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V rámci Komunitního pláno-

vání (KP) se uskutečnila schůz-

ka, jejímž hlavním bodem bylo 

častější odstraňování injekč-

ních stříkaček. Jednání svo-

lal manažer KP pro závislé 

Michal Mlej, kterého se zúčast-

nila ředitelka MTSB Ing. Olga 

Roučková, ředitel MěP Mar-

cel Špička a jeho zástupce Jan 

Obracaník, pracovník mostec-

kého K-centra Bc. Roman Var-

ga a dva terénní pracovníci pro 

Bílinu.

„Cílem schůzky bylo zmapo-
vat místa, kde se injekční stří-
kačky nejvíce vyskytují a jak 
je co nejbezpečněji odstraňo-
vat. Samozřejmě, že ideální by 
bylo injekční stříkačky sbírat 
častěji, ale jak vyplynulo z jed-
nání, není to možné,“ vysvětlil 

Michal Mlej.

Injekční stříkačky v Bílině 

sbírají Městské technické služ-

by i Městská policie.

„V Bílině je praxe taková, že ve 
většině případech nám zavolají 
občané místo výskytu použitých 
injekcí. MěP je sesbírá a násled-
ně předá Technickým službám, 
která je následovně likviduje. 
Součinnost se osvědčila a nevi-
dím důvod proč to měnit, pouze 
bychom přivítali nové ochran-
né pomůcky např. rukavice a od 
věci by nebylo ani očkování,“ 

uvedl Jan Obracaník.

Městské technické služby 

mají vyčleněné dva pracovní-

ky pro sběr injekcí, kteří jsou 

očkováni, mají ochranné ove-

raly, speciální rukavice a sbě-

rače.

„Injekční sety se snažíme sbí-
rat hlavně tam, kam mají pří-
stup děti. Jsou to školy , školky, 
Dům dětí a mládeže nebo lázeň-
ský park. Denně jich nasbíráme 
20 až 30 ks, takže za týden napl-
níme 5 speciálních kontejnerů, 
které jsou k tomu určené. Nej-

horší období je od jara do pod-
zimu,“ dodala Ing. Roučková.

Při nálezu injekčních stří-

kaček, by se jich neměl nikdo 

v žádném případě dotýkat ani 

s nimi manipulovat. Existuje 

tu vysoké riziko nákazy. Nález-

ce by měl ihned kontaktovat 

Městskou policii na tel. čísle 

417 810 999. (lal)

Injekce se sbírají pravidelně

Přístřešky závislých osob v lesních porostech. Tento je u televizní-
ho vysílače na Chlumu.

Bílina – Městská policie v Bíli-

ně oslavila 27. února patnáct 

let svého vzniku. Jsou zapotře-

bí snad všude, když se zatoulá 

pes, při narušování veřejného 

pořádku nebo i běžné kontrole 

dokladů. Dnes už si snad nikdo 

nedovede představit město bez 

jejich přítomnosti.

Začátky Městské policie, ale 

nebyly vůbec lehké. Městští 

strážnici si museli těžce zís-

kávat respekt u občanů než 

například Státní policie. 

„Z počátku Městskou poli-
cii nebral skoro nikdo váž-
ně, služba to byla pro větši-
nu občanů nová a tak to tro-
chu svádělo k myšlence, že 
snad jde o nějakou hru. Pra-
vomoci byly značně omezené 
a Městská policie tak nebyla 
vlastně partnerem pro niko-
ho,“ zavzpomínal ředitel MěP 

Městská policie oslavila 15. výročí

Marcel Špička na nelehké 

začátky.

Postupem času se MěP 

vypracovala, začala rozšiřo-

vat, nabývat nové zkušenos-

ti a hlavně pravomoci. Dnes 

má MěP celkem třicet členů 

a v následujících dvou měsí-

cích se rozroste o další tři stráž-

níky.

„Současnost je již úplně 
jiná, dnes máme oprávnění 
kontrolovat doklady, používat 
radarové a kamerové systé-
my, máme oprávnění veškeré 
zásahy nahrávat audiovizu-
álně i pořizovat videozáznam. 
Pro obec i soudy zjišťuje-
me různé informace,“ osvět-

lil dnešní činnost MěP Mar-

cel Špička.

Městská policie se nesta-

rá jen o pořádek v ulicích, ale 

také pořádá různé přednášky 

pro školy v rámci prevence kri-

minality a na různých akcích 

názorně předvádí policejní 

zásahy.  Lada Laiblová

Současné složení Městské policie.
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Přispěli byste do charitativní sbírky, kterou chtěla ministryně Stehlíková 

pro zlepšení bydlení sociálně vyloučených Romů ve venkovských lokalitách?

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

Roman Šebek,
ODS, místostarosta
„Ne! Byly by to vyhoze-

né peníze. Kdyby dosta-
li ty peníze hotově, použi-
li by je na zábavu, alko-
hol a automaty, a kdyby 
jim to z té sbírky necha-
li udělat firmou, tak by 
to měli do měsíce stejné 
jako předtím... Jaký si to 
udělali takový to maj!“

Oldřich Bubeníček,
KSČM, zastupitel

„Kupuji bílé pastelky, 
žlutá sluníčka atd. Je tu 
ale stát, který má urči-
té poslání a jeho povin-
ností je vytvořit záchyt-
nou sociální síť pro ty, 
kteří o to stojí. Ale silně 
krátkozraké je i tvrzení, 
ať se starají sami o sebe. 
Někteří to neumí.“ 

Zdena Hanzlíková,
HNHRM, radní

„Určitě bych nepři-
spěla. Existuje snad rov-
nost před zákonem. 
Domnívám se, že existu-
je tzv. diskriminace naru-
by. Problémy s Romy 
pociťuji silně na Teplic-
kém předměstí. Osobně 
nerozlišuji podle etnik, 
ale podle chování.“

Štefan Tomáš
romský poradce

„Určitě ano , neboť jsou 
děti i dospělí v ohrožení 
stavem domu, ale tyto 
peníze musí splňovat 
účel k opravám domů.“

Michal Mlej,
(LiRA), radní

„Myslím si, žeby se 
měl každý o sebe posta-
rat sám. K této iniciativě 
bych se nepřipojil. Zto-
tožňuji se spíše s názo-
rem senátora Štětiny, že 
starosta Čunek posta-
vil Romy do jedné úrov-
ně s majoritní většinou.“ 

Eva Schwarzová, 
62 let, důchodkyně: 

„Ne. Peníze na 
zlepšení bydlení 
Romů bych nedala. 
Ať vláda mezi sebou 
udělá sbírku a pení-
ze nepřizpůsobi-
vým Romům rozdá, 
ale proč by to měli 
dělat obyčejní lidé, 
kteří sami nemají 
dost financí?“

Božena Dobošová, 
63 let, fotografka: 

„Nepřispěla bych 
na takovou charita-
tivní sbírku. Nedá-
vám Romy do jed-
noho pytle, ale mno-
zí z nich jen čekají 
s nataženou rukou 
co jim stát dá. Málo-
který z nich se zapo-
juje do běžného pra-
covního procesu.“

Blanka Kernerová, 
46 let,

nezaměstnaná: 
„Ano. Já pokud 

bych měla, tak bych 
dala až 1 000 korun. 
Jako nezaměstnaná 
si nemohu dovolit 
platit nic navíc. Lidé 
by si ale měli pomá-
hat a pokud někdo 
strádá, mělo by se 
mu i takto pomoci.“

Růžena Žáčková, 
25 let, 

nezaměstnaná: 
Ne. Do charita-

tivní sbírky bych se 
nezapojila. Mé rodi-
ně také nikdo nepo-
může. Nevím, proč 
bych proto měla při-
spívat na sociálně 
slabé Romy. Ať jim 
pomůže stát. Není 
to dobrý nápad.“

Václav Cverna, 
22 let, student:
„Ne. Na charita-

tivní sbírku, aby se 
Romové měli lépe, 
tak to bych nepři-
spěl. Sám jsem stu-
dent a nemám moc 
peněz a nikdo mi 
také nepomáhá. 
Proč by měla být 
jedna skupina zvý-
hodňována? 

Viktor Černil,
48 let, 

nezaměstnaný: 
„Ano. Přispěl 

bych. Myslím tak 
asi 50 korun by 
mohlo stačit. Lidé, 
kteří mají dosta-
tek financí, by měli 
sociálně potřeb-
ným pomáhat. Oni 
nemohou za to, jak 
žijí. Nevybrali si to.“

Ludmila Ivanovová, 
53 let, 

nezaměstnaná: 
„Nepřispěla bych 

ani korunu. O nás 
by se taky nikdo 
nepostaral. Ať na 
charitativní sbír-
ku dá sama paní 
ministryně Stehlí-
ková.“

Anna Moflárová, 
49 let, dělnice: 
„Ne. Na charita-

tivní sbírku bych 
nepřispěla. Nemys-
lím si, že je to dob-
rý nápad. I kdy-
bych měla dostatek 
peněz, tak na tako-
vou věc bych neda-
la ani korunu.“

Stan. Moflárová, 
28 let, vedoucí: 
„Ano. Na tako-

vou charitativní 
sbírku bych přispě-
la. Myslím si, že by-
chom mohli při-
spět. Já bych dala až 
500 korun. Lidé by 
se měli umět naučit 
více pomáhat.“

Šárka Linkeová, 
37 let, zahradnice:

„Ne. Charitativní 
sbírka pro zlepšení 
bydlení sociálně 
vyloučených Romů 
ve venkovských lo-
kalitách by nebyla 
dobrým řešením. 
Vláda by neměla 
dělat rozdíly.“

Martina Hrubá, 
33 let, dekoratérka:

„Ne. Neumím si 
představit, žeby se 
charitativní sbírka 
setkala s kladným 
ohlasem. Každý 
občan se musí o sebe 
umět postarat sám. 
Nám také nikdo 
nepomáhá.“

Jaroslava Trojáková, 
45 let, zdr.sestra:
„Na charitativní 

sbírku bych přispě-
la až 1 000 korun. 
Nepomohla bych 
nepřizpůsobivým, 
ale například rom-
ským matkám, které 
by rády žily lépe, ale 
nemají peníze.“
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Otázka pro starostu

INZERCE 154/TP

Další rodinný kurz STOBík  
     (hubnutí d�tí)

Lekto�i:  Mgr. Ivana Kulhavá 
  Mgr. Milena Hampejsová 
kontakt :  kulhava.skola@volny.cz 
  777 635 711 

www.stob.cz - mimopražské kurzy 

14.3. - 30.5.2007

INZERCE 155/TP

     Kurz  HUBNUTÍ  DUCHCOV 

Termín :   3.4. – 19.6. 2007 

Lektor:   Mgr.Ivana Kulhavá 

Kontakt:  kulhava.skola@volny.cz      
   777 635 711 

Informace:  www.stob.cz - mimopražské kurzy

Snížení nadváhy  
Zm�na životního stylu 

Na posledním zasedá-
ní zastupitelstva se odsou-
hlasily mimo jiných vyhláš-
ky o užívání zábavné pyro-
techniky a provozování hra-
cích automatů. Jak se budou 
vyhlášky projevovat v praxi?

„Co se týká závazné vyhlášky 
o zábavní pyrotechnice začne 
platit již od 1. dubna 2007. Ve 
vyhlášce jsou přesně vymezené 
lokality, kde se zábavní pyro-
technika nebude smět použí-
vat. Pokud někdo tuto vyhláš-

ku opakovaně poruší, bude se 
řešit jako klasický přestupek 
na přestupkové komisi. Samo-
zřejmě, že pokud se bude jed-
nat o veřejnou produkci jako 
je např. ohňostroj, může rada 
města udělit výjimku na zákla-
dě žádosti.

Závazná vyhláška o umís-
tění výherních hracích auto-
matů vejde v platnost 1. ledna 
2008. Je to z toho důvodu, aby 
měli majitelé automatů dosta-
tek času na vyřízení potřeb-
ných formalit. Jedná se hlav-

ně o výpovědi smluv a stěhová-
ní. I tato vyhláška přesně vyme-
zuje místa, kde automaty být 
nemohou, takže zmizí z při-
lehlých ulic Mírového náměs-
tí, z okolí škol, školek a z hustě 
obydlených částí města.

V současné době pracujeme 
na změnách vyhlášky o veřej-
ném pořádku a vyhlášce ohled-
ně psů, které bychom chtěli při-
pravit ke schválení do následu-
jícího zastupitelstva v dubnu 
2007.“

uložila:
� Vedoucímu odboru nemovitostí 

a investic předkládat radě města přehled 

vyúčtování pavilonu č. 5 v bývalé ZŠ na 

Teplickém předměstí.
� Městským technickým službám 

odstranit poškozené květináče v lokalitě 

Za Chlumem (od objektu České pošty po 

KD Fontána).

schválila:
� Ukončení nájemní smlouvy s p. L. 

Pejšou, na pronájem nebytových pro-

stor na Pivovarském náměstí č. 1 – sklad 

aut a náhradních dílů, k datu 28. 2. 2007. 

Nebytový prostor bude zveřejněn k další-

mu pronájmu. 
� Stanovisko sociálně zdravotní komi-

se, dle zápisu ze dne 31. 1. 2007.
� Přijetí sponzorského daru pro Klub 

důchodců I ve výši 5 tis.Kč od Mgr. Anny 

Spáčilové – Lékárna Salvia.
� Přijetí sponzorského daru pro Klub 

důchodců II ve výši 5 tis. Kč od Mgr. Moni-

ky Peterkové – Lékárna na Teplickém před-

městí. 

� Členství organizační složky – Pečova-

telská služba Bílina v České asociaci pečo-

vatelské služby. 
� Nabídku společnosti MK STUDIO na 

vedení videokroniky města. 
� Finanční dar ve výši Kč 5 tis. Kč občan-

skému sdružení Roska Teplice na zdravot-

ní rekondici v měsíci září 2007.
� Vyvěšení tibetské vlajky na budovu 

městského úřadu dne 10. 3. 2007 u pří-

ležitosti 48. výročí povstání Tibeťanů proti 

čínské okupaci. 

neschválila:
� Převzetí pečovatelské služby v Bíli-

ně nestátním zařízením Pampeliška, o.p.s. 

Teplice. 

 jmenovala:
� Pana Jiřího Šámala vedoucím organi-

zační složky města Bíliny – Azylový dům, 

od 22. 2. 2007 
� Ing. Michala Beňáka členem lázeňské 

komise. 
� Ing. Jaroslava Bureše (MěÚ), pana 

Romana Šebka (ODS), pana Pavla Košťá-

la (LiRA), Ing. Richarda Hazdru (SNK-ED), 

Ing. Jaroslavu Mrázovou (HNHRM) členy 

komise pro Územní plán obce Bílina. 

pověřila:
� Starostu města jednáním se zástup-

cem společnosti Karneval ohledně pokrytí 

města signálem pro kabelovou televizi.

vzala na vědomí:
� Zápisy z jednání komise pro životní 

prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 5. 2. 

2007 a bezpečnostní komise ze dne 31.1. 

2007. 
� Informaci Ing. Jaroslavy Mrázo-

vé z jednání na Krajském úřadě Ústecké-

ho kraje ohledně systému páteřních škol 

Ústeckého kraje. 
� Informaci starosty města o možnos-

ti účasti členů zastupitelstva města na II. 

setkání starostů a místostarostů Ústecké-

ho kraje, které se uskuteční dne 8. března 

2007 v Teplicích. 
� Informace člena zastupitelstva města 

pana Zdeňka Rendla ml. týkající se pořá-

dání akce „Belinensis“ v předešlých letech.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

RADA MĚSTA BÍLINY 
na své 4. schůzi konané dne 21. 2. 2007 mimo jiné

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)
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Střípky 
z Bíliny
Přestupky bílinských 

řidičů

Od července 2006 nabyl účin-

nosti zákon č. 411/2005 Sb., 

o silničním provozu, který nove-

lizoval platný zákon č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích. Hlavním cílem 

tohoto zpřísnění bylo zvýšení 

bezpečnosti na silnicích.

V Bílině bylo zaznamená-

no za uplynulý rok 506 pře-

stupků. Řidiči přišli celkem 

o 720 bodů a na pokutách bylo 

vybráno 680 200,- Kč. Celkem 

se zadrželo 12 řidičských prů-

kazů a 8 řidičů dostalo úplný 

zákaz řízení motorových vozi-

del. Nejhorším měsícem v loň-

ském roce byl listopad, kdy se 

vyskytlo 137 přestupků.

V měsíci lednu tohoto roku 

se již objevilo 135 přestupků 

a řidiči přišli o 242 bodů. Tři 

řidiči dostali úplný zákaz řízení 

motorových vozidel. Na poku-

tách bylo v měsíci lednu vybrá-

no 188 tisíc korun. (lal)

Půjčky využilo pouze 

šest zájemců
Město Bílina od roku 1995 

poskytuje tzv. „Půjčku z rozvo-

je bydlení“. Půjčku lze využít na 

opravu střech, izolaci proti spod-

ní vodě, fasádu domu, zatep-

lení obvodového pláště domu, 

obnovu bytového panelového 

jádra nebo výměnu oken.

„Půjčky z fondu bydlení 
využilo pouze šest žadatelů. Čty-
ři soukromé osoby, jedno byto-
vé družstvo na zateplení domu 
a další půjčka byla na stacionář, 
kde vznikne 16 bytových jed-
notek,“ sdělil Milan Vondráček 

pověřený vedením stavebního 

odboru na MěÚ v Bílině.

Zájem o půjčky, které nabízí 

město se tří až pěti procentním 

úrokem má sestupnou tenden-

ci. Zatímco v roce 1996, kdy 

byla půjčka nastartována, se 

o půjčku přihlásilo 16 zájemců. 

V roce 2005 jich bylo 7 a v loň-

ském roce 9. 

Zastupitelé města Bíliny 

schválili na svém posledním 

zasedání 15. února všech šest 

žádostí o půjčku z Fondu roz-

voje bydlení. (lal)

uložilo:
� Vedoucí fi nančního odbo-

ru (VFO) zpracovat přehled 

veškerého majetku a fi nanč-

ních rezerv města. 
� VFO připravit návrh na 

částečné poskytnutí „fi nanč-

ních prázdnin“ na penále, za 

nezaplacený poplatek za svoz 

komunálního odpadu.  
� Odboru školství a kul-

tury ve spolupráci s fi nanč-

ním odborem zpracovat pře-

hled veškerých vynaložených 

fi nančních prostředků spor-

tovním a společenským orga-

nizacím města za poslední 4 

roky.   

 

schválilo:
� Záměr Severočeských dolů, 

a.s. Chomutov - „Plán otvírky, 

přípravy a dobývání na období 

2008 – 2030 – Lom Bílina“. 
� Uzavření darovací smlouvy 

mezi Městem Bílina a Občan-

ským sdružením Most k nadě-

ji, jejímž předmětem je poskyt-

nutí FP na provoz Linky dušev-

ní tísně v roce 2007, ve výši 100 

tis. Kč. 
� Uzavření dodatku 

k „Dohodě o spolupráci, uza-

vřené mezi Městem Bílina 

a Občanským sdružením Most 

k naději, týkající se podpory 

preventivních protidrogových 

aktivit na území města Bíliny – 

zajištění projektu „Asistent pro 

terénní kontakt 2007“, ve výši 

285 tis. Kč. 
� Výkup budovy bez čp/če, 

stojící na pozemkové parcele č. 

125/2 k.ú. Bílina, od manželů 

St. a Vl. S., bytem v Praze 6, za 

cenu 100 tis. Kč.
� Konečnou úpravu rozpoč-

tu města, jeho zařízení a říze-

ných organizací na rok 2007 ve 

výši:

Příjmy:  226 812 000,- Kč

Výdaje: 276 815 000,- Kč

Financování: 50 003 000,- Kč 

� Žádosti o půjčku z Fondu 

rozvoje bydlení pro rok 2007, 

dle požadované částky staveb-

níků. 
� Uzavření smlouvy mezi 

městem Bílina a HNsP, s.r.o., 

Bílina o podmínkách provozo-

vání Ambulantní pohotovostní 

péče v Bílině na rok 2007. 
� Uzavření darovací smlou-

vy mezi městem a Domovem 

důchodců Bystřany o poskyt-

nutí FP na zakoupení poloho-

vacího lůžka ve výši 23,5 tis.Kč. 
� Uzavření smlouvy s SK 

SIAD Bílina o poskytnutí FP 

na modernizaci areálu fotba-

lového stadionu v celkové výši 

250 tis.Kč v roce 2007. 
� Uzavření smlouvy s Kruš-

nohorským klubem Osek 

o poskytnutí FP ve výši 200 tis. 

Kč na zakoupení sněžné rolby. 
� Uzavření smlouvy s Gym-

náziem Bílina o poskytnutí FP 

na výjezd žáků do ŠvP ve výši 

35 tis Kč. 
� Zřízení odloučeného pra-

coviště MŠ Maxe Švabinského 

664, v budově M. Švabinského 

668, s platností od 1. září 2008.
� Program prevence krimi-

nality na rok 2007 s 10 % podí-

lem města celkových nákladů 

na: 

a) rozšíření městské-

ho kamerového dohlížecí-

ho systému do ulice A. Sovy 

a do ul. Čapkova (podíl města 

99 548,26 Kč),

b) vybudování sportovní-

ho hřiště v lokalitě Teplické-

ho předměstí (podíl města 

143 133,20 Kč), 

c) informační tabule, Auto 

není trezor a Město je monito-

rováno městským kamerovým 

dohlížecím systémem (podíl 

města 7 278,04 Kč).
� Zveřejnění prodeje moto-

rových vozidel za doporučenou 

cenu znaleckých posudků:

Škoda Felicia Combi LX,
1,9D
návrh ceny: 38.300,- Kč

rok výroby 1996

speciální vozidlo
(zameták) Avia A31.1K,SSaZ
návrh ceny: 12.400,- Kč

rok výroby 1992

speciální vozidlo
(zameták) IFA KM 2301
návrh ceny: 18.900,- Kč

rok výroby 1987

LIAZ BOBR 16.2
návrh ceny: 103.800,- Kč

rok výroby 1990

LIAZ BOBR 12.1
návrh ceny: 14.700,- Kč

rok výroby 1990

V případě více zájemců bude 

prodej proveden obálkovou 

metodou. Komisi pro obálko-

vou metodu jmenuje ředitelka 

MTSB, se zastoupením dvou 

členů rady města. 

� Vstup města Bílina do 

obecně prospěšné společnosti 

MAS - SERVISO o.p.s., s tím, že 

účast v této společnosti nebu-

de pro město představovat 

žádné fi nanční náklady. 
� Činnost RM v samostatné 

působnosti za období od 8. 11. 

2006 do 24.1. 2007. 
� Plán činnosti kontrolního 

výboru Zastupitelstva města 

Bíliny na rok 2007.

vydalo:
� Obecně závaznou vyhláš-

ku (OZV) města č. 1/2007 - 

o městské policii 
� OZV města č. 2/2007 - 

o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, s účin-

ností od 1.7. 2007.
� OZV města č. 3/2007 – 

o umísťování a době provo-

zu výherních hracích přístrojů 

v územním obvodu města Bíli-

na, s účinností od 1.1. 2008. 
� OZV č. 4/2007 - k zabezpe-

čení místních záležitostí veřej-

ného pořádku (pyrotechnické 

efekty a ohňostroje) na veřej-

ných prostranstvích města Bíli-

ny, s účinností od 1. 4. 2007. 

zamítlo:
� Nabídku pana Mirosla-

va Turka na zajišťování služby 

provozování sběrného dvora.

projednalo:
� Zápis z 2. zasedání fi nanč-

ního výboru ze dne 7. 2. 2007, 

dále zápis z jednání kontrolního 

výboru ze dne 24. ledna 2007.

pověřilo:
� Starostu města dalším jed-

náním se společností ČEZ, a.s. 

ohledně realizace investičních 

akcí fi nancovaných z prostředků 

ČEZ, a zároveň schvaluje dosa-

vadní postup starosty města. 

vzalo na vědomí:
� Rozhodnutí Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého 

kraje o vyřazení stálého úkry-

tu civilní ochrany, umístěného 

v HNsP s.r.o. Bílina z evidence 

stálých úkrytů. 

Zprávu tajemníka městské-

ho úřadu o průběhu projektu 

„Komunitní plánování města 

Bílina“.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY
na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 15. 2. 2007 mimo jiné

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)
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Česká pošta na hlavním 

nádraží se bude defi nitivně 

stěhovat. Pro klienty se nová 

hlavní pošta otevře na Míro-

vém náměstí v budově býva-

lých domácích potřeb. 

„Během letošního roku se 
budou provádět stavební práce 
uvnitř nových prostor. Připra-
vuje se projektová dokumenta-
ce na zadní trakt budovy, kde 
se bude řešit vjezd pro poštovní 
vozy. Předpokládáme, že nová 
pošta na Mírovém náměstí se 
otevře v první polovině příštího 
roku,“ uvedl Ing. P. Krhounek 

manažer České pošty.

Nová pošta bude prová-

dět stejné služby jako dosud 

a pravděpodobně se sloučí 

s poštou, která v současnosti 

sídlí v Komenského ulici. Poš-

ta bude plně modernizována 

a opatřena bezbariérovým pří-

stupem. Celá rekonstrukce vy-

jde Českou poštu na 8 mil. Kč.  

 (lal)

Hlavní pošta se bude 

stěhovat

Město rozdělilo cca 

33 miliónů korun
Na městě proběhla tři kola 

jednání ohledně investic na 

rok 2007, za účasti všech poli-

tických stran. 

„Na rok 2007 jsme se roz-
hodli rozdělit zhruba 33 mil. 
korun, ale některé záležitosti 
budou řešeny dotačními tituly. 
Plán investic na tento rok bude 
schvalovat zastupitelstvo města 
15. února. Jednání u kulatého 
stolu budou probíhat i nadále, 
protože musíme připravit plán 
investic na další tři roky,“ pro-

zradil místostarosta Roman 

Šebek.

Při jednání ohledně investic 

na příští tři roky, budou zastu-

pitelé vycházet ze strategické-

ho plánu rozvoje města.  (lal)

Významné stromy 25:
javor mléč „Cucullatum“

Několik jedinců tohoto zajímavého kultivaru 

jinak běžného druhu stromu se nachází v jižní 

části lázeňského parku zvaného „osmička“. Jed-

ná se o skupinu šesti kusů a sedmý ten nejmo-

hutnější exemplář roste v zadní části „osmičky“.

Stromy jsou vzhledem ke svému stáří relativ-

ně vitální, projevuje se prosychání menších vět-

ví v zástinu. Stromy rostou v hustém zápoji, pro-

to mají vysoko nasazenou a asymetrickou koru-

nu. Jsou vysoké až 22 m, obvod kmene toho nej-

mohutnějšího jedince je 203 cm, u ostatních 

se pohybuje od 105 cm do 137 cm. Koruny jsou 

asymetrické, širší směrem do otevřené části 

„osmičky“, u největšího dosahuje šíře až 16 m.  

Stáří stromů je určitě větší než 80 let, možná, že 

byly vysazeny v době založení parku na začátku 

minulého století. 

Javor mléč (Acer platanoides) je původním 

a hojným evropským stromem. Dorůstá výšek až 

30 m, pokud roste samostatně má většinou kle-

nutou a pravidelnou korunu na rovném poměr-

ně krátkém kmeni. Naše kultivary (Cucullatum) 

rostoucí spolu s dalšími stromy v poměrně hus-

tém porostu mají kmen vysoký a korunu větši-

nou asymetrickou. Výrazně se ale od původní-

ho javoru mléče odlišují tvarem listů. Místo zná-

mého ostře pětilaločnatého listu s detailně čle-

něnými laloky, má tento kultivar listy vějířovi-

tého tvaru s nevelkými jednoduchými laloky 

v počtu až 12 se zprohýbanou čepelí listu. Na 

podzim listy zežloutnou a po opadu ze stromu 

se mírně sbalí. Podobně jako běžný javor mléč 

i tento kultivar na řezné ráně vypouští mléčnou 

lepkavou tekutinu. Shodný je i charakter borky 

– je tmavošedá, podélně rozpraskaná už u rela-

tivně mladých stromů. Rovněž časně jarní hroz-

ny žlutých květů a plody v podobě dvojic pro-

tistojných okřídlených nažek „nosů“ jsou s mlé-

čem shodné.  

Vybrané stromy v zadní části lázeňského par-

ku jsou významné především tím, že se jedná 

o výjimečný kultivar a při tom poměrně vyso-

kého stáří. 

   K. Mach a J. Boršiová

Pro javor neobvyklé olistění kultivaru „Cuculla-
tum“

V rámci studia dějepisu poznávají studenti 

primy na bílinském gymnáziu historii různých 

národů a států.V letošním roce měli možnost 

nahlédnout do dějin starověkého Egypta netra-

dičním způsobem.

Studovat učivo z učebnice, poslouchat výklad 

učitele to je  běžné, ale vytvořit si vlastní obraz 

starověkého Egypta, to už tak jednoduché není. 

K tomu jsou zapotřebí dobré znalosti, šikovné 

ruce, schopnost pracovat s odbornou literatu-

rou, internetem a ještě musíte mít velkou fan-

tazii. 

Netradiční cesta do dějin Egypta

Válečný vůz s pohyblivými kolečky, který vytvoři-
li studenti: Filip Klíma, Jan Vacek a Petr Marek.

Stupňovitá pyramida z kostkového cukru od 
Tomáše Procházky

Studenti vyrábí zajímavé modely, které jim 

přiblíží život národů z daleké minulosti. 

„Takových pěkných modelů, které slouží k výu-
ce, máme již mnoho. Obdiv si však nezaslouží 
jenom naši studenti. Mnohdy je zapotřebí pomo-
ci a rady ze strany rodičů nebo prarodičů. A to je 
na tom to hezké! A tak společně s dětmi vyrazí na 
toulky minulostí i celé rodiny,“ popsala netradič-

ní výuku Mgr. Květa Borkovcová. (red)
 Autor foto. Ing. Jaroslav Veverka
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Jarmak jinak a jinde
Letošní jarní jarmark se 

oproti zvyklostem uskuteční 5. 

května. Změna nastane i v tom, 

že se nebude konat na Míro-

vém náměstí, ale na Kyselce. 

Oslavy se tak budou konat po 

celý den. Do jarmarku se zapo-

jí lesní kavárna „Kafáč“, let-

ní divadlo a na škvárovém hři-

šti budou umístěny pouťové 

atrakce. 

Možná, že i na letošním jar-
marku se opět objeví kat, který 
byl jednou z největších atrakcí 
loňského jarmarku.

PROGRAM PODPORY SMĚRŮ 

ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ 

A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ 

V ÚSTECKÉM KRAJI NA ROK 

2007 – 2008

- vyhlašuje odbor životního 

prostředí a zemědělství kraj-

ského úřadu Ústeckého kraje 

ve spolupráci s komisí země-

dělství Rady Ústeckého kraje. 

Program se řídí ustanovením 

„SMĚRNICE SPOLEČENSTVÍ 

PRO STÁTNÍ POMOC V SEK-

TORU ZEMĚDĚLSTVÍ 2000/

C 28/02 (dále jen Směrnice) 

a dále ustanovením „Zásad pro 

poskytování fi nančních pro-

středků z rozpočtu Ústecké-

ho kraje fyzickým nebo práv-

nickým osobám vyvíjejícím 

veřejně prospěšnou činnost 

na území kraje“ (dále jen Zása-

dy) není – li výslovně stanove-

no odlišně.

Bližší informace získáte na 

MěÚ v Bílině odboru život-

ního prostředí u Petry Jura-

šíkové, tel. 417 810 873 nebo 

na oddělení regionálního roz-

voje u Ladislavy Hamrové tel. 

417 810 862.

Vážení občané,

dnes přinášíme další téma, 

které bude předmětem společ-

ných jednání odboru životní-

ho prostředí, odboru dopravy, 

Městské policie Bílina a zástup-

ce klubu KSČM p. Bubeníč-

ka. Jak jsme již v minulém čís-

le Bílinského zpravodaje infor-

movali, na těchto společných 

jednáních bude vznikat podo-

ba obecně závazných vyhlá-

šek, které by našemu městu 

co možná nejlépe zaručovaly 

veřejný pořádek.

Co se týká problematiky uží-

vání alkoholu, omamných 

a psychotropních látek na 

veřejnosti, ministerstvo vnit-

ra se ve svém stanovisku opí-

rá o zákon č. 379/2005 Sb., 

o opatřeních k ochraně před 

škodami způsobenými tabá-

kovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami 

a o změně souvisejících záko-

nů. Tento zákon však umož-

ňuje obci podle § 13 regulo-

vat prodej, podávání či kon-

zumaci alkoholických nápojů 

jen v určitých specifi ckých pří-

padech. Např. při konání kul-

turní, společenské nebo spor-

tovní akce přístupné veřejnos-

ti s důvodným rizikem nárůstu 

problémů a negativních spo-

lečenských jevů způsobených 

jednáním fyzických osob pod 

vlivem alkoholu, může obec 

obecně závaznou vyhláškou 

omezit nebo zakázat v určitých 

dnech nebo hodinách, nebo na 

určitých místech prodej, podá-

vání a konzumaci alkoholic-

kých nápojů. Zákon nezmoc-

ňuje obec k tomu, aby zakazo-

vala požívání alkoholu plošně.

Výše zmíněný zákon v § 15 

řeší zákaz vstupu osobám, kte-

ré jsou zjevně pod vlivem alko-

holu nebo jiných návykových 

látek, do všech veřejných pro-

stor, kde by mohly způsobit 

sobě nebo jiné osobě škodu 

nebo vzbudit veřejné pohorše-

ní, dále do veškerých prostřed-

ků veřejné dopravy, do prostor, 

kde probíhají sportovní akce, 

do přístřešků zastávek a nástu-

pišť, atd. Kontrolu dodržování 

povinností stanovených tím-

to zákonem vykonává např. 

obecní policie a Policie České 

Republiky. 

Dana Novotná, 
Odbor životního prostředí

Nové městské vyhlášky

2. Alkohol, omamné a psychotropní látky na veřejnosti

Během měsíce ledna 2007 se 

nově evidovalo na ÚP v Tepli-

cích 1 007 uchazečů o zaměst-

nání. „Co se týče vzdělanostní 
struktury, celkem 4 940 ucha-
zečů mělo základní vzdělání, 
3 338 bylo vyučených, 1 409 bylo 
středoškoláků a uchazečů s vyš-
ším odborným vzděláním a 132 
uchazečů bylo vysokoškoláků. 
K datu 31. 1. 2007 bylo v eviden-
ci ÚP v Teplicích 613 absolventů 
škol a mladistvých,“ sdělil Štefl 

Na jedno pracovní místo 

připadá 16 uchazečů o práci
K datu 31.1.2007 evidoval 

úřad práce 608 volných pra-

covních míst, na konci prosin-

ce 2006 to bylo 507 míst. Pro 

uchazeče se základním vzdělá-

ním bylo 95 míst, pro vyučené 

390, pro středoškoláky a ucha-

zeče s vyšším odborným vzdě-

láním 104 a pro vysokoškoláky 

19. Celkově připadalo na 1 VPM 

16,1 uchazečů o zaměstnání.

Osoby, které mají problémy 

s uplatněním na běžném trhu 

práce, ÚP v Teplicích umisťu-

je na pracovní místa fi nanč-

ně podporovaná v rámci aktiv-

ní politiky zaměstnanosti 

a zajišťuje jim rekvalifi kace pod-

le potřeb trhu práce. Od počát-

ku roku 2007 bylo do opatření 

aktivní politiky zaměstnanos-

ti zařazeno celkem 162 osob, 

z toho 103 na veřejně prospěš-

né práce a 59 osob bylo zařaze-

no do rekvalifi kačních kurzů. 

Bílina marně žádá 

o pracovníky
Aktivní politika zaměstna-

nosti slouží k podpoře zaměst-

nání a rekvalifi kacím těch 

osob, kterým nelze zajistit pra-

covní uplatnění jiným způ-

sobem. Jedná se například 

o dlouhodobě evidované ucha-

zeče o zaměstnání, uchazeče 

do 25 let věku, osoby se zdra-

votním postižením, nekvalifi -

kované uchazeče, ženy s malý-

mi dětmi a uchazeče starší 50 

let věku. 

„V letošním roce zatím nepo-
žádalo město Bílina ani Měst-
ské technické služby Bíli-
na, náš úřad práce o finanč-
ní prostředky na vytvoře-
ní veřejně prospěšných prací. 
Pokud tak Městské technic-
ké služby Bílina učiní, je prav-
dou, že vzhledem k výši Minis-
terstvem práce a sociálních 
věcí ČR přiděleného rozpoč-
tu na realizaci aktivní politi-
ky zaměstnanosti v roce 2007 
jsme nuceni všem žadatelům 
výrazně snížit počet pracovních 
míst, na která je možné poskyt-
nout příspěvek v rámci veřej-
ně prospěšných prací,“ vysvětlil 

Tomáš Reichl z ÚP v Teplicích.

Uchazeči o zaměstnání 

jsou povinni podle zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanos-

ti, přijmout vhodné pracov-

ní místo. V případě odmítnu-

tí vhodného zaměstnání jsou 

z evidence uchazečů vyřaze-

ni (podrobněji viz §§ 20 a 30 

zákona o zaměstnanosti). (red)

Informace o stavu 

nezaměstnanosti 

v jednotlivých mikroregionech 

okresu Teplice k 31. 1. 2007
Na Úřadu práce v Teplicích 

bylo v evidenci k 31. 1. 2007 cel-

kem 9 819 uchazečů o zaměst-

nání a míra nezaměstnanosti 

činila 15,60 %. Volných pracov-

ních míst bylo evidováno 608, 

na jedno volné místo připada-

lo 16,1 uchazečů.

V průběhu ledna 2007 došlo 

v okrese Teplice k nárůs-

tu celkového počtu uchazečů 

o zaměstnání o 117 osob. K ná-

růstu počtu uchazečů došlo 

také v mikroregionech Teplice 

o 84 uchazečů, Duchcov o 20 

uchazečů a Bílina o 12 ucha-

zečů. Pouze v mikroregionu 

Krupka počet uchazečů nepa-

trně poklesl o 4. Počet uchaze-

čů s trvalým bydlištěm mimo 

okres vzrostl o 5. Nejnižší míra 

nezaměstnanosti je v mikro-

regionu Teplice, kde je největ-

ší nabídka volných míst. Nej-

vyšší míra nezaměstnanosti je 

v mikroregionu Krupka, kde 

je málo pracovních příležitos-

tí (v roce 2007 zde vzniknou 

nová místa u investorů v krup-

ské průmyslové zóně) a v mik-

roregionu Bílina, kde je nej-

vyšší podíl nekvalifi kovaných 

uchazečů o zaměstnání.

Vývoj nezaměstnanosti v okrese Teplice k 31. 1. 2007
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Střípky 
z Bíliny
Městské technické 

služby Bílina

příspěvková organizace
  

nabízí k prodeji 
� Škoda Felicia Combi LX,
1,9D
návrh ceny: 38.300,- Kč

rok výroby 1996

� speciální vozidlo
(zameták) Avia A31.1K,SSaZ
návrh ceny: 12.400,- Kč

rok výroby 1992

� speciální vozidlo
(zameták) IFA KM 2301
návrh ceny: 18.900,- Kč

rok výroby 1987

� LIAZ BOBR 16.2
návrh ceny: 103.800,- Kč

rok výroby 1990

� LIAZ BOBR 12.1
návrh ceny: 14.700,- Kč

rok výroby 1990

Nabídky zasílejte na adre-

su: Městské technické služ-

by Bílina, Teplická 899, 418 28 

Bílina

  p. Kubasta Bedřich

V případě více zájemců na 

odkoupení jednoho vozu bude 

použita obálková metoda.

Nabídka platí do 5. března 

2007.

Ing. Olga Roučková
ředitelka MTSB

INZERCE 140/TP

Stavebniny
STAMA, a. s.

v Bílině

nabízí volná pracovní místa
pro muže na pozici

skladník-prodavač 
a skladník-řidič 

skup. C
Informace na tel.

417 820 666
604 290 779

V loňském roce byl odveden 

v mateřských školách Síbova, 

Aléská a Žižkovo údolí obrov-

ský kus práce na opravách 

a údržbě. Má na tom zásluhu 

městský úřad, který je podpořil 

fi nančně a potom fi rmy, které 

svou práci provedly zcela pro-

fesionálně. Chtěla bych touto 

cestou poděkovat především 

zástupcům městského úřadu, 

neboť jim není stav „mateři-

nek“ lhostejný, a potom kon-

krétním fi rmám, jež se na 

opravách podílely a pomohly 

i sponzorskými dary:

Děkuji firmám:
H.P.M.Servis s. r.o., Most - 

opravy střech, teras a odpadů

fa Žejdlík, Bílina - staveb-

ní a obkladačské práce, úpra-

va zahrady

fa Jedlička, Bílina - nátěry 

plotů, oken, malování budov, 

MŠ Aléská
Mateřská škola Aléská 

děkuje tímto fi rmě HPM 

servis s.r.o. za sponzor-

ský dar ve formě DVD 

a videorekordéru pro 

potřeby výuky a zábavy 

MŠ.

Na fotografii: Pan Pavel 
Procházka jednatel spo-
lečnosti HPM a ředitelka 
MŠ Bc.Zdeňka Heindri-
chová 

Foto R. Šebek

 V obřadní síni MěÚ Bílina 

proběhlo slavnostní předávání 

certifi kátů Junior Achievement 

žákům 7. - 9. ročníků naší ško-

ly. Z rukou starosty p. Jose-

fa Horáčka převzali  žáci  7.A 

certifi káty Abeceda podniká-

ní a žáci 8. - 9. ročníku (včetně 

speciálních tříd) certifi kát Pro-

fesní orientace. 

„Cílem těchto kurzů, kte-
ré se na naší škole pořádají 
pravidelně,  je poskytnout žá-
kům informace nejen z oblas-
ti volby povolání, ale také 
z oblasti ekonomické. Tyto kur-
zy se staly na naší škole tradicí 
a jsme jedinou školou v ústec-
kém regionu, která je nabízí žá-
kům v plném rozsahu. Zname-
ná to, že v průběhu 7. - 9. roč-
níku žáci postupně absolvu-
jí kurzy Abeceda podnikání, 
Profesní orientace a Základy 
národního hospodářství. Žáci 

7.A  si tak prošli sféru podni-
kání - přes počáteční manažer-
ská rozhodnutí, přijímání pra-
covníků, výrobu až po mar-
keting,“ vysvětlila Mgr. Marie 

Sechovcová zástupkyně ředi-

telky, význam a uplatnění jed-

notlivých kurzů.

Profesní orientace si kla-

de za cíl, aby žáci pochopi-

li důležitost vzdělání pro svůj 

život a věnovali náležitou 

pozornost problematice vol-

by povolání.  V letošním roce 

se jej zúčastnili úspěšně i žáci 

speciálních tříd.

„Doufáme, že získané poznat-
ky ze všech těchto kurzů napo-
můžou žákům nejen v oblas-
ti jejich budoucí profesní ori-
entace, ale i v oblasti občan-
ského a pracovního života. 
Všem žákům děkuji za jejich 
zájem a aktivní účast a těším 
se na společnou práci v těch-

to kurzech i v příštím,  jubilej-
ním roce, kdy si připomene-
me nejen 85. výročí založení 
školy, ale také  desetiletou tra-
dici v pořádání kurzů Junior 
Achievement,“ dodala na závěr 

Mgr. Sechovcová.

Základy národního hospo-

dářství rozšiřují učivo občan-

ské výchovy v oblasti základ-

ních ekonomických pojmů 

a fungování tržní ekonomiky. 

Tento kurz je právě dokončo-

ván ve třídách 9.A a 9.B.

„Chtěl bych poděkovat ZŠ 
Lidická, že díky těmto kurzům 
poskytuje dětem informace, 
které budou v životě potřebovat. 
Je to určitě záslužná činnost 
zvlášť, když tyto kurzy v plném 
rozsahu provádí v ústeckém 
kraji jen škola z Bíliny,“ podě-

koval na závěr starosta Josef 

Horáček. (red)

Bílinské mateřské školy děkují

fa ESOX, Bílina - opravy 

a rekonstrukce vodoinstalací

 HAKIM - rekonstrukce škol-

ní zahrady v MŠ Síbova

DESTRUKCE s.r o. - nákup 

hraček

Bc. Zdeňka Heinrichová, 
ředitelka škol

Předávání certifi kátů Junior Achievement na ZŠ Lidická
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Střípky 
z Bíliny

Výbuch na Chlumu
Krátce před půlnocí z pát-

ku 16. na 17. února byl nahlá-

šen požár v panelovém domě 

v Litoměřické ulici.

V bytě ve druhém patře došlo 

k silné detonaci, byt komplet-

ně vyhořel a kouř se dostal 

do bytu o patro výš. Dvě oso-

by musely být hospitalizováni 

v nemocnici, protože se nadý-

chaly kouře. 

Na místo zásahu dorazil sta-

rosta Bíliny Josef Horáček.

„Postupovali jsme standart-
ně, když se něco takového při-
hodí otevřeme školu pro evaku-
ované a zajistíme teplé nápo-
je. Této služby v tomto přípa-
dě nikdo nevyužil. Majitelka 
bytu měla velké štěstí, že v době 
výbuchu nebyl nikdo v bytě. 
Horší už je, že byt neměla 
pojištěný a nezbylo jí prakticky 
nic. Jinak bych chtěl poděkovat 
panu Kubastovi za rychlý úklid 
před domem,“ sdělil své dojmy 

z nočního výjezdu starosta.

Přesná příčina výbuchu se 

zatím šetří, ale pravděpodob-

ně se bude jednat o únik ply-

nu. Místo ohledal i statik.

„Rada města poskytla rodi-
ně postižené výbuchem 20 tisíc 
korun jako finanční výpomoc. 
Větší částku musí odsouhlasit 
až zastupitelstvo,“ dodal mís-

tostarosta.  (lal)

Starosta poděkoval 

učitelům a žákům
Osobního poděkování od sta-

rosty Josefa Horáčka se dostalo 

učitelům a žákům ze ZŠ Aléská 

za účast v celosvětové soutěži 

o nejlepší videozáznam. Video 

zachycuje práci žáků a učite-

lů s interaktivní tabulí Smart 

Technologies.

„Je vidět, že moderní techno-
logie neminula naše základní 
školy, ale věnuje se jim oprav-
du naplno. Poděkování pat-
ří opravdu všem, kteří se na 
natáčení podíleli a zviditelnili 
tak naše město ve světě, zvláště 
paní učitelce Axamitové,“ řekl 

starosta Josef Horáček.

ZŠ Aléská postoupila mezi 

15 nejlepších v globálním regi-

onu a reprezentovala Evropu 

ve fi nále. (lal)

 V bílinské Fontáně se konal 

již 6. ples Domu dětí a mlá-

deže. Ples se nesl ve valentýn-

ském duchu a tak probíhala 

i celá příprava. Hned při vstu-

pu obdržely dámy malou slad-

kou pozornost z rukou ředi-

telky DDM Kristy Sýkorové 

a zábava mohla začít. V pro-

gramu plesu se představi-

la družstva dětského aerobi-

ku Písmenka, Cvrček, Cavi-

ky, Storm  a Cik- Cak. Všechna 

družstva sklidila velký úspěch. 

Ples nám také zpříjemnila děv-

čata z kroužku „Modelky“ svou 

„papírovou kolekcí“ . O půlno-

ci jsme vylosovali hlavní ceny 

tomboly a slosovala se také 

anketa přání. V plesovém víru 

si mohly dámy i pánové odpo-

činout u výstavy šperků ze 

šperkařské dílny DDM. 

Chtěli bychom poděko-

vat všem, kteří na náš ples 

přišli a těšíme se na setkání 

u dalších  akcí.

Za kolektiv DDM
Klára Palečková

Hračky bývají součástí života nejen dětí, ale 

i dospělých. Své o tom ví MONTI KLUB Bílina, 

který v Domě dětí a mládeže vystavoval na 200 

modelů autíček, kamionů nebo motorek. Klub 

existuje od počátku 90. let a jeho členové jsou 

z různých koutů České republiky.

„Nejstarší model, který vystavujeme je z roku 
1976, nově tu jsou vozidla s vojenskou technikou 
a těžká doprava. Máme takové základní pravi-
dlo, že 50% dílů musí být ze stavebnice. O výsta-
vu mají zájem víceméně starší ročníky, ty mlad-

Hraček a šperků není nikdy dost
ší už zajímají spíše počítače,“ zkonstatoval Miro-

slav Vik, který do Bíliny přijel až z Kutné hory.

Současně s vystavovanými modely autíček 

byly i ukázky kovových šperků, které vytvo-

řily děti z DDM. Šperky jsou vyrobené pouze 

z korálků, kamenů a drátků.

„Na zhotovení šperků se podílel kroužek 
„Butique“ a byl to tak trochu průzkum, jaký bude 
o šperky zájem. Přemýšlíme o tom, že v příštím 
školním roce otevřeme v DDM přímo šperkařský 
kroužek,“ dodala Klára Palečková. (lal)

Ples DDM byl plný
valentýnských překvapení

Skupina Cvrčci to na parketě rozjela v čele s Romanem Koubkem.

Na plese také předvedly dívky z kroužku „Modelky“ pod vedením 
Martiny Tuháčkové své papírové modely.
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Petr Rychlý bavil hosty plesu stálým přílivem vtipů.

V pořadí již 6. ples Fotbalo-

vé školy Bílina se uskutečnil 

v pátek 2.2. 2007 v KD Fontá-

na.

K tanci hrála mostecká 

hudební skupina MINI BAND 

a celým večerem přítomné 

mluveným slovem provázel 

moderátor rádia North Music, 

Míra Brunner.

V průběhu večera se již tra-

dičně představila s velmi pěk-

ným vystoupením děvčata 

z DDM v Bílině. Také několik 

soutěží, které organizátoři při-

pravili, bylo příjemným zpest-

řením plesu.

Bohatá tombola byla tento-

krát rozšířena o půlnoční loso-

vání sportovních cen (dresy 

a fotbalové míče), které orga-

nizátoři získali od fotbalových 

klubů FK SIAD Most a FK Tep-

lice.

Vedení FŠ Bílina touto ces-

tou děkuje všem sponzorům, 

kteří se podíleli na konání této 

pěkné kulturní akce.

Reprezentační ples oživil Petr Rychlý
Fotoreportáž připravil Václav Weber

* Fotbalová škola plesala *

Základní sestava organizátorů plesu.

Průběh jedné ze soutěží.

Nestárnoucí Petra Janů zazpívala oblíbené hity.

Boney M Party Group sklidili zasloužený úspěch. Starosta Josef Horáček všem příchozím ženám předal květinu.
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Revival Lucie.

Revival Hudba Praha.

Kulturní 
servis

Plán kulturních akcí na 
březen 2007

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
� Pátek 9. března od 16.00 hod.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Hraje skupina Melodie Litvínov

Pořádá MV KSČM Bílina

� Sobota 10. března od 20.00 hod.

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM 4.B
Pořádá 4.B Gymnázium

� Pátek 16. března od 20.00 hod.

MAŠKARNÍ DIVADELNÍ PLES
Hraje skupina Miniband. Bohatá tom-

bola. vstupné: 100,-Kč bez masky, 50,-

Kč s maskou

� Sobota 17. března od 20.00 hod.

PUNKS´ JOKE
Koncert skupin: TOTÁLNÍ NASAZE-

NÍ (Slaný), DO ŘADY! (Teplice/Praha), 

PODSTOLEM (Plzeň). Vstupné: 60,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
� Úterý 6.března od 19.00 hod.

DNES VÁS BAVÍ HOLOHLAVÍ
Zábavný pořad se Zdeňkem Izerem 

a Petrem Freundem, vstupné: 120,- 

v předprodeji a 150,- na místě

� Pondělí 12. března od 18.00 hod.

GYMNASION PANA NOVÉHO
Účinkuje hudební skupina Gymnasi-

on a Arkádie Teplice, vstupné: 20,-Kč

� Čtvrtek 15. března od 19.00 hod.

SMÍŠENÉ POCITY
Divadelní komedie R. Baera. Hrají: J. 

Hlaváčová, P. Kostka, J. Satoranský, L. 

Hampl, vstupné: 190,-, 140,-, 120,- Kč

KINO HVĚZDA
� Středa 28. února od 18.00 hod

� Čtvrtek 1. března od 18.00 hod.

SPLÁCHNUTEJ
VB. Akční animovaná komedie

Vstupné: 55,-Kč

� Pátek 2. března od 18.00 hod.

� Sobota 3. března od 18.00 hod.

DÉJA VU
USA. Akční thriller. Vstupné: 65,-Kč 

Nevhodné do 12 let

� Středa 7. března od 18.00 hod.

� Čtvrtek 8. března od 18.00 hod.

HAPPY FEET
USA.Rodinný/Animovaný

Vstupné: 65,-Kč

� Pátek 9. března od 18.00 hod.

� Sobota 10. března od 18.00 hod.

SVĚTLA SOUMRAKU
Finsko. Krimi příběh. Vstupné: 55,-Kč 

Nevhodné do 12 let

Pravidelné promítání pro děti
� Sobota 10. března od 15.00 hod.

KRÁL A SKŘÍTEK
Vstupné: 20,-Kč

� Od pondělí 12. 3. 2007 do středy
14. 3. 2007 probíhá v kině Hvězda 
FILMOVÝ FESTIVAL

GALERIE POD VĚŽÍ
� Od 5. 3. 2007 do 31. 3. 2007 se koná 
výstava obrazů s názvem
TRIANGL VE DRUHÉM PODÁNÍ
Vystavuje Pavla Slezáková, Kateřina 

Langerová a Tereza Skřivanová

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
SVĚT PANENEK
Od r. 1890 do současnosti vystavu-

jí členky Klubu panenek. Součástí 

výstavy jsou mj. fotografi e a historie 

i současnost panenky BARBIE.

KC Kaskáda informuje
TIP KC 

KASKÁDA

Holohlavé duo Zdeněk Izer 

a Petr Freund. Komik a bavič 

známí nejen z televizní obra-

zovky, ale i ze série audio 

nahrávek „Policejní akademie“ 

vyráží do krajů českých s no-

vým pořadem „DNES VÁS BAVÍ 

HOLOHLAVÍ“. Zdeňku Izero-

vi zde zdatně sekunduje PETR 

FREUND. Milovníky Izerova 

humoru jistě pořad nadchne 

a můžete ho vidět v Bílině 6. 

března v Městském divadle 

od 19.00 hodin. V předprode-

ji dostanete vstupenku za 120,- 

Kč a na místě za 150,-Kč.

POZVÁNKA 
DO KINA

DÉJÁ VU
Podmanivý akční thriller od 

producenta Jerryho Bruckhei-

mera a režiséra Tonyho Scotta 

se točí okolo tajemného poci-

tu déja vu, který provází agenta 

vládní agentury ATF Douga Car-

lina při vyšetřování rozsáhlého 

bombového útoku. Carlin, který 

je po výbuchu nálože na trajektu 

v New Orleans přivolán k zajiš-

tění důkazů, odhalí, že záhadný 

úkaz, který většina lidí považuje 

pouze za hříčku vlastní mysli, je 

ve skutečnosti něčím mnohem 

silnějším. V tom okamžiku začí-

ná jeho závod s časem o životy 

stovek nevinných lidí. 

Akční krimi thriller, USA, 128 

minut

Hrají: Denzel Washington, 

Val Kilmer, Paula Patton, Jim 

Caviezel, Adam Goldberg,

Rocková hudba zaněla ve Fontáně

Záznam z divadelního představení 
„Dveře aneb vy jste náhoda“

Jan Hartl s Jitkou Smutnou.
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Cyklus komorních koncer-

tů v Bílině byl zahájen pořa-

dem „Barborka“ dne 4. prosin-

ce 2006, v klubovně Městské 

knihovny na Mírovém náměs-

tí. V adventní době předsta-

vil pořadatel cyklu, KC Kas-

káda, bílinským poslucha-

čům instrumentální duo Mar-

tin Kůda - Lukáš Dobrodinský 

(fl étna -harfa), členy Severo-

české fi lharmonie Teplice. 

V programu zazněla mimo 

jiné čtyřhlasá skladba Johan-

na Sebastiana Bacha „Woll 

mir dass ich Jesum habe“, kde 

natočený orchestrální základ 

(autorem je ředitel ZUŠ pan 

Jiří Kopa) obohatil sólovým 

partem fl étny pan Kůda a sbo-

rového provedení se zhosti-

lo komorní pěvecké sdružení 

SCHOLA VIVA BILINENSIS.

Druhý koncert se uskuteč-

nil rovněž v klubovně knihov-

ny dne 5. února 2007. Origi-

nální kvartet, složený ze dvou 

smyčcových a dvou plátkových 

dechových nástrojů, nazvaný 

proto příznačně String clartet, 

představil pod vedením své-

ho leadra pana Petra Kašpa-

ra úpravy populárních skladeb 

jazzové i klasické hudby. Ve 

skladbě Jaroslava Ježka „Život 

je jen náhoda“ spoluúčinko-

vala Schola Viva. Snad vinou 

kulminující chřipkové epide-

mie přišlo tentokráte jen velmi 

málo příznivců komorní hud-

by.

Třetí koncert proběhne  2. 

dubna 2007 od 19 hodin v sále 

KD Fontána Za Chlumem. 

Netradičním sólovým nástro-

jem bude tentokrát kontrabas 

a pan Martin Suske, jenž tento 

největší smyčcový instrument 

mistrovsky ovládá. Je totiž 

vedoucím hráčem kontrabas-

ové sekce SčF Teplice. Prvních 

20 minut koncertu bude patřit 

tradičně pěveckému sdružení 

Schola Viva.

První červnové pondělí je 

vyhrazeno teplické Konzerva-

toři. Flétnový soubor složený 

ze studentek 3. ročníku při-

pravil ke svému bílinskému 

vystoupení především barokní 

Komorní koncerty zazní ve Fontáně  

a klasicistní repertoár, prově-

řený již několika mezinárodní-

mi soutěžemi.

O podzimních účinkujících 

nyní vede programové oddě-

lení KC Kaskáda horečná jed-

nání a o jejich výsledku bude 

hudbymilovná veřejnost včas 

informována na stránkách 

Bílinského zpravodaje a Dení-

ku Směr.

Jan Maryško

Kromě Scholy, jmenovitě zleva stojící: Mgr. Jana Berenreiterová, 
Alena Pýchová, Helena Zbyvatelová, Dagmar Husárová, Mgr. Ana-
stázie Procházková, Mgr. Helena Pátková a Mgr. Jiřina Švagrová 
jsou na fotografii členové Severočeské filharmonie Teplice, tvoří-
cí soubor STRING CLARTET: paní Lenka Šimonová-housle, Marie 
Doskočilová-viola, pánové Petr Kašpar-klarinet a František Kola-
řík, basklarinet.

V posledních letech se komu-

nitní plánování stává samo-

zřejmou součástí rozvoje soci-

álních služeb v mnoha měs-

tech ČR. Je tomu tak proto, že 

tento proces vytváří podmínky 

pro realizaci konkrétních kro-

ků, které vedou k poskytování 

veřejných služeb v co nejvyšší 

kvalitě a rozsahu. Navíc komu-

nitní plánování jednoznač-

ně přispívá k rozvoji demo-

kracie na místní úrovni - zvy-

šuje míru zapojení občanů do 

dění v obci, jejich podíl na roz-

hodovacích a plánovacích pro-

cesech.

V Bílině začal proces pláno-

vání v září roku 2006. Projekt 

je spolufi nancován z prostřed-

ků Evropské unie a Ústeckého 

kraje. Město Bílina se podí-

lí na fi nancování 12 %. Komu-

nitní plán města Bílina na 

období 2008 -2010 by měl být 

schválen městským zastupi-

telstvem v prosinci roku 2007. 

Na jeho přípravě i realizaci 

pracují jak organizace města 

(Odbor sociálních věcí a zdra-

votnictví, školy, DDM, Hornic-

ká nemocnice s poliklinikou, 

Dům s pečovatelskou služ-

bou, Azylový dům), tak Člo-

věk v tísni, Úřad práce, Most 

k naději, Arkádie, Altán, Svaz 

zdravotně handicapovaných. 

Ale také se přímo podílí míst-

ní občané. 

V rámci komunitního 
plánování v Bílině vznik-
lo 6 pracovních skupin:

1. Děti, mládež, rodina

2. Senioři

3. Dlouhodobě nezaměstna-

ní

4. Zdravotně handicapovaní

5. Sociálně vyloučení a oso-

by v krizi

6. Závislí

Pracovní skupiny se scháze-

jí zpravidla jedenkrát za měsíc 

a jejím úkolem bylo v první 

řadě zmapovat současný stav 

problematiky v dané oblasti. 

Na dalším setkání budou ve 

skupinách vytvořeny SWOT 

analýzy. Také probíhá analýza 

potřeb cílových skupin, kte-

rou provádí Centrum apliko-

vané antropologie a terénního 

výzkumu při Katedře antro-

pologie FF ZČU. Na zákla-

dě těchto analýz se budou ve 

INZERCE 110/TP

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových hybridů 
Hisex hnědý, Dominant černý a žíhaný.

Slepičky jsou pod stálou veterinární kontrolou, 4x vakcinovány.

Stáří při prodeji: 9 - 12 týdnů

Cena 85 - 98 Kč
Začátek snášky: květen

10 let prodejů bez jediné reklamace!

Prodeje se uskuteční v Bílině u krytého bazénu
v sobotu 17. března od 10.30 hodin

Případné bližší informace: 728 605 840, 415 740 719, 415 710 575
e-mail: drubez.cerveny.hradek@seznam.czP
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Komunitní plánování v Bílině
skupině, pro vytvoření komu-

nitního plánu, navrhovat cíle 

a opatření, fi nanční nároč-

nost opatření a předpokláda-

né fi nanční zdroje. V květnu 

tohoto roku vyjde také Kata-

log sociálních služeb v Bílině 

a okolí. 

Hlavní výhodou komunit-

ního plánování je možnost 

zapojení všech účastníků sys-

tému soc. služeb do přípravy 

plánu. Dále je to podpora dia-

logu a spolupráce mezi oby-

vateli Bíliny navzájem, zvý-

šení efektivity investovaných 

fi nančních prostředků, kte-

ré město vynakládá na tako-

vé služby, které jsou potřeb-

né, zvýšení kvality stávají-

cích služeb a rozšíření nabíd-

ky chybějících služeb, zvýšení 

informovanosti o jednotlivých 

službách, možnost lidí vyjád-

řit se k systému nebo jednot-

livé službě. V neposlední řadě 

je komunitní plánování efek-

tivním nástrojem pro získává-

ní externích fi nančních pro-

středků na dané služby.

Lucie Ječmenová,
oddělení regionálního

rozvoje

* Dotazníky nedávejte na 
Poštu Za Chlumem. Vedení 
České pošty nám to jako sběr-
né místo nepovolilo. Děkuje-
me za pochopení.
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 Historické zajímavosti Bílinska

Bílina a J. W. Goethe

Tento významný vědec, spi-

sovatel a umělec během své-

ho života pobýval několikrát 

v letech 1810 až 1813 v láz-

ních v Teplicích. Program své-

ho léčebného pobytu měl dos-

ti bohatý a tak často podnikal 

výlety do okolí, kde se přede-

vším zajímal o přírodní krá-

sy. Cestoval na všechny strany 

od Teplic do Krušných hor, do 

Českého středohoří i do Pola-

bí. Na svých cestách kreslil, 

zajímal se o historické památ-

ky i dobývání nerostných suro-

vin, sbíral nerosty a zkameně-

liny. Hned při první návštěvě 

Teplic v roce 1810 Goetheho 

upoutala výrazná hora u Bíliny. 

Do Bíliny jej popoháněla také 

návštěva u lázeňského lékaře 

Dr. Františka Ambroze Reusse. 

Měli dosti společných zájmů 

v oblasti přírodních věd. Spo-

lečně pak podnikli výstup na 

skálu zvanou Bílinský kámen 

a zdejšími lidmi nazývanou 

Bořeň. Na Bořeň vystoupal 

při každém léčebném pobytu 

v Teplicích a tedy minimálně 

třikrát. Hora ho velmi uchvá-

tila, ve svých zápiscích jí věnu-

je velký prostor a několikrát ji 

i namaloval. Do dnešní doby 

se zachovaly dva obrázky. 

Důstojně vzpomenout výro-

čí 100 let od úmrtí tohoto 

významného umělce a fi lozo-

fa se rozhodli radní v Bílině. 

Nechali u vídeňského sochaře 

Ottomara Laubeho, bílinského 

rodáka, vytvořit bronzovou reli-

éfní desku. Pomník byl připev-

něn na skalku při cestě k bořeň-

ské chatě a slavnostně odhalen 

19. června roku 1932. Dnes zde 

naleznete pouze díry po upev-

ňovacích šroubech. Pomníček 

bohužel nepřežil tak jako celá 

řada historických památek kvas 

dvacátého století. 

Dvořák Zdeněk

 Knižní novinky na měsíc březen

Mládí v hajzlu 
Payne, C.D. 

Deník Nicka Twispa bývá přirovnáván 

k Salingerovi a Fieldingovi a sklidil uzná-

ní a potlesk už při svém prvním vydání. 

Trilogie o dospívání -ďábelsky inteligent-

ního-, předčasně vyspělého čtrnáctileté-

ho kluka z Oaklandu je podmanivé čtení. 

Nemilosrdně otevřený humor je rafi novaně 

založen na kontrastu dětské naivity a stere-

otypního světa dospělých. Všechny Nickovy 

vynalézavé a dobrodružné eskapády a intri-

ky směřují zdánlivě pouze k jedinému cíli: Zbavit se potupného 

panictví a získat ženu svého srdce, krásnou a talentovanou Shee-

ni, jedinou -intelektuálku- v Ukíahu. Když se jeho rodina rozpad-

ne, město hoří a všechny výpadovky blokuje policie, musí se ten-

to rebelující teenager vyrovnat s ekonomickým strádáním, bez-

domovstvím, -gulagem školství-, soutěživým otcem a počínající 

plešatostí. V průběhu toho všeho se neustále snaží přelstít -afek-

tovaného debila- Trenta Prestona, svého soka v lásce. Paradoxně 

na této cestě nachází především obecnou radost ze života a sou-

cit - obojí velmi nakažlivé! Až budete číst tento velký komický 

epos - náctileté úzkosti, buďte připraveni smát se nahlas. Dopo-

ručujeme všem, kteří někdy přežili dospívání.

300 nejzábavnějších 
her pro děti každého 
věku 

Kniha 300 nejzábavnějších her pro děti 

každého věku vám přináší pravidla a návody mnoha her, na které 

už jste dávno zapomněli a kdysi důvěrně znali. Nabízí vám však 

nejen dobře známé hry, ale i zbrusu nové hry, říkadla a písnič-

ky. Oprašte proto s touto publikací vzpomínky na dětství a zpes-

třete si odpoledne s dětmi. Využijte drobné, avšak podnětné pří-

ležitosti ke společné hře a zábavě. Okořeňte si narozeninovou 

oslavu, letní dovolenou nebo krásné nedělní odpoledne. Vydejte 

se do světa her a užijte si s dětmi 

U nás v Evropě
Markéta Hejkalová

Knížka unijních reportáží od stolu oby-

čejných rodin za všedního dne dává mož-

nost přečíst si, jak se žije průměrnému člo-

věku v té které zemi pětadvacítky, a udělat 

si srovnání s vlastními životními šancemi. 

Doby, kdy jsme žili uzavřeni jen na našem 

malém českém dvorečku, jsou pryč. Cestu-

jeme za přírodními krásami, kam se nám zachce, ale tohle nebu-

de čtení turistické, nýbrž reportážní sonda do života konkrétních 

evropských rodin. A co vám přinese? Užitečné srovnání a mož-

ná i podnět pro vlastní životní plány. Nikde není život procház-

ka růžovým sadem, začátky bývají všude těžké: živnostník se má 

co ohánět, vzdělání není všude zadarmo, žena je tmel rodiny, ale 

zkrácený pracovní úvazek jí umožňuje skloubit mateřské povin-

nosti s pracovní kariérou. A jak se kde jí? Nijak rozmařile ostatně 

leckterý recept možná uplatníte i ve svém jídelníčku zdravé výživy. 

Podnětné pro všechny, kdo spoléhají na vlastní schopnosti a sta-

vějí se iniciativně a pragmaticky k životním šancím i problémům, 

inspirující pro zaměstnané ženy (zkrácené pracovní úvazky, mož-

nost práce doma), velmi vhodné pro školní mládež (v kostce pou-

čení o kultuře, dějinách, národní povaze) a učitele na 2. stupni; 

malý bonbónek pro gurmány i pro vyznavače zdravé výživy.

Zpracovala Anna Baumgartnerová
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 Příroda kolem nás

Většina obecních úřadů 

na svých vývěsních deskách 

informuje o blížícím se zániku 

povolení k odběru a vypouště-

ní vod. Povinnost obstarat si 

povolení se vztahuje na všech-

ny, kteří odebírají podzemní 

nebo povrchovou vodu ať už 

u rodinného domu, na chatě, 

či jiném objektu, nebo ty, kteří 

do těchto vod vypouští odpad-

ní vodu. O prodloužení povo-

lení je možné zažádat do 1. 

července 2007. 

Denně spotřebuje průměrná 

domácnost v ČR kolem 120 lit-

rů vody. V rozvojových zemích 

si přitom musí vystačit s deseti 

litry. „Mohlo by se zdát, že u nás 
problém s nedostatkem a kva-
litou vody nemáme. To bychom 
však byli na omylu. Voda nezná 
hranice a vyžaduje ochranu na 
mezinárodní úrovni, o čemž 
svědčí i Evropská vodní char-
ta z roku 1968. Nové opatření 
vyplývající z vodního zákona 
je nezbytné právě pro zajiště-
ní účinné ochrany cenného pří-
rodního zdroje.“ uvedla Soňa 

Hykyšová, vedoucí Ekologic-

kého centra Most, na které se 

v poslední době obracejí maji-

telé studní právě v souvislosti 

s povinností obstarat si povo-

lení k odběru a vypouštění 

vod. Ta se týká jak právnických 

osob, drobných živnostníků, 

zemědělců, rybníkářů, provo-

zovatelů koupališť, tak i fyzic-

kých osob nepodnikajících. 

Pokuty můžou jít až do 

10 mil. korun
Ke dni 1. ledna 2008 totiž 

zanikne platnost těch povole-

ní k odběru povrchových nebo 

podzemních vod, která byla 

vydána a nabyla právní moci 

do 31. prosince 2001. Povole-

ní vydaná od 1. ledna 2002 pla-

tí i nadále. Povolení k odběru 

podzemní vody ze zdroje urče-

ného pro individuální zásobo-

vání domácnosti vodou jsou 

dále v platnosti. V případě, že se 

k odběru povrchové vody nevy-

užívá technické zařízení, jako 

např. čerpadlo, nebo se zdroj 

nevyužívá, není povolení potře-

Nová povinnost pro majitele studní a další odběratele vod
ba. Dále se povinnost nevzta-

huje na majitele studní, které 

byly vybudované do r. 1955. 

Povolení je možné obstarat 

si do 1.7.2007 u vodoprávního 

úřadu, kterým je obecní, měst-

ský nebo krajský úřad. V Bílině 

na odboru životního prostředí 

u paní Paterové. Prodloužení 

i vydání nového povolení je 

bezplatné. Odběr vod je zdar-

ma v případech, kdy nepřekro-

čí 500 m3 měsíčně nebo 6 000 

m3 ročně. V případě neopráv-

něného odběru a vypouště-

ní vod se dotyčný vystavuje 

sankčnímu postihu až do výše 

50 tis. korun, u podnikatelů 

a právnických osob se pokuta 

může vyšplhat až na 10 milió-

nů korun.

 „Může se stát, že někdo načer-
no vybuduje studnu a ostatním 
tak strhne pramen, pak má ten, 
kdo má platné povolení nárok 
na zajištění náhradního zdro-
je vody nebo na jednorázo-
vou kompenzaci. Povolení tedy 
slouží i jako ochrana vlastního 
zdroje vody.“ dodala Hykyšová. 

Nejčastěji kladené 

otázky
Jsem fyzická osoba nepod-

nikající a mám u své nemovi-
tosti studnu postavenou v r. 
1975. Žádné povolení k odbě-
ru vody nemám. Mám o něco 
žádat?

Odebírat podzemní vodu ze 
studny vybudované po 1.1. 1955 
lze pouze na základě platného 
povolení příslušného správní-
ho orgánu (vodoprávního úřa-
du). Pokud o vydání povole-
ní nebylo v minulosti požádá-
no a povolení nebylo vydáno, 
je nezbytné co nejdříve o vydá-
ní povolení požádat pověřený 
obecní úřad. 

Jsem fyzická osoba nepod-
nikající a mám u své nemovi-
tosti studnu postavenou v r. 
1995. Vše mám řádně povole-
no-musím žádat o nové povo-
lení?

Nemusíte žádat, pokud jde 
o odběr určený pro individu-
ální zásobování domácnos-
ti pitnou vodou. Za odběr pod-
zemní vody ze zdroje určené-
ho pro individuální zásobová-
ní domácnosti pitnou vodou 
se považuje odběr podzemní 

vody, u něhož je účelem naklá-
dání s vodami odběr vody pro 
zásobování domácnosti pitnou 
vodou nebo je použita jiná for-
mulace vyjadřující tento účel. 
Není přitom podstatné, zda se 
jedná o zásobování domácnos-
ti v místě trvalého pobytu nebo 
jinde, např. v místě rekreační 
chaty či chalupy. Pokud se tedy 
jedná o individuální zásobová-
ní domácnosti pitnou vodou, 
platnost povolení dnem 1.1. 
2008 zaniká.

Mám jako fyzická oso-
ba nepodnikající, zahradu 
u potoka a vodou zalévám 
přes léto zeleninu. Musím mít 
nějaké povolení?

Pokud není k odběru povr-
chové vody (tj. např. voda 
v potoce, v rybníku, v řece 
apod.) využíváno zvláštní tech-
nické zařízení (čerpadlo), ale 
voda je odebírána ručně, pak 
žádné povolení není třeba. 
Pokud je k odběru povrchové 
vody využíváno zvláštní tech-
nické zařízení (čerpadlo, trkač 
apod.), pak je třeba povolení 
příslušného pověřeného obec-
ního úřadu, a to bez ohledu na 
množství odebrané vody.

Kdo je „osoba s odbornou 
způsobilostí“?

Za osobu s odbornou způsobi-
lostí se považuje hydrolog podle 
zákona č. 62/1988 Sb., o geolo-
gických pracích a o Českém geo-
logickém úřadu, ve znění poz-
dějších předpisů. Jeho vyjádře-
ní je podkladem vydání povo-
lení k odběru podzemní vody, 
pokud vodoprávní úřad ve výji-
mečných případech rozhodne 
jinak. Doporučuje se proto před 
podáním žádosti konzultovat 
tuto otázku s příslušným vodo-
právním úřadem.

Je řízení o vydání nového či 
prodloužení stávajícího povo-
lení k odběru podzemní vody 
zpoplatněno?

Řízení o vydání k odběru 
podzemní vody, k odběru povr-
chové vody ani řízení o vydání 
povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových 
nebo podzemních nepodléhá 
poplatku.

Jana Paterová
Odbor životního prostředí

MěÚ Bílina

Vzniká kniha o Bořni
Naše hora Bořeň patří 

k nejkrásnějším horám Čech 

a bezesporu jde o nejvýznam-

nější přírodní pamětihodnost 

Bílinska. V rámci Bílinské pří-

rodovědné společnosti a za 

přispění horolezeckého oddí-

lu Bořeň vznikla autorská sku-

pina, jejímž záměrem se stalo 

vytvoření knihy věnované této 

dominantě. Obsahem díla by 

měla být historie, archeolo-

gie, geologie, paleontologie, 

horolezecké aktivity, přírodo-

vědné kapitoly a ochrana pří-

rody včetně bohaté obrazo-

vé a zcela nové mapové doku-

mentace. 

Kolektiv autorů však není 

všemocný a vševědoucí a pro-

to se na Vás čtenáře obrací-

me s žádostí o pomoc. Pokud 

vlastníte nějaké písemné 

a fotografi cké dokumenty 

vážící se k hoře Bořeň (horo-

lezectví, pověsti, fotografi e, 

obrazy atd.), prosíme o krát-

kodobé zapůjčení. Kontak-

tovat je možné p. Dvořáka 

na bývalém ředitelství Dolu 

Bílina („Pentagon“) na t.č. 

417 805 038, nejlépe kolem 

12:30 - 13:30 nebo na elektro-

nické adrese dvorak.zdenek@

mail.sdas.cz. 

Děkujeme. –BPS-
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V první polovině března se 

rozjede pilotní ročník Filmo-

vého festivalu nazvaný „Jeden 

svět“, věnovaný dokumentár-

nímu fi lmu z oblasti lidských 

práv. Festival zahájí 10. břez-

na hudební kapela Psí vojá-

ci v kostele Zvěstování Panny 

Marie na Újezdě. Tento den je 

i dnem Vlajky pro Tibet, která 

zavlaje na kostele Zvěstování 

Panny Marie, na budově sídla 

Člověk v tísni a na MěÚ???

Jak vznikl nápad uspořádat 

Filmový festival (FF)v Bílině, 

vysvětlil Mgr. Zdeněk Svobo-

da Ph.D.: „Je to jedna z cest, jak 
přinést do Bíliny další model 
kulturní akce, která tu dopo-
sud chyběla. Ve městě je realizo-
váno množství programů při-
pravovaných pro širokou veřej-
nost, zatímco FF, zaměřený na 
dokumentární filmy z oblas-
ti lidských práv si zřejmě na-
jde spíše užší skupinu poten-
cionálních diváků, kteří oce-
ní doplnění spektra kulturních 
akcí v našem městě o tento seg-
ment“

Samotný festival se otevře 

12.března snímkem „Lekce 

běloruštiny“, který pojednává 

o skupině běloruských studen-

tů, kteří se snaží pod Lukašen-

kovou diktaturou zachovat 

svoji střední školu, která je jed-

na z posledních v Minsku, kde 

se vyučuje bělorusky a ne pou-

ze rusky. Jejich následné spo-

jení před prezidentskými vol-

bami s opozičním vůdcem 

a pořádání demonstrací.

Jejich aktivity před prezi-

dentskými volbami, pořádání 

demonstrací a dalších akcí na 

podporu opozice v Bělorusku.

Druhý snímek je věnován 

současné situaci v Afghánistá-

nu, kde sleduje mladou akti-

vistku za práva žen v této zemi 

v průběhu její volební kampa-

ně před prvními svobodnými 

volbami v této zemi. 

Festival přijede do Bíliny 

zahájit senátor Jaromír Ště-

tina, který převzal, společ-

ně s hejtmanem Jiřím Šul-

cem a starostou Bíliny Josefem 

Horáčkem záštitu na celou 

akcí. Senátor Štětina působil 

mimo jiné tři roky v Afghánis-

tánu jako novinář a spolu se 

současným ministrem zahra-

ničí Karlem Schwarzenbergem 

také jako mezinárodní pozoro-

vatel právě u prvních svobod-

ných afgánských voleb.

Pondělí 12. března od 18.00 hodin

FILM I. - Lekce běloruštiny 
Dokument je neobyčejně dynamickým 

popisem tíživé situace v současném Bělo-

rusku skrze pohled na nejmladší generaci 

studentů školy

Lesson of Belarussian, Polsko, režie: 

Miroslaw Dembinski, 51 min

FILM II. - Nepřátelé štěstí 
V roce 2003 předstoupila čtyřiadvace-

tiletá Afghánka Malalai Joya před dolní 

komoru afghánského parlamentu, aby tu 

mezi téměř samými muži pronesla krát-

kou, ale silně kritickou řeč vůči afghánské 

společnosti…

Enemies of Happiness, Dánsko, režie: 

Eva Mulvad, 59 min

Úterý 13. března od 16.00 hodin

FILM I. - Most přes Wadi
V kraji Wadi, který se nachází ve středu 

Izraele, žijí v těsné blízkosti Židé a Arabo-

vé. Po desítkách let násilných konfl iktů se 

rodiče z obou stran rozhodli založit spo-

lečnou bilingvální a národnostně smíše-

nou školu pro své děti...

Bridge Over the Wadi, Izrael, režie: Barak 

a Tomer Heymann, 57 min

FILM II. - O válce a míru
Vardan Hovhannisjan měl jako novi-

nář během pěti dnů pořídit zprávu o boji 

v první linii v karabašské válce, zůstal ale 

nakonec dobrovolně čtyři roky…

Story of People in War and Peace, Armé-

nie, r: Vardan Hovhannisjan, 70 min

Úterý 13. března od 19.15 hodin

FILM I. - Jak se dělá revoluce
Skupina mladých aktivistů začala po 

vzoru svých kolegů v zahraničí připravovat 

masové demonstrace, které měly v zemi 

vést ke svržení autoritativního režimu…

How to plan a revolution, Velká Británie, 

režie: Ivan O´Mahoney, 60 min

FILM II. - Barma: utajená válka
Autentické záběry života ve strachu 

kontrastují s televizním zpravodajstvím 

o vojenských přehlídkách a údajném 

pokroku země…

Burma´s Secret War, Velká Británie, 

režie: Sarah MacDonald, 49 min

Středa 14. března od 17.00 hodin

FILM I. - Smlouva s ďáblem
Na přání zákazníků odpovídají velké 

obchodní společnosti dohodami s výrobci 

ze zemí třetího světa. Následky používání 

levnějších pesticidů jsou počtem mrtvých 

srovnatelné s oběťmi leckteré války…

Killer Bargain, Indie, Švédsko Dánsko, 

režie: Tom Heinemann, 57 min

FILM II. - Soňa a její rodina
Časosběrný dokument sleduje v rozme-

zí dvou let jednu z rodin žijících v romské 

osadě Rudňany. Přináší intimní pohled do 

života Soni, matky čtrnácti dětí a milují-

cí manželky, ženy silné a inteligentní, ale 

i bezmocné.

Sona and Her Family, Slovensko, režie: 

Daniela Rusnoková, 37 min

FILM III. - Japtik
Poeticky medituje o rytmu života říze-

ného tepem přírody a je též srovnáva-

cí výpovědí o odlišné kultuře. Přitažlivé 

kompozice krajiny se střídají s detaily lid-

ských tváří, těl zvířat i autentických vhle-

dů do místních zvyků.

Yaptik – Hasse, Rusko, režie: Edgar Bar-

tenev, 29 min

V Bílině se uskuteční první ročník Filmového festivalu

„V dalších dnech se snažíme 
snímky spojovat do tématických 
oblastí, takže některé jsou věno-
vány náboženským konfliktům, 
globalizaci a jiným kulturám 
nebo mapují aktivity opozice 
proti diktátorským režimům. 
Vybrali jsme taková témata, 
která mají potenciál vyvolat 
u diváků otázky a přemýšlení 
o nich. Proto po každém filmu 
bude následovat diskuse, které 
se jako host zúčastní osobnost, 
která má k danému tématu co 
říci. Například první večer tak 
bude účastníkem diskuse sená-
tor Štětina,“ prozradil průběh 

FF Zdeněk Svoboda.

Od pondělí 12. 3. 2007 do středy 14. 3. 2007 probíhá v kině Hvězda 
Filmový festival JEDEN SVĚT

Filmový festival je určen jak 

široké veřejnosti, tak v dopo-

ledních hodinách studentům 

středních škol a žákům druhé-

ho stupně. 

„Každá škola má možnost 
vybrat si z nabídky filmů pro 
ně ten nejzajímavější. Nejed-
ná se pouze o školy bílinské, ale 
například školy z Teplic, Mostu 
či Loun aj. Již teď se setkáváme 
ze strany škol s velkým zájmem 
a věřím, že se festival setká i se 
zájmem ze strany široké veřej-
nosti. Chtěl bych také poděko-
vat Městu Bílina a Severočes-
kým Dolům a.s. – Dolům Bíli-
na, bez jejichž finanční pomoci 
by FF v Bílině nevznikl,“ dodal 

Zdeněk Svoboda.

Na závěr celého festivalu 

vystoupí v kostele Zvěstování 

panny Marie skupina Nebiba, 

která se zaměřuje na interpre-

taci afrických rytmů.

Člověk má mít před sebou 

vzor. Pro mě to je velký rus-

ký humanista Sergej Kovaljov, 

a jeho krédo: „Porušování lid-

ských práv nemůže být vnitřní 

záležitostí žádného státu.“

Díky Kovaljovovi jsem pocho-

pil, že svět je jen jeden.

Lada Laiblová

Senátor Jaromír Štětina
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 Názory, připomínky, dotazy, k zamyšlení ...

Přestože lidé v poslední době 

stále více využívají počítače 

a mobilní telefony, bez služeb 

poštovních úřadů se nikdo 

z nás neobejde. Výjimkou není 

ani město Bílina. I když v našem 

městě mohou občané navštívit 

tři poštovní úřady, nejdůležitěj-

ší a nejfrekventovanější je Čes-

ká pošta u nádraží ČD. Strohá 

omšelá budova se zanedbanou 

zelení před hlavním vchodem, 

stranou od centra města. V pro-

storách poštovní haly, hlav-

ně v době vyplácení důcho-

dů a sociálních dávek, nema-

jí jednotliví zákazníci pošty 

zajištěno soukromí při vyřizo-

vání svých věcí a navíc mnoh-

dy čekání ve frontách lidem 

znepříjemňuje špatný vydý-

chaný vzduch. Kdo na bílin-

ské poště zažil delší čekání, jis-

tě mi dá za pravdu. Plusem pro 

bílinskou poštu je, že v její blíz-

kosti je zastávka Městské hro-

madné dopravy, takže zejmé-

na starší občané, kterým chů-

ze působí potíže, mohou využít 

autobusu. Dalším kladem je, 

že u pošty je sice zdevastované 

parkoviště, ale je. To ocení ten, 

kdo potřebuje odvézt či přivézt 

například těžký balík. A bílinští 

občané, kteří dojíždějí vlakem 

za prací, mají poštovní úřad při 

příjezdu do Bíliny také při ruce, 

takže si svoje záležitosti týkají-

cí se pošty mohou vyřídit oka-

mžitě po odchodu z nádražní 

haly.

Při prvních zmínkách o pře-

stěhování České pošty na 

Mírové náměstí v Bílině (do 

bývalé prodejny domácích 

potřeb DESSY) mě napadlo, 

zda bude tento objekt vyho-

vovat nejen pro potřeby pošty, 

ale především bílinským obča-

nům. Zda by se v nových pro-

storách pošty vytvořilo příjem-

nější prostředí, než na stáva-

jící České poště u vlakového 

nádraží. A dále si kladu otáz-

ku, zda investice vynaložené 

do přestěhování pošty budou 

užitečnou investicí, i když do 

budoucího nového náměstí 

jistě i nová pošta zapadne. 

A zcela nakonec, Česká poš-

ta u nádraží ČD sice má svoje 

zápory i klady, ale stále odvádí 

služby zákazníkům, udělat nad 

ní kříž by asi bylo předčasné. Do 

konečného rozhodnutí by mohl 

promluvit i bílinský občan. 

 Jitka Brejníková 
zastupitelka města

Bude nová pošta na 
bílinském náměstí?

Když v nočních hodinách 

ze 16. na 17.února vzplál požár 

v panelovém domě Za Chlu-

mem, došlo k totálnímu zni-

čení celého bytu včetně všech 

osobních věcí a poškození 

okolních bytů. K požáru byl 

přivolán i pan starosta, kte-

rý sdělil přítomnému obyvate-

li zničeného bytu, ať se zasta-

ví na radnici, že se pokusí na-

jít řešení pomoci v této život-

ní krizi. Nakonec v Teplickém 

deníku bylo napsáno, že měs-

to nenechalo lidi na holičkách. 

Dotčený pan J.K. se tedy na 

radnici dostavil s dobrým poci-

tem, že mu město pomůže. Ale 

světe div se, pomoc nepřišla 

a naopak mu bylo sděleno, že 

v bytě není trvale hlášen a tak 

se s tím nedá nic dělat. Po této 

neúspěšné návštěvě mě kon-

taktoval kamarád postiženého, 

zda by se nedala nějaká pomoc 

od města zajistit. 

Jako zastupiteli se mě zdálo 

humánní a lidské v takové situa-

ci občanu Bíliny pomoci. Obrá-

til jsem se tedy já na pana sta-

rostu. Sdělil mi již známé sku-

tečnosti, ale hlavním důvodem 

prý bylo, že si pan J. K. nepodal 

písemnou žádost o pomoc. Ih-

ned byla tedy písemná žádost 

sepsána a prostřednictvím 

podatelny městského úřadu 

podána. Jednalo se o (pro měs-

to zanedbatelnou částku) 30 

tisíc korun. Žádost byla adre-

sována radě města. Rada ji pro-

jednala a zamítla. Je to neuvěři-

telné, ale je to tak. Já se chci tou-

to formou jako zastupitel panu 

J.K. omluvit. Ne všechny voleb-

ní strany jsou zastoupeny v radě 

města a není tam ani naše, pře-

stože volby tradičně ve městě 

vyhrála. Rozhodnutí rady bylo 

ostudné a nehumánní. 

Pavel Prchal,
zastupitel za KSČM

Jak město dokáže pomoci občanům v životní nouzi
Vážený kolego, moc mě mrzí, že píšeš o něčem, co je „totální 

lež“. Pokud vím, tak zastupitel i radní města musí vystupovat se 
zákony a jinými právními předpisy a hájit zájmy občanů obce. 
Škoda, že jsi do nedávné doby byl radním města a dosud nevíš, že 
částku nad 20 000 Kč musí odsouhlasit zastupitelstvo. Navíc rad-
ní nemají „božskou“ moc, ale respektují zákony a nevím, zda by 
se občanům města líbilo, kdyby je nedodržovali. Pan J. K. neměl 
na stávající adrese trvalé bydliště, proto finanční příspěvek je 
poskytován paní, které byt náleží.

Dále si také myslím, že rozhodnutí rady vůbec „nebylo ostudné 
a nehumanní“, ale bylo ZÁKONNÉ.

 Tímto chci také občany města upozornit na nepravdivé infor-
mace některých členů zastupitelstva. Je to přesná ukázka té tzv. 
„cenzury“. Nevím, proč někteří chtějí, aby byli lidé naštvaní 
a nespokojení. Příště by bylo lepší, aby byla uváděna celá prav-
da a ne polopravda. Dobře všichni víme, že se politické strany 
v moci střídají. Ale jedno, co vždy zůstane - je charakter člově-
ka. Buďme k sobě víc upřimní a tolerantní. Snažme se také lidem 
v Bílině poskytovat úplné informace.

PS - Lidé v Bílině nejsou vůbec hloupí a sledují celkové dění 
a mají právo volit, koho chtějí. Vzkaz pro občany - poslouchej-
te názory zastupitelů, které jste si zvolili. Ale zároveň vyslechněte 
i opačnou stranu, a pak si udělejte úsudek.

Zdena Hanzlíková
radní

V bílinském zpravodaji v č. 2 z 1. února 2007 se v anketě 
oslovený muž představil cizím jménem. Na žádost rodiny otis-
kujeme, že Radek Jano nemá nic společného s mužem na foto-
grafii.

Děkujeme všem přátelům a známým za projevení sou-
strasti a za květinové dary našemu tatínkovi, dědečkovi, 
pradědečkovi, strýčkovi, panu 

JOSEFU SLOUPOVI
Syn Josef s rodinou

Poděkování
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Kadaň – Již v první třeti-

ně rozhodli Draci o svém jas-

ném vítězství. Domácím neda-

li šanci. „Byl po parádní začá-

tek. Z naší strany to byla nad-

průměrná 1.třetina. Hrá-

li jsme pěkný kombinační 

hokej a vycházeli nám přesi-

lovky, vstřelili jsme při nich tři 

branky,“ chválil bílinský tre-

nér Jiří Hájek. Druhá třetina 

hosty ukolébala. Přizpůsobili 

se hře domácích a tempo vidi-

telně opadlo. Poslední třetina 

byla pro Draky také tradiční, 

hodně se vylučovalo. „Domá-

cí hráli dost tvrdě, asi neunes-

li porážku. Naši opláceli, ale 

nebyly žádné tresty do konce 

utkání. Nakonec se to dohrá-

lo v klidu a z naší strany to bylo 

zasloužené vítězství,“ dodal 

Hájek. 

Branky: Srbek 3, Viedeman 

2, Mikolášek

Sestava: Novák – Goga, 

Baumruk, Lexa, Holeček, Pro-

cházka – Mikolášek, Král, Rai-

chl – Kousek, Viedeman, Srbek 

– Gonsiorovský, Gergel, Meix-

ner. Poslední utkání krajského 

přeboru sehraje Bílina doma 

10.března od 17 hodin se Slo-

vanem Louny.  (ob)

Souš – Nemoci a zranění pro-

vázejí v přípravě bílinské fotba-

listy. Tentokrát nastoupili opět 

pouze v jedenácti, když v útoku 

hrál dorostenecký brankař Zej-

dl. V 60.min. odstoupil zraně-

ný Šulek a před koncem odešel 

ze hřiště i Kučerka. V prvním 

poločase držela Bílina s vedou-

cím mužstvem krajského pře-

boru krok. A jak je již na zim-

ním turnaji Apollo Cup tradi-

cí, šla do vedení. Ve 23.min. se 

trefi l Bečvařík. Brozany vyrov-

naly s odchodem do kabin. Ve 

2.poločase úroveň hry upadla. 

V 74.min. panenkovský trest-

ný kop znamenal třetí branku 

Brozan. Potom přestřelil Levý, 

a když byla Bílina pouze v deví-

ti, inkasovala počtvrté. Před 

koncem ještě vypálil Zejdl, ale 

stav se neměnil. „Hráli jsme 
v poskládané sestavě. Ve dru-

hém poločase se to již na obranu 
valilo, v útoku jsme neudrželi 
míč. Na druhou stranu takové 
utkání ukáže, kdo dokáže bojo-
vat. První poločas se mě líbil,“ 

uvedl šéf bílinských fotbalis-

tů Petr Arpáš. Na otázku, proč 

vedl mužstvo Ladislav Váňa 

a Jiří Engl byl jako divák, nám 

Arpáš odpověděl: „Po posled-
ním zápase jsme řešili situaci 
v mužstvu a vztahy mezi hrá-
či. Dohodli jsme se vzájemně 
s Jirkou Englem, že u mužstva 
skončí a výbor ho v pondělí ofi-
ciálně odvolal. Dalším vedením 
přípravy byl pověřen Láďa Váňa 
a o novém trenéru intenzívně 
jednáme.“ 

Branka: Bečvařík. 

Sestava: Pohl - Kučerka, 

Šulek, Hasal, Pinďák – Bečva-

řík, Novák, Spáčil, Levý – Weiss, 

Zejdl.  (ob) 

SK SIAD Bílina – SK Sokol Brozany 1:4 (1:1)

SK Kadaň B – HC Draci Bílina 2:6 (0:5, 0:0, 2:1)

Jedna z bílinských opor univerzální hráč na pravé straně Václav 
Bečvařík. Foto - Oldřich BUBENÍČEK

HC Draci Bílina – HC Roudnice 6:4 (4:1, 2:2, 0:1)
Bílina – K utkání se nedo-

stavili rozhodčí, utkání zača-

lo opožděně a pískali domá-

cí Budek a bratři Hodačové. 

Domácí potvrdili, že v závě-

ru soutěže hrají výborný hokej. 

Hosté šli sice brzy do vedení, 

ale Draci rychle vyrovnali a celá 

první třetina byla v jejich režii. 

„Ta první třetina byl koncert,“ 

rozplýval se ředitel zimního 

stadionu Jiří Müller o přestáv-

ce. Před polovinou utkání hráli 

Draci dvě minuty ve třech a ke 

konci oslabení inkasovali. Vzá-

pětí dostali další branku a hos-

té ožili. Bylo jich plné kluziště 

a usazovali se u branky Draků. 

Ale v poslední minutě Kousek 

proměnil přesnou přihrávku 

Viedemana. V úvodu poslední 

třetiny se hra kouskovala, ztra-

tila tempo. V 48.min. dostal 

znovu Roudnici do hry zblízka 

Pištěk. Vzápětí měli hosté přesi-

lovku, ale Draci sehráli oslabení 

mistrovsky. V závěru hra nabra-

la znovu na tempu, hrálo se od 

branky k brance a hokejovou 

bitvu dotáhli Draci do vítězné-

ho konce. „Hlavně první třetina 
byla z naší strany paráda. Hrá-
li jsme výborně, góly padaly do 
prázdné branky,“ zářil obránce 

Jaroslav Lexa. „Dnes jsme ode-
hráli vynikající utkání, pora-
zili jsme favorita soutěže, dnes 
na nás neměli. Musím pochválit 
celé mužstvo, hrálo bojovně, byl 
to nejlepší zápas, který se nám 
v sezóně povedl,“ chválil trenér 

Jiří Hájek. 

Branky: 3., 19. Louženský, 6. 

Srbek, 10. Viedeman, 25. Král, 

40. Kousek – 30. 48.Pištěk, 2. 

Hlavička, 29. Žemlička

Sestava: Novák – Goga, 

Baumruk, Procházka, Lexa, 

Holeček – Mikolášek, Král, Sr-

bek – Kousek, Viedeman, 

Louženský – Gonsiorovský, Rai-

chl, Abrhám.  (ob)

Fotbalová Bílina má nového trenéra u A-mužstva. Po třech 

letech se vrací Josef Tichý (vpravo). Na zimním turnaji v Souši 

sledoval  zápas s Brozany a v dalším s AFK Chomutov již mužstvo 

vedl. Na snímku s prezidentem bílinských fotbalistů Petrem 

Arpášem. 

Bílinský fotbal

Foto - Oldřich BUBENÍČEK


