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Vánoční atmosférou zářil Dům 
dětí a mládeže v sobotu 24.listo-
padu. Na 200 dětí toužebně oče-

kávalo příjezd Ježíška, aby mu 
předaly svůj dopis. Čekání dětem 
krátily vánoční dílny, kde se vy-

ráběly svícny, vánoční zvonečky, 
hvězdičky, zdobily se perníčky 
a hlavně  vyráběly vánoční stro-
mečky na překonání rekordu prá-
vě v počtu vyrobených vánoč-
ních stromků z čehokoli.

„Letošní příjezd Ježíška pro-
vázela klidná vánoční atmosféra, 
i děti byly ukázněné. Program 
zahájil Vlasta Vébr z radia Most 
svojí novou písničkou, rozjely se 
soutěže a diskotéka. Návštěvnost 
byla vysoká cca 800 lidí,“ sdělila 
Klára Palečková z DDM.

Po příjezdu Ježíška a Ledo-
vé královny (Káti) začaly děti 
nosit dopisy se seznamem dár-
ků pod stromeček. Pak přišla na 
řadu ohňová show Jiřího Schol-
zeho a vánoční akci ukončil oh-
ňostroj. 

DDM děkuje Lesům Sever 
s.r.o., panu Koukolovi a Kaftano-
vi za spolupráci na akci. (lal)

Děti předaly svá přání JežíškoviDěti předaly svá přání Ježíškovi

Letošní rok se pomalu chýlí ke 
konci a s tím přichází i konečné 
bilancování. A hodnotili i bílinští 
sportovci, kteří se sešli v pátek 23. 
listopadu, aby ze svých řad oceni-
li ty nejlepší za rok 2007. Vybraní 
jednotlivci převzali ceny z rukou 
těch nejpovolanějších, a to české-
ho fotbalisty, držitele zlaté olym-
pijské medaile z r. 1980 a bronzo-
vé medaile z ME 1980 Ladislava 
Vízka. Oblíbený zimní sport  v Bí-
lině zastoupil hokejový útočník 
Sparty Praha, EHC Kloten a ESV 
Kaufheren Pavel Richter. Pořadem 
provázel Honza  Beneš a úvod-
ní slovo pronesl místostarosta Ro-
man Šebek.

Den sportovců zahájila fi na-
listka první řady SuperStar Šárka 
Vaňková. Krátké přestávky mezi 
jednotlivými nominacemi vyplnila 

módní přehlídka sportovního ob-
lečení. Začátek pořadu byl naru-
šen nepřipraveností zvukaře a tak 
úvod Dne sportovců chvílemi při-

pomínal zvukovou zkoušku.
„Problém byl ten, že kapela je 

z hor a vlivem husté mlhy po cestě 
a tradiční fronty v pátek před Bí-

linou dorazila později, a tak už se 
nestačila provést zvuková zkouš-
ka. Samozřejmě každá aparatura 
se musí nastavit, a to se už nestih-
lo a nastavovalo se to za provo-
zu. Příště akci budeme zvučit svo-
jí aparaturou. Záměrem bylo zkrá-
cení času od konce ofi ciální části 
a začátku zábavy.  Domluvil jsem 
se s kapelníkem, že nám už nazvu-
čí tu první část večera. Bohužel 
pozdním příjezdem to dopadlo tak 
jak to dopadlo,“ omlouval se Petr 
Mácha z KC Kaskáda. Dále už šlo 
vše hladce a podle programu.

Své sportovce nominovalo cel-
kem 19 sportovních klubů a oce-
nění převzalo 35 sportovců z Bí-
liny. Po slavnostním předávání 
cen byla připravena zábava, kde 
k tanci a poslechu zahrála skupina 
GENT. (lal)

Vízek a Richter
ocenili bílinské sportovce

Pavel a Barbora Křivanovi s hokejistou Pavlem Richterem. Foto: V. Weber

INZERCE 287/TP

Půjčky pro zaměstnance, 
důchodce, podnikatele

i ženy na MD

více info: 603 298 734,
 J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

www.profi real.cz

Děti si s Ježíškem i popovídaly. Foto: V. Weber
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Znáte některého úspěšného bílinského sportovce nebo sportovní klub?

František
MATOUŠEK,
31 let, zedník: 
„Určitě jsou to hoke-
jisté. Tým HC Dra-
ci je v Bílině úspěš-
ný a hráči ledního ho-
keji nám dělají svý-
mi výsledky jen ra-
dost. Dobří jsou také 
hokejbalisté Buldoci. 
Obě mužstva dokáza-
la, že patří k místním 
sportovním špičkám.“

Oldřich ROSA,
57 let,
nezaměstnaný: 
„V jednotlivcích netu-
ším, kdo z bílinských 
by byl hodně úspěš-
ný sportovec, ale v tý-
mech jsou to určitě 
Draci, tedy klub led-
ního hokeje. Těm také 
fandím. Jejich výsled-
ky jsou vynikající.“

Miroslav VESELÝ, 
63 let,
důchodce:
„V jednotlivcích je 
úspěšný také handicapo-
vaný atlet Roman Musil. 
V týmech bych měl jme-
novat naše fotbalisty, ale 
bohužel jejich výsledky 
poslední dobou za moc 
nestojí a klub upadá. Na-
opak naši hokejisté stá-
le stoupají a jsou čím dál 
více úspěšní.“

Roman MUSIL,
36 let, invalidní
důchodce:
„Ve skupinách bych 
rád uvedl atletický 
klub Bílina, také há-
zenkáře, kde rovněž 
hraje má dcera a také 
fotbalisté a především 
hokejisté, kteří jsou 
čím dál lepší.“

Danuše
SMÍTKOVÁ, 50 let, 
dělnice: 
„Moc se o sport neza-
jímám, ale co vím, tak 
mezi nejúspěšnější 
sportovce v Bílině pa-
tří hokejový klub Dra-
ci, o kterém se hod-
ně mluví a píše. Hrá-
či ledního hokeje svý-
mi výsledky dokazují, 
že patří ke sportovní 
špičce města.“ 

Klára
HOMOLOVÁ,
15 let, studenta:
„V jednotlivcích je 
úspěšným sportov-
cem náš učitel Miro-
slav Sýkora, který je 
zároveň dobrým atle-
tem. V týmech bych 
řekla, že jsou to hrá-
či ledního hokeje HC 
Draci. Máme tu i dob-
ré střelce.“

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

Nezapomeňte
na poplatek

za komunální
odpad

Konečný termín splatnosti po-
platku za komunální odpad v II. 
pololetí 2007 je  30. 12. 2007.
Poplatek můžete uhradit hoto-
vě v pokladně Městského úřa-
du v Bílině, přízemí (vpravo),
č. 101 v těchto hodinách:
Pondělí 7-12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7-11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7-12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7-11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7-13.00

Poplatek lze uhradit i složen-
kou nebo bezhotovostním pře-
vodem na účet města 19-
1060440379/0800, variabilní 
symbol: 1337, konstantní sym-
bol: 0558, specifi cký symbol: 
rodné číslo plátce.  
Pokud bude poplatek hrazen jed-
norázovým příkazem za více po-
platníků, je třeba nahlásit fi nanč-
nímu odboru Městského úřa-
du v Bílině jména osob, za kte-
ré je poplatek odváděn, a to buď 
telefonicky na č. 417 810 957, 
417 810 827 nebo e-mailem na 
adresu fi nancni@bilina.cz. 
Upozornění:

•  Včas nezaplacený  poplatek 
bude zvýšen o 50%, tj. penále. 

•  Poplatku podléhá každá fy-
zická osoba s trvalým poby-
tem v Bílině.

Vážení obyvatelé města Bíliny 
a okolí, 16. 10. 2007 vyšel ve Sbír-
ce zákonů Zákon o stabilizaci ve-
řejných rozpočtů, který mj. Stano-
vuje pacientům povinnost hradit 
a zdravotnickému zařízení vybírat 
regulační poplatky, které se vzta-
hují ke zdravotní péči plně nebo 
částečně hrazené ze zdravotního 
pojištění. Zákon platí od 1. 1. 2008 
a k tomuto datu bude tedy muset 
i Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o. Bílina vybírání po-
platků zavést. Protože se tato po-
vinnost dotkne jak pacientů, tak 
i nemocnice, chceme Vás předem 
informovat, jak vybírání poplat-
ků budeme realizovat, abychom 
všichni tuto nepříliš populární po-
vinnost zvládli.

Z řady zdrojů, naposled z Mi-
nisterstva zdravotnictví: „Návod 
k použití českého zdravotnictví 
v roce 2008“ jste byli informováni 
v této záležitosti.

Zjednodušeně se dá říci, že vět-
šina návštěv ambulancí, při nichž 
Vás lékař vyšetří a toto vyšetře-
ní je alespoň částečně hrazeno ze 
všeobecného zdravotního pojiš-
tění, bude platbě regulačního po-
platku podléhat. Výjimku tvoří 
především preventivní prohlídky, 
sledování těhotných a vyšetření, 
kdy bude nemocný na jeho zákla-
dě v tomto zdravotnickém zařízení 
přijat k hospitalizaci (pobytu v ne-
mocnici na lůžkovém oddělení). 
Výše poplatku činí většinou 30,- 
Kč (zejména za ambulantní vy-
šetření v ordinační době ambulan-
cí) nebo 90,- Kč (za vyšetření na 
pohotovostní službě v pracovních 
dnech v době od 17.00 do 22.00 
hodin a dále o víkendech a svát-
cích 8.00 do 20.00 hodin). Tyto 
poplatky se platí v den vyšetření.

Veškeré informace Vám sdělí 
Váš ošetřující lékař.

MUDr. Josef Chudáček
ředitel HnsP s.r.o. Bílina

Hornická nemocnice
s poliklinikou v Bílině spol. s. r. o. Bílina

Zabezpečení  provozu
Městského úřadu
v Bílině koncem

roku 2007.
Vážení spoluobčané.
V době  vánočních svátků  a  po-
slední  den v roce bude omezen 
provoz odborů na MěÚ v Bílině.

Dne 27., 28. a 31. 12. 2007
budou zcela uzavřeny

tyto odbory:
stavební úřad, odbor nemovi-
tosti a investic, živnostenský 

úřad, odbor školství a kultury
Činnost ostatních odborů

ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2007 
bude zabezpečena následovně:

  odbor sociálních věcí a zdravot-
níctví – provoz  omezen

  odbor životního prostředí – pro-
voz omezen

   odbor dopravy – bude zajištěna 
evidence vozidel a řidičů a silnič-
ního hospodářství

  odbor správní  a vnitřních věcí – 
v provozu bude zajištěna podatel-
na, evidence obyvatel  a osobní 
a cestovní doklady

  fi nanční odbor – možnost úhrady 
poplatků zabezpečeno

Dne 27.12.2007
nebudou prováděny matriční úkony!

Dne 31.12.2007
bude v 10,00 hod. ukončena
jakákoliv možnost úhrady

peněžitých poplatků
Věřím, že pochopíte danou situa-
ci  a zajistíte si vše potřebné  před 
těmito posledními svátky v roce 
2007. Děkujeme za pochopení.

Tajemník MěÚ Bílina,
Ing.Ladislav Kvěch
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StřípkyStřípky
z Bílinyz Bíliny

Otázka pro... radního Michala Mleje

Zasedací síň na MěÚ
se bude renovovat

Rada města se na svém posled-
ním jednání shodla na zadání pro-
jektové dokumentace na renovaci 
obřadní síně. 

„Do konce února 2008 by měla 
být hotová projektová dokumenta-
ce na rekonstrukci obřadní síně. Od 
projektanta jsme dostali metodický 
postup před realizací, který obsa-
huje 8 bodů, se kterými rada měs-
ta souhlasila kromě jediného. Pro-
blematické je historické zábrad-
lí v horní části síně, kde je nenor-
mová výška. Rada a celkem po prá-
vu vnímá tuto část jako historickou 
a zasahovat by se do ní nemělo,“ 
uvedl vedoucí investičního odboru 
Ing. Jaroslav Bureš. 

Renovace se bude týkat přede-
vším výměny koberců, vyrovná-

schválila:
Pronájem části pozemkové par-

cely č. 1304/1 v k.ú. Bílina o vý-
měře cca 140 m2,  za účelem zříze-
ní zahrady. Nájemcem je pan J.V., 
bytem v Bílině

Pronájem části pozemkové par-
cely č. 1056/1 v k.ú. Bílina o vý-
měře cca 20 m2, za účelem zříze-
ní předzahrádky. Nájemcem je pan 
M.M., bytem v Bílině

Navýšení rozpočtu Domu dětí 
a mládeže o částku 100 000,- Kč na 
opravu tělocvičny DDM.  

Finanční dar z  rezervy pro ne-
sportovní organizace ve výši  
10 000,- Kč SCHOLA VIVA BI-
LINENSIS na fi nancování přípra-
vy festivalu pěveckých sborů a  pří-
pravu Adventního koncertu v Mě-
runicích dne 2. 12. 2007.    
neschválila:

Ustanovení místního akční-
ho týmu  (MAT) Bílina, jako po-
radního orgánu Rady města Bílina 
pro řešení sociální problematiky ve 
městě Bílina.
rozhodla:
O nejvýhodnějších nabídkách za-
kázek malého rozsahu dle směrni-
ce MěÚ č. 04/2007 na akce:
  «  HNsP – výměna oken na 

lůžkovém oddělení», je  na-
bídka fi rmy Idealfenster a.s. 
Bílina. 

  «  Ostraha areálu Lázně Kysel-
ka v Bílině», je  nabídka fi r-

my Imrich Záhorčík – hlída-
cí agentura DAGO Marian-
ské Radčice. 

 «  Oprava chodníku po pokládce 
nízkého napětí (NN), ul. Bo-
řeňská, Kmochova, Nerudo-
va, Fűgnerova a Bezejmen-
ná», je  nabídka fi rmy Žejdlík 
Josef Bílina. 

  «  Oprava chodníku po poklád-
ce NN a vybudování nového 
chodníku, ul. Pražská – pravá 
strana v Bílině», je  nabídka 
fi rmy Žejdlík Bílina. 

  «  Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – II. etapa - osaze-
ní stožárů, stož. výzbrojí, vý-
ložníků, svítidel a rozvod-
nic včetně výchozí revize» je  
nabídka fi rmy Stanislav Tej-
ček – Elektroservis Bílina. 

zamítla:
Žádost Atletického klubu Bílina, 

romského zájmového fotbalové-
ho kroužku a Fotbalové školy Bí-
lina o snížení nájemného na část-
ku 100,- Kč/hod., za pronájem Ze-
lené haly.  

Žádost ředitelky ZŠ Lidická 
o ponechání uspořených fi nančních 
prostředků, vzniklých přesunem 
žáků z budovy Vrchlická.  
projednala a doporučila
ZM ke schválení: 

Poskytnutí fi nančního příspěvku 
Českému zahrádkářskému svazu, 
ZO 4, Bílina na vybudování přípoj-

ky el. energie a rozvod k chatkám 
v celkové výši 50 000,- Kč.  
vzala na vědomí:

Dopis paní Marie Vrculové – Po-
hřební ústav Marie Teplice ve věci 
provozování pohřebních služeb,  
užívání  a rekonstrukce staré obřad-
ní síně v Bílině. 

Informaci ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o hos-
podaření na skládce Chotovenka – 
pískovna, za leden – říjen 2007. 

Zápis z komise pro školství, kul-
turu a sport ze dne 22. 10. 2007.

Informaci tajemníka Městského 
úřadu o uhrazených platbách odbo-
rem dopravy, nemovitostí a inves-
tic, životního prostředí a odborem 
pro správní a vnitřní věci, za  III. 
čtvrtletí 2007.  

Informaci místostarosty měs-
ta o věnování fi nančního daru od 
společnosti Elektrowin ve výši 
20 000,- Kč, jako příspěvek na ob-
last nakládání s odpady. Tuto část-
ku získalo město za nejvíce odebra-
ných vysloužilých elektrospotřebi-
čů v rámci akce v Ústeckém kraji 
pořádané dne 11.9.2007 v Bílině.
 Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 

Bílina nebo v sekretariátu staros-
ty města  a dále

i na webových stránkách města
(www.bilina.cz )

Rada města na své 24. schůzi
konané dne 21.11. 2007 mimo jiné:

Na posledním 
jednání zastupi-
telstva se otevře-
la diskuse mezi 
zastupiteli o již 
schválené vyhláš-
ce č. 3/2007, kte-

rá s platností od 1.1.2008 zaka-
zuje na většině území města pro-
vozování výherních hracích pří-
strojů. Při jednání zastupitelstva 
padly návrhy, aby byl zákaz zru-
šen či odložen o jeden rok. Jaký 
je Váš názor?

„Se zrušením této vyhlášky ne-
souhlasím a na následujícím zastu-
pitelstvu budu samozřejmě hlasovat 
tak, aby byla její platnost zachová-
na s účinností od 1.1.2008. Nemohu 
jednat jinak, neboť zákaz automa-
tů na území města jsme měli ve svém 
volebním programu a opačné jedná-
ní by znamenalo podraz. Pokud by 
na následujícím zastupitelstvu došlo 
k tomu, že se vyhláška zruší či od-
loží, nedokázal bych si pak vysvětlit 

jednání určitých zastupitelů, kteří by 
dokázali během krátké doby měnit 
takto výrazně své názory a postoje 
k automatům. Bylo by to přinejmen-
ším podivné, neboť by zde mohly na-
stat oprávněné pochybnosti o zko-
rumpovanosti, klientelismu, lobbin-
gu atd. Rád bych připomenul, že vy-
hláška zakazující provozování au-
tomatů na většině území města byla 
schválena téměř jednohlasně bez ja-
kýchkoliv připomínek. 

Odpůrci, ale i příznivci automatů 
musí uznat, že tyto přístroje byl spo-
lečnosti „sám čert dlužen“. Gam-
blerství mělo a stále má na svědomí 
rozvrácená manželství, rodinné kri-
ze, předluženost, vraždy, sebevraž-
dy a různé vykrádačky, které jsou 
navíc  podporovány provozem růz-
ných zastaváren. Ovšem nejvíce mi 
vadí, že nejčetnější skupinou klientů 
heren zůstávají naši sociálně slab-
ší, kteří namísto toho, aby své dávky 
(dávky od nás všech ostatních) vy-
užili ke zlepšení své životní situa-

ce, prohrávají je v automatech. Na 
druhou stranu jsem si vědom újmy 
provozovatelů těchto zařízení. Mno-
zí investovali do svých podniků ne-
malé fi nanční prostředky. Je potře-
ba, aby město jim bylo nápomoc-
no s jejich přeorientováním se na 
jiný druh podnikání – společnos-
ti prospěšnější, aby tak svým posto-
jem alespoň částečně vykompenzo-
valo újmy.

Nastává situace, kdy stojí proti 
sobě dva pohledy na jednu proble-
matiku. Na jedné straně je to sou-
cit s gamblery, kteří v mnoha přípa-
dech nejsou schopni donést svou vý-
platu svým rodinám a snaha zame-
zovat v Bílině kriminalitě, na druhé 
straně je to soucit s provozovate-
li heren a pocit znemožňování svo-
bodného podnikání. Stejně asi jako 
všichni zastupitelé bych i já rád vy-
šel vstříc oběma skupinám, v tomto 
případě to ale není možné. Upřed-
nostňuji potírání závislostí a krimi-
nality.“

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
PO 13.30 – 15.30 hodin
ST 15.30 – 16.45 hodin
NE 13.00 – 14.15 hodin

KRYTÝ BAZÉN
PO 13.00 – 20.00 hodin
ÚT 12.00 – 20.00 hodin
ST 10.00 – 20.00 hodin
ČT 10.00 – 20.00 hodin
PÁ  13.00 – 20.00 hodin
SO 10.00 - 20.00 hodin
NE 10.00 – 20.00 hodin
Jednou za 14 dní vždy ve 

středu od 13.00 – 14. 00 ho-
din pronájem bazénu. Jedná 
se o tyto dny: 28. listopadu 

2007, 12. a 26. prosince 2007.

SAUNA
PO 13.00 – 20.00 muži
ÚT 13.00 – 20.00 ženy
ST 13.00 – 20.00 společná
ČT 13.00 – 20.00 ženy
PÁ 11.00 – 20.00 muži
SO a NE  zavřeno

Důležitá telefonní čísla:
HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA  155
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
BÍLINA 417 823 745
POLICIE ČR   158
POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161
MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA
417 810 999
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ní podlah, audioinstalace, vnitřního 
interiéru a celkově stávajícího se-
cesního charakteru místnosti.

Město chce zlepšit
pohřební služby

Město bude vyhlašovat výběro-
vé řízení na provozovatele místního 
hřbitova. V současné době hřbitov 
provozuje  jedna místní pohřební 
služba. Z jakého důvodu chce měs-
to změnit provozovatele hřbitova, 
vysvětlil Ing. Bureš.

„Změnit provozovatele asi není 
ten správný výraz, ale rada měs-
ta by chtěla zlepšit pohřební služ-
by. Město má stále jednu smlouvu 
s jedním provozovatelem a služby 
tzv. stagnují. Je to spíš snaha o cel-
kovou inovaci pohřebních služeb 
a místního hřbitova.“

I. etapa revitalizace
dokončena

Obnova Teplického sídliště přes-
něji I. etapa je u svého konce. Oby-
vatelé sídliště se dočkali nových 
chodníků, veřejného osvětlení a vý-
sadby nových stromů. Právě nově 
vysázené stromky nesli někteří 
obyvatelé s nelibostí kvůli přílišné-
mu stínění bytů. V některých mís-
tech se upustilo od původního pro-
jektu a stromky byly vysázeny na 
jiné místo. Zpoždění má pouze vý-
stavba dětského hřiště, ale to podle 
investičního odboru není problém. 
„Dětské hřiště se může dosadit 
prakticky kdykoli,“ doplnil Ing. Ja-
roslav Bureš.

V přípravách je druhá a třetí eta-
pa Teplického sídliště a zpracová-
vá se také revitalizace v sídlišti  Za 
Chlumem.

Ústecký kraj – V soutěži tří měst 
Ústeckého kraje ve sběru vyslouži-
lých elektrospotřebičů, která proběh-
la v září, a kterou v rámci své celo-
republikové informační akce vyhlásil 
kolektivní systém Elektrowin, zvítě-
zila Bílina – nejmenší z měst, kde se 
akce konala. 

Do kontejneru přistaveného na 
náměstí občané během dne nanosili 
660 kg vysloužilých elektrozařízení, 
což představuje 0,04 kg na jednoho 

obyvatele. Malé domácí spotřebiče 
nosily zejména děti bílinských škol, 
které akci navštívily. 

Zaslouženou odměnu 20 000 Kč 
předal v pondělí místostarostovi měs-
ta Bíliny Romanu Šebkovi  generál-
ní ředitel společnosti Elektrowin Ro-
man Tvrzník. 

„Odměnu využijeme na zvýšení in-
formovanosti obyvatel o zpětném od-
běru a zaměříme se zejména na škol-
ní mládež,“ prozrazuje místostarosta. 

„I já oceňuji, že se v Bílině za-
pojili do akce zejména školáci,“ 
říká Roman Tvrzník. „Ač se to 
nezdá, v mnoha rodinách jsou to 
právě děti, které pozitivně ovliv-
ňují rodiče při rozhodování, jak 
si správně počínat s nefunkčním 
elektrospotřebičem,“ dodává. 

Akci uspořádal Elektrowin dru-
hý zářijový týden ve třech městech 
Ústeckého kraje – Teplicích, Bíli-
ně a Mostu. Celkem občané v rám-
ci akce shromáždili 1,92 tuny vy-
sloužilých elektrozařízení.

Elektrowin, a. s., byl založen 25. 
května 2005 jako provozovatel ko-
lektivního systému, zajišťujícího 
oddělený sběr, zpětný odběr, zpra-
cování, využití a odstranění elek-
trozařízení a elektroodpadu. Za-
měřuje se na velké a malé elektro-
spotřebiče a elektrické a elektro-
nické nástroje. Společnost je kon-
cipována jako nezisková, jejími 
akcionáři jsou přední výrobci vel-
kých a malých domácích spotřebi-
čů. Prostřednictvím 450 sběrných 
dvorů ve 380 městech, téměř 1244 
provozoven posledních prodej-
ců a mobilních svozů zajištěných 
ve více než 2600 obcích smluvně 
pokrývá přes 80 % obyvatel České 
republiky.

Dvacetitisícový bonus
převzal místostarosta Bíliny

Bílina má důvod k oslavě

Místostarosta Roman Šebek  převzal odměnu od generálního ředitele 
společnosti Elektrowin Romana Tvrzníka. Foto:V. Weber

Starostka Božena Zemanová 
vítala v měsíci říjnu nové občán-
ky nejen z Hrobčic, ale i ostatních 
spádových obcí. 

Kulturní program zajistily děti 
z MŠ v Hrobčicích. Pro děti byly 
připravené drobné dárky v podobě 
hraček a pro maminky kytička. 

Obec přivítala do života tyto 
děti: Sachlová Tereza, Takacs 
Martin, Zimmermannová Deni-
sa, Mrázová Lucie, Cibulová Len-
ka, Dragounová Kristýna, Vomas-
ta Vít, Šedivý Tomáš, Procházko-
vá Anna, Tietzeová Tereza, Lehká 
Adéla, Vachalec Jan a Daňkovská 
Marcela.

„Vítání občánků pořádáme tak 
jednou za rok buď v říjnu nebo lis-
topadu. Jako malá obec se snaží-
me tuto tradici udržeta jsme rádi, 
že o slavnostní vítání občánků je 
stále zájem,“ řekla starostka Bože-
na Zemanová.

A nejen v Hrobčicích zachová-
vají tradice, ale také v Měrunicích. 
Tam nechodí rodiče na Obecní 
úřad, ale vedení města příjde po-

blahopřát s dárkem přímo do ro-
diny.

„Tento rok jsme byli vítat nové  
občánky třikrát, takže na tak malý 
počet obyvatel neděláme velké ofi -
ciální vítání, ale chodíme osobně 
přát. Stejně tak chodíme poblaho-
přát i jubilantům a to je tak 15 lidí 
ročně,“ dodala starostka Měrunic 
Bc. Jitka Nová. (lal)

V Hrobčicích vítali nové občánky

Foto: Š. Šťastná

Nový chodník v ul. M. Švabinského
 Foto:V. Weber
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Obec Měrunice
se dotací nebojí

Nejen města, ale i obce se začínají 
hlásit o fi nancování investičních akcí 
z dotačních titulů. Například obec 
Měrunice začala s rekonstrukcí „ha-
sičárny“. Dotaci by obec měla získat 
z ministerstva pro místní rozvoj.

„Chtěli bychom zřídit kulturně in-
formační centrum. Povedlo se nám 
získat dotaci ze státního fondu roz-
voje bydlení na malometrážní byty. 
Jedná se o tři bytové jednotky. Z pro-
gramu rozvoje venkova budeme žá-
dat dotace na Územní plán a počítá-
me, že výzva by měla být vyhlášena 
již v příštím roce,“ sdělila starostka 
Měrunic Bc. Jitka Nová.

Zastupitelstvo Měrunic schváli-
lo fi nanční dotaci na záměr obnovu 
komunikací, kde je zahrnuto i veřej-
né osvětlení, rozhlas a zeleň.Vedení 
obce by také chtělo získat dotaci na 
výstavbu kanalizace v Žichově.

„Kanalizaci v Měrunicích dokon-
čujeme. Hotová by měla být do kon-
ce příštího roku a potom bysme se 
chtěli pustit do kanalizace v Žicho-
vě. Dotace chceme získat z progra-
mu rozvoje venkova, protože jsme 
obec pod 500 obyvatel a spadáme 
právě pod tento program,“ dodala 
Bc. Nová.

V obci funguje výjezdní jednot-
ka dobrovolných hasičů a podle slov 
starostky Jitky Nové, probíhá jed-
nání s obcí Hrobčice. Pokud dojde 
k podepsání smlouvy, budou Mě-
runice poskytovat hasičské služby 
i okolním obcím, které spadají pod 
obec Hrobčice.

Nové služby v Bílině
Nejen centrum, ale i jednotli-

vá sídliště pokrýt službami, je zá-
jmem města Bíliny.  V polovině lis-
topadu se otevřel nový salón nejen 
pro ženy  Studio VISAGE na síd-
lišti Pražská II v Jižní ulici.  Nabí-
zí dámské, pánské a dětské kadeř-
nictví, nehtovou modeláž a mani-
kuru a turbo solárium. Otevřeno je 
od 10 hodin a pouze na nehtovou 
modeláž je nutná objednávka. 

Měrunice – U příležitosti svátku 
sv. Martina se konala v Měruni-
cích posvícenská slavnost v rekon-
struovaném kostele sv. Stanislava. 
Mši sloužil lounský děkan P. Wer-
ner Horák a zpíval Dívčí chrámo-
vý sbor z Loun.
„Posvícenské slavnosti slavíme 
tento den, protože kostel byl kdy-
si na sv. Martina vysvěcen. Nej-

dříve jsme spadali pod libčevskou 
farnost, ale po rekonstrukci koste-
la si nás vzal pod patronát lounský 
děkan. Mše byla věnována zemře-
lým a jako poděkování za opravu 
kostela,“ uvedla starostka Měrunic 
Bc. Jitka Nová.
Kostel v Měrunicích se opravo-
val od r. 2004. Rekonstrukce pro-
šla dvěma etapami. V té první se 

opravovala věž, zvon, hodiny, vit-
rážová okna a střecha. V r. 2006 
prošel kostel druhou etapou, která 
obnášela opravu fasády, zbylá vit-
rážová okna a venkovní úpravy.
„Rekonstrukce nás stála i s dota-
cemi cca 3 mil. z toho 1 801 000,- 
Kč byly dotace a 1 180 000,- Kč 
spolufi nancování obce,“ dodala 
starostka. (lal)

Svaté mše v měrunickém kostele
se zúčastnilo kolem 60 lidí

Před rekonstrukcí a po rekonstrukci.

Baráčníci se sešli
na 70. valném shromáždění

Baráčníci zaplnili 24. 11. 2007 
rychtu na teplickém předměstí, kde 
sídlí. Konalo se 70. volné zasedání, 
pro nás slavnostní. Svojí návštěvou 
nás poctili zástupci našeho města ta-
jemník Ladislav Kvěch a radní Mi-
chal Mlej. Svoji návštěvou nás také 

mile překvapil pan Kňourek, staros-
ta města Duchcova. Jak říkají naše 
tradice, vítáme naše hsty chlebem 
a solí. Poté zahájí rychtář zasedá-
ní. Na programu byly zprávy a vol-
by nových činovníků. Po přestáv-
ce byla kulturní vložka. Následova-

la zdravice hostů. Volné chvíle vypl-
nil pan Redlich se svojí kytarou. Dě-
kujeme těm, kteří se zúčastnili a rádi 
bychom uvítali nové tváře.

Za obec baráčníků
Ponocný Vladislav Heřmánek
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Bílinská Optika
získala cenu

Ve čtvrtek 22.11. předal hejtman 
Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc v bu-
dově Krajského úřadu ocenění fi r-
mě Oční optika – Marta Novotná 
cenu „Spokojený zákazník Ústec-
kého kraje“, kterou uděluje Sdruže-
ní českých spotřebitelů. Letos bylo 
vybráno třináct fi rem, optika paní 

Novotné byla oceněna za kvalit-
ní služby, vysokou odbornost a pří-
jemnou kulturu prostředí a to v pro-
vozovně v Bílině i v Teplicích.

Text a foto: M. Novotný
 

INZERCE 018/BZ

AŽ 5000 KČ
MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE!
Nechte vydělávat své auto, 
dům či plot. Udělejte z nich 

reklamní plochy. 
Volejte kdykoliv 

411 411 455

MODRÉ SPOŘENÍ
S PŘÍCHUTÍ ZISKU

Založte si stavební spoření a hned získejte
jako dárek moderní čajový servis.*

NAVÍC: do konce roku můžete získat prémii 500 Kč!

Státní podpora až 3 000 Kč ročně
Úrok z vkladu 2 % ročně

Martin Tuček, Litoměřická 226, 418 01 Bílina

tel.: 608 981 306
e-mail: martin.tucek@mpss.cz

www.modrapyramida.cz

*Akce platí do vyčerpání zásob. Detailní podmínky na internetu

INZERCE

Podzimní Master aerobic přinesl změnyPodzimní Master aerobic přinesl změny
Ve čtvrtek 22.11.07 se v DDM 

konal již tradiční Master aerobic. 
Soutěže se zúčastnilo 52 dívek 
a dva chlapci. Děti přišli podpořit 
rodiče a kamarádi, a tak naše nová 
tělocvična praskala ve švech. Sou-
těž byla rozdělena do čtyř katego-
rií z nichž prvních šest bylo oce-
něno. Novinkou byla kategorie za-
čátečníci, kde se oddělily děti, kte-
ré věkem patřily do jiné kategorie. 
Tyto děti aerobic cvičí  od září le-
tošního roku a tak soupeřily pou-
ze mezi s sebou. Děti cvičily pod-
le pokynů cvičitelek, Věry Ryjáč-
kové a Petry Rosenkranzové a po-
rota hodnotila celkový výraz, za-
chycení předvedené choreografi e, 
provedení cviků, fl exibilitu a sílu.  
Ačkoliv se jednalo o soutěž domá-
cí, všechny soutěžící cvičily jak 

nejlépe dovedly. Nálada byla vý-
borná. Přestávky  vyplnily děti z  
kroužku Cik – Cak, které děti uči-
ly nové taneční sestavy. Mně jako 
organizátorce a cvičitelce se tato 
soutěž velmi líbila i když musím 
uznat, že nejstarší kategorie měla 
o 50% větší fyzičku než já, jejich 
16 pánských kliků na konci sesta-
vy vyrazily dech i v mužských řa-
dách.
Členové poroty: Klára Palečko-
vá, Vojta Lasík,Nikola Samohý-
lová, Petra Rosenkranzová a Věra 
Ryjáčková.

Věra Ryjáčková, Studio Sport

3. kat. – 8 – 10 let, 1. Barbora Zdvíhalová, 2. Zichaela Sedlmaierová,
3. Klára Kabourková, 4. Barbora Čiháková, 5. Jana Váňová,
6. Veronika Koblihová. Foto:  R. Sedlmaier

2. kat. začátečníci
1. Nikola Padevětová
2. Petra Sojčíková
3. Kristýna Štorková
4. Michaela Štrálová
5. Denisa Vránová
6. Jana Mullerová

4.kat. – 11 – 14 let
1. Kateřina Chalupná
2. Michaela Ryjáčková
3. Michaela Bendová
4. Pavlína Ryjáčková
5. Kateřina Bendová
6. Lucie Adamcová

1. kat. – 5 – 7 let, 1. Terezka Roučková, 2. Danielka Řezníčková,
3. Eliška Čiháková, 4. Martinka Rokosová, 5. Barborka Procházková,
6. Natálka Svobodová Foto:  R. Sedlmaier

K. Chalupná s M. Ryjáčkovou
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„No přece v pivovaru!,“ tak 
odpoví každé české dítě. A proto 
jsme se v sobotu 10.11. 2007 vy-
pravili do toho nejznámějšího – do 
Plzně.

Zpočátku jsme byli trochu roz-
mrzelí, neboť komu by se chtělo 
vstávat  v 7 hodin a ještě do stu-
dených  sněhových vloček. Nála-
da byla dobrá, ale jen do okamži-
ku, než se porouchal jeden z auto-
busů a my jsme absolvovali nuce-
nou, mrazivou přestávku. Po ní už 
vše proběhlo bez problémů.

Do pivovaru jsme vjeli hlavní 
branou a už na nás čekal příjem-
ný pan průvodce. Na úvod jsme 
shlédli fi lm o slávě značky PILS-
NER URQUELL, a poté jsme se 
vypravili přímo do výrobního pro-
cesu. Navštívili jsme plnírnu lah-
ví a plechovek ( za 1 sekundu na-
plní 16 lahví), plně modernizova-
nou varnu ( ovládají ji jen 3 za-
městnanci z velína ) a sklepní pro-
story s tradičně kvašeným pivem 
v obrovských sudech. Abychom 
se moc neunavili, tak nás po areálu 
provázel fi remní autobus. Nyní už 
tedy víme, že na výrobu piva po-
třebujeme: žatecký chmel, morav-
ský ječmen a kvalitní vodu.

K dokreslení dobové atmosféry 
nám ještě pomohla návštěva Pivo-

varského muzea. Zde jsme prošli 
expozicí o výrobě piva od nejstar-
ších dob, o způsobech jeho rozvá-
žení, ale i konzumace. Připomenu-
li jsme si i některá zapomenutá ře-
mesla – SPILEČNICTVÍ, ŠEN-
KÝŘSTVÍ, BEČVÁŘSTVÍ,… 
Na závěr jsme obdrželi  VÝ-
UČNÍ LIST PIVOVARSKÉHO 
UČNĚ 1. STUPNĚ .

Přes všechny překážky  se nám 
exkurze vydařila,  i když byli ně-
kteří zklamáni plně automatizova-
nou výrobou piva. Nedá se nic dě-
lat: „Pokrok nezastavíš!“  
 Mgr.Ivana Kulinová

 Základní škola Za Chlumem

Komenského 37/14, Bílina  608 162 320
A5_pobocky.indd   13 14.11.2007   11:06:45

INZERCE

Kde se pivo vaří?
aneb výlet žáků ZŠ Za Chlumem do Plzeňského pivovaru

Blahopřejeme
Dne 22.11. 2007 oslavila paní

Hana Pulchartová
z Bíliny životní jubileum.

Oslavenkyni popřál v místě bydliště p. mís-
tostarosta R. Šebek a pracovnice odboru škol-

ství a kultury, kde jí byly předány dary a květina.
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KINO HVĚZDA
• Středa 12. prosince od 18.00 h.
• Čtvrtek 13. prosince od 18.00 h.

ZBOUCHNUTÁ
USA. Komedie. Vstupné: 55,- Kč. 
Nevhodné do 15 let
• Sobota 15. prosince od 15. 00 h.

MIKEŠ O VÁNOCÍCH
Vstupné: 20,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO
• Pátek 7. prosince od 18. 00 h.

POTKAN 007
Norsko. Komedie. Vstupné: 60,- Kč
• Pátek 14. prosince od 18.00 h.

ZTRACENÝ POKLAD 
TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ
Dánsko. Dobrodružný.
Vstupné: 60,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Neděle 16. prosince od 17.00 h.

KONCERT
MARIE ROTTROVÉ

Nejen vánoční písně v podání 
české stár Marie Rottrové
Vstupné: 250,-Kč
• Pondělí 17. prosince od 17.30 h.
KAMPAK TO SPĚCHÁTE 

PASTÝŘOVÉ
Vystoupení žáků tanečního 
a hudebního oboru Základní 
umělecké školy v Bílině
•  Středa 19. prosince od 9.00 

a 10.30 h.
ZIMNÍ POHÁDKA

Hraná pohádka Divadla Matěje 
Kopeckého z Prahy. Školní před-
stavení pro MŠ, 1. stupeň ZŠ 
i veřejnost. Vstupné: 45,- Kč

KULTURNÍ DŮM
FONTÁNA

• Sobota 8. prosince od 20.00 h.
BLUESOVÉ VÁNOCE II.

2. ročník festivalu Bluesové 
vánoce 2007. Vstupné: 50,- Kč
• Sobota 15. prosince od 14. 00 h.

DĚTSKÁ VÁNOČNÍ 
MAŠKARNÍ SHOW

Předvánoční odpoledne plné 
soutěží, písniček a povídání pro 
děti a rodiče. Nejhezčí masky 
dětí budou oceněny. Vstupné: 
Děti – 40,- Kč, doprovod – 60,-
Kč (děti do 3let zdarma)

GALERIE POD VĚŽÍ
• Od 25. 11. 2007 do 11. 1. 
2008 se koná výstava s názvem

ABSTRAKCE (Z) NÁS
Obrazy a fotografi e L. Husáko-
vé a M. Doležalové
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Od 1. 12. 2007 do 25. 1. 2008 
se koná výstava s názvem

PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Historie perníkové formy, per-
níčky...

TIP KC KASKÁDA
V sobotu 8. prosince od 20. 00 

hodin pořádá KC Kaskáda v kul-
turním domě Fontána 2. ročník 
festivalu Bluesové Vánoce 2007. 

Představí se kapely Miku hartus 
Kadlečík (SR), St. Johny&Sou-
thern Two (České Budějovice), 
Petra Börnerová band feat. Benko 
Zsolt (CZ, SR, HUN), Blues No 
more & Hanka Dundrová (Most).

POZVÁNKA
DO DIGITÁLNÍHO KINA

V pátek 14. prosince uvede Di-
gitální kino v Městském divadle 
od 18. 00 hod. dobrodružný fi lm

ZTRACENÝ POKLAD 
TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ.

 Dobrodružný detektivní příběh 
odehrávající se na Dánském ostro-
vě Bornholm. Čtyři děti se zaple-

tou do záhady kolem kostelů, taj-
ného bratrstva, templářských rytí-
řů a legendárního pokladu. Každé 
prázdniny jezdí dvanáctiletá Katri-
ne a její dědeček na ostrov Born-
holm. Během let zde Katrine na-
šla dobrého přítele v knězi Johan-
nesovi a seznámila se také s měst-
ským klukem Mathiasem, s míst-
ním chlapcem Nisem a s jeho 
malou sestrou, osmiletou Fie. Le-
tošní rok se však od těch přede-
šlých liší. Nis se v jedné knize do-
četl, že kostely na Bornholmu ne-

byly postaveny jako obranné štíty, 
jak se vždy myslelo, ale že je po-
stavili templářští rytíři kolem roku 
1100. A pokud se člověk správně 
podívá, může ve spojení jejich pů-
dorysů odhalit mapu pokladu.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
V DIGITÁLNÍM KINĚ

Čtvrtek 27. prosince od 16.00 hodin. 
JEN POČKEJ 1.
Vstupné: 20,- Kč

Pátek 28. prosince od 16.00 hodin
KRKONOŠSKÉ
POHÁDKY 1.

Vstupné: 20,- Kč

Sobota 29. prosince od 16. 00 hodin
BOLEK A LOLEK

NA PRÁZDNINÁCH 1.
Vstupné: 20,- Kč 

 Zdroj Palace Cinemas 

KINO HVĚZDA UVÁDÍ

Ve středu 12. a čtvrtek 13. 
prosince od 18.00 hod. Ame-
rickou komedii

ZBOUCHNUTÁ. 
Alison Scott je krásná a chyt-

rá novopečená televizní repor-

térka. Ben je oplácaný a líný 
povaleč, jehož jedinou ambicí 
je pokračovat ve sladkém nic-
nedělání, jak jen to půjde. Ti 
dva se setkali v baru, společně 
se opili, vyspali a jen tak mi-
mochodem počali nového člo-
věka. Bez vědomí téhle důle-
žité informace se ráno jako ro-
zumní dospělí lidé zastydě-
li a rozloučili. Navždy. Pak se 
ale Alison udělalo špatně a Ben 
přijal telefonát, který jeho do-
savadní sladký život pořádně 
opepřil. Před budoucími rodiči 
se vynoří zcela zásadní otázka: 
Je jejich jediné pojítko - spo-
lečné dítě - natolik pevné, že je 
navzdory tomu, že jsou natolik 
odlišní a vůbec se neznají, udr-
ží pohromadě?

 Zdroj Palace Cinemas 

KC KASKÁDA INFORMUJE

ANKETA
KC Kaskáda vyhlašuje anketu 

„ZVOLTE SI
KAPELU 2008“
„Chtěli bychom tak rea-
govat na kritiku od pří-
znivců koncertů, kte-

ří nám vyčítají, že do Bí-
liny zveme nezajíma-

vé hudební kapely. Dá-
váme jim takto možnost 
zvolit si kapelu, kterou 
by v Bílině chtěli vidět,“ 

uvedl Petr Mácha
pověřený řízením

KC Kaskáda. 
 

Návrhy můžete zanechat 
v Infocentru na Mírovém 

náměstí
v obálce s názvem

„Kapela 2008“
nebo posílat na e-mail
macha@kckaskada.cz
do 31. prosince 2007.
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 Názory, připomínky, k zamyšlení...

Krásná pro dospělé
Merde! Rok v Paříži, téměř 

pravdivý záznam událostí, které se 
přihodily britskému novináři a spi-
sovateli Stephenu Clarkovi během 
roku, kdy začal žít a pracovat ve 
Francii. Autor knihu původně vy-
dal v nákladu 200 výtisků a chtěl 
ji prodávat přes svou webovou 
stránku nebo rozdávat přátelům. 
Po úspěšném čtení v kanadském 
knihkupectví v Paříži a oslavných 
recenzích v tisku, se kniha sta-
la bestsellerem a literární senzací. 
Vtipné a otevřené postřehy o ži-
votním stylu Pařížanů nejen po-
baví, ale určitě přispějí k objektiv-
nějšímu poznání často idealizova-
ného francouzského životního sty-
lu.Vydává nakl. Albatros Praha. 

Lovec draků,
strhující drama ze současného 

Afghánistánu si svou opravdovos-

tí získalo čtenáře ve čtyřiceti ze-
mích světa a kniha už vyšla v mi-
liónových nákladech. Autor knihy 
Khaled Hosseini vypráví příběh 
inspirovaný vlastními vzpomínka-
mi bez sentimentu a přikrašlování. 
Jeho hlavní hrdina Amir prochází 
od dětství z Afghánistánu zmíta-
ném válečnými konfl ikty složitým 
vývojem. Po emigraci do Ameriky 

hledá nový smysl života a pozdě-
ji i profesní uplatnění v lékařství. 
Filmová podoba tohoto výjimeč-
ného románu přijde do naší dis-
tribuce na jaře 2008. Vydává nakl. 
Rozmluvy Praha.

Naučná pro dospělé 
Wellness, od vnějšího pohy-

bu k vnitřnímu klidu, tak nazva-

la Hana Cathala svou knihu, která 
je určena všem zájemcům o zdra-
vý životní styl. Zajímavé odpově-
di na otázky, jak pomoci druhým, 
aby se cítili lépe, naleznou v knize 
nejen specialisté na lázeňství, ale 
i instruktoři a manažeři wellness, 
fi tness a relaxačních center  a také 
studenti tělesné výchovy a lázeň-
ství. Vydává nakl. Grada Publis-
hing Praha.

Utajené projekty Škoda,
nevšední příběh konstruktéra Ol-
dřicha Meduny (1902-1996), kte-
rý působil od r. 1927 v koncernu 
Škoda jako konstruktér užitných 
i vojenských vozidel, se čte jedním 
dechem. Autor knihy Jan Králík 
sepsal autentické vyprávění muže, 
který se zásadním způsobem podí-
lel na vývoji naší nejznámější au-
tomobilové značky a o kterém se 
toho tak málo ví. Ojedinělý doku-
ment, ve kterém jsou čtenářům od-
haleny skutečnosti z historie Ško-
dovky, které nenajdeme v žádném 
archivu, je určen nejen milovní-
kům automobilismu, ale všem kte-
ré zajímají neobvyklé životní osu-
dy. Vydává nakl. Grada Publishing 
Praha.

Pro mládež
Příběh o Zoufálkovi, knížka 

americké autorky Kate DiCamil-
lo, držitelky řady ocenění za dět-
skou knihu, je určena dětem s vel-
kou fantazií, které rády čtou kni-
hy z tajuplného prostředí. Osu-
dy malého myšáka s velkýma uši-
ma a velkým srdcem, který miluje 
hudbu  i dalších postaviček se pro-
plétají v napínavém ději v prostře-
dí zámeckého podhradí, ale také 
v nádheře hradních komnat. Vydá-
vá nakl. Albatros Praha.

Tajemná loď, také tato knížka 
z nakladatelství Albatros jer urče-
na dětem, které mají velkou před-

stavivost. Autorka knihy Mary 
Higgins Clarková je oblíbenou 
a úspěšnou spisovatelkou napína-
vých románů pro dospělé a v této 
své první dětské knize nezapře 
svůj vypravěčský talent a smy-
sl pro dobrodružství. Výprava 
do světa úžasných dobrodružství 
se stává téměř skutečností díky 
nádherným ilustracím Wondella 
Minora. Kniha krásná nejen ob-
sahem, ale i výpravným vydáním 
s celoplošnými ilustracemi, určitě 
děti zaujme a přinese jim nezapo-
menutelný čtenářský zážitek.

Krásné zážitky nad knihami, 
pohodové Vánoce a do Nového 
roku hodně zdraví přeje za celý 
kolektiv knihovny všem čtenářům 
M.Šímová.

Knižní novinky na měsíc prosinec 2007 Vánoce
za dveřmi

ADVENT - Je to radostné oče-
kávání a těšení - věřící se těší na 
příchod Spasitele, ostatní na nej-
příjemnější svátky v roce. Křes-
ťané doporučují pro adventní 
týdny mírný půst, protože stříd-
most v jídle bystří rozjímání.
Adventní doba trvá čtyři nedě-
le před slavností Narození Páně 
(25.12.). Od první neděle ad-
ventní do 16. prosince je pozor-
nost upřena na příchod Krista. 
Druhou částí je poslední advent-
ní týden - 17. až 24. prosince - 
a je zaměřena ke slavnosti Na-
rození Páně.
ADVENTNÍ VĚNEC - Svíčky 
na něm si zapalují i nevěřící. Po-
stupné rozžíhání svící symboli-
zuje, že příchod Krista do živo-
ta znamená přemožení temnoty 
a nárůst světla, pokoje a rado-
sti. Zelené větve provoní dům, 
znamenají život uprostřed odpo-
čívající přírody, kruh vyjadřu-
je společenství a plameny svět-
lo, které osvěcuje každého člo-
věka. Svíce jsou čtyři jako čtyři 
adventní neděle.
SVATÝ ONDŘEJ - 30.11. - byl 
to den věštění, např. na Slez-
sku lily v tento den dívky olovo. 
Ze tvaru, ve kterém olovo ztuh-
lo, se usuzovalo na to, jaký je-
jich příští manžel bude. Jinde 
hledaly dívky podobu ženicha 
ve vysekané díře v ledu. Dnes 
se věštění spíše spojuje se Štěd-
rým dnem.
BARBORKA - 4.12- dívky, 
které se chtěly vdát, dávaly do 
vázy napučenou třešňovou vět-
vičku a čekaly do Vánoc, když 
rozkvetla, mohly se do roka 
vdát. Větvička se musí trhat 
po setmění, dát na teplé mís-
to a každý den zalévat mírným 
prsknutím.
MIKULAŠ - 5.12. - chodí mas-
ky čerta, anděla a Mikuláše 
a rozdávají dětem dárky - větši-
nou pamlsky.
LUCIE - 13.12. - tento den ob-
chází tajemné bílé postavy, kte-
rým se říká Lucky. Před změnou 
juliánského kalendáře na grego-
riánský totiž chodily až 23.12., 
kdy už mohly jednak trochu upít 
noci, jednak plnit své poslání, 
totiž trestat nepořádek v domác-
nosti. V den svaté Lucie musely 
být domy jako ze škatulky, jinak 
se prý dotyčná neznala. Dnes 
chodí Lucky trochu brzo - větši-
na domácností má předvánoční 
úklid teprve před sebou. 

Odpověď na dopis paní Hava-
řové, bytem Bílina Za Chlumem, 
která si stěžovala na úroveň ně-
kterých obchodů v Bílině a zají-
malo ji co bude s budovou býva-
lého Meinlu Za Chlumem.

Vážená paní,
prodejny, na které směřujete Vaši 
stížnost jsou v soukromém vlast-
nictví a město nemá tedy na pro-
dejny žádný vliv. To samé platí 
i o budově, kde dříve sídlil Meinl.

Pokud jsou Vaše stížnos-
ti oprávněné můžete kontakto-
vat Krajskou hygienickou sta-
nici v Ústí nad Labem. Tel. 
477 755 110, email – info@khsus-
ti.cz, www.khsusti.cz.         

 (red)

Chybějící nádobí
Při pořádání Dne seniorů v kul-

turním domě Kaskáda jsme byli 
velmi zklamáni obsluhou. Na dru-
žební návštěvu do Bíliny přijel 

Klub seniorů ze Žernosek i s paní 
starostkou. Bohužel musím kon-
statovat, že jinak na perfektně 
uspořádaném Dnu seniorů byla 
jedna kaňka. Obsluhujícímu per-
sonálu chybělo nádobí a tak např. 
na kávu se muselo dost dlouho 
čekat a nestalo se tak poprvé.

Zajímalo by mě, jestli KC Kas-
káda provede nápravu a nádobí 
dokoupí.
 H. Mrázková, Klub seniorů

Pokračování na str. 10
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Hrníčky netřeba doplňovat, je 
jich tam dost. Situace vznikla tak, 
že hodně důchodců si na začátku 
programu dalo kávu, jak to už tak 
bývá, a najednou přišla paní Fi-
alová a chtěla najednou 30 kafí. 
Tak to už byl problém, protože 
hrnky scházely a senioři museli 
na kávu čekat.

Ve Fontáně pořádáme plesy, 
kde je podstatně více lidí a sklo 
i porcelán vždy stačí. 

 Petr Mácha, KC Kaskáda

Opět se naplnil dávný Ci-
ceronův povzdech „o tempo-
ra o mores“. Ano, špatný mrav 
panuje v Bílině, ba v samém je-
jím tlukoucím demokratickém 
srdci, v zastupitelstvu obce. 
Jak jsem došel k takovémuto 
přesvědčení, jenž mě přived-
lo až k pocitu práva sdělit toto 
svědectví? 

Velmi jednoduše. 1.listopadu 
2007 jsem přihlížel jednání na-
šich volených zástupců na jejich 
listopadovém veřejném zasedá-
ní. V tom však jistojistě není nic 
jakkoli podivné. Vše probíhalo 
jaksi comme il faut, avšak pouze 
do té doby než se přihlásil o slo-
vo pan zastupitel Prchal, aby re-
agoval na právě projednávaný 
bod, kterým byla již schválená 
vyhláška č. 3/2007 o umisťová-
ní a době provozu výherních hra-
cích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina a její případné roz-
šíření, jímž by byl zakázán pro-
voz těchto, slovy jednoho z di-
sidentů:„PROHERNÍCH HRA-
CÍCH PŘÍSTROJŮ“, i v dalších, 
ve vyhlášce dříve z tohoto hledis-
ka do jisté míry pozapomenutých 
částech našeho města, především 
pak za účelem zabránění možné-
mu budoucímu vzniku hráčských 
center či jakýchsi ghett v těchto 
částech. Pan Prchal sdělil všem 
přítomným, že po řadě námitek  
ze strany majitelů či provozova-
telů různých podniků anebo pří-
mo heren s proherními automa-
ty a záhadným vlastním průzku-
mem (možná šlo pouze o řečnic-
ký obrat) dospěl během následné 
sebereflexe k takřka myšlenko-
vému a mravnímu veletoči, kdy 
nyní jest propagátorem myšlen-
ky nechat oné provozovatele ješ-
tě alespoň trochu vydělat, potaž-
mo tedy hráče, některé již silně 
postižené gamblingem, na což 
bezesporu nejvíce doplácejí je-
jich rodiny, nechat ještě alespoň 
trochu prohrát, aby vlastně byli 
jim prostřednictvím jakési etic-
ké shody, k níž se během disku-

ze přihlásil i pan starosta, odvo-
lávaje se na proinvestované pení-
ze majitelů a provozovatelů těch-
to podniků, navráceny vstupní 
investice, kteréžto do realizace 
vložili. 

Pak vystoupil zástupce jis-
té společnosti provozující jed-
nu z heren a vylíčil, jak krásné 
prostředí k posezení jejich zaří-
zení skýtá, též nezapomněl po-
dotknouti, že jejich podnik na 
rozdíl od těch druhých je lep-
ší, čistší, no on má asi všechny 
možné přednosti, tedy až na jed-
nu…..je postaven na lidské chti-
vosti a profituje ze smůly. Tako-
vý podnik vykáže zisk pouze za 
předpokladu, že zákazník zazna-
mená ztrátu, avšak ztrátu žádnou 
službou či jiným pozitivem vy-
koupenou, pokud tedy nebere-
me jako formu kulturního vyži-
tí sledovat rotující blikající válce 
anebo stále dokola běžící kulič-
ku. To je to co asi řada námi zvo-
lených zástupců nechápe, či snad 
hůře má nějaký důvod nechápat. 
Existuje mnoho zemí na celém 
světě, někdy mnohem ekono-
micky vyspělejších a s nepoměr-
ně delší tradicí demokracie než-
li má Česká republika, které již 
dávno poznali sociální a posléze 
i etická rizika státem benevolent-
ně tolerovaného hazardu. U nás 
však vše jde mnohem pomale-
ji. Investice a peníze v myšle-
ní mnohých, jak jsem poznal na 
zastupitelstvu onoho 1.11.2007, 
volené reprezentanty občanů ne-
vyjímaje, mají stále větší váhu 
a je stále větší nutnost je ochra-
ňovati než „prachobyčejný“ osud 
obyčejných lidí a jejich rodin. 

Pokud výše zmíněná vyhláš-
ka bude zrušena, nějakým způ-
sobem odložena či bude mož-
no ji, jak v naší zemi dobře umí-
me, obejít, pak prohlašuji: „To 
není deformace morálky osoby 
veřejně činné, to je její destruk-
ce“. Závěrem proto vyzývám vo-
lené zastupitele města, jež chtějí 
dát přednost byznysu před veřej-
ně prospěšnou politikou či z po-
litiky přímo udělat byznys, nechť 
prosím odejdou dělat byznys, 
tam kde se to sluší a patří, tedy 
do podnikatelské sféry. 

 Jiří Plas

Reakce na článek o sázení 
stromů na Teplickém
předměstí

Ve Vašem článku na téma 
"stromy na Teplickém předměs-

tí" jsem se dozvěděla, že byla 
svolaná schůze na toto téma. Je 
ovšem zajímavé, že jako jed-
na z obyvetel zmíněného sídliš-
tě jsem se o svolané schůzy do-
zvěděla až z Vašeho článku, kte-
rý byl uveřejněm po zmíněné 
události. Nikde po celém sídlišti 
nebylo vyvěšeno, že by měla být 
schůze a ani o tom, že by nám 
těsně před dům měli dávat stro-
my. Také jsem nespozorovala, že 
by tuto skutečnost rozhlašovali 
odpoledne v našem nesrozumi-
telném rozhlase.

Druhá věc. Píšete zde také, že 
stromy vysoké pouze 8 metrů ne-
budou stínit. Je to sice pravda, 
ale nebudou stínit pouze v po-
sledních patrech. V ostatních pa-
trech stínit budou. To víte, mít 
velký strom sotva metr od okna, 
do kterého již v současné době 
proniká málo světla a o slunci se 
nedá už vůbec mluvit. Již v sou-
časné době musíme svítit skoro 
celý den a to bez stromu.

My jsme se totiž o stromech 
dozvěděli, až když nám je zde za-
čali vysazovat. A je velice zvlášt-
ní, že se nám paní, která projekt 
vymýšlela, přiznala, že v našem 
sídlišti vůbec nebyla a plánova-
la to pouze podle mapy. Ale jak 
už lidé vědí, podle mapy se plá-
novat nedá, musí se přece nejprve 
prohlédnout, kde se projekt bude 
konat.

Bylo by asi velice zajímavé, 
kdyby jste si sama poslechla, co se 
tu dělo a zkusila být v naší kůži.

S pozdravem
Romana Bejdová, DiS. 

Informovanost občanů byla 
dostatečná. Městská policie roz-
vážela po celém Teplickém sídliš-
ti létáky s upozorněním na infor-
mativní schůzku. Jednotlivé létá-
ky byly vylepeny na všech vcho-
dových dveřích. Informativní 
skicy byly vyvěšeny nejméně po 
dobu jednoho měsíce v Informač-
ním centru na Mírovém náměstí. 
V Bílinském zpravodaji ze dne 
14. a 29. září 2006 byla výzva na 
informativní schůzku ohledně re-
vitalizace Teplického sídliště. In-
formovat se přišli pouze tři oby-
vatelé sídliště.

Projekt připravovala Ing. Vě-
trovcová, která samozřejmě síd-
liště navštívila v době, kdy pro-
jekt vznikal. Nedávné „diskuze“, 
která proběhla na Teplickém síd-
lišti se zúčastnila paní Hořejší za 
odbor životního prostředí v Bí-
lině a paní Šídová z Ekodendry, 
která stromy vysazuje. (red)

Podle paní Hořejší budoucnost 
ukáže kompletní vzhled výsadby.

Velice se mne dotkl článek 
o nevděčných obyvatelých Tep-
lického předměstí. Jsme vděčni, 
že se ze sídlištěm po letech něco 
děje (nové fasády, nová okna, 
nové chodníky i veřejné osvět-
lení). 

Jediné co jsme odmítli bylo 
zasázení stromů („malých“ do-
růstajících 8 metrů jak nám bylo 
řečeno) 2,5 m od domu proti ok-
nům. Je prý to podle projek-
tu? Když je tam nedovolíme za-
sadit, tak je budeme muset za-
platit? Nedovedu si ani předsta-
vit majitele rod. domu, který by 
si to udělal sám. Nakonec se na-
šlo jiné řešení a stromy jsou za-
sázeny na jiném, pro nás přijatel-
ném místě. Proto jsme označeni 
za nevděčníky?

L. Chlebný, Bílina

Cílem článku nebylo někoho 
označit za nevděčníky, ale upo-
zornit na to, že by se obyvatelé 
a nejen Teplického sídliště měli 
více informovat co se u jejich 
domu bude dít. Podle vyjádření 
p. Hořejší z odboru pro životní 
prostředí v Bílině, nikdo z oby-
vatel Teplického sídliště stromky 
platit nebude.  Je to do budoucna 
poučení i pro projektanty a úřed-
níky. 

Připravuje se druhá etapa re-
vitalizace na Teplickém sídlišti. 
Opět bude svolána informativní 
schůzka pro místní obyvatele. Le-
táky s informacemi budou viset 
na všech domovních dveřích. Po-
kud se budete chtít vyhnout v bu-
doucnu nepříjemnostem ve spo-
jitosti s revitalizací, nepodceňuj-
te informativní schůzku a přijďte 
vyjádřit svůj názor. (red)

 Názory, připomínky, k zamyšlení...

Názory došlých příspěvků
se nemusí vždy shodovat

s názorem redakce.
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První zátěžovou zkouškou 
v předvánočním období je příchod 
Mikuláše. Vzít si občas něco slad-
kého je úplně normální, jenže od 
této doby až do 1. ledna se něko-
lik týdnů většinou nekontrolujeme 
a jíme, co nám přijde pod ruku. Pe-
čeme vánoční pečivo, čím víc dru-
hů ,tím lépe. A tak horlivě a v ne-
malém množství ochutnáváme sy-
rové i pečené těsto, polevy, nápl-
ně, vylízáváme misky s krémy. 
I když všechny vytvořené dobro-
ty ihned pečlivě zabalíme a uscho-
váme,  musíme se přece občas za-
jít do spíže podívat,  zdali se nám 
pečivo nekazí  a je správně vláč-
né. A jak jinak to zjistíme než ma-
lou ochutnávkou! A že si občas 
dáme kousek čokolády nebo su-
šenky, které nadělil dětem Miku-
láš? Vždyť si to přece zaslouží-
me, takový vánoční úklid dá pře-
ce pořádně zabrat!  Jenže jíst po-
řád sladké, to přece nejde. Chce to 
změnu! Takový řízeček, klobásky, 
to je ta správná změna. A k dobré-

mu trávení patří i dobré pití. Váno-
ce jsou přece jednou v roce a jsou 
to svátky hojnosti….Tady začí-
ná začarovaný kruh, sladké, sla-
né, maso,dobré pití, to vše nejlé-
pe u televize…. A již mezi svát-
ky zjišťujeme, že jsme přeslazení, 
přejedení, přepití a místo příjem-

ných pocitů je nám těžko na těle 
i na duši….

Jak tomu předejít?
Zkuste již na Mikuláše  poru-

šit zažité tradice punčoch plných 
čokolád a připravte dětem balí-
ček  třeba s méně známým suše-
ným exotickým ovocem a oříšky. 

Slogan „sejde z očí, sejde z mysli“ 
platí v tomto případě dvojnásob. 
Základem úspěchu je nemít mno-
ho týdnů cukroví a jiné dobroty na 
očích. Také se nesnažte být jednič-
kou v počtu napečeného cukroví. 
Vyčerpání a nabrané kilogramy za 
odiv či závist sousedů nestojí. Při 
pečení ochutnávejte pouze symbo-
licky. A jaké cukroví péct? Největ-
ší pohromou pro naši postavu je 
nadměrná konzumace živočišných 
tuků a cukru, které tvoří základ 
klasického cukroví. Pokuste se při 
přípravě cukroví nahradit nezdra-
vé součásti zdravějšími. Snažte se 
méně sladit, kde to nejde, nahraď-
te cukr nekalorickým sladidlem.
Místo hutných máslových krémů 
používejte krémy pudinkové, tva-
rohové, můžete použít želatinu či 
nízkotučné rostlinné tuky. Bílou 
mouku lze nahradit částečně mou-
kou celozrnnou, upečte si pečivo  
s ovesnými vločkami, mandlemi, 
fíky, banány, strouhanou mrkví.

Jak tolik nepřibrat o svátcích?

Zde je pár námětů…
Kuličky ze sušeného ovoce:  100g rozemletého sušeného ovoce a 80g 

oříšků rozemeleme a smícháme, přidáme pár kapek vody, aby se těsto spo-
jilo, obalíme v kokosové moučce.

Ovoce v čokoládě: Různé druhy ovoce nakrájejte na malé kousky a namáčej-
te v rozehřáté čokoládě. Musí to být ovšem kvalitní hořká čokoláda s vysokým procen-
tem kakaa.

Mrkvové rohlíčky: Z 40 g rozemletých vloček, 50 g nastrouhané mrkve, 40 g hladké mou-
ky a 20 g tuku  vypracujte těsto, přislaďte dle chuti např. sladidlem DIAFAN a tvořte rohlíč-
ky, které upečte v troubě.

Ovesné rohlíčky: Zpracujte hmotu ze 100 g rozemletých vloček, 130 g hladké mouky, 
100 g Hery, 40 g cukru a 4 lžic vody a tvořte rohlíčky.

Miniperníčky, linecké pečivo: Použijte klasické recepty, ale použijte celozrnnou mouku, 
méně cukru a vykrajujte menší tvary.

Příjemný a pohodový předvánoční čas  Mgr. Zdena Jílková

V Bílině se
od 10.1. - 3.4. 2008

otevírá základní kurz nad-
váhy, který využívá metodi-
ku kognitivně – behaviorál-
ní psychoterapie. Kurz bude 

probíhat v prostorách
Gymnázia v Bílině vždy

ve čtvrtek
od 17.00 do 19.30 hod.

Podrobné informace najdete 
na tel.č. 777 126 470, zdena.

jilkova@seznam.cz,
www.zdenajilkova.wz.cz,

nebo v Infocentru
na Mírovém náměstí.

 SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 

 Mgr. Zdena Jílková

Žákovská liga 8.tříd pokračo-
vala dalším kolem a Draci zajíž-
děli na západ Čech. 

Od prvního hvizdu rozhodčích 
bylo nad míru jasné, že se bude 
hrát útočný hokej na obou stra-
nách. Obě mužstva nevynecha-
la ani jednu příležitost k založe-
ní útočné akce, což se pochopitel-
ně projevilo na počtu vstřelených 
branek v tomto utkání.

Tento způsob pojetí hry je vždy 
fyzicky velmi náročný a nese se-

bou občasné chyby v obranné čin-
nosti, umocněné v tomto přípa-
dě faktem, že mužstvo soupeře 
nastoupilo k utkání s hráči men-
šího vzrůstu. Téměř každý osob-
ní kontakt našeho hráče s hráčem 
soupeře byl většinou potrestán ze 
strany rozhodčích dvěma trestný-
mi minutami v náš neprospěch. 
Naše mužstvo nasbíralo celkem 
22 trestných minut. I přes tento 
fakt jsme soupeře přestříleli v po-
měru 50:41. Z  jedenácti přesilo-
vých her soupeře jsme inkasovali 

pouze jedenkrát. Tato skutečnost 
opět potvrdila  velmi dobře zvlád-
nutý způsob hry našeho mužstva 
v oslabení. Našim útočným řadám 
se v tomto zápase střelecky i kom-
binačně dařilo, a to i díky vydatné 
podpoře zadních řad. Nejproduk-
tivnější útok našeho mužstva hrál 
ve složení P. Dolanský, M. Mina-
řík, L. Hrnčíř a nejproduktivnější 
obranná dvojice hrála ve složení 
J. Veselý, J. Oplt. Ovšem i ostat-
ní hráči zaslouží pochvalu za na-

sazení a obětavou hru zejména 
v oslabení. 

Trenér: p.Balín R.
Ved. družstva: p. Hrnčíř L.

HC Draci Bílina - HC Mariánské Lázně 9:6 (4:2, 4:3, 1:1)
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HC Cheb 2001 – HC DRACI Bílina  2:6 (0:3,1:1 a 1:2)

Dne 24.11.2007 opětovně mužstvo dospělých HC DRACI Bílina vy-
jelo za svým soupeřem až do Chebu, kde nastoupilo proti domácím 
HC Cheb 2001. Ve vyrovnaném utkání naši hokejisté dokázali zvítě-
zit za přispění gólů od hráčů: Král-3 a po 1- Lhotka, Kousek a Bohá-
ček. (lq)

Další vítězství
bílinských hokejistů.

Pouze první třetinu drželi hosté s Draky krok. Do vedení šli již v 11 vteři-
ně zápasu, ale bylo to také jejich poslední vedení. Draci vzápětí vyrovna-
li a rychle vedli 3 : 1. Hlavně v prvních dvou třetinách se často vylučova-
lo a hra se tím kouskovala. V poslední třetině docházeli hostům síly a do-
mácí hráli pouze na půl plynu. Ovšem pro případnou kvalifi kaci a ba-
ráž budou potřebovat koncentraci po celých 60 minut. Zajímavá byla 48. 
min. Hostům zlikvidoval nájezd Kafan, vzápětí zazvonila horní tyčka do-
mácí branky, ale z protiútoku vstřelil Král sedmou branku. „Vyhráli jsme 
zaslouženě a to jsme ještě řadu šancí neproměnili. Od poloviny utkání se 
zdálo, že hostům ubývají síly. Jinak to byl myslím dobrý kolektivní
výkon,“ hodnotil domácí trenér Jiří Hájek.
Branky: 30. 44. 59. Viedeman, 8. 50. Kousek, 2.Gonsiorovský, 3. Lhotka, 
32. Bervíd, 48. Král, 54. Hautvogel – 12. 47. Vojtěchovský, 69. Petrlík
Vyloučení: 14 – 12 (10 Viedeman, Brabec – 10 Vaic)
Přesilovky: 3:1, Diváci: 110
Sestava: Kafan – Boháček, Goga, Baumruk, Brabec, Semecký, Lexa –
Kousek, Král, Kubinčák – Viedeman, Hautvogel, Šulc – Bervíd, hotka, 
Gonsiorovský (ob)

HC Draci Bílina – HC Slovan Louny 10:4
(3:2, 2:0, 5:2)

Sportovní organizace Příjmení a jméno

Shotokan karate - DO Masopust Milan Tesař, Jarmila Masopustová

Tělovýchovná jednota Sokol Bílina Marie Mikšíčková, Petra Bennová

Velosport Team Bílina Josef Kronich

Sportovní klub Favorit Bílina Martin Elsnic

Fotbalová škola Bílina Petr Junek, Vilém Kindl

Asociace víceúčelových základních
organizací

Pavel Křivan, Barbora Křivanová

technických sportů a činností ČR 
- oddíl bikrosu, motokrosu, lodních
a automodelářů, stolního tenisu

Petr Bártl

494. Letecko-modelářský klub Bíina David Aschenbrener

Sportovní klub SIAD Bílina 

oddíl hokejbalu Radek Čermák, František Kretschman

oddíl kopané Josef Mikuška, Petr Pavlíček

oddíl házené Jiří Žlůva, Marie Kovačková

oddíl volejbalu Soňa Bocsárová

Klub ledního hokeje  Draci Bílina Oplt Jiří, Kateřina Zechovská

Sportovně střelecký klub městských 
technických služeb Bílina

Pavel Hubáček, Jan Kočí

Atletický klub Bílina Květa Pecková, Jaroslav Satýnek

Sportovní klub K.M.H. Bodybuilding 
Bílina

Martin Kasal

Český rybářský svaz Luděk Svoboda, Marek Vršata

Sportovní Klub rybolovné techniky
Bílina

Dana Králová, Denisa Králová

Automotoklub OBI Bílina Tomáš Guzák

Korfbalový klub - Kaskáda  Bílina Denisa Mrkvičková

SK ZVŠI SPC Bílina Petr Pribilinec, Tereza Štajderová

Motoklub Bílina Pavel Nusko, Květoslav Sedláček

Sportovní kuželkářský klub Bílina František Gurecký

OCENĚNÍ
BÍLINŠTÍ SPORTOVCI

Uplynulá zima přinesla do na-
šich hor minimum sněhu, ale le-
tos napadl sníh dokonce již s pří-
chodem Martina. Pro příznivce bě-
žeckého lyžování je přímo ideální 
Dlouhá louka u obce Osek, která 
se stává jedním z nejlépe vybave-
ných zimních běžeckých středisek. 
Pro návštěvníky je připravena tra-
sa s 55 km upravovaných běžec-
kých stop pro klasiku a bruslení.

„Novou rolbou jsme upravili 
první okruh na Dlouhé louce ko-
lem rozhledny na Vlčí hoře. Rol-
bu jsme zakoupili za 1,6 mil. Kč 
z dotace Ústeckého kraje, Nadace 
ČEZ a měst Duchcov a Bílina. Na 
Dlouhé louce upravujeme v rámci 
projektu Krušnohorská bílá stopa 
(KBS) několik okruhů v nadmoř-

ské výšce od 740 m.n.m. Což je 
vůbec nejvyšší bod KBS na Louč-
né. Stopy budou upravovány dle 
počasí po celý týden s možností 
parkování a nástupu do stop přímo 
z parkoviště. Náš současný tip na 
výlet nebo okruh je novinka směr 
Dlouhá louka – Vlčí hora (roz-
hledna) – Obora Fláje – Radnič-
ní rybníky – rozcestí pod Vrchem 
Tří pánů – Dlohá Louka s délkou 
15 km v nádherné krajině ,“ uvedl 
Roman Fišer viceprezident  Kruš-
nohorského klubu.

Dlouhá louka patří mezi vý-
znamné rekreační oblasti východní 
části Krušných hor. V zimě se za-
měřuje na běžecké lyžování, v létě 
na pěší turistiku a cykloturistiku.

 (lal)

Běžecký areál Dlouhá louka 
již v provozu

Nová rolba zakoupená za fi nančního příspěvku Ústeckého kraje,
Nadace ČEZ a měst Duchcova a Bíliny.


