bílinských 

První pololetí školního roku, 
doba hodnocení, doba vysvěd-
čení, je tu! Škola, to však není 
jen vysedávání v lavicích, 
získávání nových vědomostí, 
posilování ducha, ale i šlechtě-
ní těla, tedy sportovní činnost.

škol, a to zejména díky děvča-
tům a hochům z prvního stupně, 
s přehledem zvítězili. Vzhledem 
k počtu škol v teplickém okrese je 
to slušná bilance, která je závaz-
kem pro další léta.

Naše škola doslova žije sportem. 
Jedině tak můžeme naplno splnit 
koncept naší školy, která chce být 
především „školou pro život.“ 
K němu sport a aktivní životní 
styl bezesporu patří, a právě proto 
se naši žáci mohou účastnit takové 
akce, jakou je např. vánoční turnaj 
v odbíjené. I když byla účast dob-
rovolná, účastnily se takřka všech-
ny třídy. Některé dokonce do své-
ho týmu „draftovali“ učitele, kteří 
nabídku s ochotou přijali. Celý 
turnaj tak získal zcela jiný náboj. 
Nechyběly jak momenty napětí, 
tak také chvíle plné zábavy.

I druhé pololetí bude pro Základ-
ní školu Za Chlumem obdobím 
sportovních soutěží a turnajů. 
Čeká nás bruslařská štafeta, atle-
tika, kopaná, volejbal a basketbal. 

Snad největší událostí však bude 
Festival netradičních sportů, kte-
rý naše škola v červnu pořádá. 
I nadále se budeme účastnit všech 
sportů, protože je to právě rozma-
nitost, která zdobí naše úspěchy.

Veškeré informace nejen ze 
sportovního dění naleznete na 
internetových stránkách školy 
www.zschlum.cz.

Mgr. Jiří Nechvátal

Pololetí z pohledu sportovců
ze Základní školy Za Chlumem

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro
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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

Ocas má až cm dlouhý. Díky 
množství malých i velkých vod-
ních ploch na Bílinsku je ale 
možné setkat se s ním velice 
často. 

Tento netopýr vyhledává 
blízkost vodních ploch, proto 
je možno je v letním období po 
setmění až do rozbřesku u nás 

zahlédnout téměř na každém 
rybníčku, kde má možnost 
manévrovat, tedy zhruba od 
10 m šířky vodní plochy více. 
Na malých vodních plochách 
typu návesní rybník objevíme 
jednoho nebo dva najednou na 
velkých vodních plochách jako 
například na Barboře v Duch-
cově nebo na velkých rekulti-
vačních vodních plochách mezi 
Braňany a Radčicemi jich může 
být i deset najednou. Spatříme 

Žijí tady s námi: NETOPÝR VODNÍ
Netopýr vodní (Myotis daubentoni) patří  mezi menší netopýry – dosahuje 
váhy 6 – 11 gramů, a délky hnědě ochlupeného těla s hlavou dohromady 
4 – 5 cm.

Netopýr vodní (zdroj D.Nill)
ho, jak velice rychle proletuje 
těsně nad vodní hladinou. Toto 
chování není zaměnitelné s žád-
ným jiným netopýrem žijícím 
v ČR. Během letu loví hmyz, 
poletující nad hladinou. Přes 
den se uchyluje do dutin stro-
mů nebo do budov. Přezimuje 
v jeskyních, leže v horizontální 
poloze, tedy nikoli ve visu hla-
vou dolů, jak to u netopýrů zná 
většina lidí.  

Bílinská přírodovědná společ-
nost započala sledování netopý-
rů na Bílinsku v létě minulého 
roku sledování lokalit metodou 
ultrazvukovým detektorem. Ne 
náhodou  byl netopýr vodní prv-

ním netopýrem, u kterého byl 
zachycen jeho lovecký ultra-
zvukový signál a posléze byl 
i spatřen. Během letní sezóny se 
při pročesávání krajiny kázalo, 
že pokud někdo chce na vlast-
ní oči spatřit netopýra, má prá-
vě největší šanci u tohoto dru-
hu. Jeho poletování nad vodou 
nepřeruší ani slabý déšť. Přímo 
v Bílině je osvědčeným místem 
jeho pozorování skupina rybní-
ků v Bezovce, kam je i místní 
lidé také chodí pozorovat. Díky 
své hojnosti tento druh není 
ani v ČR považován za druh 
ohrožený.

K. Mach

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZUŠ BÍLINA /výtvarný obor

Srdečně vás zveme, malé i velké,
opět po roce, na „Den otevřených dveří“ 

ve středu 11. 2. 09 od 16.00 do 18.00 
do prostor výtvarného oboru.

Den je určen pro děti, studenty a jejich rodiče, kteří mají 
zájem o výtvarné umění, rádi kreslí, malují, atd. a rádi by se 
tomuto oboru věnovali více. 

Je též určen pro zájemce o přípravu na přijímací talentové 
zkoušky (konzultace, zahájení přípravy, atd.)

Přijímáme děti od 6 let a to i v tomto pololetí. Je možné přinést 
ukázky vlastní tvorby, informovat se o všem, co vás zajímá.

Tematicky bude den věnován netradičním technikám – grafi cké 
otisky, papírové „sošky“ pod názvem „Brouci v hlavě“, můžete 
se účastnit, ale nemusíte.

V rámci tohoto dne si můžete prohlédnout výstavu prací našich 
žáků a studentů v prostorách Městské knihovny a naší školy.

Těšíme se na vaši návštěvu.
MgA. Eva Pírová
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Pátek 6. února od 8.30 hod.

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Školní představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Vstupné: 50,- Kč

• Neděle 8. února od 15.00 hod.

MÍŠA KULIČKA
Loutková pohádka s písničkami

v podání Sváťova dividla. Vstupné: 50,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Sobota 7. února od 20.00 hod.

RYBÁŘSKÝ PLES
• Pátek 13. února od 20.00 hod.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Vstupné: 200,- Kč

• Sobota 20. února od 20.00 hod.

PLES DDM
KINO HVĚZDA

• Čtvrtek 5. února od 19.00 hod.

HLÍDAČ Č. 47
ČR/Romantické drama

Vstupné: 70,- Kč      Přístupno od 15 let

• Pátek 6. února od 19.00 hod.

• Sobota 7. února od 19.00 hod.

AUSTRÁLIE
USA/Austrálie. Romantické drama

Vstupné: 70,- Kč       Přístupno od 15 let

• Středa 11. února od 19.00 hod.

• Čtvrtek 12. února od 19.00 hod.

NOCI V RODANTHE
USA/Romantické drama

Vstupné: 70,- Kč       Přístupno od 12 let

• Mimořádně 2 představení v pátek!!!

• Pátek 13. února od 18.00 a 20.00 hod.

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
USA/Erotické drama

Vstupné: 70,- Kč        Přístupno od 15 let

• Sobota 14. února od 15.00 hod

O ZLATÉ RYBCE
Pásmo kreslených pohádek

Vstupné: 20,- Kč

• Středa 18. února od 19.00 hod.

• Čtvrtek 19. února od 19.00 hod.

SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH

ČR/Nostalgická komedie

Vstupné: 70,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 10. února od 19.00 hod.

ZAVRAŽDĚNÍ JOHNA LENONA
USA/Kanada. Kriminální drama

Vstupné: 70,- Kč      Přístupno od 15 let

• Úterý 17. února od 19.00 hod.

MÁŠ PADÁKA!
USA/Komedie. Vstupné: 65,- Kč.

Přístupno od 12 let.

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

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA
Obrazy s tématikou Bíliny a bílinského 

okolí severočeských výtvarníků Václava 

SUCHOPÁRKA a PhDr. Jiřího SOUČKA

Po–Pá: 7.00–17. 00 hod., So 9.00–12.00 hod.    

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•  Do 28. února 2009 se koná výstava s názvem

HRAČKY NAŠICH BABIČEK
 Jana Růžičková a Jiří Mládek vystavují 

panenky, nádobíčko pro panenky a sta-

vebnice Merkur. Vstupné: 20,-Kč

Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP
MĚSTSKÉ DIVADLO

Čtvrtek 26. února 19.00 hodin

SPIRITUÁL KVINTET
Legendární česká folková skupi-

na, jejíž některé písně jako Válka 

růží, Za svou pravdou stát nebo 

Kocábka, téměř zlidověly. Na čes-

ké hudební scéně se drží více jak 

45 let.

Vstupné: 220,- , 180,- , 160,- Kč

KINO HVĚZDA
Pátek 6. února a sobota 7. února

od 19.00 hodin 

AUSTRÁLIE

Anglická aristokratka Lady 

Sarah Ashley (Nicole Kidman) 

žije svůj život v prostředí povrchní 

dokonalosti. Manželství bez lásky 

a dětí ji připravilo o víru ve vše, co 

kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost 

ji dohání k cestě na druhý konec 

světa: z Londýna odjíždí do zastr-

čeného Darwinu uprostřed Aus-

trálie. Tady chce konečně usvědčit 

svého muže, o kterém je přesvěd-

čena, že ji podvádí. Záminkou pro 

její cestu se stává záchrana velké 

farmy Faraway Downs, kterou 

v Austrálii zdědila a která je na 

pokraji bankrotu. Jediným způ-

sobem, jak zabránit zániku farmy, 

je přehnat stádo patnácti set koní 

drsným středozemím až na dru-

hý konec Austrálie. Tento téměř 

neuskutečnitelný plán může Sarah 

podniknout jedině s pomocí míst-

ního chovatele dobytka Drovera 

(Hugh Jackman).

Hrají: Hugh Jackman, Nicole 

Kidman, David Wenham a další

Středa 18. února a čtvrtek 19. 

února od 19.00 hodin 

5. února 2009

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 
25 LETECH

Co uděláte, aby se Vaše 25 let 

stará platonická láska stala skuteč-

nou? Možná všechno a možná nic, 

možná zjistíte, že to, co se za 25 let 

nestihlo, se už nezvládne.

Zůstalo u nenaplněných přání 

z let teenagerovských přání, kte-

rá provází každého hrdinu naše-

ho fi lmu a každého z nás. Náhlé 

setkání profesora Kardy, Vikiho 

Cabadaje a Mariky Kardové vede 

ke svolání „staré party Sněženek 

a machrů“ do horského střediska 

v Peci pod Sněžkou a spustí nové 

humorné příběhy, refl exe a remi-

niscence Karla Máchy, Radka 

Převrátila, profesora Kardy, profe-

sorky Hanky a samozřejmě Mari-

ky Kardové a Vikiho Cabadaje. 

Hlavní aktéři už nejsou sami, ale 

mají své potomky. Jana Cabadajo-

vá a Petr Mácha. Každý se z jiného 

důvodu ocitne v Peci a tvoří novo-

dobý pohled mladé generace na 

svět rodičů. Mezi samotnou „tzv. 

zlatou mládeží“ vychovanou gene-

rací Sněženek a machrů a samo-

zřejmě mezi ní a jejími rodiči je 

dusno, přeskakují jiskry a tvoří 

se tak prostor pro smršť vtipných 

situací. 

Hrají: Eva Jeníčková, Jan Anto-

dín Duchoslav, Michal Suchánek, 

Radek Brzobohatý, Václav Kopta, 

Veronika Freimanová

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 10. února od 19.00 hod.

ZAVRAŽDĚNÍ
JOHNA LENONA

New York City. Prosinec 1980. 

Mark Chapman přijíždí do New 

Yorku s úmyslem zabít Johna 

Lennona. Depresivní a neklidná 

duše je rozpolcena mezi respek-

tem k osobě Johna Lennona 

a touhou ho zabít, aby se stal 

slavným. Příběh líčí Chapmano-

vo duševní zhroucení, ve kterém 

hrála roli jeho posedlost knihou 

J.D.Salingera Kdo chytá v žitě. 

Jeho démoni však zvítězí a přimějí 

ho zastřelit Lennona na schodech 

před vchodem do budovy, kde 

Lennon bydlel.

Hrají: Jared Leto, Lindsay Lohan, 

Mark Lindsay Chapman

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Den, kdy se zastavila Země
Muzikál ze střední 3

Ženy
Digitální kino

Sweney Todd: Ďábelský 
holič

Tatínek
Městské divadlo

Premiéra Bílinského divadelního 

minima POKOJE S TCHÝNĚMI

Shirley Valentine – divadelní 

představení v hlavní roli Simona 

Stašová

Pátek 27. březen 19.00 hodin 

Jakub Kolár
Bílinské divadelní minimum

POKOJE S TCHÝNĚMI

Slovo režiséra….. není se co 

divit, že vtipy na tchýně bují 

v každé době. Až snad v posled-

ním desítiletí, kdy mnohé páry 

žijí jen tak „na psí knížku“, jich 

mírně ubylo. Stejně tímto mané-

vrem tchýním neuniknou. Bývá 

všudypřítomná, umí na počkání 

řešit jakoukoliv životní situaci 

a hlavně přesně ví co se má a co 

nemá! Má zaručené a životem 

ověřené postupy jak předělat 

k obrazu svému zetě nebo sna-

chu. Ale, co se stane, když se se-

jdou v pokoji tchýně tři?! To ví 

autor komedie Jakub Kolár. 

Režie: Svatopluk Vašut

Hrají: Anna Štefl ová, Mirosla-

va Wolframová, Eva Mráčková, 

Lucie Kittlová, Lucie Karlíková, 

Markéta Teršípová, Karel Jakou-

bě, Josef Ježek, Jiří Schamberger, 

Jan Veselý, Luděk Šíp, Pavel Kos-

telej, Lenka Strnadová 

Vstupné: 60,- Kč 
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Nabídka mìstské knihovny na mìsíc únor 2009�
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ
ÚDOLÍ 

HAVRANŮ,
n e j n o v ě j š í 
román oblíbené 
anglické autorky 
Barbary Erskin 
je opět vystavěn 
na známém 
s c h é m a t u 
dvou časových rovin, současné 
a starověké. Pojítkem mezi oběma 
hlavními postavami, londýnskou 
vysokoškolskou učitelkou Jess 
a dcerou keltského krále Eigon, 
je děsivá zkušenost znásilnění 
a pronásledování. Čtenáře čeká 
mnoho nečekaných dějových 
zvratů, v nichž se dnešek prolíná 
s historií. V historické rovině ožívá 
starověký Řím v době prvních 
desetiletí císařství, kdy vládl císař 
Claudius a později i Nero, v době 
pronásledování křesťanů. V současné 
rovině se příběh odehrává během 
jednoho léta ve Walesu. Vydává 
nakl. Brána Praha.

ANGLICKÉ 
JAHODY,

beletrizovaný 
s c é n á ř 
stejnojmenného 
fi lmu a další 
z a j í m a v o s t i 
z natáčení, 
r o z h o v o r y 
s herci a režisérem, včetně bohaté 
fotografi cké přílohy, to všechno 
najdete v této knize. Martin Šafránek 
( nar. 1947), autor scénáře, v tomto 
příběhu velmi sugestivně vystihl, jak 
srpnové události r. 1968 ovlivnily 
osudy lidí. Milostný příběh Tomáše 
a Táni, kteří chtěli mít chvilku času 
na lásku, ale dostali se v nesprávnou 
dobu na nesprávné místo, je zároveň 
osudovým příběhem generace, jejíž 
sen o svobodě a obyčejném šťastném 
životě byl právě téhle srpnové noci 
násilně přerván. Vydává Jota Brno.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
MŮJ RECEPT NA 
DLOUHOVĚKOST, 

nejnovější kniha 
nejstarší české 
herečky Zity 
Kabátové určitě 
zaujme nejen ty 
dříve narozené. 
P ř e s t o ž e 
oslavila již 
pětadevadesáté 
narozeniny, stále se na něco těší 
a dívá se víc dopředu než zpátky, bez 
problémů používá mobilní telefon, 
poradí si s digitální fotografi í, denně 
luští křížovky, aby trénovala mozek, 
a potrpí si na drobné radosti ženského 
života, jako je dobrý parfém nebo 
kvalitní lak na nehty. A to je asi 
ten nejlepší recept na dlouhý věk. 
Stále se učit něco nového, mít 
vnímavou duši a doufající srdce 
a vidět na životě spíše to pozitivní. 
Zita Kabátová neměla právě lehký 
život, a přesto nezatrpkla a svým 
elánem dodává chuť do života i těm 
podstatně mladším. Vydává nakl. 
Ikar Praha.

PRO MLÁDEŽ
LICHOŽROUTI,
vtipný a humorný 
příběh Pavla Šruta 
by neměly děti 
číst před spaním, 
nedovolí jim totiž 
strachy (nebo 
smíchy) usnout. 
Možná, že i vám se včera nebo 
právě v této chvíli ztratila ponožka. 
Kdo za to může? Lichožrout! 
Záhadný tvor, který žere ponožky 
a z párů dělá licháče. V téhle knize 
se dozvíte všechno, co jste chtěli 
o lichožroutech vědět a možná 
se dozvíte něco, co byste raději 
ani vědět nechtěli. Třeba to, že 
i s vámi nějaký lichožrout bydlí! 
Ano, v každé domácnosti se nějaká 
lichožroutí rodinka najde. Pavel 
Šrut a ilustrátorka Galina Miklíková 
vytvořily napínavý a vtipný příběh, 
u kterého se děti rozhodně nudit 
nebudou. Vydává nakl. Paseka 
Praha.

Sliby chyby
Na základě upozornění občanů, 

byla hlídka MP Bílina vyslána do 
prostoru jedné z garážových kolo-
nií na Teplickém předměstí. Zde 
byl strážníky přistižen muž, který 
na místě veřejném rozebíral vrak 
vozidla, přičemž znečišťoval veřej-
né prostranství.  Muž byl hlídkou 
vyzván k úklidu místa, což přislíbil. 
Následnou kontrolou bylo zjištěno, 
že tak nebylo učiněno. Na místě 
byly ponechány některé díly z vozi-
dla, včetně vyteklého oleje a jiných 
provozních kapalin. Na toto místo 
další osoby přidaly další odpad, 
čímž vznikla nepovolená skládka. 
Po nezbytných úkonech byla celá 
záležitost pro podezření z přestupku 
oznámena správnímu orgánu. Muži 
za neoprávněné založení skládky 
hrozí sankce až 50 000,- Kč.

Rychlý zásah
Byla jedna hodina po půlnoci 

a hlídka MP Bílina prováděla běž-
nou kontrolu Teplického předměstí. 
V té chvíli byla strážníky spatřena 
dvě osobní motorová vozidla. Řidi-
či vozidel, jakmile si všimli hlídky, 
náhle odbočili do postranní uličky, 
čímž se snažili hlídce a tedy případ-
né kontrole vyhnout. Strážníci však 
vozidla přesto zastavili a hodlali 
přistoupit ke kontrole, když se náhle 
řidič jednoho z vozidel prudce roz-
jel a snažil se z místa zmizet. Jedna 
hlídka kontrolovala posádku první-
ho vozidla a druhá začala ujíždějící 
vozidlo pronásledovat. Po krátké 
chvíli bylo vozidlo nalezeno opuště-
né na jednom z parkovišť. Strážníci 
začali pátrat po řidiči vozidla.  Řidič 
byl nalezen, a protože vozidlo vyka-
zovalo známky odcizení, byl na mís-

tě zadržen. Na místo zadržení i na 
původní místo kontroly, byly přivo-
lány hlídky Policie ČR. Bylo zjiště-
no, že ujíždějící vozidlo bylo skuteč-
ně odcizeno v Mostě a to jen krátce 
před zadržením pachatele. Bylo rov-
něž zjištěno, že posádka druhého 
vozidla měla u sebe připravené 
náhradní doklady a registrační znač-
ky k odcizenému vozidlu. Všichni 
tři výtečníci skončili v rukou Policie. 
Následně byl vyrozuměn majitel 
vozidla, který ještě ani nevěděl, že 
mu vozidlo bylo odcizeno.

Poštval na strážníky psy
V dopoledních hodinách hlídka 

MP Bílina zjistila v centru Bíliny 
dva volně pobíhající psy.  Strážníci 
zjistili majitele, který byl nakupo-
vat v jednom z tamních obchodů, 
přičemž psi zatím volně pobíhali 

mezi chodci a zabí-
hali i do vozovky 
mezi projíždějí-
cí vozidla. Muž 
byl hlídkou pou-
čen o skutečnosti, 
že umožněním volné- ho 
pobíhání psů mimo vyhrazená místa 
se dopouští protiprávního jednání. 
Muž na toto reagoval tak, že stráž-
níka odstrčil a hodlal odejít s tím, 
že jej to vůbec nezajímá. Když byl 
však vyzván k prokázání totožnos-
ti, tak namísto předložení dokladů 
své psy proti strážníkům poštval. 
Naštěstí pro něho psi jeho příkazů 
neuposlechli a tak muži bylo sděleno 
„pouze“ obvinění z přestupku proti 
veřejnému pořádku. Věcí se bude 
zabývat správní orgán, kterému bylo 
jednání muže oznámeno. Muži hrozí 
sankce až do výše 30 000,- Kč. 

Z deníku Městské policie Bílina

Další tipy najdete na webových stránkách knihovny www.knihovnabilina.cz.

Žurnalistická soutěž o Cenu Bohumila Brádle 
pro mládež a dospělé (první ročník)

Členská schůze SNČR–SEVEROČESKÝ REGION 
dne 26. 11. 2008 vyhlásila pro následující roky
„Žurnalistickou soutěž o Cenu Bohumila 

Brádle pro mládež a dospělé“.
Rozdělení: Mládež od 12 let do 20 let
 (nar. do 31. května včetně)
 Dospělí od 21 let, dále neomezeně

V roce 2009 bude soutěž uzavřena 29. 5. 2009 
(rozhodují je podací razítko), a to v souvislosti 
s měsícem květnem, který byl zvolen záměrně - 
3. 5. = Světový den svobody tisku.

Témata jsou volná, podmínkou je pouze dodržení 
žurnalistických zákonitostí a stylů. V kategorii 
dospělých mohou být práce jak již publikované,  
tak dosud nepublikované.

Technické podmínky pro psanou práci: 
vypracování na PC (3600 úhozů) 

Ocenění: fi nanční ohodnocení pro vítězné práce 

Materiály odeslat na níže uvedené adresy:
Ladislav Muška, Masarykova 225/177, 400 01 
Ústí nad Labem
Věra Bartošková, Náměstí Legií 11, 419 01 

Duchcov
Karel Svoboda, Zelená 218/57, 415 01 Děčín

Náležitosti přihlášené práce:
Jméno a příjmení, věk, škola nebo redakce, 
plná adresa i emailová. Obálku označit v levém 
dolním rohu SOUTĚŽ. K práci nutno uvést:
Po ukončení soutěže CHCI NAVRÁTIT na uvedenou 
adresu! nebo SOUHLASÍM SE SKARTACÍ!

Přejeme všem zúčastněným hodně úspěchů a štěstí. 
     

Za SNČR-SEVEROČESKÝ REGION 
Hana Štrymplová

!!! S O U T Ě Ž !!! • !!! S O U T Ě Ž !!! • !!! S O U T Ě Ž !!! • !!! S O U T Ě Ž !!! • !!! S O U T Ě Ž !!!
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Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Kdo s Tebou žil, kdo Tě znal, ten ví,
co ztratil…

Dne 6. února vzpomeneme druhé

smutné výročí, kdy nás navždy

opustil náš milovaný tatínek,

dědeček a pradědeček, pan

JOSEF SLOUP
Letos by se dožil 95 let.

S láskou a úctou vzpomíná syn

s celou rodinou. Všem, kteří na něho 

vzpomenou s námi, děkujeme.

Protože byla oprava složitá, byl 
elektrický proud obnoven pro-
vizorně kolem šestnácté hodiny. 
Přibližně osm hodin byl tedy celý 
areál bez elektrického proudu. 
Venkovní teplota se v tento den 
pohybovala kolem mínus patnácti 
stupňů celsia.To se bohužel odra-
zilo  na celém chodu plavecké 
haly. Poruchy se objevily na elek-
tronickém zabezpečovacím systé-
mu, kamerovém systému a inter-
netu – to vše jsme byli schopni 
odstranit svépomocí. 

Závažnější problém nastal na 
chlorovém hospodářství a hlavně 
na vzduchotechnickém zařízení, 
kde máme dvě jednotky na provoz 
bazénu, kde popraskal teplovodní 
výměník. Okamžitě jsme zača-
li řešit opravu, druhý den přijela 
fi rma, která má servisní smlouvu 
s městem a demontovala výmě-
níky.

Náš požadavek byl, aby v co 
nejkratší době byla odstraněna 
závada a zprovozněna plavecká 
hala.

Suchou saunu jsme byli schop-

ni druhý den zprovoznit, protože 
není napojena na nefunkční sys-
tém vzduchotechniky. Zákazní-
kům jsme navíc nabídli provoz 
suché sauny v neděli od 13:00-
20:00.

V pondělí  12. 1. se stále fi rma 
Pulsklima pokoušela opravit men-
ší ze dvou výměníků, který ohřívá 
prostor šaten, sprch, toalet, obslu-
hu sahar. Teplota vzduchu hned 
druhý den klesla v těchto prosto-
rech na osm stupňů celsia. Bylo 
mi přislíbeno, že následující den 
dorazí a pokusí se svařené jed-
notky nainstalovat. Bazénová jed-
notka je od tohoto dne v provozu.  
U šatnové se bohužel po napuště-
ní systému objevily trhliny, které  
již nebylo možno zavařit. Museli 
jsme ještě v tento den objednat 
nový teplovodní výměník. Dodací 
lhůta na komponent je tři neděle.

Bylo mi přislíbeno zkrácení  
termínu na čtrnáct dní, výměník je 
atypický a již se nevyrábí. V úterý 
celé dopoledne ČEZ opravovala 
vyhořelou trafostanici. Ve středu 
14. 1. byly odstraněny závady na 

„Děkuji za odpověď na otáz-
ku, která se týkala zchátralého 
objektu hotelu Dagmar. Ve vyjá-
dření pana starosty Horáčka mi 
však chybí odpověď na druhou 
část dotazu, a tím je řešení pro-
blému bezdomovců. Město cel-
kem významně podporuje orga-
nizaci „Člověk v tísni“. Tuto 
organizaci bezdomovci neza-
jímají? Bezdomovci jsou přeci 
lidé v tísni! Nadšení s panem 
Vondráčkem co se objektu týká, 
nesdílím. Odstranění budovy 
bude pro město finančně náklad-
nější než zisk z prodeje následně 
vzniklé stavební parcely.“

Martina Aubrechtová Havlová
předsedkyně MO ČSSD Bílina

Jsme si vědomi, jaké nebez-
pečí přinášejí mrazy právě pro 
bezdomovce. Po dohodě se 
správcem azylového domu byla 
vyčleněna místnost s lůžky, 
kde se mohou lidé bez domova 
vyspat. Zatím této služby využil 
pouze jeden člověk. Bezdomov-
ci z hotelu Dagmar o této službě 
ví, ale většina jí odmítla. Samo-
zřejmě, že pravidla azylového 
domu by se týkala i jich samých 

a to je možná odrazuje. Nabídka 
stále platí, a to do konce měsíce 
února. 

Josef Horáček, starosta

Vážená paní Aubrechto-
vá Havlová, rád Vám na Vaši 
otázku na těchto stránkách 
odpovím, současně ale nemo-
hu nezmínit fakt, že pokud by 
Vás osud bezdomovců v Bílině 
a naše aktivity skutečně zajíma-
ly, nebylo nic snazšího, než se 
v bílinské pobočce naší organi-
zace dotázat. Tu jste však dopo-
sud nekontaktovala. Zde byste 
se například dozvěděla, že mezi 
klienty, kterým Člověk v tísni 
v Bílině pomáhá, patří dlou-
hodobě i bezdomovci. To, co 
ovšem zajistit nemůžeme, jsou 
pobytové služby, které nabí-
zí město i jiné subjekty, naše 
pobočka žádnými ubytovacími 
kapacitami nedisponuje. Vámi 
zvolený postup tak vnímám 
spíše jako snahu o zviditelnění 
na stránkách Bílinského Zpra-
vodaje, než o skutečný zájem 
pomoci s řešením popisovaného 
problému.

K Vašim konstatováním a dota-

zu. Na námi poskytované sociál-
ní služby Město Bílina fi nančně 
nijak nepřispívá, jeho pomoc spo-
čívá ve výpůjčce jednoho z pavi-
lónů bývalé školy na Teplickém 
předměstí, přičemž náklady na 
energie a vodu si hradíme sami. 
Pro rok 2009 se jedná o částku 
přibližně ve výši 160.000 Kč. 
Všechny naše služby bílinským 
občanům poskytujeme zcela 
zdarma, finanční prostředky zís-
káváme převážně z prostředků 
EU, rozpočtu ČR, nadací a dal-
ších donorů. Celkově jsme již na 
pomoc lidem v obtížné životní 
situaci v Bílině a okolí přinesli 
částku převyšující 13 miliónů 
korun. Takto získané prostředky 
z vnějších zdrojů významnou 
měrou ulevují rozpočtu města, 
které tak může ušetřené pro-
středky využít jinak. Jak jsem 
zmínil, naší cílovou skupinou 
jsou lidé v obtížné životní situa-
ci, samozřejmě též bezdomovci 
a především pak děti a mládež. 
Počet klientských kontaktů za 
dobu našeho působení již pře-
kročil hodnotu 20 000! I díky 
této preventivní práci nedo-
chází v Bílině k excesům, jaké 

můžeme vidět například v neda-
lekém Janově.

Máte-li o sociálně potřeb-
né v Bílině skutečný zájem, 
potvrďte ho prosím reálnou 
nápomocí. V tomto ohledu zatím 
postrádám jakýkoli konstruk-
tivní vklad jak od Vás osobně, 
tak od organizace, které předse-
dáte, přestože díky kontaktům 
na zástupce své strany na kraji 
i v Parlamentu ČR tuto možnost 
jistě máte. Dovolím si Vám pro-
to navrhnout přerušení podob-
ných polemik v tisku, které 
sociálně slabým nijak nepomo-
hou. Vyzývám Vás, pracujte na 
konstruktivních návrzích, zapoj-
te se do realizace cílů a opatře-
ní schválených v komunitním 
plánu města, podpořte město 
při snaze o získávání dotačních 
prostředků směřujících do soci-
ální oblasti. Takové snahy rov-
něž rádi podpoříme a nabízíme 
pomoc při jejich realizaci.

Se zdvořilým pozdravem
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
ředitel pobočky Člověk v tís-

ni a zastupitel v Bílině 

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, K ZAMYŠLENÍ…

Havárie na plavecké hale
V úterý 6.1.2009 v 8:30 hodin v areálu plavecké haly začala hořet trafostanice, která je v majetku ČEZ-distribuce, požár byl následně 
úspěšně uhašen požárním záchranným sborem. S Policií ČR byl sepsán protokol a ČEZ distribuce započala opravu trafostanice.

chlorovém hospodářství. V pátek 
16. 1. byla nahlášena poslední 
oprava trafostanice,která se usku-
tečnila v pondělí  19. 1. Telefonic-
ky byla urgována výroba výmě-
níku, byl mi přislíben termín 28. 
1. s tím, že ještě v tento den by 
fi rma přijela a provedla instalaci. 
Jakmile zprovozníme vzducho-

techniku jsme schopni následující 
den otevřít pro veřejnost.

Tímto se omlouváme našim stá-
lým zákazníkům, i když není vina 
na naší straně a těšíme se na vaší 
návštěvu. 

Blahýnková Diana
vedoucí plavecké haly
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Město Bílina se řadí mezi města s rozšířenou působností, kam se zařazují i spádové obce. Ty většinou bývají na okraji zájmu veřejných 
periodik a je to škoda. I v tak malých obcích se děje mnoho zajímavého a některé ve svých aktivitách předčí i města. Oslovili jsme sta-
rosty a starostky jednotlivých obcí, jaké investiční plány a zajímavé akce připravují v letošním roce.

Spádové obce města Bíliny – Hrobčice, Měrunice, Lukov, Světec, Ohníč a Světec

MĚRUNICE
V loňském roce jsme dokončili 

v přízemí budovy „hasičárny“ vnitř-
ní úpravy a v průběhu letošního roku 
zde bude otevřena kancelář kulturně 
informačního centra. V prvním pat-
ře této stavby se dokončuje výstav-
ba tří bytových jednotek pro pří-
jmově vymezené osoby. Jdeme do 
fi nále s výstavbou kanalizace v obci 
Měrunice, kde by v nejbližší době 
měla proběhnout kolaudace stav-
by. V loňském roce byla uzavřena 
dohoda se Státním zemědělským 
intervenčním fondem o poskytnutí 
dotace z EU z programu Rozvoje 
venkova. Díky tomu jsme na kon-
ci roku započali opravu chodní-

ků, výměnu venkovního osvětlení 
jak v Měrunicích, tak v Žichově. 
V rámci těchto dotací bude pořízen 
bezdrátový rozhlas pro obě obce, 
stroje na údržbu zeleně a lavičky. 
Započali jsme úkony pro tvorbu 
územního plánu, kde mohou maji-
telé pozemků podávat své návrhy. 
Obec získala dotaci na jeho vytvo-
ření z Fondu regionálního rozvoje 
Ústeckého kraje.

Obec se připravuje na ples, který 
se koná 27. února. Z příjmu tombo-
ly budeme pořádat jako každoročně 
dětský maškarní ples. Jelikož máme 
v obci dlouholetou hasičskou tradici, 
budeme 9. května zahajovat soutěž 
v požárním sportu, Krušnohorskou 

ligu. Samozřejmostí je pořádání 
Dne dětí a v měsíci srpnu budeme 
pořádat soutěž pro hasiče O pohár 

starostky obce a Memoriál Františ-
ka Doksanského, soutěž veteránů.

Bc. Jitka Nová, starostka

OHNÍČ
Obec Ohníč připravuje na rok 

2009 vybudování dětského hřiš-
tě, kde obec požádá o dotaci 
z dotačního titulu Oranžové hřiště 
nadace ČEZ. Budeme zpracová-
vat projekt na zateplení, výměnu 
oken a změnu vytápění budov 
Obecního úřadu a mateřské školy 
Ohníč. Připravujeme zpracování 
projektu na opravu opěrné hráze 
rybníka v Křemýži.

Pavel Bartoš, starosta

SVĚTEC
Obec v letošním roce oslaví 800 

let svého vzniku. Pod správou 
Světce jsou obce Chotějovice, 
Štrbice a Úpoř. V loňském roce se 
v obřadní síni na zámku pořádaly 
svatební obřady, 2x vítání nově 
narozených dětí, jarní a vánoční 
koncert a vánoční divadelní před-
stavení. Obec uspořádala pro děti, 
mikulášské pohádkové odpoledne 
s nadílkou, zájezdy pro děti i obča-
ny. Obecní úřad navštěvuje nejstar-

ší občany k jejich jubileím.
Hasičské přebory -SDH Štrbi-

ce a SDH Světec aktivně soutěží 
v Krušnohorské lize a jiných sou-
těží hasičů.  Oba SDH soutěží 
s družstvem dětí a dorostenců. 
Aktivně působí další spolky Sokol 
TJ, kynologický spolek Světec.  
Dobře pracují knihovny ve Světci 
a Chotějovicích, fungují dva man-
dly ve Světci a ve Štrbicích. Počet 
obyvatel 967, 9 dětí se narodilo, 
zemřelo 15 spoluobčanů, odstěho-

valo se 16 občanů a přistěhovalo 
39 občanů.

V letošním roce plánujeme 
dokončení změny územního plánu 
obce i za účelem získání parcel na 
výstavbu RD. V místní tělocvičně 
dokončujeme stavbu plynové pří-
pojky. Čeká nás výstavba kolum-
bária na hřbitově Světec, zabez-
pečení havarijního stavu bývalé 
školy, obnova a zachování kultur-
ních památek. Dále bychom chtěli 
rozšířit veřejné osvětlení v Cho-
tějovicích, dokončit inženýrské 
sítě k parcelám na rodinné domy 
ve Štrbicích, rozměření a odpro-
dej parcel, které jsou dlouhodobě 
užívány zatím bezplatně, v síd-
lišti majitelům RD. Připravujeme 
obecní projekty na vhodné pro-
gramy z fondů EU a pokračujeme 
na projektu rybník Márinka, kde 
chceme vybudovat pláž. Máme 
již požádáno o dotaci z 15 mili-
ard. Řešit budeme tlakové poměry 
pitné vody ve Štrbicích. Protože 
je tento rok ve znamení 800 let 
výročí obce, připravujeme vydání 
publikace.

Soňa Prachfeldová, starostka

LUKOV
V tomto roce budeme žádat 

o finanční dotace na multifunkč-
ní nádrž ve sportovním areálu 
v Lukově. Z Ministerstva pro 
místní rozvoj chceme požádat 
o dotaci na dětské hřiště ve Ště-
pánově a sakrární stavby. Pře-
devším bychom chtěli opravit 
oltář v lukovské kapličce, upra-
vit prostranství u restaurované 
sochy sv. Jana Nepomuckého 
a obnovit původní studánku. 

Plánujeme zateplení obecního 

úřadu, rekonstrukci komunika-
cí v majetku obce Lukov včet-
ně infrastruktury a vylepšení 
vzhledu obce. Tato investice by 
měla být rozdělena na dvě etapy. 
V Lukově bychom chtěli vybu-
dovat dětské hřiště za pomoci 
nadace ČEZ a z dotačního titu-
lu Cíl 3 hospodaření s vodami
na území dotčeném důlní čin-
ností.

Olga Hrabáková
starostka

HROBČICE
Kořenové čističky odpadních vod, 

to bude zřejmě hlavní téma letošní-
ho roku v obci. Celkem osm obcí 
nemáme odkanalizováno a v sedmi 
obcích plánujeme právě vybudování 
kořenových čističek. Pouze v Kučlí-
ně bude klasická čistička odpadních 
vod pro stávajících 40 obyvatel. 
V obci Razice by měla proběhnout 
veřejná oprava elektrického napětí. 
V Mirošovicích bychom chtěli opra-
vit opěrnou zeď a ve všech obcích 
zajistit zdravotní řezy u vzrostlých 
stromů.

Božena Zemanová, starostka

 „Pomáhej obci, pomůžeš sobě“
„Abys dlouho živ byl a dobře se Ti vedlo na zemi,

musíš vycházet nejen s rodiči, ale s celým okolím“.

Víceúčelové hřiště v planovaném 
sportovním areálu

Měrunická náves 
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Lovosice - Úspěšně vstoupil do 

krajského přeboru nový tým bílin-
ských Draků. První část soutěže, 
kdy hrálo osm mužstev z Ústecké-
ho a Karlovarského kraje, hráli pod 
hlavičkou Draků tepličtí junioři a se 
třemi body soutěž skončili. Místo 
odstoupení z krajského přeboru, se 
dalo přes vánoční přestávku dohro-
mady nové mužstvo z bývalých 
hráčů.  Hlavní postavou byl obrán-

ce Miroslav Slačík a jeden ze zakla-
datelů Draků Jaroslav Anderle. 

První třetina nesla v Lovosicích 
všechny znaky prvního zápasu Dra-
ků. Někteří hráči jen těžko vzpomí-
nali, kdy hráli naposledy soutěžní 
zápas. „Bylo to takové oťukávání, 
na našich klucích bylo vidět, že hra-
jí společně první zápas, to trénink 
nemůže nahradit. Ve druhé třetině 
se nám již podařilo rozdíl smazat, 

hru vyrovnat a také vstřelit Nová-
kem branku. A ve třetí třetině již 
hokej gradoval. Bylo vidět, že se 
potřebovali alespoň trochu sehrát. 
Střelcem zápasu byl Vlasák,“ viděl 
utkání vedoucí mužstva Jiří Müller.  
Trenéři Jaroslav Anderle a Jaroslav 
Ptáček si nemohou stěžovat na 
nedostatek brankářů, chytal Kobrč, 
na střídačce byl Janoušek,  a do hle-
diště usedl Daniel Slačík.    „V hle-

dišti bylo asi 50 diváků, ale z toho 
dvacítka a nakonec spokojených 
přijela z Bíliny,“ dodal prezident 
Draků Ladislav Kvěch.  

Branky: Vlasák 3, Novák, Kou-
sek.

Sestava: Kobrč – Slačík Miro-
slav, Zeman Vítězslav, Löw, Kučí-
rek – Kuklík, Ptáček, Jirkovský 
– Novák Petr, Kousek, Vlasák 
– Wilhelm, Skřivánek. (ob)

Na umělém trávníku v Bíli-
ně byl v neděli 18. ledna zahá-
jen 1. ročník zimního turnaje 
SK SIAD Bílina v kategorii 
mladších žáků. Účastnit se ho 
bude sedm týmů. Přinášíme 
výsledky prvního kola:

Baník Most - FK Louny 3:0
FK Chomutov - Žatec 1:2
Košťany - Postoloprty 2:1

Domácí tým Bíliny měl volno.

Turnaj bude pokračovat 
každou neděli. Začátek první-
ho utkání je vždy v 9 hodin.

V sobotu 17. ledna proběhl 
na vzduchovkové střelnici SSK 
Boletice v Děčíně Přebor Ústec-
kého kraje v disciplíně Vzducho-
vá pistole 60 ran.. Přeborníkem se 
stal člen SSK MTs Bílina Jiří Fili-
povský ml. nástřelem 556 + 99,8 
bodů, druhý skončil Ctibor Arnold 
(SKP Teplice) nástřelem 551 + 
92,5 bodů a třetím byl,opět člen 
SSK MTs Bílina, Pavel Hubáček 
s výkonem 551 + 91,9 bodů.

Milan Zábranský

KRAJSKÝ 
PŘEBORNÍK 

Z BÍLINY

HC DRACI BÍLINA
– HC SLOVAN 
LOUNY 4 – 5

(1-1 ; 1-2 ; 2-2)

Domácí  nastupovali  s vidinou 
upevnění si první pozice v krajském 
přeboru juniorů. Utkání  přineslo 
vyrovnaný průběh. Přestože domá-
cí  deset  minut před koncem zápasu 
prohrávali  o dvě branky podařilo se 
jim v závěru zápasu vyrovnat.  Ale 
místo očekávaného náporu domá-
cích přišlo zbytečné vyloučení na 
straně domácích a hostům se podaři-
lo minutu před koncem utkání vstře-
lit vítěznou branku.

I přes prohru mají domácí stále 
šanci vyhrát krajský přebor junio-
rů a pokud Draci vyhrají zbývající 
zápasy  měli  by být postupujícím 
do kvalifi kace.

Branky a nahrávky domá-
cích:  Novák P.(Šimek ), Musil 
St. (Novák ), Šimek R. (Sládek)
a  Kusý M. (Pittner ). Počet diváků: 
31 (ql)

V sobotu 31. 1. 2009 na zim-
ním stadionu v Bílině proti 
sobě nastoupili junioři HC 
DRACI Bílina a junioři HC 
SLOVAN Louny.

Žáci si uspořádali turnaj. Dorost 
a muži hrají proti svým soupe-
řům formou přátelských utkání. 
Během posledního víkendu si 
muži pozvali soupeře z nižší sou-
těže tým z Přestanova. Pro pracov-
ní zaneprázdnění nemohl nastou-
pit Fleišman, zranění nepustilo na 
hřiště Nováka a Bečvaříka. Zby-
tek kádru nastoupil z plné fyzické 
přípravy a na hřišti to bylo vidět. 
V brance se poprvé v nové sezó-
ně objevil bílinský kapitán Klaus 
Pohl, který prodělal drobný ope-
rační zákrok. V prvním poločase 
se měl co ohánět. Domácí obrana 
nefungovala tak, jak by si trenéři 
představovali a soupeřovi útoční-
ci se dostávali do šancí. Brankář 
Bíliny však skvělými zákroky 
držel čisté konto. Domácím se 

nakonec přece jen podařilo vstřelit 
branku. Jejím střelcem byl Mika. 
Po změně stran se projevila lepší 
fyzička domácích a na hřišti bylo 
jen jedno mužstvo. K výborné-
mu výkonu se rozehrál Moravec, 
který byl k neudržení. Zdatně mu 
sekundovali i další hráči. Hostu-
jícího brankáře několikrát střelou 
z dálky prověřil Kornalík. Dvě 
bílinské branky vstřelil Mora-
vec. Tu první z pokutového kopu 
a druhou po pěkné individuální 

akci, kdy krásnou kličkou obešel 
obránce Přestanova. Několik slib-
ných příležitostí domácích zůstalo 
nevyužitých. Utkání tak skončilo 
vítězstvím Bíliny v poměru 3:0. 

Domácí nastoupili v sestavě: 
Pohl – Čula, Hasal, Pavlíček, 
Mergl – Mika, Kornalík, Magyar, 
Vaník – Moravec, Muf. Střídali 
Peschl a Hájek.

Petr Procházka
Tiskový mluvčí SK SIAD 

Bílina

ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ JE V PLNÉM PROUDU
Bílinští fotbalisté si rychle zvykli 
na nové hřiště, které je od svého 
otevření v plném provozu. Své 
tréninkové dávky na něm absol-
vují hráči od věkové kategorie 
mladší přípravka až k A týmu 
dospělých. Přátelská příprav-
ná utkání zde hrají mladší žáci, 
dorost a muži.

Ilustrační foto


