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Jeviště bylo plné koček
Vystoupení tanečního obo-

ru základní umělecké školy 
se vždy těší velké pozornosti 
rodičů a příznivců školy.

Na poslední předvánoční 

týden připravila ZUŠ vystou-

pení nazvané Vždyť jsou Váno-

ce. 

Přesto, že hlavní slovo pat-

řilo tanečnímu oboru, dosta-

tek prostoru zbyl i pro dal-

ší hudební čísla. Divákům se 

představily děti z hudební pří-

pravky, Komořinka, školní 

kapela Exit, pěvecký sbor spo-

lu se sdružením Cirkus, saxo-

fonové trio. Téměř devadesá-

timinutový program sestave-

ný dramaturgy a moderátory 

večera Veronikou Duchoslavo-

vou a Adamem Šmejkalem měl 

tah a spád. 

Jeviště Městského diva-

dla je nejideálnějším prosto-

rem umožňujícím vystoupení 

tanečního oboru. 

V mnoha nápaditých a dob-

ře nastudovaných choreo-

grafi ích učitelek Petry Bělá-

čové a Renaty Drážďanské se 

představili žáci všech ročníků. 

Závěrečná čtvrthodina patři-

la kočkám, vlastně spíše Koč-

kám.  Známým muzikálem 

Cats se nechala inspirovat R. 

Drážďanská a vytvořila vlast-

ní pohybovou fantazii uši-

tou na míru „svým dětem“. Na 

jevišti tak spolu vystoupily děti 

z taneční přípravky i studentky 

druhého stupně. 

Závěrečné zamávání prs-

kavkami bylo symbolickým 

popřáním krásných vánočních 

svátků, jejichž příchod chtěla 

bílinská ZUŠ přivítat také tím-

to pěkným programem.

Jiří Kopa

Šťastný  

nový rok 
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Co vás v uplynulém roce nejvíce potěšilo a co rozhněvalo? A očekáváte letos nějaké změny v Bílině?

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Z. Hauner, 
22 let, operátor:
„V loňském roce 

jsem mnoho pří-

ležitostí k potěšení 

neměl. Nejvíc mě 

rozčílilo, že byl můj 

kamarád přepaden. 

Lupiči mu  vzali do-

konce i oblečení. 

Vadí mi kriminalita 

ve městě.“

J. Arnošt, 
20 let, automech.:

„Nevzpomínám 

si na nic zásad-

ního. Šlo o běž-

né věci. V Blině mi 

vadí velký nepo-

řádek, kriminali-

ta nebo i lhostejní 

lidé. Očekávám, že 

by se to mohlo už 

konečně zlepšit.“

D. Melcová,
55 let, ved. jídelny:

„Nevím, co mě 

v loňském roce nej-

více pobavilo nebo 

pohoršilo. Očeká-

vám například ob-

novu zdevastova-

ných dětských hřišť 

na bílinských sídliš-

tích. Nebo výstavbu 

dětských koutků.“

L. Šiklová, 
30 let, prodavač.:

„V novém roce 

bych si přála roz-

šíření prodejní 

sítě. Nemyslím tím 

vietnamské tržni-

ce nebo obchody 

s levným zbožím 

ale specializované 

prodejny, které tu 

schází.“

P. Holcová,
31 let, na mateř.:
„ R o z h n ě v a -

la mě především 

nečinnost měst-

ské policie.  Snad se 

v novém roce změní 

v Bílině i  obchodní 

služby. Za většími 

nákupy se musím 

vydávat do soused-

ních měst.“

B. Hulinský,
52 let, automech.:

„Potěšen jsem byl 

hlavně sportovními 

úspěchy bílinských 

karatistů a fotba-

listů. Naopak jsem 

rozezlen neustálým 

nepořádkem a van-

dalismem. Nesta-

čí mít jen pěkné 

náměstí.

Lázeňský park v Bílině.

Zlatá svatba
Zlatou svatbu, tj. 50 let společného života přišli oslavit dne 

16. 12. 2006  do obřadní síně Městského úřadu v Bílině manželé 
Růžena a Alexander Kykalovi. Všichni jim přejeme hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti na další společné cestě.Rádi je opět při-
vítáme v naší obřadní síni u příležitosti oslav svatby diaman-
tové.                                                   Matrikářka - Miloslava Uhrová 

Možnosti získávání dotací
Odbor nemovitostí a investic 

podal v roce 2006 žádost na pět 

dotací. Město uspělo v žádos-

ti o dotační titul na Lesní kavár-

nu, kde by mělo obdržet 200 

tisíc korun. Na projektovou 

dokumentaci rozvojového plánu 

města, získalo město od Krajské-

ho úřadu Ústeckého kraje 270 

tisíc korun na zpevnění hráze 

dolního Bezovského rybníka…

„Státní fond Životního pro-
středí od června 2006 nepracu-
je, protože poslanecká sněmov-
na si doposud nezvolila Radu 
státního fondu životního pro-
středí, která rozhoduje o při-
dělení dotací,“ uvedla vedou-

cí oddělení regionálního roz-

voje L. Hamrová jeden z důvo-

dů, proč s některými žádost-

mi město neuspělo. Mezi 

dosud nevyřízenými žádostmi 

o dotační titul je tak například 

úprava lázeňského parku, na 

kterou město žádalo od Stát-

ního fondu životního prostředí 

(SFŽP) 4 milióny ko run.      (lal)

Regionální rozvoj 
připravuje...

Projektová dokumenta-

ce na regeneraci sídliště Za 

Chlumem a na veřejné WC je 

již zpracována a město může 

zažádat o dotační titul. Tyto 

žádosti spadají do tzv. národ-

ních fondů.

„Ministerstvo pro místní roz-
voj díky povolební situaci nemá 
připraveny národní dotační 
tituly, takže žadatelé v součas-
né době disponují minimem 
informací a nelze se tak kvalit-
ně připravit na podání žádos-
tí,“ uvedla L. Hamrová.

Pro rok 2006 a 2007 byl 

zrušen krajský dotační titul 

„reprodukce majetku obcí“, 

což znamená, že nebude mož-

né zažádat o dotaci na výmě-

nu oken ve školách, vybudo-

vání výtahu v budově radnice 

a další. 

Z evropského fondu v roce 

2007 bude možné žádat na 

Ministerstvu pro místní rozvoj 

dotace na revitalizace a rege-

nerace městských aglomerací 

nebo silnice II. a III. třídy. 

 (lal)

Úprava úředních hodin 
pro veřejnost na Měst-
ském úřadě v Bílině

PO:  7,00 – 18,00 hod.   

polední přestávka od 12,00 

– 12,30 hod. ST:  7,00 – 18,00 

hod.   polední přestávka od 

12,00 – 12,30 hod. 
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Střípky 
z Bíliny

Jak jste pro-
žíval vánoč-
ní svát-
ky a z jaké-
ho dárku jste 
měl největší 
radost?

„Vánoční svátky prožívám 
v rodinném kruhu. Je to vlastně 
jediný den v roce, kdy se sejde-
me úplně všichni a já mám 
možnost uplatnit svoje kuchař-
ské umění. Tentokrát si rodi-
na přála na první sváteční den 
králíka na smetaně s knedlí-
kem. Vaření je můj koníček, 
ale do kuchyně se dostanu jen  

Otázka pro starostu
v sobotu nebo v neděli a o svát-
cích. Největší radost mi uděla-
la kniha s názvem „Svět kolem 
nás“. Je to encyklopedie, kte-
rou si pročítám každou volnou 
chvíli. Z takových dárků mám 
asi největší radost. Pod stromeč-
kem jsem našel i doutníky na 
takové příležitostné pokouření 
a z těch jsem byl také nadšen. 
Ale stále tvrdím, že Vánoce ne-
jsou jen o dárcích, ale o pohodě 
a klidu, které si užíváme s těmi 
nejbližšími.

Doufám, že všichni proži-
li vánoční svátky co nejpříjem-
něji a do nového roku vykro-

čí nejen tou správnou nohou, 
ale s novou energií a optimis-
mem.“

Rubrika „Otázka pro sta-
rostu“ je otevřena všem, kteří 
by chtěli položit přímo Josefu 
Horáčkovi otázku, na kterou 
chtějí znát odpověď. Rubrika 
je otevřena radním, zastupite-
lům a občanům města. Otáz-
ka by měla být věcná, týkat se 
veřejného dění v Bílině a obsa-
hově srozumitelná. V žád-
ném případě nesmí obsahovat 
vulgarismy, nikoho napadat 
nebo urážet. V takovém přípa-
dě nebude otištěna.

Paní Černá s dětmi při podpisu do pamětní knihy.

Vítání dětí

Termíny poskytování příspěvků sportovním 

a společenským organizacím v roce 2007
Podmínky a žádosti o příspěvek jsou uvedené 

na www.bilina.cz v části Sport a kultura, popř. 

vám je sdělí pracovnice odboru školství a kultu-

ry Městského úřadu Bílina, pí Hyrmanová (tel. 

417 810 933). Žádosti se odevzdávají vč. povin-

ných příloh na odbor školství a kultury, popř. na 

podatelnu Městského úřadu Bílina dle stanove-

ných termínů.

Sportovní organizace

• Příspěvky za reprezentaci města  v roce 
2006. Žádosti je nutné odevzdat do 12. 1. 2007 
(formulář „Žádost o fi nanční příspěvek sportov-

ní organizace za reprezentaci města“)

• Příspěvky na činnost organizace v roce 
2007 (tzn. podle počtu členů) je nutné odevzdat 

do 12. 2. 2007 (formulář „Žádost o fi nanční pří-

spěvek sportovní organizace na činnost“)

Společenské (nesportovní) organizace

• Žádosti o příspěvek na rok 2006 se odevzdá-

vají do 31. 12. 2006. (Formulář „Žádost o fi nanč-

ní příspěvek z Programu podpory kultury“)

V Bílině dne 12. 12. 2006

Veronika Spurná,
vedoucí odboru školství a kultury

Dne 19.12.2006 bylo v obřad-

ní síni Městského úřadu v Bíli-

ně přivítáno panem Milanem 

Pecháčkem 31 narozených 

občánků našeho města.

Obřadní síň byla zaplněna 

do posledního místečka. Zně-

jící koledy, rozsvícený vánoční 

stromeček nám vytvořily moc 

hezkou atmosféru, ke které 

také neodmyslitelně patří reci-

tace dětí z mateřských škol, 

tentokráte k nám přišly děti 

z mateřské školy M. Švabin-

ského v Bílině a budoucí zdra-

votní sestry ze zdravotní školy 

z Teplic.

Touto cestou bych jim všem 

chtěla moc poděkovat za spo-

lupráci a zároveň se těšit na 

spolupráci v příštím roce.

Do života jsme přivítali tyto 
děti :

Leona Nováčková, Eliška 

Fečková, Radim Vrána, Petr 

Kára, Valerie Hauptvogelová, 

Jakub Hrdlička, Ondřej Fedak, 

Lukáš Černý, Nicol Černá, 

Michal Brožek, Tereza Johan-

nová, Barbora Kuglerová, Mar-

tina Fliegerová, Lucie Fliege-

rová, Marek Halamka, Matěj 

Záhrobský, Anna Králová, Adé-

la Hudáková, Lenka Ballá, Vác-

lav Brož, Petra Přibylová, Mar-

kéta Mádlová, Alex Berky, Ště-

pán Kalous, Barbora Luňá-

ková, Anna Švarcová, Kristý-

na Kučerová, Adam Klimeš, 

Monika Barvínková, Alice Pur-

menská, Anna Siedeková, Milé 

maminky a tatínkové.

V roce 2007 bude opět vítá-

ní občánků  a  to:   27. 3., 26. 6., 

25. 9. a 18. 12. 

Pokud budete mít zájem 

o tento slavnostní akt, přijď-

te na matriku č. dvěří 212, I. 

poschodí, předložte rodný 

list narozeného dítěte a svůj 

občanský průkaz nejpozději 

týden před konáním samotné 

akce. Přeji vám všem v novém 

roce 2007 hodně zdraví, štěs-

tí, lásky a osobní pohody. 

Na příští vítání dětí se těší mat-

rikářka Miloslava Uhrová. 

BEZPLATNÁ PORADNA
Od 1. ledna 2007 vešel v plat-

nost zákon o sociálních služ-

bách, který se dotkne téměř 

každého zdravotně postižené-

ho občana. Pokud se chcete 

dozvědět více o nastávajících 

změnách, nebo pokud máte 

dotazy i z dalších oblastí živo-

ta s postižením (odstraňová-

ní bariér, příspěvky, pomůcky, 

zaměstnání atd.), využijte bez-

platnou telefonní linku porad-

ny „Paragrafi k“ – 800 100 250 

nebo na poradnu www.ligavo-

zic.cz.

Projekt je uskutečněn díky 

podpoře z programu Transi-

tion Facility EU.

Hana Válová,
Liga za práva vozíčkářů

CENA JÍZDNÉHO MHD                
SE NEZMĚNÍ

Stejně jako v letošním roce 

budou jezdit místní linky za 7,- 

Kč i v roce 2007. Usneslo se na 

tom při svém jednání zastupi-

telstvo města.

„Zastupitelstvo rozhodlo, 
že zůstaneme na stejném pří-
spěvku města a cenu navyšo-
vat nebudeme. Pokud bychom 
chtěli ponížit příspěvek města, 
musela by se zvednout i cena 
jízdného. Bílina nemá dlouhé 
linky jako například v Tepli-
cích a proto si myslím, že cena 
je odpovídající,“ uvedl starosta 

Josef Horáček.

V Bílině zajišťuje linky MHD 

Dopravní podnik Ústecké-

ho kraje, který si za jeden uje-

tý kilometr účtuje 34,-Kč. Měs-

to tak každý měsíc doplatí prů-

měrně 160 tisíc korun.         (lal)

CYKLOSTEZKY SE REALI-
ZOVAT V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ 
NEBUDOU

Nad realizací cyklostezky -

městská část a lávky visí otaz-

ník. Město nechalo fi rmou 

Hexaplan zpracovat projekto-

vou dokumentaci na cyklos-

tezky – městská část a na láv-

ku u vlakového nádraží. Oddě-

lení regionálního rozvoje, ale 

chybí podklady k předložení 

žádosti o dotační titul na rea-

lizaci. Na vybudování cyklo-

stezek v prostoru Radovesické 

výsypky, se již zpracovala pro-

jektová dokumentace a se vše-
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Střípky 
z Bíliny

mi náležitostmi čeká pouze 

na schválení od Ministerstva 

obchodu a průmyslu. 

„Odbor dopravy doposud 
nevydal pravomocné staveb-
ní povolení k projektové doku-
mentaci cyklostezky – městská 
část. Pokud toto stavební povo-
lení nebude přiloženo k žádos-
ti o dotaci do konce ledna 2007, 
nestihne se podat žádost do 
Státního fondu infrastruktury,“ 
vysvětlila situaci vedoucí regi-

onálního rozvoje L. Hamrová.

Odbor dopravy v Bílině 

ale stavební povolení vydat 

nemůže a to hned z několika 

důvodů:

„Projektová dokumentace na 
cyklostezky není dobře zpraco-
vána a na základě takové pro-
jektové dokumentace, která je 
„šitá horkou jehlou“ pravo-
mocné rozhodnutí vydat nelze. 
Zatím nemáme ucelené infor-
mace o tom, jak bude probí-
hat stavba obchodního domu 
a hlavně jaké bude propoje-
ní se silnicí 1/13. problém bude 
i z hlediska bezpečnosti,“ uve-

dl vedoucí dopravního odboru 

Miroslav Jedlička.

Jak dále řekl, nejsou ani vyří-

zené majetkoprávní vztahy 

s majiteli pozemků, kudy by 

měla vést plánovaná trasa cyk-

lostezky.                                    (lal)

Jedním z politiků bílinské radnice, kteří díky 

rozhodnutí voličů a povolebních jednání opustili 

svůj post, byl i odstoupivší  Milan Pecháček
Milan Pecháček působil 

osm let na bílinské radnici ve 
funkci místostarosty, v radě 
města a zastupitelstvu. Je 
aktivním členem ČSSD. Dále 
zůstává v radě města, zastu-
pitelstvu, kontrolní komisi 
a je členem komise dopravy 
a životního prostředí.

Jaký je Váš pohled na loňské 
komunální volby, nebyl jste 
trochu zklamán jejich výsled-
kem?

Komunální volební kampaň 

ČSSD v Bílině nebyla opro-

ti jiným stranám tak rozsáh-

lá. Měli jsme podstatně méně 

peněz na uplatnění nějaké širší 

prezentace. Naše  kandidátka 

byla složená vesměs z  lidí oby-

čejných, žádné politické špič-

ky, ale to je vlastně cílem ČSSD 

- oslovit hlavně střední vrst-

vu lidí. Pokud jde o zklamá-

ní či nezklamání myslím si , že 

povolební situace při vyjedná-

vání o vládě přispěla k tomu, že 

ty negativní dopady měly vliv 

na komunál a uplatnění  poli-

tiků ČSSD v místní sféře bylo 

trochu horší než jsme předpo-

kládali. Když bych to srovnal 

s volbami z roku 2002, tak ta 

úroveň pro ČSSD byla stejná, 

získali jsme opět 5 mandátů 

v zastupitelstvu, takže  situa-

ce se opakovala, naopak něko-

lik desítek hlasů jsme dostali 

navíc.  Povolební složení ovliv-

nil hlavně vstup těch malých 

nových stran. Jejich počet hla-

sů byl  minimální, ale nějakým 

způsobem ovlivnily vyjma 

ODS, která šla jednoznačně 

nahoru, významně seskupe-

ní zastupitelstva. Samozřej-

mě hlasů ubylo Hnutí nezávis-

lých a nejvíce šla dolů KSČM. 

My  jsme zůstali na pěti man-

dátech.

Kde byl tedy hlavní problém 
neúspěchu ČSSD v komunál-
ních volbách?

 Naše organizace se nedo-

kázala dohodnout na jednot-

ných principech vyjednávací-

ho systému. Došlo k názoro-

vým odlišnostem v personál-

ních otázkách v radě a zastu-

pitelstvu. Vše probíhalo ve 

znamení neshod v soc. dem. 

Nedokázali jsme najít jednot-

né stanovisko a z toho samo-

zřejmě potom vytěžily ostatní 

pol. strany a prostě  uspořádá-

ní dopadlo jak dopadlo. Mys-

lím si, že bychom si  zaslouži-

li alespoň dvě místa v radě. My 

jsme poté pod tlakem  událos-

tí a všech těch neshod přistou-

pili na nejhorší výsledek, kte-

rý máme v té porevoluční his-

torii tzn. místo pouze jedno-

ně funguje a já jsem posléze 

podepsal výpověď pro nadby-

tečnost po dohodě s vedením 

TS.

Jaké máte plány do budouc-
na?

Ještě měsíc budu zaměst-

nancem technických služeb 

Bílina. Od 1. února bych měl 

nastoupit do důchodu. Nic-

méně stranou  dění ve měs-

tě nezůstanu. Situace v Bíli-

ně mě zajímá neustále a budu 

se ho snažit tímhle tím způ-

sobem ovlivňovat nebo ales-

poň prezentovat svoje názory 

a myšlenky, protože si myslím, 

že za 6 let působení ať ve funk-

ci ředitele TS nebo osmileté 

působení ve funkci místosta-

rosty, jsem získal celou řadu 

zkušeností a mám předsta-

vu, jakým směrem by se měs-

to mělo ubírat.

Zbude vám ještě čas na rodi-
nu a koníčky?

Samozřejmě neměl jsem 

čas na vnoučata, kterých mám 

pět, takže i tam bude smě-

řovat  podíl mého osobního 

života. Největší koníček cha-

taření, který  zůstával hodně 

v ústraní, tak tam se pokusím 

napřít čas a síly a myslím si, 

že najdu využití volného času 

podle mých představ. Koníčků 

mám celou řadu např. rodinné 

video, kde mám spoustu res-

tů.  Jsem na rozhraní věku 63 

až 64 let, kdy by člověk mohl 

změnit způsob života, a u mě 

to vyplynulo z cela logicky 

z výsledku voleb. Myslím si, že 

jsem v životě dosáhl vždy toho, 

čeho jsem dosáhnout chtěl. 

Odcházím s dobrým poci-

tem a s volebním výsledkem 

je potřeba se smířit.  Na městě 

jsem nechal kus života a smi-

řování se s touto situací bude 

chvíli trvat.

Je něco, co jste jako mís-
tostarosta nestihl dokon-
čit a měl na věci eminentní 
zájem?

Mrzí mě, že jsme nedotáhli 

kauzu lázní do konce, to vidím 

jako to nejpodstatnější. Snaha 

byla maximální a udělali jsme 

proto dost, ale ta záležitost 

je dost technicky a fi nančně 

náročná. Zprovoznění lázní by 

sehrálo velmi významnou roli 

v životě našeho města.        (lal)

ho radního. Samozřejmě jsme 

utvořili dohodu o povoleb-

ní spolupráci s ODS a s nezá-

vislými kandidáty, takže ČSSD 

se bude snažit i touto formou 

nebo tím poměrem lidí a hla-

sů v radě a zastupitelstvu pro-

sazovat některé body našeho 

povolebního programu i když 

si uvědomuji, že to bude velmi 

obtížné. 

Hodně se spekulova-
lo o Vašem návratu na post 
ředitele MTSB, jste tedy stále 
zaměstnancem technických 
služeb?

Z technických služeb jsem  

odcházel do uvolněné funkce 

jako ředitel. Posléze byla utvo-

řena po čtyřech letech příspěv-

ková organizace, která přija-

la všechny podmínky a závaz-

ky rozpočtové organizace. Pří-

spěvková organizace měla 

respektovat tuto věc, že bych 

se měl na TS vrátit, ale nicmé-

ně v tom vývoji byla již jme-

nována ředitelka  příspěvko-

vé organizace TS ing. O.Rouč-

ková, takže úplně bez nějaké-

ho opodstatnění tato disku-

ze nevznikla. Následně potom  

právní výklad zazněl jinak, tak 

jsem musel být odvolán i když 

se zpožděním pro nadbyteč-

nost, protože ředitel TS vlast-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ Aléská pořádá ve čtvr-

tek 11. 1. 2007 Den otevřených 

dveří. Zveme všechny rodiče 

i širokou veřejnost k návště-

vě naší školy. Můžete si nejen 

prohlédnout interiér, ale také 

nahlédnout do vyučovacích 

hodin. Předškoláci si zajisté 

nenechají ujít výuku v prvních 

třídách. Těšíme se na vaši náv-

štěvu .                       Vedení školy

Zápis do 
prvních tříd... 

v ZŠ Aléská se koná 
v pondělí 15.1.2007 od 
14.00 do 17.00 a v úte-
rý 16.1.2007 od 14.00 do 
16.00. Náhradní termín 
je v pondělí 29.1.2007 od 
14.00 do 16.00
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Otevřený plod kyselského kaš-
tanovníku se třemi semeny.  

Významné stromy 21 – kaštanovník jedlý
Jediný zástupce tohoto dru-

hu roste v Bílině v lázeňském 

parku na Kyselce asi 40 m 

východně od Lesní kavárny, 

přímo pod svahem, na kterém 

kavárna stojí.       

Kromě několika uschlých 

větví  směrem ke kavárně je 

strom v dobrém zdravotním 

stavu, pravidelně intenzivně 

kvete a plodí. Pouze výjimeč-

ně (např. v roce 2003) je mož-

no pod stromem najít i plody 

s dostatečně vyvinutými jed-

lými semeny. Z důvodu nedo-

statku jiných exemplářů svého 

druhu v okolí  a  vhodných kli-

matických podmínek je větši-

na semen v plodech zakrnělá. 

Stáří stromu se nám nepodaři-

lo určit, ale je pravděpodobné, 

že bude kolem 100 let. Dorostl 

do výšky 8 m, koruna se velmi 

asymetricky roztáhla do šíře 3 

-8 m a  kmen dosáhl ve výšce 

130 cm obvodu  122 cm. Pro-

tože však je v této výšce strom 

již rozvětven a vlastně se tak 

měří nejobjemnější větev, při-

dáváme ještě obvod pod roz-

větvením - ten činí 173 cm.  

Kaštanovník jedlý   (Castanea 
sativa)    pochází z jižní Evro-

py, severní Afriky, a západní 

Asie kde  dorůstá až 30 m výšky 

a odkud se do střední Evropy 

rozšířil již v době římské. Koru-

na je zpočátku tlustě kuželovi-

tá v pozdějším věku sloupovi-

tější. Kmen bývá tlustý níz-

ko nad zemí větvený. Výraz-

né listy jsou až 30 cm dlouhé, 

podlouhlé kopinaté, zubaté. 

Samčí jehnědy jsou velmi čet-

né asi 15 cm dlouhé, samičí 

květy většinou při jejich bázi ve 

skupinách po 2 - 5. Plody jsou 

hustě  ježaté pichlavé pukají-

cí čtyřmi chlopněmi. V plodu 

bývá 2 až 5 semen. Semena se 

nazývají jedlé kaštany a kon-

zumují se jak syrové tak vaře-

né nebo pražené. Na rozdíl od 

plodů jírovce nejsou trpce hoř-

ké, ale příjemně nasládlé. Kaš-

tanovník má rád hluboké  váp-

nité půdy. 

Tento exemplář stromu je 

významný svojí ojedinělostí ve 

městě  a exotickým původem. 

Starší kaštanovníky najdeme 

například v Chomutovském 

zooparku  nebo v Opárenském 

údolí.

Rod Castanea  je zřídka znám  

z třetihorních usazenin mos-

tecké pánve v podobě pylu, 

obzvláště rozšířen byl ovšem 

ve starších třetihorách. Nále-

zy jeho listů a dřeva jsou zná-

my například ze svrchnooligo-

cenních usazenin na Žatecku 

a dřevo v podobě objemných 

kalcifi kovaných  kmenů je zná-

mo ze sopečných vyvrženin 

Doupovských hor u Kadaně. 

Kaštanovník tedy nepochybně 

v třetihorách na Bílinsku ros-

tl také.     

K. Mach   a   J. Boršiová

Nízkoprahové centrum nemá o klienty nouzi

Nadace Člověk v tísni, která působí v Bíli-

ně již rok, zřídila na Teplickém předměstí níz-

koprahové centrum, které svůj pravidelný pro-

voz zahájilo od 1. září 2006. Veškeré akce, které 

se v nízkoprahovém centru pořádají jsou pod-

porované  programy na podporu sociální inte-

grace a podpořené z projektů EU a SROP (Spo-

lečný regionální operační program).

„Když jsme Nízkoprahové centrum oteví-
rali, měli jsme obavy, že o služby, které nabí-
zíme nebude zájem. Ale zjišťujeme, že těchto 
služeb tu bylo málo a byl po nich hlad.Přede-
vším tu připravujeme akce na podporu vzdělá-
vání a zaměstnanosti mládeže,“ uvedl Jiří Kulich 

vedoucí nízkoprahového centra v Bílině.

V centru se pořádají tématické přednáš-

ky s odborníky z různých oblastí, kteří hovoří 

s mládeží o pracovních profesích nebo o vhod-

ném výběru školy.

Největší zájem je o neorganizovaný nízkopra-

hový klub, kam mohou děti volně přicházet 

a odcházet v průběhu otevírací doby. Klubov-

na disponuje stolem na ping-pong, stolním fot-

balem a nechybí ani různé stolní hry. Souběž-

ně s klubem fungují i různé zájmové kroužky, 

kde je již vyžadována důslednost a pravidelnost 

v docházce. 

„Úspěšnost centra je vysoká, protože k nám 
chodí denně kolem 50 až 70 dětí a mládeže, kte-
ří využívají jak klubu, tak zájmových kroužků. 
Určitě to považujeme za hodně pozitivní, pro-
tože pokud chceme někoho změnit, je to běh na 
dlouhou trať,“ dodal Jiří Kulich.

Nízkoprahové centrum předkládá dětem 

ohroženým sociálním vyloučením model že 

má smysl vzdělávat se, pracovat a tím, podle 

Jiřího Kulicha přijímat tyto hodnoty za vlast-

ní.                                                                                 (lal)

LETNÍ KINO
Letní kino na Kyselce je oblí-

beným místem nejen turistů, 

ale i místních. V letních měsí-

cích se v amfi teátru pořádají 

koncerty, promítá kino a pořá-

dají různé kulturní akce. Jenže 

i tento objekt pomalu chát-

rá. Lavice na sezení již zdaleka 

nevyhovují, sociální zařízení 

při pořádání koncertů je nevy-

hovující  a zázemí pro umělce 

není také zrovna ideální.

„Na letní kino v Bílině byla 
vypracována studie, která 
odhaduje kompletní rekon-
strukci letního kina na 12,5 
miliónu korun. Protože je prá-
vě rekonstrukce letního kina 
tak finančně náročná, musí se 
opravy rozdělit do jednotlivých 
etap. V letošním roce jsme posí-
lili kabelové sítě včetně výměny 
lamp veřejného osvětlení,“ uve-

dl vedoucí investičního odbo-

ru Ing. Jaroslav Bureš.

V budoucnu se počítá s roz-

šířením sociálního zařízení 

v letním kině a opravou něko-

lika řad lavic v hledišti.        (lal)

ROZŠÍŘENÍ ŠKOLKY                
SE ZŘEJMĚ OPOZDÍ

Plánované rozšíření mateř-

ské školky v ulici M. Švabin-

ského nabourali hygieni-

ci a projektant. Město původ-

ně počítalo na rozšíření škol-

ky se dvěma milióny korun, 

ale po důkladnějším prozkou-

mání objektu se celková částka 

vyšplhala na 11 miliónů korun.

„V lednu 2007 bude probíhat 
první schůzka u kulatého stolu, 
kde se budou probírat investice 
na příští rok. Uvědomuji si, že 
ta částka přišla dost nečekaně, 
ale budeme muset hledat dotač-
ní titul, což je celkem zdlouhavá 
záležitost. Trochu se obávám, že 
bude ohroženo datum otevře-
ní školky, které se plánovalo 
na září 2007. V každém přípa-
dě se kapacity mateřských ško-
lek v Bílině musí navýšit,“ uvedl 

místostarosta Roman Šebek.
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Inka Rybářová s klaunem Rybičkou.

K vidění byly i pečené ozdoby.

Součástí výstavy byly dílny, kde si mohly děti 
cokoli vyrobit.

Eva Pilarová s odvážnou Ivanou Aulickou.

Kapacity základních škol 

v Bílině jsou podle místostaros-

ty plně dostačující.               (lal)

OTEVÍRACÍ HODINY PRO 
VEŘEJNOST NA ZIMNÍM 
STADIONU V BÍLINĚ

Pondělí    13.30 – 15.30 hod

Středa      15.30 -  16.45 hod

Neděle     13.00 -  14.15 hod

Cena: 20,-Kč (dospělí),          

10,- Kč (děti) 

Vánoční výstava v DDM
Vůně cukroví, jehličí a purpury přivítala ná-

vštěvníky vánoční výstavy v Domě dětí a mlá-

deže. Výstava představovala tradiční vánoční 

svátky a její součástí byly i dílny pro všechny, 

kdo se přišli podívat a načerpat  atmosféru blíží-

cích se Vánoc.

„Pro děti i dospělé jsme naplánovali na kaž-
dý den  tzv. dílny, kde se vyráběly různé vánoční 

předměty například zvonečky, svíčky nebo se pek-
lo pečivo. Výstava trvala týden a shlédlo ji kolem 
700 dětí, hlavně ze školek a škol. Veřejnost o tuto 
výstavu velký zájem neprojevila a myslím si, že je 
to škoda,“ uvedla Jaroslava Jeriová z DDM.

Na výstavě se podílel celý kolektiv DDM a děti 

z kroužků Praktická dívka, Keramika, Butique 

a Pastelka.                                                                  (lal)

Eva Pilarová zazpívala v divadle
Městské divadlo oslavilo vesele i důstojně 

předvánoční čas. Nejdříve si na své přišly děti 

v hudebním pořadu s písničkami a soutěžemi 

s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou. Hos-

tem pořadu byl mladý kouzelník Endy Bonbó-

ny. Ve druhé části programu vystoupil oblíbený 

Michal Nesvadba z Kouzelné školky.

V podvečerních hodinách se zaplnilo hlediš-

tě Městského divadla příznivci české pěvec-

ké legendy Evy Pilarové, která zazpívala směs 

vánočních koled a následovaly její známější pís-

ničky jako Tam za vodou v rákosí nebo Radě-

ji jsem neměla ten román…Divákům, kteří se 

narodili kolem Vánoc rozdala své CD. Na závěr 

vyzvala jednoho odvážlivce z řad  diváků, aby si 

s ní zazpíval. Kdo by si nechtěl někdy zazpívat 

se svým idolem na prknech co znamenají svět? 

Tento sen si splnila paní Ivana Aulická, učitelka 

ze základní školy Za Chlumem. Společně s Evou 

Pilarovou zazpívala málo známou písničku Bílé 

klapky a sklidila zasloužený potlesk.

„Jsem moc šťastná, že jsem si mohla zazpí-
vat s Evou Pilarovou a splnit si tak svůj sen. Pís-
nička není moc známá, ale já jí mám spojenou 
s dětstvím, kdy jsem si ji pouštěla stále dokola. 
Nemyslím si, že jsem nějaký talent, spíš to byla 
ode mě drzost (smích),“ vysvětlila Ivava Aulická.

Akci s názvem „Hurá Vánoce“, která dohro-

mady trvala pět hodin, shlédlo na šest set divá-

ků.                                                             Lada Laiblová

ODPADKY V GARÁŽÍCH POD 
PASOVKOU

Městu dochází trpělivost 

s neukázněnými občany, kte-

ří odhazují nepotřebné věci 

nebo odpadky mimo kontej-

nery a popelnice. Vážným pro-

blémem jsou stále garáže pod 

pasovkou, kde vznikají černé 

skládky ve velkém.

Problémová místa ve měs-
tě začneme více monitorovat 
a také obesílat majitele garáží 
pod pasovkou, kteří garáže 
nepoužívají a nyní slouží 
jako skládka. Někteří majite-
lé nemají ani garáže dostateč-
ně zabezpečené a pak není pro-
blém je vypáčit a naházet tam 
nepotřebné věci. V minulosti 
město tato místa na své nákla-
dy uklízelo, ale tentokrát odbor 
majetku zjistil majitele garáží, 
kde se nachází skládka a na své 
náklady ji vyklidí,“ uvedl mís-

tostarosta Roman Šebek.    (lal)

ŠKOLA VE VRCHLICKÉHO 
UL. BUDE ZRUŠENA

V loňském roce proběh-

la kontrola krajské hygienic-

ké stanice na základní ško-

le ve Vrchlického ulici a zjis-

tila, že budova není vyhovují-

cí pro výuku žáků. Třídy mají 

nevyhovující osvětlení, špatně 

umístěné tabule a počet žáků 

ve třídách nesplňoval vyhlášku 

Ministerstva zdravotnictví.

„Město přistoupilo k nouzo-
vému řešení přestěhovat žáky 
z Vrchlického ulice na základ-
ní školu praktickou v Kmocho-
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vě ulici. Celkem se jedná o šest 
tříd a 62 dětí,“ sdělil místosta-

rosta Roman Šebek.

Počet žáků v bílinských ško-

lách se lehce zvyšuje. Zatímco ZŠ 

Lidická v roce 2001 na vštěvovalo 

264 žáků, v letošním roce je to 

309. ZŠ Aléská v roce 2001 nav-

štěvovalo 466 žáků, v roce 

2006 to bylo 538 žáků. Největ-

ší počet žáků má tradičně ZŠ Za 

Chlumem, kde v roce 2001 nav-

štěvovalo školu 526 žáků a v roce 

2006 to bylo 647, což je také dáno 

tím, že se v roce 2004  zrušila ZŠ 

Teplická a většina žáků přešla na 

ZŠ Za Chlumem.                        (lal) 

V BEDŘICHOVĚ BYLO 
KRÁSNĚ

Děti z MŠ Švabinského byly 

týden bez rodičů na rekreač-

ním pobytu v Bedřichově. 

Původně jsme jeli bobovat, 

sníh nám nenapadl, ale i tak 

jsme prožili příjemný týden 

plný zážitků.

Děti hledaly poklad, uspo-

řádaly si diskotéku a maškar-

ní rej. Nejvíce se jim líbil celo-

denní výlet do Liberce, kde 

jsme navštívili Babylon a uží-

vali si atrakcí, jelikož jsme tam 

byli sami. Dětem se ani nechtě-

lo na chatičku. Využívali jsme 

pěkného počasí, a tak jsme se 

vraceli z vycházek až za tmy. 

Na cestu si děti svítily baterka-

mi a hrály si na světlušky.

Dětem i pracovnicím MŠ se 

pobyt tolik líbil, že si už zamlu-

vily letní pobyt v červnu. Ješ-

tě děti čeká zimní pobyt na 

horách o jarních prázdninách, 

to snad už sníh bude.

E. Růžičková

Pohádkové příbě-

hy plné kouzel nemusí-

me sledovat jen na tele-

vizních obrazovkách 

ale i v divadle. Městské 

divadlo v Bílině uvádělo 

pohádku: Vánoce tří sně-

huláků, v podání Divadla 

rozmanitostí z Mostu.

Zcela nová pohádka 

okouzlila děti a nastoli-

la již blížící se atmosféru 

Vánoc. Pohádka přenesla 

děti do Štědrého dne a tak 

se začal odvíjet děj o třech 

sněhulácích, Andělovi 

a Čertovi, kteří připravují 

štědrovečerní hostinu.

Vánoce plné pohádek

Já jsem 

Mates, 

líný Mates
Slova písničky, kterou si 

některé děti broukaly po 

shlédnutí nedělní pohádky  

„O mlsném Matesovi a prin-

cezně Terezce“, nastudovalo 

soukromé Kamenné divadlo 

z Duchcova.

 Nedělní pohádky pro děti 

se v Bílině netěší zrovna vel-

ké pozornosti a je to škoda. 

Možná je to také tím, že hlav-

ní představitelé nejsou zná-

mé tváře z televizních obrazo-

vek, nebo v tom lepším přípa-

dě mají děti na neděli jiný pro-

gram. Ale vraťme se k pohád-

ce o Mlsném Matesovi, která 

měla zajímavý děj plný humo-

ru doprovázený písničkami. 

Na své si zkrátka přišly jak děti, 

tak dospělí. O to víc je potě-

šující fakt, že byla nastudová-

na souborem, který má zázemí 

v sousedním městě.

„Pohádky jsou strašně vděčná 
věc a všude se s nimi může jez-
dit. Ochotníci se s pohádkami 
„chytnou“ lépe než s představe-
ním pro dospělé. Bílinské mini-
mum nastudovalo čtyři hudeb-
ní pohádky, ta poslední byla 
Perníková chaloupka a hudbu 
k ní napsal Ervín Rosenkranz,“ 
zavzpomínal člen Divadelního 

minima Jiří Shamberger, které-

ho nedělní pohádka mile pře-

kvapila.                                      (lal)
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Kulturní 
servis

Plán kulturních akcí na 
leden  2007

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■ Sobota 13. ledna 20.00 hod.

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
Hraje skupina Ventilky, boha-

tá zvěřinová tombola. Pořá-

dá myslivecké sdružení Bořeň 

Bílina. Vstupné: 120,-Kč

■ Sobota 19.ledna 20.00 hod.

PLES FOTBALISTŮ
Hraje kapela Alternativa, boha-

tá tombola. Vstup: 170,-Kč 

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Neděle 14.ledna 15.00 hod.

POPELKA
Klasická česká pohádka.

Vstupné: 45,-Kč (děti do 3 let 

zdarma)

■ Úterý 23. ledna 19.00 hod.

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE 
K ČERTU
Hrají: J.Langmajer, K. Issová, J. 

Čvančarová, J. Jirešová

Vstupné: 200,- 160,- 130,-Kč

KINO HVĚZDA
■ Středa 10. ledna od 18.00

Čtvrtek 11.ledna od 18.00 

HEZKÉ CHVILKY BEZ 
 ZÁRUKY
ČR. Hořká komedie… Vstup-

né: 50,-Kč    

■ Pátek 12.ledna 18.00 hod.

Sobota 13. ledna 18.00 hod

VOLVER
Španělsko. Komedie.

Vstupné: 65,-Kč Do 15 let 

nepřístupné

Pravidelné promítání pro děti
■ Sobota 13. ledna 15.00 hod.

Rusalka Hupsalka
Pásmo kreslených pohádek

Vstupné: 20,-Kč

■ Středa 17.ledna 18.00 hod.

Čtvrtek 18. ledna 18.00 hod.

STORMBREAKER
Německo/USA/VB

Vstupné: 55,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
■ ČESKÁ KRAJINA
Od bílinského výtvarní-

ka a restaurátora Pavla Anto-

nína Říhy, člena Výtvarného 

sdružení ČR

Prodejní výstava prodloužena 

do 31.1. 2007

■ VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

BETLÉMY

Do 25.1.2007 vystavuje F. Vale-

na své loutky a betlémy.

Připravujeme: 

■ VÝSTAVU PANENEK od roku 

1890 do současnosti. Součástí 

výstavy budou pokojíčky, pří-

slušenství, kočárky, fotografi e 

a panenky BARBIE.

■  TIP KC KASKÁDA
Nechte se vtáhnout do děje 

plného romantiky a exotiky 

s krásnými seňoritami a vášni-

vými muži. Jan Přeučil nastu-

doval s herci z Karlínského 

hudebního divadla operetu 

„Růže z Argentiny“. V hlavních 

rolích uvidíte např. Ernesta 

Čekana a Jiřího Štědroně. Ope-

reta měla premiéru 5. června 

1941. Nenechte si ujít její nové 

nastudování, které můžete 

shlédnout   29.ledna od 18.00 
hodin v Městském divadle.

Vstupné: 100,-Kč, senior pas 

25,-Kč

KC Kaskáda informuje
■  POZVÁNKA DO KINA!

Hezké chvilky bez záruky - Českých fi lmů není nikdy dost. Ve 

středu 10. ledna a ve čtvrtek 11. ledna od 18.00 hodin  promítá 

kino Hvězda český fi lm s Bolkem Polívkou. Milovníci českých fi l-

mů a hořkých komedií se mají na co těšit.

PŘEDSTAVITELKA FILMOVÉ POPELKY Z ROKU 1969 EVA 
HRUŠKOVÁ ZAHRAJE DĚTEM.

Zveme všechny děti a rodi-

če do bílinského divadla 

na pohádkové představení 

s názvem POPELKA v nedě-
li 14. ledna 2007 od 15,00 
hodin.

Popelka autora a režiséra 

Miroslava Vildmana je adapta-

cí klasické pohádky pro hereč-

ku Evu Hruškovou a loutky 

Jaroslava Doležala. Děti budou 

Popelce pomáhat vybírat hrách 

z popela, tančit na plese s prin-

cem a zkoušet si Popelčin stře-

víček. Představení dodáva-

jí patřičnou atmosféru krásné 

písničky Josefa Zámečníka.

Eva Hrušková, herečka, zpě-

vačka a scenáristka, našla své 

životní poslání v „divadle pro 

děti“. Před dětmi se Eva cítí ve 

svém živlu, hraje si s nimi, zpí-

vá a povídá. Děti její předsta-

vení milují, protože je neodsu-

zuje do role pasivních diváků, 

ale naopak je zatahuje do děje, 

bere si je na jeviště a provoku-

je ke spolupráci. Její předsta-

vení jsou pro malé diváky vel-

kým zážitkem.

Divadlem pro děti se zabý-

vá již téměř třicet let, přesně-

ji od roku 1975, kdy ukončila 

studium na loutkářské kated-

ře DAMU v Praze. Hrála v diva-

dle bez opony, kde nasbírala 

první zkušenosti v práci s dět-

ským divákem. Dalším příno-

sem jí bylo vyučování drama-

tické výchovy nejmenších ško-

láků v LŠU. 

Divadlu jednoho herce se 

začala věnovat roku 1984, 

kdy vznikla inscenace Pohád-

ky z oříšku – O Popelce. Celou 

dobu má štěstí na spolupra-

covníky, umělce, kteří pro děti 

tvoří celou svou duší a mají 

jim co říci: Jiří Žáček, Jaromír 

Klempíř, Šárka Váchová, Jiří 

Vyšohlíd, Miroslav Vildman.

Do 25. ledna pokračuje výsta-
va betlémů, vánočních pohledů 
od pražského betlémáře a lout-
kaře Františka Valeny.
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 Knižní novinky na měsíc leden 2007

KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ …
Muž bez 

vlasti  - nová 

kniha známé-

ho americké-

ho spisovate-

le Kurta Von-

neguta se od 

těch dosavad-

ních v mno-

hém liší. Tentokrát nejde o 

klasickou beletrii ani o sci-fi , 

ale o vzpomínky a úvahy nad 

budoucností naší civilizace. 

Jestli chcete vědět, kdo dnes 

podle Vonneguta ještě repre-

zentuje Ameriku, kterou měl 

kdysi rád, přečtěte si tuto kni-

hu. Fanoušci Georgie W.Bushe 

z ní radost mít nebudou … 

Vydává nakl. Jota Brno.

Skinnerova 
pravidla - další 

z kriminálních 

příběhů vrch-

ního inspekto-

ra Boba Skin-

nera se tento-

krát odehrá-

vá v prostředí 

vysoké politiky. Anglický autor 

Quintin Sardine opět čtená-

ře zaujme napínavým dějem 

i perfektní znalostí prostředí. 

Série brutálních vražd,které 

otřesou Edinburghem se čte 

jedním dechem a jako vždy 

rozuzlení je nečekané. Vydává 

nakl. Olympia Praha. 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ, PRO 
POUČENÍ…

Jak se dělá sláva - aneb Jabl-

ko (ne)padá daleko od stromu 

je knížka, která čtenáře sezná-

mí s osudy potomků význam-

ných postav naší historie i 

současnosti. Autorka Blanka 

Kovaříková zpracovala téměř 

třicítku nevšedních životních 

příběhů lidí, kteří často zdědi-

li jméno i talent, ale svou ces-

tu si museli proklestit sami. 

Nahlédnutí do životů rodiny 

Hrušínských, Munzarových, 

Bolka Polívky nebo Jana Kačera 

je pohodové a úsměvné,takže 

to bude to pravé počtení na 

dlouhé zimní večery.Možná,že 

čtenáře přiměje k zamyšlení 

nad rodinou vlastní a přispěje 

k utužení rodinné vzájemnost 

každého z nás. Vydává nakl. 

Brána Praha

Poutní mís-
ta jižních Čech 
- faktografi c-

ky velmi hod-

notná kniha 

mapuje poutní 

a další památ-

ná místa na území českobu-

dějovické diecéze. Autor Jiří 

Černý věnuje pozornost nejen 

kostelům a kaplím, ale také 

drobným sakrálním objektům 

v krajině jako jsou např. kap-

ličky, Boží muka, křížové cesty 

aj., které lze označit jako „mís-

ta zvláštní zbožnosti“. Vydá-

vá nakl. Veduta české Budějo-

vice.

Jste to, co 
jíte - publikace 

doktorky Gilli-

an Mc Keitho-

vé předvede 

čtenářům jaká 

jsou tajemství 

jejího úžasné-

ho stravovací-

ho stylu k ces-

tě k novému já. Autorka tohoto 

světového bestselleru si vzala 

do parády nejhorší jedlíky Vel-

ké Británie a dokázala s nimi 

divy. Jednoduchý sedmidenní 

startovní plán si může vyzkou-

šet každý a pokud projevíte 

dostatek pevné vůle a prove-

dete několik drobných úprav 

životního stylu, budete žas-

nout ze změny, která se dosta-

ví. Tolik autorka. Tak co to po 

Vánocích nezkusit, až se dosta-

ví špatné svědomí z nadměrné 

konzumace jídla.Vydává nakl. 

Pavel Dobrovský-BETA Praha.

PRO MLÁDEŽ
Charlie a modrý hroznýš -

třetí díl příběhů obyčejného 

kluka s neobyčejnými schop-

nostmi napsala anglická autor-

ka Jenny Nimmová. Tento-

krát Charlie s kamarády obje-

ví v podkroví akademie zoufa-

lého neviditelného kluka, kte-

rého tam vězní zlý Ezechiel a 

tak se rozhodnou, že ho musí 

zachránit a neviditelnosti 

zbavit,aby byl stejný jako oni. 

Vydává nakl. Albatros Praha.

Pat a Mat -

humorné pří-

běhy dvou ne-

šiků, které děti 

znají z televiz-

ní obrazovky, 

určitě malí čtenáři uvítají. Pata 

poznáme podle žlutého svet-

ru a rádiovky naražené na hla-

vě a Mat má červený svetr a na 

hlavě kulicha s bambulí. Byd-

lí v jednom městečku, v jed-

né ulici a stále se snaží vlastní-

mi silami něco vylepšovat, ale 

výsledek jejich snahy je vždyc-

ky žalostný. Jejich rčení „A je 

to!“ si už určitě nejen děti často 

říkají,když se něco nepovede. 

Vydává nakl. Albatros Praha.

Pěkné počtení a vykročení 
tou správnou nohou do nového 
roku všem čtenářům Městské 
knihovny přeje  za celý kolektiv 
M. Šímová.

Opilec za volantem
Bylo krátce před třetí hodi-

nou ranní, když hlídka  MěP 

Bílina spatřila osobní moto-

rové vozidlo, jehož řidič nere-

spektoval zákazovou doprav-

ní značku v prostoru auto-

busového nádraží. Strážníci 

měli v úmyslu projednat s řidi-

čem dopravní přestupek, pro-

to vozidlo zastavili. Jaké bylo 

však jejich překvapení, když 

řidič vozidla na strážníky pro-

mluvil. Z jeho dechu se linul 

silný zápach po požitém alko-

holu. Orientační dechovou 

zkouškou bylo  řidiči naměře-

no 1,5 promile alkoholu v krvi. 

Že „alkohol za volant nepatří“, 

bude muset nezodpovědnému 

šoférovi připomenout soud, 

neboť tímto svým jednáním 

naplnil znaky skutkové pod-

staty trestného činu.

Chycen při činu
Na základě vyhlášeného 

poplachu pultem centrali-

zované ochrany MěP Bílina, 

byla hlídka vyslána k jedno-

mu z pavilónů v areálu býva-

lé základní školy na Teplickém 

předměstí. Hlídky MěP nejpr-

ve zajistily okolí místa a poslé-

ze strážníci přistoupili k fyzic-

ké kontrole objektu. Strážníky 

bylo zjištěno násilné narušení 

objektu a následně byl uvnitř 

zadržen pachatel vloupání. 

Díky bleskovému zásahu stráž-

níků si pachatel ani nestihl 

odcizené věci naskládat do při-

nesené kabely. Na místo byla 

přivolána Policie ČR, které měl 

lupič patrně co vysvětlovat.

Vyhrožoval zabitím
Toho dne přijalo operační 

středisko MěP Bílina oznáme-

ní, že v prostoru Újezdského 

předměstí se nachází osoba, 

která dalším dvěma vyhrožuje 

zabitím. Hlídka MěP, která se 

na místo dostavila zjistila, že 

jeden z přítomných mužů po 

předchozí slovní rozepři s pří-

tomnou ženou ji i muži, kte-

rý ženě přispěchal na pomoc 

vyhrožoval smrtí. 

Na důkaz, že výhrůžky myslí 

zcela vážně, ukázal pistoli, pro 

jejíž nošení neměl žádný záko-

nem předepsaný doklad. Navíc 

bylo muži orientační dechovou 

zkouškou naměřeno množství 

1,7 promile alkoholu v krvi. 

Vzhledem k podezření ze 

spáchání trestného činu, byla 

na místo přivolána Policie 

ČR, která si zbraň i pachatele             

převzala k dalším opatřením.

Řezal větve
Městská policie v Bílině při-

jala oznámení, že dochá-

zí k poškozování státem chrá-

něného stromu neodbor-

ným prořezáváním. Na uve-

dené místo strážníci dorazili 

v okamžiku, kdy dvojice mužů 

ze stromu odřezávala větve. 

Jeden z mužů hlídce uvedl, že 

větve stromu odstraňuje pro-

to, jelikož zasahují nad střechu 

jeho nemovitosti, listí spada-

né ze stromu zanáší okapové 

žlaby a dešťová voda následně 

poškozuje jeho majetek. 

Bylo zjištěno, že pro tuto čin-

nost nemá vystaveno potřebné 

povolení příslušného odboru 

MěÚ Bílina. 

Zda se muži dopustili proti-

právního jednání a zda se sku-

tečně jedná o chráněnou dře-

vinu, bude posuzovat odbor 

životního prostředí MěÚ Bíli-

na.                                             (JFK)

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
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Půjčky z Fondu    
rozvoje bydlení

VŠICHNI SLEPCI                                     
V BÍLINĚ

Kde? Na sídlišti Za Chlu-

mem. Kolik týdnů straší vyskle-

ná čekárna na konečné. Nikdo 

nic neslyšel a neviděl. Upro-

střed sídliště. Vandalové nepo-

trestaní, protože nebyli chyce-

ni. Jen sklo trčí z kovové kon-

strukce. Pozor si dejte děti i 

čekající veřejnost. Čekárnu 

využívají všichni.

Městská policie –nevidí, 

státní policie-nevidí, technic-

ké služby-nevidí, pracovní-

ci MěÚ Bílina – nevědí. A sklo 

ohrožuje všechny, co jsou 

nuceni čekat. Bezpečnost? Ne, 

jen ostuda. Vím, že oprava jde 

z kapes všech občanů Bíliny. 

Ty peníze by šly investovat ji-

nam. Je mnoho potřebného. 

Od domu pečovatelské služ-

by, až po polikliniku či dětská 

hřiště. Zima na krku. Co s tím? 

Všichni bez rozdílu ocení 

v zimních podmínkách opra-

venou čekárnu pro lidi. Město, 

to nejsou jen miliónové inves-

tice, ale mnohdy jen tisícové 

pro spokojeného občana.

Kdo se ujme a problém vyře-

ší toho volič za čtyři roky potě-

ší. Nebo ne?                       S. Pták

 Z redakční pošty Nová pravidla pro příspěvky do BZ
Nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří uplynulý rok při-

spívali do Bílinského zpravodaje. Protože přispěvatelů neustále 

přibývá  a za to jsme velmi vděčni, je potřeba upřesnit podmínky 

pro publikování jednotlivých příspěvků.

Příspěvek by neměl obsahovat vulgarity, nikoho slovně napa-

dat a neměl by být delší než 20 řádek strojopisu. Delší příspěvky 

než 20 řádek určené do rubriky „Z redakční pošty“ se nebudou již 

od nového roku uveřejňovat, ale budou  k dispozici k nahlédnutí 

v sekretariátu MěÚ. Zaslané fotografi e musí být vždy ve formátu 

jpg a jednotlivé příspěvky ve wordovém programu.

Od nového roku také začíná pracovat redakční rada v novém 

složení. Za město tajemník MěÚ Ladislav Kvěch, místostaros-

ta Roman Šebek a Mgr. Zdena Hanzlíková, dále Ing. Karel Mach, 

Ing. Jiří Shamberger, Věra Ryjáčková, Petra Zaťková a Anna Baum-

gártnerová. 

Do nového roku přejeme všem mnoho pracovních a soukro-

mých úspěchů.                                     Lada Laiblová a redakční rada

Rozdělení společnosti 

UNITED ENERGY
Krajský soud v Ústí nad Labem zapsal v prosinci letošního 

roku 2006 vznik dvou nových společností – United Energy právní 

nástupce, a.s. a Teplárenská, a.s. Obě jsou nástupnickými orga-

nizacemi zanikající původní společnosti United Energy, a.s. Tyto 

změny jsou dalším krokem transformace, kterou teplárenská 

společnost v letošním roce prochází.

„United Energy právní nástupce, a.s. bude nadále provozova-

telem elektrárny 

a teplárny Komo-

řany a navazují-

cích rozvodů tepla 

v Mostě a Litvíno-

vě. Součástí Teplá-

renské, a.s. se staly 

provozní jednotky 

Chomutov a Tep-

lice, které záso-

bují teplem měs-

ta Chomutov, Jir-

kov, Klášterec nad 

Ohří, Kadaň, Tep-

lice, Bílina, Krup-

ka, Dubí, Duch-

cov, Hrob a Osek. 

Záměrem majitele 

obou společnos-

tí je oddělit část 

podniku, která se 

zabývá výrobou 

elektrické energie 

a tepla, od té části 

společnosti, která 

se věnuje převáž-

ně distribuci tep-

la, což je případ 

právě provozních 

jednotek na Cho-

mutovsku a Tep-

licku. Představitelé měst a obcí a také všichni významní odběra-

telé byli již v průběhu roku o těchto záměrech informováni,“ sdě-

lila mluvčí UE a.s. Kateřina Táborská

Tyto změny nebudou mít v současné době žádný dopad ani 

na odběratele ani na zaměstnance společnosti, kteří přecháze-

jí k novým vlastníkům a novým společnostem. Obě společnosti 

mají nadále sídlo v Mostě-Komořanech.

Na četné dotazy občanů ohledně  autobusové-
ho a vlakového spojení z Bíliny předkládáme inter-
netové stránky, kde jsou vypsány veškeré dopravní 
spoje pro rok 2007.

www.dpuk.cz, www.idos.cz. 

Město Bílina i pro rok 2007 

vyhlásilo výběrové řízení na 

poskytování půjček z Fondu 

rozvoje bydlení. Uzávěrka 

přijmu žádostí, včetně všech 

podkladů dle pravidel měs-

ta je  nejpozději 31.01.2007. 

Veškeré další informa-

ce obdržíte na Finančním 

odboru MěÚ nebo Staveb-

ním úřadu.

Vyřizuje: Starková 
/ 417 810 823
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Tomáš Kučera - nejproduktivnější hráč HC draci Bílina.

První ročník O putovní pohár TAMÚBÍ
Před koncem roku zaměst-

nanci MěÚ uspořádali turnaj 

v bowlingu. Iniciátorem spor-

tovního odpoledne byl tajem-

ník MěÚ Ladislav Kvěch, který 

byl i autorem nápadu. 

Uspořádali jsme první ročník 
O putovní pohár TAMÚBÍ, což 
znamená TAjemník Městského 
Úřadu BÍlina. Účast byla dob-
rovolná a soutěžilo celkem 16 
párů. Hlavním důvodem uspo-
řádání tohoto sportovního klá-
ní bylo zakončení uplynulé-
ho roku a utužení pracovního 
kolektivu,“ vysvětlil podstatu 

soutěže a tajemný název pohá-

ru Ladislav Kvěch.

Celé kuželkářské klání vyhrá-

la dvojice Kvěch – Žofková, 

největší počet bodů naházel 

Michal Běňák a cenu útěchy 

získala dvojice Spurná – Rich-

terová.                                        (lal)

8. ročník CHRISTMAS CUPU v Bílině

Letošního 8. ročníku Christmas Cupu 2006 se zúčastnilo cel-

kem 58 mužstev ze šesti zemí Evropy. Z Maďarska, Anglie, Ruska, 

Lotyšska, Ukrajiny, Německa a špičkových klubů z Čech a Mora-

vy. Turnaj spolupořádali Easter Bunnies, HC Draci Bílina, HC 

Most a HC Stadion.

Zápasy byly rozdělené do čtyř kategorií a konaly se na zimních 

stadionech v Bílině, Mostě, Teplicích a Děčíně. Slavnostního 

zahájení turnaje v Bílině se ujal starosta Josef Horáček a tajemník 

MěÚ Ing. Ladislav Kvěch.

V kategorii 1992/93 skončili HC Draci na šestém místě. V kate-

gorii 1996/97 na osmém místě. Hráč HC Draci Tomáš Kučera zís-

kal ocenění za nejproduktivnějšího hráče.

V kategorii nejmladší 1998/99 se umístilo bílinské hokejo-

vé mužstvo na 13. místě. V dovednostní soutěži – nájezdy, zís-

kal ocenění Štěpán Urbánek z HC Draci. S podrobnějšími výsled-

ky prosincových turnajů se můžete blíže seznámit na webových 

stránkách www.christmascup.cz.                                                       (lal) 
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Jaroslav Nováček - Mistr střelců.
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Bílinští střelci mají nového Krále i Mistra
V předsilvestrovskou sobotu uspořá-

dal Střelecký klub městských  technických 

služeb v Bílině soutěž ve střelbě ze vzdu-

chových zbraní na střelnici v ZŠ Aleská. 

Zvítězil v současné době nejlepší vzdu-

chovkář klubu Jiří Filipovský ml. výbor-

ným nástřelem 562 kruhů, jeho otec Jiří 

obsadil třetí místo s 537 kruhy. Mezi 

„klan“ Filipovských se vklínil pouze Milan 

Zábranský s 554 kruhy.

Dalším kláním byla tradiční novoroční 

volba Krále a Mistra střelců pro nadchá-

zející rok. Spíše než o závod, šlo o setká-

ní přátel. Střílelo se na ,zvlášť pro tuto 

příležitost vyrobené, terče na 25 metrů. 

O titul krále to bylo perkusní pistolí malé 

ráže, většina (i dobrých ) střelců vyhořela, 

protože zbraň neznali a tak měli všichni 

stejné podmínky. Kromě umu šlo tak tro-

chu i o náhodu. Střelci se pomalu trousili, 

terč se plnil zásahy a dlouho to vypadalo, 

že král loňský svůj trůn obhájí. Poslední 

střelec však měnil pořadím a novým krá-

lem se stal  a to doslova o pár milimetrů 

Jiří Markytán, který ještě dlouho nevěříc-

ně kroutil hlavou a odstupujícímu králi se 

omlouval. Perkusní puška ráže .45 a další 

terč měly určit Mistra. Více než dvě desít-

ky „uchazečů“ a jedna deseticentimetrová 

liška na terči. „Miřte na komoru“, nabádal 

po myslivecku majitel zbraně pan Kuncl. 

Nejvíce si vzal radu k srdci Jaroslav Nová-

ček a svým jediným výstřelem se stal Mis-

trem střelců pro rok 2007.

Hodně zdraví, střeleckých i osobních 

úspěchů a další příjemná setkání nejen na 

střelnici přeje SSK MTs 0715 v Bílině.

Text a foto Milan Zábranský,
             (dopisovatel  klubu)

Jiří Markytán - Král střelců.


