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Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům
není nic, co se zlatem třpytí,
... je to úsměv, láska, pohlazení.
Nad takový dar žádný není.

Příjemné prožití Vánočních svátků
a všechno nejlepší do nového roku přeje
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY

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

Atletický klub Bílina ve spolu-
práci s  partnerem, Skupinou ČEZ, 
sehrál v letošním roce významnou 
roli, jak na regionální, tak na re-
publikové úrovni.

Byl pořadatelem všech význam-
ných soutěží dětí, mládeže a do-
spělých celého Ústeckého kraje. 
Zejména závodů krajské atletic-
ké úrovně, veřejné závody – Bí-
linské Polytany, kterých se zú-
častnili čeští reprezentanti. Nejvý-
znamnější sportovní událostí byl 
35. ročník Bílinské půlky, na kte-
rém startovali rovněž přední atle-
ti z ČR. V rámci sportovní přípra-

vy pořádal Atletický klub Bílina 
v letním období několik sportov-
ních soustředění, a to v Litomyšli, 
na Babylonu, v Českém ráji a Kr-
konoších. Cílem bylo upevnit ko-
lektiv, zvýšit výkonnost a zkvalit-

nit přípravu na závodní činnost. 
Zakoupil elektronickou časomí-

ru, která ještě zvýší již tak vyso-
kou kvalitu pořádání závodů, což 
potvrzuje množství závodů pořá-
daných na místním stadionu, jako 

okresní a krajská kola středoškol-
ského poháru CORNY, Pohá-
ru rozhlasu, Atletického čtyřboje 
a byla místem pořádání letošního 
mistrovství České republiky Spas-
tic Handicap. 

Věnoval se i nadále výchově 
mládeže, o čemž svědčí dva získa-
né tituly mistra České republiky.

Bílinská atletika hrála důleži-
tou úlohu v druhé nejvyšší soutěži. 
V I. lize skončilo družstvo mužů 
na šestém místě. 

Bez výrazné podpory a spoluprá-
ce Skupiny ČEZ by rok 2007 ne-
byl tak úspěšným, jakým byl. (cd)

ATLETICKÝ KLUB BÍLINA ZAKONČILATLETICKÝ KLUB BÍLINA ZAKONČIL
ÚSPĚŠNÝ ROK ÚSPĚŠNÝ ROK S PARTNEREM, SKUPINOU ČEZS PARTNEREM, SKUPINOU ČEZ
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Edita PAŠTIKOVÁ, 
25 let, servírka:
„Vánoční výzdoba 
především v centru 
města je pěkná.  Mys-
lím si, že se letos po-
vedl i stromek, který 
je mnohem více a bo-
hatě ozdoben.  Světel-
ná výzdoba patří do 
předvánoční atmosfé-
ry měst a obcí.“

Lucie KOZÁKOVÁ, 
23 let, na mateřské 
dovolené:
„Letošní vánoční vý-
zdoba se povedla. 
Podle mého názoru 
má bílinské centrum 
dokonce mnohem 
hezčí vánoční výzdo-
bu, než má například 
krajské Ústí nad La-
bem.“

Pavla URBANOVÁ, 
21 let, studentka:
„Vánoční výzdoba 
v Bílině se mi líbí. 
Je to pěkné, když se 
centrum města i uli-
ce v Bílině rozzáří. 
Myslím si, že to paří 
k vánoční atmosféře. 
Klidně by mohlo být  
světelných ozdob  ješ-
tě více.“

Milena LEVÁ, 45 
let, zdravotní sestra:
 „Vánoční výzdoba 
v Bílině je i letos moc 
pěkná. Jezdím do Bí-
liny z Teplic pravidel-
ně ke kadeřnici a tak 
mohu porovnávat. 
Také stromek  je moc 
pěkný. Rok od roku je 
centrum Bíliny lépe 
vánočně osvětlené.“

Jaroslava PERLÍ-
KOVÁ, 58 let, dů-
chodkyně:
„Vánoční výzdo-
ba v Bílině se mi líbí 
a moc. Myslím si, že 
letos tu máme snad 
nejhezčí stromek za 
poslední roky.  Je 
i mnohem lépe ozdo-
ben.  Mnohem krás-
nější je i osvětlená 
radniční věž, která ve-
čer světélkuje.“

Jaroslav KOLÁŘ, 
65 let, důchodce:
„Mohlo by to být 
i lepší. Například 
stromek je letos tak 
nějak chudší   jak se 
mi zdá.  Schází mu 
více barevných mo-
tivů.  Vánoční osvět-
lení v centru a přileh-
lých ulicích je celkem 
dobré, ale mohlo by 
svítit v době nákupní 
špičky.“

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

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 informová-
ni v této záležitosti.

Zjednodušeně se dá říci, že větši-
na návštěv ambulancí, při nichž Vás 
lékař vyšetří a toto vyšetření je ales-
poň částečně hrazeno ze všeobecné-
ho zdravotního pojištění, bude plat-
bě regulačního poplatku podléhat. 
Výjimku tvoří především preven-
tivní prohlídky, sledování těhotných 
a vyšetření, kdy bude nemocný na 
jeho základě v tomto zdravotnickém 

zařízení přijat k hospitalizaci (poby-
tu v nemocnici na lůžkovém odděle-
ní). Výše poplatku činí většinou 30,- 
Kč (zejména za ambulantní vyšetře-
ní v ordinační době ambulancí) nebo 
90,- Kč (za vyšetření na pohotovost-
ní službě v pracovních dnech v době 
od 17.00 do 22.00 hodin a dále o ví-
kendech a svátcích 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

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.

Jak se vám líbí letošní vánoční  výzdoba  v Bílině?
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StřípkyStřípky
z Bílinyz Bíliny

uložila:
Tajemníkovi MěÚ předkládat čtvrt-

letně RM přehled čerpání všech fondů 
příspěvkových organizací města.

Tajemníkovi MěÚ předkládat polo-
letně RM přehled energetických nákla-
dů v pavilonech č. 1 a 5 na bývalé ZŠ 
Teplické Předměstí. schválila:

Ukončení nájemní smlouvy s p. P 
Junkem, z pronájmu nebytových pro-
stor o výměře  91,38 m2 v I NP, ul. Ko-
menského – topení, voda, plyn, ob-
chod, kancelář dohodou,  k datu 31. 12. 
2007. Nebytový prostor bude zveřej-
něn k dalšímu pronájmu. 

Žádost společnosti Člověk v tísni 
o.p.s. o prodloužení smluv o výpůjč-
ce nemovitých věcí o dalších dvanáct 
měsíců na místnost č. 52 a č. 54 a ná-
jmu nebytových prostor na místnost 
č. 49, 50 a 51 o dalších dvanáct měsí-
ců od skončení stávající doby nájmu 
a výpůjčky s tím, že společnost si bude 
v roce 2008 hradit služby spojené s uží-
váním těchto nebytových prostor. 

Směrnici č. 1/2008 Městských tech-
nických služeb Bílina - ceník place-
ných služeb na rok 2008,            s účin-
ností dne 1. ledna 2008. 

Úpravu podmínek pro poskytování 
slev KC Kaskádou na seniorpasy a zá-
roveň schvaluje navýšení rozpočtu ve 
výši 12 tis. na seniorpasy.

Termíny konání schůzí Rady města 
Bíliny v roce 2008:

9. a 23. ledna, 6. a 27. února, 12. a 26. 
března, 9. a 30. dubna, 14. a 28. května, 
11. června, 16. července, 13. a 27.srp-
na, 17. září, 1. a 15. října, 5. a 19. listo-
padu, 3. a 17. prosince

Dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102, 
písm. j), v platném znění, stanovení 
celkového počtu zaměstnanců MěÚ od 
1. 1. 2008 na 118, včetně zaměstnan-
ců na rodičovské dovolené a dlouho-
době v pracovní neschopnosti s tím, že 
k 31. 12. 2007 se ruší úvazek 1,0 bez-
pečnostního technika z organizačních 
důvodů.

Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Za 
Chlumem v roce 2008 ve výši 24 tis. 
Kč jako spoluúčast na dotačním pro-
jektu „Sportujeme netradičně, sportu-
jeme rádi“.

 rozhodla:
Nejvýhodnější nabídkou zakázky 

malého rozsahu dle směrnice MěÚ č. 
04/2007 na akci:

•  «HNsP – automatické dveře», je 
nabídka fi rmy MARPO spol.s.r.o. 
Teplice

•  «Zjednodušená pasportizace zeleně 
na území města Bílina», je  nabídka 
fi rmy RNDr. Jana Tesařová Teplice. 

•  «Oprava a rozšíření pódia v letním 
kině na Kyselce», je  nabídka fi rmy 
Bezold Bílina. 

•  «Software Offi ce 2007 MVL», je  
nabídka fi rmy DIGI TRADE s.r.o. 
Praha. 

•  «Aktualizace cenové mapy staveb-
ních pozemků na území města Bíli-
na », je  nabídka fi rmy Báňské pro-
jekty a.s. Teplice. 

O převzetí záštity nad Mezinárodním 
fi lmovým festivalem Jeden svět 2008 
v Bílině, pořádaným společností Člo-
věk v tísni, o.p.s.

Zveřejnit pronájem popř. výpůjčku 
tělocvičny v bývalé ZŠ Teplické Před-
městí k 1. únoru 2008, s podmínkou 
hrazení služeb spojených s činností. 

Zveřejnit výpůjčku nebytových pro-
stor v budově Vrchlická č.p. 272 o vý-
měře 467,64 m2.

souhlasí:
S přípravou podkladů pro výběrové 

řízení na rekonstrukci mateřské školy 
v ul. M. Švabinského. 

projednala:
Smlouvy uzavřené s paní Hertou 

Zvolánkovou, týkající se správy ve-
řejného pohřebiště a nájmu movitých 
a nemovitých věcí, obě uzavřené dne 
1. 11. 2002 se závěrem: odbor nemo-
vitostí a investic upozorní paní Zvo-
lánkovou na nutnou nápravu nedostat-
ků na hřbitově s určením data splně-
ní. V opačném případě bude vypsáno 
nové výběrové řízení. 

zřizuje:
Ve smyslu § 102, odst. 2, písm. h) zá-

kona č. 128/2000 komisi pro obchvat 
Bíliny ve složení:

p. Josef Horáček - předseda, členové: 
p. Roman Šebek, Ing. Richard Hazdra, 
p. Milan Pecháček, Ing. Pavel Dvořák, 
p. Pavel Košťál, p. Oldřich Bubeníček, 
Ing. Jindřich Brunclík. Cílem komise je 
připravit obchvat Bíliny.  

vzala na vědomí:
Splnění usnesení, kterým RM uložila 

p. Petru Máchovi, pověřenému řízením 
Kulturního centra Kaskáda, zpracovat 
programovou koncepci a plánované 
čerpání dotačních titulů na rok 2008.

Splnění usnesení, kterým uložila 
p. Máchovi, pověřenému vedením KC 
Kaskáda zpracovat pravidla pro přidě-
lování seniorpasů. 

Splnění usnesení, kterým bylo ulože-
no vedoucímu odboru nemovitostí a in-
vestic zabezpečit opravu havárie osvět-
lení v tělocvičně ZŠ Aléská.

Informaci vedoucí odboru školství 
a kultury o stavech jednotlivých fondů 
školských a kulturních příspěvkových 
organizací k 31. 10. 2007.  

Informaci vedoucí odboru školství 
a kultury o vydávání Bílinského zpra-
vodaje v roce 2008 a schvaluje změ-
ny v čl. III, odst. 1, 2 a 4 smlouvy, uza-
vřené mezi Městem Bílina společnos-
tí VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. , divi-
ze SEVER Ústí n. L., jejímž předmě-
tem je vydávání periodika „Bílinský 
zpravodaj“.   

Návrh členky rady města Mgr. Zdeň-
ky Hanzlíkové na případné změny, tý-
kající se Bílinského zpravodaje s tím, 
že na radě 19. prosince 2007 budou 
jednotlivé návrhy a připomínky poli-
tických stran, hnutí a sdružení projed-
nány. 

Zápis z jednání bezpečnostní komise 
ze dne 14. 11. 2007.

Informaci starosty města o průběhu 
dalších jednání ohledně Lázní Kyselka. 

Tajemníka městského úřadu o zapo-
jení Městské úřadu Bílina do projektu 
Czech POINT.

Nabídku Realitní kanceláře, obchod-
ní fi rmy Milan Fiala, Teplice, týkající 
se zprostředkování prodeje, pronájmu, 
privatizace majetku ve vlastnictví obce, 
developerské činnosti s výstavbou a re-
konstrukcí nemovitostí. RM  požaduje 
předložení návrhu smlouvy. 

neprojednala:
Nabídku pana Turka Miroslava na 

zajišťování služeb ve sběrném dvoře.
Žádost Krušnohorského klubu Osek 

o mimořádný fi nanční dar na rok 2007 
a 2008 na zimní údržbu běžeckých stop 
v oblasti Dlouhá Louka s tím, že orga-
nizace bude vyzvána k předložení po-
měrových nákladů k počtu obyvatel.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze se-
známit na úřední desce MěÚ Bílina 
nebo v sekretariátu starosty města  

a dále i na webových stránkách měs-
ta (www.bilina.cz )

„Opět stojíme 
na konci staré-
ho roku a nový 
nás čeká. Přál 
bych si, aby ten 
následující rok 
byl pro naše 
město příznivý 

a podařilo se nám vše, co jsme si 
předsevzali. Čeká nás toho oprav-

du mnoho, ať už je to rekonstruk-
ce Mírového náměstí, domů s pe-
čovatelskou službou a nebo láz-
ně. V příštím roce bychom měli 
také začít s výstavbou kruhových 
objezdů na 1/13 a doufáme, že 
se konečně vyřeší problémy s do-
pravním napojením u bývalého 
autobusového nádraží a vybudu-
je se dlouho očekávané obchod-

ní středisko. Myslím si, že na in-
vestiční akce, které budou probí-
hat v příštím roce jsme připraveni 
dostatečně, hlavně po stránce fi -
nanční. Připraveny jsou dotační 
tituly i příslušné projekty. 
Chtěl bych popřát všem občanům 
města krásné prožití vánočních 
svátků a mnoho osobních a pra-
covních úspěchů v  roce 2008.“

VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY JOSEFA HORÁČKA

Nové autobusové
zastávky

Společnost ČEZ věnovala měs-
tu 200,- tis. korun, které byly pou-
žity na novou autobusovou zastáv-
ku  u Plusu (směr Pivovarské ná-
městí) a zrekonstruovalo stávající 
autobusovou zastávku v sídlišti Za 
Chlumem naproti Meinlu.

Dne 28. listopadu byly slavnost-
ně předány do užívání. Předání se 
zúčastnili místostarosta Roman 

Šebek a Ing. Olga Roučková  ředi-
telka MTSB.

Město Bílina chce touto cestou 
poděkovat vedení ČEZ za poskyt-
nutí sponzorského daru.

Reklamní stánek Škody 
Mladá Boleslav

Ve dnech 23. a 24. prosince 2007 
bude probíhat na Mírovém náměs-
tí v Bílině reklamní vánoční akce 
Škody Mladá Boleslav. 

„Škoda Simply Clever věnova-
la městu vánoční světélkující řetěz. 
Umístěn je na radniční věži a vá-
nočním stromku na Mírovém ná-
městí. Naše město bylo vybráno 
jako jedno ze 30 měst, kde se tato 
akce bude konat,“ sdělil místosta-
rosta Roman Šebek.

Černé skládky
v centru města

Zakládání černých skládek už není 
záležitostí pouze okrajových částí 
města, ale už se začínají vyskytovat 
i v blízkosti centra. Dělají tak vrásky 
na čele nejen Mětským technickým 
službám, ale také vlastníkům pozem-
ků, na kterém se skládka začně hro-
madit. Příkladem za všechny je pro-
stor nádvoří u bývalé videopůjčovny 
v Komenského ulici.

Rada města Bíliny na své 25. schůzi konané dne 5. 12. 2007 mimo jiné:
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„Byli jsme občany upozorňováni 
na to, že v této oblasti v blízkosti cen-
tra se nachází větší množství odpa-
du  vedle popelnic. Odpad jsme ukli-
dili přesto, že pozemek je v soukro-
mém vlastnictví, ale o další případné 
odstranění skládky se již musí posta-
rat majitel pozemku,“ uvedla ředitel-
ka MTSB Ing. Olga Roučková.

Majitel pozemku byl následně vy-
zván odborem životního prostředí, 
aby případné další skládky odklidil.

Co se stane s výherní 
částkou od Elektowinu?

Město Bílina převzalo odměnu 
v hodnotě 20 tis. korun od společnos-
ti Elektrowin za nejvíce nasbíraného 
a odevzdaného elektroodpadu. Jak 
město s těmito penězi naloží prozra-
dil místostarosta Roman Šebek.

„Na radě města jsme toto téma pro-
jednali a rozhodli jsme se, že za pe-
níze od Elektrowinu pořídímě do ma-
teřských školek malé barevné nádo-
by na ukládání odpadu. Děti se tak 
můžou učit již od školky třídit odpad. 
Barevné koše bychom chtěli pořídit 
do všech mateřských školek v Bílině, 
ale ještě nevíme jestli částka 20 tis. 
bude dstačující abychom koši vybavi-
li všechny MŠ.“

Infopanel v obležení
Na Mírovém náměstí, jak si již 

mohli mnozí všimnout, stojí nový in-
fopanel.   Na panelu lze nastavit an-
glický a německý jazyk, a také den-
ní a noční hlasitost. Z jedné strany 
najdete podrobný plán města a oko-
lí. Některé informace jsou nadčaso-
vé např. na silnici 1/13 jsou již vy-
značeny kruhové objezdy, se kterými 
se do budoucna počítá a nebo muze-
um, které je v současné době ve stá-
diu příprav. Druhou stranu panelu vy-
užívá KC Kaskáda na zveřejňování 
kulturních akcí.

Infopanel byl hrazen z dotace mi-
nisterstva pro místní rozvoj a cestov-
ního ruchu. Na jeho tvorbě se podíleli 
pracovnice odboru školství a kultury, 
místní fotografové a sběratelé starých 
pohlednic města. Starostové a sta-
rostky spádových obcí, někteří čle-
nové rady města, společnost Mineral 

POVINNÁ VÝMĚNA
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ  

BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH 
ÚDAJŮ

Na základě nařízení vlády č. 612/2004 Sb., ze dne
16. listopadu 2004 upozorňujeme občany na povinnost
výměny občanských průkazů bez strojově čitelné zóny.

Termíny nutné výměny občanských průkazů
 
 OP vydané  do 31. 12. 1994 - platnost do 31. 12. 2005
 OP vydané  do 31. 12. 1996  - platnost do 31. 12. 2006
 OP vydané  do 31. 12. 1998 - platnost do 31. 12. 2007
 OP vydané  do 31. 12. 2003 - platnost do 31. 12. 2008

Žádost o vydání občanského průkazu předloží ob-
čan nejpozději do 30.listopadu příslušného roku.

Tato výměna se netýká občanů,
kteří se narodili před 1. lednem 1936.

UPOZORNĚNÍ:
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské 

průkazy se strojově čitelnými údaji (zelený OP) .
Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně

– platí po dobu v nich uvedenou !!!
Odbor správní a vnitřních věcí, občanské průkazy

Černé skládky jsou problém a vy-
skytují se i přesto, že platí vyhláš-
ka města Bíliny č. 50, o nakládání 
s komunálním odpadem na území 
města Bíliny, kde je určeno celkem 
20 míst pro  přistavování velkoka-
pacitních kontejnerů na objemný 
odpad (z toho 11 stání s pravidel-
ným vývozem 1x týdně a 9 stání 
s nepravidelným vývozem – např. 
1x měsíčně, 2x  a  4x  ročně). Dále 
je v současné době v provozu sběr-
ný dvůr odpadů v areálu Měst-
ských technických služeb Bílina. 

Přesto se na území města nachá-
zí několik kritických lokalit, kde 
se  černé skládky opakovaně obje-
vují, a i když tato místa kontrolují 
hlídky Městské policie Bílina, ne-
daří se je uhlídat.

S přicházejícím jarním obdobím 
vzrůstá i četnost výskytu černých 
skládek. Jedná se především o lo-
kality v okolí garáží Za Chlumem, 
Chudeřicích, Důlní ul. a v nepo-
slední řadě

u garáží na Bořeňské ul., kde je 
navíc pravidelně umístěn velkoka-
pacitní kontejner.  

Začínající černé skládky jsou 
vždy  včas odstraněny za nema-
lé fi nanční náklady díky provádě-
ným pravidelným kontrolám od-
borem ŽP i  Městskými technický-
mi službami. 

Dalším nešvarem je ukládání od-
padů vedle již plných sběrných ná-
dob, čímž opět dochází k vytváření 
černých skládek a za tento přestu-
pek lze fyzické osobě uložit poku-
tu až do výše 50 000,- Kč  v sou-
ladu s § 47 zákona č. 200/1990, 
o přestupcích, v platném znění. 

Rovněž je nutné připomenout, 
že pokud fyzická osoba oprávněná 
k podnikání  nebo právnická oso-
ba využívají systému zavedené-
ho obcí pro nakládání s komunál-
ním odpadem bez písemné smlou-
vy s touto obcí, nebo která nemá 
zajištěno využití nebo odstraňová-
ní v souladu se zákonem 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, v plat-
ném znění, vystavuje se pokutě až 
do výše 300 000,- Kč. Což v pra-
xi znamená, že tito „podnikatelé“ 
např. nemohou ukládat odpad do 
kontejnerů určených pro objem-
ný komunální odpad ( nábytek, ko-
berce apod., ale nepatří sem tře-
ba suť), aniž by měli uzavřenou 
smlouvu s obcí.    

 Tomáš Pulchart, vedoucí
 odboru životního prostředí

Černé skládky 
na území

města Bíliny

V rámci environmentální výcho-
vy žáci 2.stupně naší školy absol-
vovali ve dnech 26.11. - 30.11.  tří-
denní výjezd do ekologického stře-
diska Natura Rumburk.

Projekt, jehož cílem bylo pro-
hloubit znalosti žáků z ekologie, 
seznámit je s jejími základními 
oblastmi a zaměřit se na lesní eko-
systém, byl hrazen z dotace EVVO 
MŠMT, kterou škola získala. 
Z celkové částky 100000 Kč bylo 
žákům hrazeno ubytování, stravo-
vání a ekologický program.  Pro-
jekt  se zaměřil na propojování te-
oretických poznatků s praktickými 
znalostmi, spojoval výklad odbor-

ných lektorů s výkladem učitelů. 
Žáci měli možnost poznat region 
Ústeckého kraje, seznámit se oko-
lím Rumburku a národním parkem 
Česko-saské Švýcarsko. V ekolo-
gickém středisku také poznali zají-
mavá zvířata, která zde našla svůj 
domov - např. kačer Howard, di-
voký kanec Ferda, lamy, kozy, 
ovce i stádo jelenů a laní.

Projekt  naplňoval nejen průře-
zové téma environmentální výcho-
vy, ale také osobnostní a sociální 
výchovy.

Věříme, že se výjezd žákům líbil 
a naplnil cíle, které si vytyčil.

 Mgr. Bc. Marie Sechovcová

Ekologický výjezd ZŠ Lidická
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Waters s.r.o. poskytnutím loga Bílin-
ské kyselky a dalších podkladů.

Máte zájem o bílinské
památky?

Koho zajímají chátrající bílinské 
památky, má možnost založit spo-
lečně s MUDr. Panochou Občanské 
sdružení na podporu historických pa-
mátek v Bílině.

Pokud budete mít o členství ve 
sdružení zájem, obraťe se přímo na 
MUDr. Panochu v Hornické nemoc-
nici v Bílině.

Omluva – zatím není k vý-
běrovému řízení důvod

V článku „Město chce zlepšit po-
hřební služby“, který byl uveřejněn 
v BZ 6. 12. 2007 nebyly uvedeny 
přesné informace. Výběrové řízení na 
provozovatele pohřebních služeb se 
vyhlašovat nebude. Na radě města ze 
dne 5. 12. 2007 se pouze projednáva-
la smlouva s fi rmou, která provozuje 
místní hřbitov. Bude svolána schůzka 
se zástupci města a fi rmy, kde zástup-
ci odboru nemovitostí a investic upo-
zorní fi rmu na nutnou nápravu nedo-
statků na hřbitově s určením data pl-
nění. (BZ)

Rozkopané chodníky
Zkouškou trpělivosti v těchto dnech 

procházejí obyvatelé Pražského před-
městí I., kde Společnost ČEZ poklá-
dá kabely do země. Rozkopané chod-
níky, zátarasy, hromady vykopané 
hlíny a bláto. Až skončí pokládka ka-
belů, přijdou na řadu chodníky a ve-
řejné osvětlení. Konečný výsledek by 

měl stát za to. Na některých místech 
například jízda s kočárkem už připo-
mínala spíše tankodrom.

  Připravila L. Laiblová 

Naše obec byla založena v předvá-
lečné době, kdy se Hitler připravo-
val přepadnout naší republiku. Sešlo 
se několik nadšených vlastenců a za-
ložili čistě českou organizaci s hrdým 
názvem „Vlastenecko – dobročinná 
sdružená obec baráčníků Jana Žižky 
z Trocnova se sídlem v Bílině“. Ten-
to název se zachoval po celých 70 let 
až do dnešní doby. Obec zakládalo 42 
členů a prvním rychtářem byl zvolen 
soused Zedník Vilém, psal se datum 
26. srpen 1937.

Naše obec není velká, potřebova-
li bychom omladit naše řady. Ovšem 
takovými baráčníky, kteří by měli zá-
pal a pochopení pro udržování našich 
staročeských tradic a nedopustit zánik 
naší obce. Jezdí k nám do Bíliny sou-
sední obce. Nejvíce však sousedé a te-
tičky z obce Duchcovské, Mostecké, 
Přesličko – Bukovské, Děčín Bělá, 
Lounsko – Břežánské a Otvické.

Letos jsme získali výpůjčku míst-

nosti v areálu bávalé ZŠ na Teplickém 
předměstí. Tak začátek roku byl za-
měřen na stěhování a zařizování naší 
nové rychty. Pak už byly přípravy na 
slavnost! 70 výročí založení obce. 
Pořádali jsme krásný průvod v kro-

jích s májkou, ručně šitými a vyšíva-
nými prapory. Konec roku nás čekalo 
70. Valné zasedání. Naše řady se roz-
rostly o 2 členy, souseda Brože a tetič-
ku Heřmánkovou. Bohužel nás opus-
tila jedna ze zakládajících členek naší 
organizace tetička Soukupová Anna, 
ve věku nedožitých 97 let. V současné 
době má naše obec 7 sousedů a 6 te-
tiček. Přesto věříme, že příchod dvou 
nových členů je dobrý začátek a bude 
pokračovat i nadále. V příštím roce 
připravujeme „Dny otevřených dve-
ří“, pro občany našeho města Bíliny.

Děkujeme ra MěÚ za pomoc, spo-
lupráci a věříme, že naše dobré vztahy 
budou pokračovat i nadále.

 Brožová Drahomíra, syndik

Zpráva syndika k 70. výročí založení obce baráčníků 
Jana Žižky z Trocnova se sídlem v Bílině

Školní vzdělávací program se od 
září na našem gymnáziu rozjel napl-
no, jeho nedílnou součástí jsou i pro-
jekty s určitým zaměřením.

Pod názvem „Znáš své město?“ 
proběhl v říjnu projektový  týden na-
šich primánů, kteří v září nastoupi-
li do prvního ročníku osmiletého stu-
dia gymnázia.

Při slavnostním zahájení  v obřadní 
síni MěÚ se žáci měli možnost osob-
ně setkat s některými představiteli 
našeho města, s místostarostou měs-
ta panem Romanem Šebkem, s ve-
doucí odboru školství  paní Veroni-
kou Spurnou a s ředitelkou gymnázia 
paní Jaroslavou Mrázovou, a položit 
jim tzv. otázky přímo na tělo.

Poté se v rámci jednotlivých před-
mětů setkávali s různými, i „netradič-
ními“, pohledy na naše město a v díl-
čích projektech např. „Jak je to se sil-
niční dopravou v Bílině aneb tro-
cha statistiky neuškodí“, „Welcome 
to Bílina“, „Bílinou na vlastních no-
hou“ …., ve kterých získali spous-
tu nových informací, které na závěr 
mohli zúročit při zábavné hře „Tak 
ukaž, co umíš“, která  proběhla for-
mou známé televizní hry AZ kviz. 

Během týdne žáci primy navštívi-
li MěÚ, podívali se na Bílinu z pta-
čí perspektivy a to jednak z radniční 
věže a jednak z vrcholu Bořně, na-
vštívili městskou knihovnu a mimo 
jiné vzali útokem bílinská sportoviš-
tě …

Velkým kladem bylo mimo jiné 
i to, že se žáci primy měli možnost 
lépe poznat navzájem mezi sebou 
i se svými učiteli.  

Tímto ale tato akce nekončí a pri-
máni se mohou těšit na její „jarní“ 
pokračování.

 Ing. Jaroslava Mrázová

Bílina byla plná primánů

Příjemné prožití Vánočních 
svátků, štěstí, zdraví 
v novém roce přejeme všem 
Bílinským občanům.

 Obec baráčníků

Foto: V. Spurná
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Vánoční hudbou se rozezněl kostel v MěrunicíchVánoční hudbou se rozezněl kostel v Měrunicích

Malý instrumentální soubor, který doprovází koledy v nastudování pě-
veckého sboru. Mgr. Josef Černý (fagot), Radka Krzáková, Kateřina 
Šauerová a Jana Wolframová - fl étny. Žákyně ze třídy uč. Josefa Černé-
ho. Foto: V. Weber

V obci Měrunice se v sobotu 2. 
prosince místní kostel sv. Stani-
slava zaplnil do posledního místa. 
Vánoční koledy sem přijel zazpí-
vat Dětský pěvecký sbor ze ZUŠ 

Bílina a Komořinka. Komorní 
skladby na vánoční téma zahráli 
studenti také ze základní umělec-
ké školy, pod vedením Josefa Čer-
ného. (lal)

Slavnostní rozsvícení vánoční-
ho stromu na Mírovém náměstí pro-
běhlo 1. prosince za asistence něko-
lik stovek návštěvníků. KC Kaská-
da si na tento den připravila pro děti 
i dospělé bohatý program. A opravdu 
bylo z čeho vybírat. Náměstí se zapl-

nilo stánky s různým zbožím, kde na 
odbyt šly mimo jiné asi nejvíce svítí-
cí čertovské rohy, zpívaly se koledy 
nebo hrálo divadlo. 

Výstavní síň u Kostela nabízela vá-
noční perníčky z pravých staročes-
kých receptur a k vidění byly různě 

ozdobené vánoční stromečky dětmi 
z bílinských mateřských a základních 
škol. Program na Mírovém náměs-
tí moderovala Světlana Nálepková 
a Petr Mácha.  Vánoční koledy pod 
taktovkou sbormistra Jiřího Bidrma-
na zazpíval pěvecký sbor ZUŠ Bíli-

na. Zazpívala i Komořinka s Veroni-
kou Duchoslavovou a Schola Viva 
Bilinensis pod vedením Mgr. Jana 
Maryška.  Krásnou vánoční atmo-
sféru dotvořilo rozsvícení vánočního 
stromu a fi nálou tečku za celým ve-
čerem udělal ohňostroj. (lal)

Náměstí rozsvítil vánoční strom a ohňostroj

Žáci ze ZŠ při Biskupském gymnáziu v Bohosudově zahráli pohádku 
„Vánoční Betlém“.

... a nechyběli ani tři králové. Večer odmoderovala a zazpívala Světlana Nálepková. Foto: V. Weber

Příprava na slavnostní rozsvícení. O slavnostní zakončení se postaral 
ohňostroj. Foto: J. Egermaier
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INZERCE

Dům dětí a mládeže v Bíli-
ně se pustil do boje o vytvoření 
dalšího českého rekordu. V pon-
dělí 3. prosince 2007 byl slav-
nostně vyhlášen nový český re-
kord v počtu vyrobených vánoč-
ních stromečků v jeden den a na 
jednom místě. Celkem se jich 
v DDM nashromáždilo 1 862.

Vánoční stromky se připravo-
vali měsíc před samotným vy-
hlášením a vyráběly je děti, mlá-
dež i dospělí. Fantazii se meze 
nekladly a tak stromky byly 
kreslené na různém druhu pa-
píru, na skle nebo fóliích. Stro-
mečky lepené, pečené z různých 
druhů těst a také stromeček ple-
tený, háčkovaný nebo keramic-
ký.

„První sčítání proběhlo 
29. listopadu v 10.50 hod. Vy-
robených stromečků bylo v této 
chvíli napočítáno 777.  Postup-
ně jsme vánočními stromky zapl-
ňovali prostory DDM. V pondě-
lí 3. prosince probíhaly po celé 
dopoledne výtvarné dílny a ve 
13.30 h. bylo započato konečné 
počítání vánočních stromečků 
komisařem agentury Dobrý den 
s.r.o., která je správcem Knihy 
rekordů,“ sdělila průběh příprav 

na nový český rekord vedoucí 
DDM v Bílině Krista Sýkorová.

Jak dále prozradila, tak Dům 
dětí a mládeže bude i nadá-
le pokračovat v řadě zápisů. Na 
svém kontě již mají nejdelšího 
hada z vyfouknutých vajec, kte-
rý měřil 653,9 m a sestaven byl 
z 10 400 ks. Namalovali 6 533 
velikonočních vajíček a všichni 
máme určitě v živé paměti nej-
více namalovaných sluníček, 
kterých bylo celkem 3 679. (lal)

Na rekordu se spolu 

s dětmi a vedoucími

ze zájmových kroužků 

DDM Bílina podíleli:

Arkádie Teplice, MŠ Aléská

Bílina, MŠ Čapkova Bílina,

MŠ Hrobčice, MŠ CHlum Bílina, 

MŠ Síbova Bílina, MŠ Švabin-

ského Bílina, ZŠ Aléská Bílina, 

ZŠ Praktická Bílina, ZŠ Kosto-

mlaty pod Milešovkou, Římsko-

katolická církev  -  farnost Bílina 

Dále nás podpořili:

Anna Vargová - Nadace ČEZ, 

František Strach  - ředitel

Elektrárna Ledvice,

Ing. Ladislav Kvěch - tajemník 

městského úřadu v Bílině,

Vlasta Vébr - moderátor Rádio 

Most,... a další

Všem patří
velké poděkování.

Mediální spolupráce: 

ČTK, televize Prima, UPC,  Dakr, Ústec-

ký deník, Blesk, Šíp, Mladá fronta Dnes, 

Bílinský zpravodaj, Rádio Blaník, Rádio 

Most, Ústecký rozhlas

Bílinský DDM si připsal nový český rekordBílinský DDM si připsal nový český rekord

Děti zdobily vánoční stromečky z perníku a moooc se jim povedly.
 Foto: V. Weber

Robert Zauer z agentury Dobrý 
den s.r.o. s ředitelkou DDM ozna-
mují dobrou zprávu, že český re-
kord v počtu nashromážděných vá-
nočních stromečků byl vytvořen.
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Jménem Kulturního Centra 
Kaskáda Bílina bych ráda po-
děkovala Základní umělecké 
škole Bílina, panu řediteli Ji-
římu Kopovi, všem učitelům 
a hlavně žákům, za poskytnutí 
hudebního programu na slav-
nostních zahájeních výstav ve 
výstavní síni U Kostela a v ga-
lerii Pod Věží.

 Dále děkuji Všem, kteří si 
našli během roku cestu a při-
šli shlédnout naši přehlíd-
ku výstav, přeji krásné váno-
ce a v novém roce 2008 hod-
ně zdraví a mnoho pracovních 
úspěchů. 

Kurátorka KC Kaskáda Bíli-
na Petra Běhálková

Poděkování

Kalendář na rok 2008
historické pohlednice 

Bíliny

V Informačním centru na Mí-
rovém náměstí v Bílině jsou stá-
le k prodeji kalendáře na rok 2008, 
ve kterém byly použity staré pohled-
nice města Bíliny. Pohlednice jsou 
barevné a každý, kdo si koupí ka-
lendář, může nahlédnout do histo-
rie města.

Na divadelních prknech Měst-
ského divadle v Bílině se vystří-
dalo a velmi úspěšně několik diva-
delních souborů i jednotlivé známé 
osobnosti.

Divadelní představení se stále těší 
velkému zájmu, o čemž svědčí i fakt 
že některá představení se hrají dva-
krát. Některá představení se líbi-
la více jiná méně, ale těch co zabo-
dovaly u diváků byla přece jen vět-

šina. Nejvíce pochvalných slov asi 
sklidila Bára Hrzánová, která ve hře 
„Hrdý Budžes“ hrála školačku z ob-
dobí normalizace.

Za velmi úspěšnou akci se dá bez 
nadsázky prohlásit jarní Májový jar-
mark, který zřejmě odstartoval no-
vou éru bílinských jarmarků v pro-
storách kyselského parku. Pod-
le slov autora celého nápadu Petra 
Máchy, byla nejnáročnější organiza-

ce celé akce. Veškeré úsilí se vypla-
tilo a drtivá většina návštěvníků si 
„nový“ jarmark pochvalovala.

Ani letní kino nezahálelo a na pře-
prázdninovou akci „Ahoj léto“ při-
šel rekordní počet návštěvníků, a to 
hlavně z řad dětí. Další novinkou 
bylo zřízení Digitálního kina. Bo-
hužel si své diváky ještě nenašlo, ale 
věřme, že  i tato nadčasová novinka 
u nás zdomácní a její čas přijde. (lal)

Úspěšná  nejen divadelní
sezóna 2007 je za námi

Foto: V. Weber

ZZaměstnanciaměstnanci

kulturního centra kulturního centra 

Kaskáda přejí všem Kaskáda přejí všem 

veselé vánoceveselé vánoce

aa

šťastný nový rok šťastný nový rok 

20082008
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Jak vzpomínáte na SuperStár 
s odstupem času a jaké kolo sou-
těže Vám nejvíce „sedlo“?

Hezky na ní vzpomínám a hlav-
ně se mi stýská po té partě lidí. 
Když soutěž  skončila tak to bylo 
takové prázdné a nevěděla jsem 
budu dělat. 

Nejraději vzpomínám na swing, 
to mě  hrozně bavilo.

Jak se u Vás vyvíjela tvorba, 
písničky, žánr?

Změnilo se to v tom, že když 
jsem byla v soutěži, tak jsem ne-
měla pořádně vytříbený vkus. Po-
slouchala jsem takovou tu směs co 
hráli v rádiu. Nekupovala jsem si 
CD a neměla jsem na muziku vy-
hraněný názor.  Teď se mi to vytří-
bilo do toho stylu pop a něco málo 
i fanky písničky. 

Koho jste měla z poroty v sou-
těži v oblibě?

Třeba na Ondřeje Soukupa vzpo-
mínám ráda. Byl na nás hodný 
a myslím si, že vše bral celkem 
objektivně. Osobně si myslím, že 
paní Oswaldová byla trochu proti 

holkám zaujatá a preferovala  tře-
ba Sámera. Ráda vzpomínám i na 
Ondru Hejmu, protože nám v zá-
kulisí pomáhal a nakopával nás, 
ale ostatní porotci vlastně také.

Plánujete natočit novou des-
ku?

Pokud se nám podaří sehnat po-
třebné fi nance, tak příští rok bych 
chtěla natočit novou desku.  Za-
tím jsou mojí hlavní činností pře-

vážně muzikály, takže teď hraju 
a zpívám v Angelice a od prosince 
se na divadlo Broadway vrací Tři 
mušketýři. To je taková moje vy-
hlídka do budoucna, na kterou se 
těším.

Jaký se Vám muzikál líbí nej-
víc, nemyslíte že jich je už hod-
ně?

Mě se muzikály strašně líbí 
a mrzí mě, že spousta lidí to dost 
odsuzuje. Přitom v muzikálech 
musíte hrát, zpívat a někdy i tančit 
a to není nic lehkého. Na Broad-
way je bezvadná parta lidí a cítím 
se tam jako doma.

Líbí se mi Drácula, Vlasy a An-
gelika.

Stýkáte se s bývalými kolegy ze 
SuperStár?

Stýkám se především s těmi, kte-
ří hrají v muzikálech  tj. Ali Amiri, 
Petr Poláček nebo Tomáš Savka.

Co Vám zpívání dalo a vzalo.
Určitě mi to dalo šanci  zpívat 

veřejně, ikdyž mi připadá, že je 
to někdy dost těžký, protože Čes-
ká republika je hrozně malej ryb-
níček a je nás tady prostě moc. V 
určitě mi to dalo zkušenosti. Lidé 
z televize se pro mě stali přáte-
li a kolegy. Také mi to dalo mož-
nost věnovat se charitě. Stala jsem 
se patronkou zařízení Kolokánek 
na Praze 4. Zatím to žádné ovoce 
nepřináší, ale doufám, že to příjde. 
A co mi vzalo? Asi nic, asi trochu 
soukromí, protože se lidi zajíma-
jí o věci, do kterých jim nic není, 
ale chápu to, protože jsem veřejná 
osoba a nikomu nemůžu zakázat, 
aby se o mě bavil. (lal)

Šárka Vaňková se našla v muzikálu

V galerii Pod věží probíhá v těch-
to dnech výstava s názvem Abtrakce 
(z) nás. Své malby a fotografi e zde 
vystavují studentky Střední umělec-
koprůmyslové sklářské školy z Ka-
menického Šenova Lenka Husárko-
vá a Martina Doležalová.

„Na škole studuji Design světel-
ných objektů pod vedením Marti-
ny Klimošové a Václava Zemana. 
Škola mě velmi baví, protože se zde 
můžu věnovat sklu, umění a foto-
grafi i. V poslední době mě zaujala 
olejomalba, proto jsem se rozhodla 
zařadit na výstavu i olej na plátně. 
Jedná se o abstraktní tvorbu, která 
má vyjadřovat mé pocity a fantazii,“ 
představuje se Lenka Husárková.

Stejný obor studuje i Martina Do-
ležalová, která by výstavou chtěla 
zviditelnit hlavně nejstarší sklářskou 
školu v Evropě.

„Malba je pro mě velmi dobrý pro-
středek, jak se vyjádřit. Snažila jsem 

se o ztvárnění kladných i záporných 
věcí, myšlenek a nálad. U fotogra-
fi í jsem se snažila o nevyumělkova-
ný námět a přirozený vzhled,“ píše 
o sobě Martina Doležalová.

Přijďte se podívat na tvorbu sou-
časných mladých umělkyň a podpo-
řit je v další umělecké činnosti. 

Prodejní výstava potrvá do 11. led-
na 2008.  (lal)

Hledání a vnitřní souboje v abstraktních malbách

Vzpomínáme
Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál …
Dne 27. prosince uplyne 15 let co navždy utichlo 
serdce mé drahé manželky, paní

RŮŽENY BURKLOVÉ
z Bíliny.

ProsincovéProsincové
pranostikypranostiky

13. 12.
Svatá Lucie noci upije,
ale dne nepřidá.
Jaké jsou dni od sv. Lucie do 
Božího narození, takové jsou 
též měsíce příštího roku.(12 dní 
- 12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie,
najde tu už zimu.
24. 12.
Na Adama a Evu
čekejte oblevu.
Když na Štědrý večer sněží,
na pytle se chmel těží.
25. 12.
Když na Boží hod prší,
sucho úrodu poruší.
Na Boží narození
o komáří zívnutí.
Na Boží narození o bleší pře-
valení.
Mráz na Boží narození
- zima se udrží bez proměny.
vánoce:
Lepší vánoce třeskuté,
než-li tekuté.
Zelené Vánoce
- bílé Velikonoce.
Vánoce na ledě
- Velikonoce na blátě.
Tmavé Vánoce - světlé stodoly.
advent:
Když v první adventní nedě-
li nastane daleko široko krutá 
zima, potrvá čtyři neděle.
Je-li v první týden advent-
ní mrazivo, bude zima osmnáct 
neděl trvati.
26. 12.
Když svatý Štěpán vyfouká blá-
to, bude pěkné jaro nato.
Jestli na Štěpána větry uho-
dí, příští rok se všecko špat-
ně urodí.
28.12.
O Mláďátkách den se omlazuje.
Je-li na Mláďátka mlha od Lysé 
Hory, kobzole se neurodí, je-
li mlha v údolích, bude kobzo-
lí dost.
31. 12.
O Silvestru papeži snížek si už 
poleží.
Jak byl celý rok voda a bláto, na 
Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slun-
ce svítí, nelze nám dobrého vína 
se nadíti.
prosinec:
Když v prosinci mrzne a sněží, 
úrodný rok nato běží.
Prosinec se sněhem na pěšině, 
žito je v každé vysočině.
Studený prosinec - brzké jaro.
Mírný prosinec - mírná celá 
zima.

Lenka Husárková před vernisáží. Foto: V. Weber

Šárka Vaňková v rozhovoru s Hon-
zou Benešem u příležitosti předá-
vání cen bílinským sportovcům.
 Foto: V. Weber

Za tichou vzpomínku děkuje manžel.
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Mikulášské besídky probíhaly již 
v úterý 4.12., kdy jsme navštívili tři 
Mateřské školky. Čert, čertice, Mi-
kuláš a andílek zavítali na návště-
vu k dětem a rozdali jim připrave-
nou nadílku. V dopoledních hodi-
nách 5.12. probíhaly besídky pro 
nejmenší v dětském klubu Kloká-
nek. Tam byly celkem tři nadílky, 
kterých se zúčastnilo  70 dětí a stej-
ný počet rodičů. V odpoledních ho-
dinách probíhaly besídky pro ve-
řejnost od 16 a 18 hodin. Tělocvič-

na v DDM se proměnila na pek-
lo a nebe, kde čertice se svojí čer-
tovskou rodinou zahrála krátkou 
pohádku a Mikuláš všem hodným 
i těm zlobivým rozdal dárečky.

Mikulášský marathón skončil 
a my děkujeme hodnému Mikulá-
šovi Milanu Chalupnému, čerto-
vi Pavlu Beránkovi a mým malým 
čertíkům. Všem, kteří se na pohád-
ce podíleli, za všechny děti, které 
pobavily, ale i trošičku vystrašily.

 (ryj)

MikulášskéMikulášské
besídky v DDMbesídky v DDM

Každý, kdo zazpíval nebo přednesl básničku dostal sladkou odměnu.

Jeden z nejlepších programátorů v Baltíku, Jakub Černík.

Ve dnech 30. 11. - 1. 12. pro-
běhlo ve Strakonicích setkání 
programátorů Baltíka. Někte-
ří chlapci z našich kroužků se 
už těšili, že si poprvé vyzkouše-
jí programování v Baltie 4 C#. 
Je to nový programovací jazyk, 
využívá současných programá-
torských metod, nabízí mnohem 
více možností než Baltík 3,7,  ve 
kterém jsme dosud pracovali.  

Ve Strakonicích se sešlo cel-
kem  32 soutěžících, kteří byli 
rozděleni do tří kategorií. Ti co 
ještě chtěli programovat v Bal-
tíkovi 3,7,  byli rozděleni pod-
le věku. Pokročilejší si vybra-
li Baltie 4C# bez ohledu na věk. 
V pátek proběhlo tvůrčí kolo 
soutěže na zadané téma, tam 
děti mohly využít i svou fan-
tazii. V sobotu již byly pev-
ně zadané úlohy, kde musejí jít 
všechny kreace stranou a je tře-

ba splnit co nejefektivněji zadá-
ní. Sčítalo se umístění v obou 
soutěžích.

Jak dopadli Bílinští? 
V Baltie 4 C# - 1. místo Jakub 

Černík, 2. Tomáš Procházka, 3. 
Lukáš Riedel, v kategorii mlad-
ších žáků v Baltíkovi 3,7 ješ-
tě velmi pěkně zabodoval Petr 
Špulák na třetím místě. Pochva-
lu si však zaslouží i Jiří Char-
vát, který začal teprve v letoš-
ním školním roce – 10. místo 
v kat. starších žáků ze 13 mož-
ných bylo milým překvapením. 
Kluci měli velikou radost i z vý-
her. Přivezli si domů přehrávač 
MP3, dvoje reprobedýnky k po-
čítači, dvoje sluchátka s mik-
rofonem a další drobnosti, kte-
ré jim budou soutěž připomí-
nat. A určitě si budou pamatovat 
i příjezd domů, kde nás vítal oh-
ňostroj. Eva Klasová

Předvánoční setkání Baltíků

Těšíme se na vaši
návštěvu

v příjemném
prostředí

naší restaurace

INZERCE

Salón Eva
Srdečně vás zveme do provozovny

„PEDIKÚRA - MANIKÚRA“
Kde mě najdete?

V Bílině, Břežánská 390/7 (vedle gymnázia)

Co Vám mohu nabídnout?
pedikúru, paraf. zábaly, šokovou kúru na ruce,

speciální kosmetiku “GANNADERM“...

Těším se na Vaši návštěvu
Vosáhlová Eva

606 732 603

Restaurant Corbetta
Přeje všem svým spokojeným zákazníkům

příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů

do nového roku 2008

�
�
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Dnes bychom vám chtěli předsta-
vit družstvo nejmladších házenkářek 
z Bíliny. V mistrovském turnaji, při 
účasti dalších šesti družstev,  skon-
čilo na pěkném 4. místě. Nad tře-
mi dívčími družstvy naše děvčata 
vyzrála, ale na tři družstva chlapců 
prostě nestačila. Naší nejlepší střel-
kyní byla Radka Vílová.

Oddíl házené nabírá další dívky 
v ročnících 1998 – 2000. Přihlásit se 
můžete každé úterý a čtvrtek od 15, 
30 hodin ve sportovní hale ve Stu-
dentské ulici.

Naše velké  poděkování patří také  
sponzorům: panu Štěpánu Vachouš-
kovi, panu Jiřímu Paterovi a v nepo-
slední řadě také fi rmě Textil Novák.

Velké díky patří též rodičům, kteří 
vozí naše hráčky svými auty na mis-
trovská utkání.

Pevně věříme, že tato výbor-
ná spolupráce se sponzory i s ro-
diči, bude ku prospěchu na-
šich dětí i nadále pokračovat. 
 Jiří Žlůva, SK SIAD BÍLINA

Úspěšný oddíl házenkářek se rozšiřuje   

Po roce,   a to ve čtvrtek kon-
cem listopadu 2007,  se opět sešli 
zaměstnanci MěÚ v Bílině v pro-
storách restaurace BM Komplex 
s.r.o., v Síbově ulici,  aby se zú-
častnili  II.ročníku turnaje dvo-
jic v bowlingu O putovní pohár 
tajemníka městského úřadu Bí-
lina. Účastníky tohoto turnaje 
bylo celkem 18 dvojic zaměstna-
ců MěÚ v Bílině, kteří  se přišli 
odreagovat od začínajícího před-
vánočního shonu. Hrálo se systé-
mem -  každá dvojice měla cel-
kem 2O hodů. Dvojice byly na-
losovány.

Letošní ročník opětovně vy-
hrála Katka Žofková, která si 
k sobě vylosovala Péťu Kaucké-
ho a s výkonem 234 bodů získali 
Putovní pohár TAMÚBÍ. Na dru-
hém místě se umístila dvojice Ve-
ronika Ježková a Petra Starková 
s výkonem 210 bodů a třetí mís-
to obsadila dvojice Katka Hudco-
vá a Jarda Ježek s celkovým po-
čtem 197.

Pohár útěchy – putovní hrníč-
ky  získala dvojice Eva Brodská 
a Tomáš Pulchart . 

Nejlepší  výkon podala  Katka 
Žofková, které se  na 10 hodů po-

dařilo docílit 150 bodů. Na opač-
ném konci se umístila kolegy-
ně Ludmila Mašková, které patří 
opravdové sportovní uznání, ne-
boť přišla jako fanynka svého od-
boru a vzhledem k tomu, že počet 
účastníků byl lichý, byla přemlu-
vena k doplnění dvojice, přestože 
o tomto druhu sportu měla pouze 
teoretické znalosti. Byla oceněna 
putovní plastikou za nej…..  vý-
kon.

Děkujeme zaměstnancům a ve-
dení restaurace BM Komplex,  za 
umožnění  tohoto turnaje. (lq)

II. ročník O putovní pohár TAMÚBÍ v bowlingu.

PO SMUTNÉM PODZIMU SE ČEKÁ RADOSTNĚJŠÍ JARO

V závěru fotbalové tabulky krajské-
ho přeboru přezimuje na  5.místě no-
váček SK SIAD Bílina. Za dvě vítěz-
ství a dvě remízy získal 8 bodů. S Li-
toměřicemi přišel o dva body v nasta-
vení a v Oldřichově o bod v poslední 
minutě. „Věděli jsme, že nebudeme 
vepředu, ale s tímto jsme nepočíta-
li. Těsně před začátkem soutěže nám 
odešlo pět hráčů a mužstvo se dáva-
lo dohromady za pochodu,“ vidí pří-
činy neutěšeného stavu prezident bí-
linských fotbalistů Petr Arpáš. Z toho 
byli tři klíčoví hráči z obrany, zálo-
hy a nejlepší střelec soutěže. Za plus 
považuje dobré vztahy v mužstvo 
i přes špatný začátek soutěže a dlou-
hé období bez bodu. Po domluvě do-
šlo i ke zlepšení tréninkové morálky. 

„Někdy nám chybělo i to potřebné 
štěstí, byli jsme o trochu lepší, ale ne-
dotáhli jsme zápas do konce.“ Na je-
den zápas však Arpáš obzvlášť nerad 
vzpomíná. Utkání odloženého 1.kola 
v Žatci. 

„Žatec byl nejslabší soupeř, kterého 
jsme na podzim potkali, ale náš vý-
kon byl katastrofální, takových ztrát 
je škoda.“ Jak vypadá situace pro 
jaro s posílením kádru nám řekl člen 
výboru klubu Martin Köhler. „Posí-
lení samozřejmě plánujeme, jedná-
me s pěti hráči. Ale ti většinou čeka-
jí, zda jim vyjde angažmá v Němec-
ku. Našim problémem je koncovka, 
nutně potřebujeme koncového hrá-
če a také středního záložníka.“ Pod-
le Arpáše je stabilizovaná obrana, 

kde vykrystalizovala sestava Jung-
mann, Fleišman, Stiller a Mergl. Na 
podzim se výborně uvedl v útoku 
mladíček Erich Mika. Ale přišlo do-
mácí utkání s Litoměřicemi, Bílina 
vedla, ale v neúměrně dlouhém pro-
dloužení přišla nejen o tři body, ale 
i Miku. Likvidační faul při jeho úni-
ku nebyl potrestán ani žlutou kartou. 
„Ericha čeká v prosinci další operace 
pravého kolena, měl by dostat umě-
lé vazy.“ Köhler však poukazuje i na 
další rozdíl s ostatními mužstvy. Jen 
Bílina a Žatec mají pouze jedno hřiš-
tě. „Naše hřiště je hodně přetížené, 
potřebovali bychom druhou plochu 
a to s umělou trávou. 

Dala by se na ní hrát i soutěž při 
špatných terénech začátkem jara 

a koncem podzimu, mládež by měla 
kde trénovat a hlavní plocha by se 
mohla regenerovat.“ A umělá trá-
va znamená i kvalitní zimní přípra-
vu. „Zimní turnaje se dnes hrají prak-
ticky jen na umělé trávě, proto platí-
me velké peníze za účast jinde. Tady 
by mohli mít turnaj i žáci a dorost,“ 
je přesvědčen Arpáš. Nyní dostal lu-
krativní nabídku na letní soustředě-
ní jednoho ligového mužstva. „Je to 
velice zajímavé, líbí se jim prostředí 
Kyselky, ale jak jim můžeme prona-
jmout hřiště, když naše družstva ne-
mají pořádně kde trénovat,“ dodal 
zklamaně Arpáš. Jaro budou bílinští 
začínat 15. března doma v důležitém 
utkání se Žatcem, který je na 13. mís-
tě přeboru. (ob)
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PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH

SVÁTKU A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK 2008

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

INZERCE 

AŽ 5000 KČ
MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE!
Nechte vydělávat své auto, 

dům či plot. Udělejte z nich

reklamní plochy. 

Volejte kdykoliv 

411 411 455

Krásné a pokojné 
prožití vánočních 
svátků,
hodně zdraví, 
spokojenosti,
osobní pohody
a mnoho 
úspěchů
v novém roce
2008.

redakční rada Bílinského zpravodaje

Žáci 7.tř. se 9.12. utkali o dal-
ší body v rámci krajské žákovské 
ligy a na domácím ledě dokázali 
svého soupeře porazit.

V 5. minutě přišlo rychlé vede-
ní, když lapačka hostujícího bran-
káře byla krátká na střelu obrán-

ce Vernera. První přesilovka Tep-
lic udělala paradoxně radost do-
mácím příznivcům. Kapitán Ul-
rych ujel všem pronásledovatelům 
a přestože střelu brankář vyra-
zil, byl u puku další rychlík Čech 
a vedli už 2:0. Do první přestávky 
však soupeř korigoval. Nejlepšímu 
útočníkovi soupeře nechali všichni 
dost času na projetí celým hřištěm 
a střelu, kterou Hauptvogl v bran-
ce evidentně podcenil.

V úvodu druhé třetiny si zopako-
val sólo Ulrych a tentokrát sám za-
končil. Ve 40. minutě opět skoro-
val Ulrych a navíc podruhé v osla-
bení. V poslední třetině stačil sou-
peř pouze snížit na dvoubrankový 
rozdíl a tak tentokrát body zůstaly 
doma.  Verner T. - trenér třídy

Draci Bílina -Teplice 4 : 2 (2:1, 2:0, 0:1)
Branky: 5.Verner, 9.Čech (Ulrych), 21.a 40. Ulrych (Čech)

ŽÁKOVSKÁ LIGA - 8.tříd
Kadaň : Bílina 3:9

(3:3; 0:2; 0:4)
První třetina tohoto utkání 

byla velmi vyrovnaná a hra 
se přelévala z jedné strany na 
druhou ve svižném tempu. 
Po chybě našeho mužstva ve 
středním pásmu jsme inkasovali 
gól, po necelých dvou minutách 
jsme se dopustili stejné chyby 
a soupeř nezaváhal a  opět 
trestal v podobě vstřeleného 
gólu. V této fázi utkání trenér 
hráčům promluvil do duše 
a úspěch se záhy dostavil. Našim 
barvám se podařilo stav utkání 
vyrovnat. Ve druhé polovině 
první třetiny jsme měli několik 
vyložených gólových šancí, ale 
našim střelcům se nepřiklonilo 
tolik potřebné štěstí nutné pro 
překonání soupeřova gólmana.

Ve druhé a třetí třetině se 
podařilo ovládnout našim 
barvám hru, i když i v těchto 

fázích utkání se náš gólman 
nenudil a musel čelit občasným 
únikům soupeřových hráčů a to 
vždy s trochou štěstí bezchybně 
zvládnul bez inkasovaného 
gólu. Našemu mužstvu se začalo 
dařit, a to jak kombinačně tak 
i střelecky, což se projevilo 
v počtu vstřelených branek 
S ohledem na vývoj utkání 
jsme soupeře jasně přestříleli 
v poměru 67:35 v náš prospěch. 
Všichni hráči zaslouží pochvalu 
za disciplinovanost a čistou hru 
bez faulů. 

Branky: Hrnčíř 2, Minařík; 
Rudolf; Oplt; Odvárka; 
Kopecký; Černý
Asistence: Černý 2;   
Rudolf;Veselý;Hrnčíř;
Trenér: p. Balín R.
Ved. družstva: p.Hrnčíř L.


