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Oproti předešlému oceňová-
ní proběhla letošní volba tajně. 
Z celkového počtu 23 nomino-
vaných sportovců se vybralo 10 
nejlepších, které vybírala porota 
složená ze známých sportovců 
a sportovních novinářů. Ceny 
oceněným sportovcům předával 
Aleš Valenta, Štěpán Vachoušek, 
paralympionik Roman Musil, 
Jan Skorkovský a místostarosta 
Roman Šebek. Celým pořadem 
provázel moderátor Petr Beran. 

Porota rozhodla, že první mís-
to patří Kateřině Žofkové, která 
patří k nejúspěšnějším atletkám 
v Bílině. Jejími hlavními disci-
plínami jsou vrh koulí, hod dis-
kem a hod oštěpem. Pravidelně 
se zúčastňuje Mistrovství Čes-
ké republiky v hale i na dráze. 
V letošním roce, na Mistrovství 
ČR na dráze v Táboře získala své 
životní umístění v hodu oštěpem. 
Umístila se na třetím místě a zís-
kala bronzovou medaili. Poražena 
byla pouze olympijskou vítězkou 
Barborou Špotákovou a Jarmilou 
Klimešovou. Na jejích výkonech 

Oceňování nejlepších sportov-
ců v Bílině se již stalo tradiční 
záležitostí. Letos přišlo několik 
významných změn, které této 
tradici prospěly a přidaly na 
atraktivnosti.

Nejlepší sportovkyní Bíliny se stala Kateřina Žofková

Aleš Valenta předává ocenění Katce Žofkové Foto: V. Weber

se významně podepisuje trenér 
Martin Sýkora.

„Atletice se věnuji jedenác-
tým rokem. Původně jsem hrála 

tenis, ale tenisový oddíl se více-
méně rozpadal a hned vedle se 
začal rekonstruovat atletický 
stadion. Díky své kamarádce 

Káťě jsem se seznámila s tre-
nérem Martinem Sýkorou, který 
v podstatě stojí za mými atletic-
kými výsledky. Trénuji šestkrát 
v týdnu,“ prozradila své spor-
tovní začátky Katka. 

A co považuje za svůj největ-
ší úspěch a čeho by chtěla ješ-
tě dosáhnout? „Mým největším 
atletickým úspěchem byla určitě 
medaile z mistrovství republi-
ky, ale vážím si i jiných mých 
výsledků např. v první atletické 
lize. Kdyby se mi ještě někdy 
podařilo získat medaili z mis-
trovství republiky, měla bych 
velkou radost.“

Gratulujeme a přejeme mnoho 
sportovních úspěchů.

Lada LaiblováTomáš Johanna obdržel cenu z rukou ligového fotbalisty Štěpána Vachouška
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Na sídlišti Za Chlumem se ptal a fotografoval Jan Vraný

Myslíte si, že by se měl v Bílině postavit dům pro seniory?

Milan
HLAVÁČEK,
34 let, skladník:
„Dům pro seniory je 
potřebný. Myslím si, že 
staří lidé v budoucnu 
nebudou mít na nájem-
né a proto bude pro 
ně domov důchodců to 
jediné řešení. Bílina by 
podobné zařízení pro 
seniory určitě měla také 
mít.“

Josef
KŘÍPAL,
60 let, důchodce: 
„Město by se mělo o své 
seniory postarat i tím, 
že by jim umožnilo dožít 
v příjemném prostředí. 
Domov důchodců tu 
opravdu schází. V Bíli-
ně je jen několik domů 
s pečovatelskou službou, 
ale domov pro seniory 
žádný.“

Ludmila
KŘÍPALOVÁ,
66 let, důchodkyně: 
„Pokud vím, tak v Bílině 
žádný domov důchod-
ců nemáme, je tu jen 
domov s pečovatelskou 
službou, který je navíc 
v hrozném stavu. Sama 
jsem seniorka a tak bych 
do budoucna výstavbu 
domova důchodců urči-
tě uvítala. Nikdy nevíte 
jak a kde na stará kole-
na skončíte.“

R.
ŠŤASTNÝ,
34 let, zámečník: 
„Radnice by domov pro 
seniory určitě postavit 
měla. Starých lidí je 
stále víc a v budoucnu 
kvůli nárůstům cen za 
bydlení už asi nebudou 
zvládat žít v panelových 
domech a budou muset 
hledat náhradní ubyto-
vání a domov pro senio-
ry by byl nejideálnějším 
řešením.“

M.
BAUER,
39 let, sklárna:
„Ano. Myslím si, že by 
se v Bílině dům pro seni-
ory stavět měl. Město by 
mělo pamatovat na své 
seniory a poskytnout jim 
kvalitní bydlení v měst-
ském domově důchod-
ců. Nikdo neví, jak na 
stará kolena dopadne 
a podobné zařízení na-
jde uplatnění pořád.“

Martin
HOUDEK,
34 let, tesař:
„Podle mého názoru 
je domov pro seniory 
v Bílině nutností. Kam 
pak půjdou staří lidé, 
kteří nemají rodinu 
a nebude se o ně moci 
kdo postarat. Pečova-
telská služba to nezvlád-
ne a domov důchodců 
tu proto opravdu moc 
schází.“ 

Uplynul více než rok (13. 9. 
2007) od schválení založení 
obecně prospěšné společnosti 
Muzeum Bílina zastupitelstvem 
města. Navrhovatelem založení 
byla Bílinská přírodovědná spo-
lečnost. Ke vzniku o.p.s. došlo 
právě před rokem (19. 11. 2007) 
na bázi zakládací smlouvy 
uzavřené mezi městem Bílina 
a právě Bílinskou přírodověd-
nou společností. Výročí je pří-
hodným momentem pro shrnutí 
toho, co se dosud pro založení 
muzea v Bílině udělalo, co se 
nestihlo nebo nepodařilo a co je 
před námi. 

Oba zakladatelé o.p.s. delego-
vali do řídících orgánů (správní 
a dozorčí rady společnosti) po 
jednom zástupci. Do správ-
ní rady byla jmenována ještě 
zástupkyně Teplického regi-
onálního muzea a do dozorčí 
rady zástupce Severočeských 
dolů a.s. Na společném zase-
dání obou rad (4. 12. 2007) 
byli zvoleni předsedové obou 
rad (K. Mach resp. V. Ježková) 
a správní rada posléze vytvoři-
la a schválila statut společnosti 
a jednací řád a zajistila registra-
ci společnosti u krajského soudu 
v ústí nad Labem (29. 3. 2008). 

Posléze bylo navrženo a schvá-
leno logo společnosti, a vznikl 
bankovní účet společnosti (9. 4. 
2008) a společnost byla zaregis-
trována u finančního úřadu (16. 
4. 2008). To vše nezkušenému 
vedení společnosti zabralo, jak 
je zřejmé, rozhodně delší čas 
než by si samo přálo.

Po dokončení nutných základ-
ních legislativních kroků mohlo 
nastoupit uskutečňování vlastní 
realizace muzea. Prvním kro-
kem bylo uzavření smlouvy 
Města Bílina s o.p..s. Muze-
um Bílina o zapůjčení budovy 
v ulici Vrchlického 270 (1. 4. 
2008) – bývalé části ZŠ Lidic-
ká před tím též Lidové školy 
umění. Pak následovalo předání 
budovy (29. 4. 2008) se všemi 
provozními závazky, bylo nut-
no uzavřít smlouvy s dodavateli 
energií a vody. Tím se obecně 
prospěšná společnost stala hos-
podářem ve svém sídle a moh-
la začít s návrhem expozic 
a zjišťovat, co je potřeba s vlast-
ní budovou udělat, dříve, než 
zde bude možno zahájit vlast-
ní muzejní činnost. Po dohodě 
s městem Bílina byl najat sta-
vební inženýr, který vypraco-
vává projektové podklady pro 

stavební řízení (termín dokon-
čení 30. 11. 2008). Na základě 
těchto podkladů budou prove-
deny stavební úpravy interiéru, 
které umožní zahájení budování 
vlastní expozice.

Souběžně s tím správní rada 
jedná s potenciálními sponzo-
ry aktivit společnosti a daří se 
získávat první prostředky na 
činnost. Je uzavřena smlouva se 
Severočeskými doly, a.s. a rov-
něž smlouvy o darech s Městem 
Bílina. Především těmto spon-
zorům Muzeum Bílina o.p.s. 
děkuje za to, že nadále existu-
je a může bez obav z finanční 
nestability spravovat svěřený 
majetek.

Poslední zasedání správní 
rady (18. 11. 2008) s ohledem 
na zaneprázdněnost členů rady 
rozhodlo o nutnosti od začátku 
roku 2009 zaměstnat a pověřit 
vedením muzea ve funkci ředi-
tele zodpovědnou osobu, která 
zajistí v příštím  roce provedení 
zamýšlených stavebních úprav, 
vybavení muzea výstavními 
plochami, zkoordinuje v sou-
činnosti se správní radou zajiš-
tění vystavovaných předmětů 
a zajistí rozběhnutí muzea. Ten-
to záměr schválila i dozorčí rada 

společnosti. Z toho lze vyvodit, 
že příští rok v případě zajiště-
ní dostatečného množství pro-
středků bude rokem budování 
interiéru muzea a pokud půjdou 
práce tak rychle, jak si správní 
rada představuje i rokem ote-
vření muzea pro veřejnost.       

Z uvedeného přehledu je 
zřejmé, že obecně prospěšná 
společnost Muzeum Bílina fun-
guje, budování muzea s podpo-
rou města a dalších sponzorů 
pokračuje a cíl rozhodně není 
v nedohlednu, jak se to zdálo 
v době, kdy byl podán první 
podnět k založení muzea Bílin-
skou přírodovědnou společnos-
tí (16. 1. 2007). Správní rada 
i dozorčí rada společnosti si je 
vědoma, že zdaleka ne vše jde 
tak rychle, jak by si určitě kde 
kdo včetně samotných navrho-
vatelů vzniku muzea předsta-
voval, ale vyvíjí veškeré úsilí 
(dlužno dodat, že bez nároku 
na jakoukoli odměnu), aby cíl 
– vznik muzea v Bílině - byl 
splněn. 

         
Předseda správní rady o.p.s. 

Ing. K. Mach Ph.D.

Bílinské muzeum bude
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Střípky
z Bíliny

Rekonstrukce lázní
se oddaluje

Společnost Via Vitae, o.p.s., 
která uzavřela se společností 
Bílinské lázně, o.p.s., nájemní 
smlouvu, nezískala potřebnou 
dotaci na rekonstrukci lázní 
Kyselka. Starosta Josef Horáček 
vstoupil do jednání s vedením 
společnosti Via Vitae, aby se 
dohodl na dalším postupu.

„Vedení společnosti Via Vitae 
požádalo o prodloužení smlou-
vy, kde bylo uvedené datum 30. 
listopadu 2008 jako nejzazší 
termín pro získání potřebných 
financí. Jestli bude společnos-
ti Via Vitae prodloužen termín, 
rozhodne zasedání zastupitel-
stva města. Dodatek ke smlouvě 
by se měl schvalovat s tím, že 
pokud se objeví nový investor na 
lázně, tak od dodatku smlouvy 
odstoupíme,“ sdělil starosta.

Jelikož se o lázních neustá-
le jedná, nehrozí městu Bílina 
zatím ztráta statutu lázeňského 
města.

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího stavebního úřadu jedná-
ním o možnosti odkoupení pozemku 
– schodů vedoucích z ulice Kyselská 
do ulice Bílinská. 
Tajemníkovi městského úřadu pově-
řit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zadáním projektové doku-
mentace na stavby:
- Veřejné osvětlení u garáží „u býva-
lé pasovky“.
- Veřejné osvětlení u garáží nad uli-
cí Čapkova.
- Oprava komunikace a odstavné plochy 
z ul. 5. května k prodejně STAMA. 
Místostarostovi města řešit příjem 
digitálního televizního signálu na tele-
vizním převaděči na Chlumu. 

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a Klubem 
přátel krušnohorské železnice ve výši 
5.000 Kč, na jízdu historického vlaku 
spojenou s oslavou Mikuláše a uspo-
řádání výstavy dne 6. 12. 2008. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a LAWEN TENIS 
KLUB BÍLINA ve výši 11.000 Kč na 
zakoupení tréninkových potřeb. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a Muzeem 
Bílina, o. p. s., ve výši 31.500 Kč na 
nákup systémového software a zave-

dení internetového připojení. 
Uzavření jedné společné smlouvy 
o výpůjčce nemovitých věcí mezi 
městem Bílina a společností Člo-
věk v tísni, o. p. s., s účinností od 1. 
12. 2008 na dobu určitou do 31. 12. 
2008. 
Ukončení nájemní smlouvy s fi r-
mou ELEMO K + K, s. r. o., z pro-
nájmu nebytových prostor o výměře 
38,50 m2 v I. NP, Litoměřické ul. č. 
6 – kancelář, dohodou k datu 31. 12. 
2008. Nebytový prostor bude zveřej-
něn k dalšímu pronájmu za cenu 224 
Kč/m2/rok. 
Obsah zápisu do kroniky města za rok 
2007, dle předloženého návrhu. 
Upravený statut Městských technic-
kých služeb Bílina, s účinností od 1. 
1. 2009. 
Termíny pro konání schůzí Rady měs-
ta Bíliny v roce 2009 následovně:

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle Směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina pro akci: 
• „Vestavba výtahů do domů s pečo-

vatelskou službou (DPS) Havířská, 
čp. 582/27 a 583/28, Bílina“.
• „Ostraha areálu Lázně Kyselka 
v Bílině“. 

Vzala na vědomí:
Informaci vedoucí odboru školství 
a kultury o připravovaném 200. výročí 
bitvy u Fort Hensel (Itálie) s tím, že se 
město do připravované akce nezapojí. 
Informaci ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina o likvidaci 
starých ojetých motorových vozidel. 
Seznam na odprodej bude zveřejněn. 
Informaci ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina o hospodaření 
za leden - říjen 2008 na skládce Cho-
tovenka – pískovna. 
Splnění usnesení, kterým bylo tajem-
níkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic k provedení opravy schodů 
a nátěru zábradlí vedoucích z ulice 
Jiráskova do ulice Síbova k restauraci 
„Komplex“. Oprava bude zařazena do 
plánu oprav na rok 2009. 

Ing. Ladislav Kvěch
– tajem. MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ

Bílina nebo v sekretariátu starosty
města a dále i na webových

stránkách města (www.bilina.cz)

Rada města na své 22. schůzi konané dne 20. 11. 2008 mimo jiné:

leden 7. 21. červenec 8.  29.
únor 4.  18.  srpen 12.  26.
březen 4.  18. září 16. 30.
duben 1.  15. říjen 14.
květen 6.  20. listopad 4.  18.
červen 3. 17. prosinec 2. 16.

Nevraživost 
na otevření 

Seifertovy ulice 
je zbytečná

S blížícím se
termínem vý-
stavby kruho-

vých objezdů na 1/13 přibývá různých 
polemik o znovuotevření nebo uzavření 
Seifertovy ulice. Zatím je jasné, že ke 
zprůjezdnění Seifertovy ulice dojde 
během výstavby kruhových objezdů na 
1/13. Vytváření různých nepodložených 
hypotéz je podle starosty Josefa Horáč-
ka předčasné.

„Nevím, z jakého důvodu vznikla tako-
vá nevraživost a psaní dopisů ohledně 
Seifertovy ulice. Zatím nikdo do dnešní-
ho dne neřekl, že je rozhodnuto o tom, 
že Seifertova ulice zůstane po dostavbě 
kruhových objezdů otevřená. Osobně 
vycházím ze dvou nezávisle zpracova-

ných dopravních studií, které mapovaly 
nárůst vozidel a hledaly nejlepší možné 
řešení. O Seifertově ulici se bude jednat 
pravděpodobně až po dostavbě kruho-
vých objezdů. Je více než pravděpodob-
né, že situaci bude řešit již nové zastu-
pitelstvo.“

Starosta vyslovil politování nad tím, 
že na základě mylných informací se 
zablokovala výstavba malého kruhové-
ho objezdu u Zeleného domu.

„Určitou skupinou lidí bylo řečeno, že 
výstavba kruhového objezdu je příprava 
na znovuotevření Seifertovy ulice, ale to 
není pravda. Byla by to malá okružní 
křižovatka, kde by bylo pět vjezdů, ale 
zprovoznit by se mohly třeba jen čtyři. 
Z Tyršovy ulice, Bořeňské ulice a výjezd 
a vjezd Dolů Bílina. Točna by mohla 
fungovat a s malou fontánkou nebo 
jinak upraveným středem to mohla být 
pěkně upravená část města. Věřím, že 
se situace kolem Seifertovy ulice uklid-

ní, protože i já jsem zastáncem toho, 
že historická část města by měla zůstat 
zachována pro další generace.“

Pro město Bílinu přišla jedna příznivá 
zpráva, že nákladní vozy z kamenolo-
mu Měrunice by měly jezdit na Bílinu 
již minimálně. Nákladní vozidla plné 
kamení by od nového roku měla smě-
řovat na opačnou stranu, protože budou 
zásobovat hlavně stavbu silnice D8 
a výstavbu žatecké silnice.

„Další pozitivní zprávou je, že opra-
va mostu u Loun bude dokončena ještě 
v tomto roce, takže by to mělo odlehčit 
dopravě přes Pražskou ulici. V těchto 
místech byly problémy i s nákladními 
vozy, které zde jezdily bez povolení. 
Samotná výstavba kruhových objez-
dů by měla začít na jaře příštího roku. 
Zpoždění vzniklo tím, že mezi projektan-
tem stavby a Policií ČR nedošlo včas 
k dohodě. K té již došlo, ale zase nastou-
pily nepříznivé klimatické podmínky.“

Bezpečnostní situace v Bílině se počátkem měsíce listo-
padu zhoršila. Ne zrovna ideální stav se přiostřil tím, že 
početná skupina výrostků zdemolovala část města. Zděšení 
obyvatelé se marně dovolávali příslušníků Policie ČR, kte-
ří právě řešili jinou trestnou činnost. Ve městě bylo pouze 
několik příslušníků městské policie, kteří ovšem nemají 
pravomoc zatýkat výtržníky, ale pouze legitimovat. Po 
výtržnících zůstaly vymlácené výlohy obchodů, rozbitá, 
vykradená auta, rozházené koše a popelnice s odpadky. 
Na situaci okamžitě reagoval starosta Josef Horáček, který 

začal jednat s ředitelem PČR v Teplicích. „Situace nebude 
nikdy ideální, protože problémy s určitou skupinou obyvatel 
budou stále. Ředitel PČR mi slíbil navýšení policejních hlídek 
v ulicích a to se také stalo. Ve městě chodí čtyři hlídky Policie 
ČR. Navýšily se i přesčasové hodiny příslušníkům Městské 
policie v Bílině. Začínáme vážně uvažovat o znovuzavedení 
policejních služeben na problémových sídlištích. Uvažujeme, 
že u každé služebny budou schránky na podněty nebo případné 
připomínky, které policisté budou řešit na místě,“ uvedl staros-
ta Josef Horáček.

Vedení města projednávalo i otázku navýšení počtu měst-
ských strážníků, ale takové řešení je pro město fi nančně 
nákladné.

OTÁZKA PRO STAROSTU...

Nezapomeňte na poplatek
za komunální odpad

Konečný termín splatnosti 
poplatku za komunální odpad

v II. pololetí 2008
je 30. 12. 2008.

Poplatek můžete uhradit hotově 
v pokladně Městského úřadu

v Bílině, přízemí (vpravo),
č. 101 v těchto hodinách:

Pondělí: 7–12.00, 12.30–18.00
Úterý: 7–11.30, 12.00–14.00
Středa: 7–12.00, 12.30–18.00
Čtvrtek: 7–11.30, 12.00–14.00

Pátek: 7–13.00

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem

na účet města 19-1060440379/0800,
variabilní symbol: 1337, konstantní 
symbol: 0558, specifi cký symbol: 
rodné číslo plátce. Pokud bude 
poplatek hrazen jednorázovým 
příkazem za více poplatníků,
je třeba nahlásit fi nančnímu 

odboru Městského úřadu v Bílině 
jména osob, za které 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
fyzická osoba s trvalým 

pobytem v Bílině.
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Změny jízdních
řádů ČSAD Jablonec 
nad Nisou a.s.
od 14. prosince 2008

Neděle 14. prosince 2008 je 
termínem celostátní změny jízd-
ních řádů. K tomuto datu dochá-
zí i ke změnám v jízdních řádech 
linek ČSAD.

Jízdní řády jsou k dispozici 
na www.csadjbc.cz. Na tomto 
webu bude možné stáhnout také 
aplikaci jízdních řádů do mobil-
ního telefonu.

Stejně jako v minulých letech 
bude v prodeji brožura s jízdní-
mi řády, k dispozici bude od 8. 
prosince.

Školské rady
ustanoveny

Školskou radu si volí jednotli-
vé školy vždy s nástupem nového 
školního roku. Během roku se rada 
schází dvakrát až třikrát. Podílí se 
na schvalování školního řádu, jeho 
dodatcích a výroční zprávě školy. 
Vyjadřuje se ke školním vzdělá-
vacím programům, k hospodaření 
školy a především vybavení školy.

Každá rada si volí svého předse-
du, zástupce za zřizovatele, zákon-
né zástupce a zástupce pedagogic-
kých pracovníků. Jednotlivá jména 
zvolených zástupců naleznete na 
webových stránkách základních 
škol.

4 prosince 2008

Ve srovnání s jarní návštěvou 
nešlo o výlet spojený se sezná-
mením s Domovským spolkem, 
ale o čistě pracovní návštěvu. Její 
součástí byla domluva na spo-
lečných projektech a důkladná 
prohlídka archivu, který bílinští 
rodáci už čtyřicet let schraňují 
a rozšiřují. O tom, že skýtá mnohé 
zajímavé dokumenty, fotografi e 
a písemnosti není pochyb. Mohli 
jsme si například na fotografi -
ích prohlédnout stavbu turistické 
chaty Bořeň, album obsahovalo 
fotografi e od stavby základů až 
po slavnostní otevření objektu. 
Dále jsme nahlédli do archivů 
všech 71 obcí, které tehdejší okres 
Bílina ohraničoval. Každá obec tu 
má složku, která obsahuje další 
a další podrobné informace téměř 
o každém obyvateli, domu či 
manufaktuře. Z hlediska projektů 

Bílinské sdružení navštívilo 
Gerolzhofen, Domovskou

světničku Bílina
Delegace členů sdružení Bíli-
na 2006 navštívila o víkendu 
21. - 23. listopadu bavorský 
Gerolzhofen, kde sídlí sdružení 
rodáků města Bíliny Heimat-
kreis Bilin. 

se podařilo zahájit přípravné prá-
ce na dvou projektech, týkající se 
hledání starých pamětí, informací 
a podoby bývalého okresu a města 
Bílina. Jedním z projektů je výsta-
va s názvem Bílina/Bilin - okres 
zapomenutý a nalezený, která se 

uskuteční v létě roku 2010 v Bíli-
ně a v dalších městech. Podrob-
né informace o tomto projektu se 
v Bílinském zpravodaji dočtete 
počátkem příštího roku. 

Honza Beneš
bilina2006@gmail.com

  6. prosinec Drážďany
 20. prosinec Praha

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

JAKÉ BUDOU ZÁJEZDY 
V ROCE 2009 

Zdá se, že zájezdy v roce 2009 
doznají změn. Chceme tak vyhovět 
přáním a požadavkům Vás občanů, 
kteří tuto populární službu města 
využíváte.
V současné době je sestavován 

návrh rozpočtu města na rok 2009. 
Po jeho schválení zastupitelstvem 
města, bude následovat sestavení 
rozpisu zájezdů.
Dle vedoucí zájezdů paní Elišky 

Růžičkové, by tyto měly být vedeny 
do míst „kde jsme ještě nebyli“ a tak-
to předloží i návrh s programem pro 
hlavní zájezdovou sezonu.
Mimosezonní doprava do Prahy 

a Drážďan bude zachována v sou-
časném rozsahu. Celý rozpis zájez-
dů bude zveřejněn v Bílinském zpra-
vodaji v měsíci březnu 2009. 

Bartl Karel, vedoucí odboru SaVV „Projekt hlavně řeší úsporu 
energie na vytápění v objek-
tu Obecního úřadu v obci 
Štěpánov, a to výměnou oken 
a vstupních dveří. Okna i dve-
ře byla stále původní a vyka-
zovala havarijní stav. Okna 
byla zasažena plísněmi, někte-
rá nešla otevírat vůbec a kvů-
li bezpečnosti byla přitlučena 
hřeby,“ uvedla starostka.

Z Programu obnovy venkova 
ÚK získala obec na výměnu 
oken132 tis. Kč. 

Obec Lukov začala aktuali-
zovat Územní plán obce, který 
musí být hotový do roku 2010. 
Územní plán představuje pro 
malé obce vysokou finanční 
zátěž. Olga Hrabáková zkusila 
požádat o dotaci opět z Progra-

mu obnovy venkova Ústecké-
ho kraje a té se jí dostalo. Na 
aktualizaci Územního plánu 
obdržela 110 tis. Kč.

CÍLEM OBYVATEL
OBCE JE ŽÍT V SOULADU 

S PŘÍRODOU

Z ministerstva pro místní 
rozvoj obdržela obec Lukov 
finanční dotaci ve výši 227 tis. 
Kč na sadové úpravy.

„Za cíl jsme si kladli odstra-
nění havarijního stavu vzrost-
lých ovocných stromů v histo-
rickém středu obce Štěpánov 
a následnou výsadbu obvyklých 
dřevin této chráněné krajinné 
oblasti. Výsledkem je zlepše-
ní vzhledu turisticky atraktivní 

lokality, která je vstupní branou 
do severozápadní části Českého 
středohoří. Projekt je v souladu 
se schváleným Územním plánem 
obce Lukov,“ popsala starostka 
Olga Hrabáková zrealizovaný 
projekt.

Do projektu se dobrovolně 
zapojili místní obyvatelé a také 
mládežnický klub Mladý pří-
rodovědec a ochránce příro-
dy. Děti vyhledaly historické 
snímky obce a snažily se svými 
návrhy kopírovat historii obce. 
Připravily popisné tabulky 
k vysazeným stromům a tech-
nický popis pro pěstební péči 
stromů. V rámci akce bylo ošet-
řeno 2 494m² trávníkové plochy 
a vysazeno 354 ks nových rost-
lin. (lal)

OBEC LUKOV OBDRŽELA 
FINANČNÍ DOTACI

Obecní úřad Lukova sídlí v současné době v budově, která byla postavena v minulém století. Budova sice 
prošla částečnou rekonstrukcí, kde byla opravena střecha, vybudováno topení a hygienické zařízení, ale 
největší problém byl s okny. Starostka Olga Hrabáková se rozhodla ke kompletní výměně oken a úspěšně 
podala žádost do Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.

Michal Mlej, Tereza Skřivanová a Libor Podhorský při bádání v archi-
vu Heimetkreis Bilin
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Ledová plocha
pro veřejnost

Informace obdržíte na tel. č.
417 823 927. Rozpis hodin pro 
veřejné bruslení také naleznete na 
www.hcdracibilina.cz pod odka-
zem Rozpis ledu. Rozpis hodin se 
každý týden aktualizuje.

Výlet do planetária
Ve středu 5. listopadu jsme 

s dětmi vyjeli do planetá-
ria v Mostě, které se nachází 
v kopuli Reprezentačního domu 
v centru města.

Představení, které trvalo zhru-
ba hodinu, bylo krásné a poučné. 
Děti se dozvěděly o mnoha zají-
mavostech noční oblohy a ves-
míru, doprovázených spoustou 
zajímavých obrázků a pohád-
kou Rákosníček a hvězdy, kte-
rá dětem představila souhvězdí 
Velká medvědice (Velký vůz). 
Výlet naprosto splnil naše oče-
kávání a už se těšíme na dal-
ší podobné. Za krásné zážitky 
děkujeme Milanu Vršeckému, 
který nám přispěl sponzorským 
darem.

  Kolektiv MŠ Čapkova

Pořiďte si
rodinnou slevu

Ústecký kraj je jednou z loka-
lit v ČR, kde byl zahájen projekt 
pro zájemce o slevy při náku-
pech nebo návštěvách kultur-
ních akcí. Nejde jen o nabídku 
slev, ale hlavně o zábavu, sou-
těže nebo společná setkání se 

PROVOZ PLAVECKÉ HALY
A SAUNY

Otevírací hodiny v plavecké hale

Po 13.00 – 20.00 hod.
Út 12.00 – 20.00 hod.
St 13.00 – 20.00 hod.
Čt 10.00 – 20.00 hod.
Pá 13.00 – 20.00 hod.
So 10.00 – 20.00 hod.
Ne 10.00 – 20.00 hod.

 Každé úterý od 17. do 19.00 hodin 
bazén uzavřen až do odvolání

PROVOZ SAUNY
Po 13.00 – 20.00 hod. (muži)
Út 13.00 – 20.00 hod. (ženy)

St 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)

Čt 13.00 – 20.00 hod. (ženy)
Pá 11.00 – 20.00 hod. (muži)

V Bílině se poprvé představil
soutěžní Outdoorový fi lmový festival 
V týdnu od středy 5. do neděle 9. 

listopadu v Digitálním kině Kas-
káda proběhl festival fi lmů, které 
měly jedno společné pojítko – byly 
promítány dokumentární fi lmy 
plné adrenalinu. Bílina je jedním 
z 24 měst, ve kterém se Meziná-
rodní festival outdoorových fi lmů 
uskutečnil. Festival v Bílině byl 
zahájen ve středu 5. listopadu za 
přítomnosti ředitele celého festi-
valu pana Jiřího Kráčalíka, který 
ve foyer Digitálního kina předsta-

vil svou výstavu fotografi í z cest 
DOTKNOUT SE HORY. Během 
pěti dnů diváci měli možnost 
v bílinském kině shlédnout celkem 
30 dokumentárních fi lmů. Při pro-
mítání některých snímků návštěv-
níkům skutečně tuhla krev v žilách. 
Promítací bloky byly sestaveny 
vždy z několika snímků tak, aby si 
na své přišli příznivci extrémních 
sportů i milovníci cestopisných 
dokumentů. Celý festival v Bílině 
navštívilo na 200 diváků. 

 Tento festival je soutěžním festi-
valem a během své devadesáti pěti 
denní pouti po celé republice bude 
promítnuto celkem 101 soutěžních 
a 2 nesoutěžní fi lmy z 16 zemí svě-
ta. Objevily se zde snímky profesio-
nálních i amatérských autorů, kteří 
se pokoušeli zachytit unikátní výko-
ny, které v divácích zanechaly stopy 
respektu. Slavnostní vyhodnocení 
celého festivalu a ocenění těch nej-
lepších snímků proběhne v sobotu 
6. prosince v pražském kině Atlas.

Jak s to stalo, že jste začal fotit 
v tak extrémních podmínkách?

Začínal jsem na horách, ale to už 
je hodně dávno. Od dětských let 
mě bavila fotografi e a baví dodnes. 
Zkoušel jsem lézt po horách a fotit. 
Posléze jsem se dostal na grafi c-
kou školu a pak navazovaly určité 
činnosti spojené s focením. Dostal 
jsem se na různé expedice ještě za 
hlubokého totalismu a přinášel z hor 
různé dokumenty, fotografi e a díky 
tomu mě na ty expedice brali. Poz-
ději jsem se rozhodl, že budu vysta-
vovat, a do Bíliny jsem přivezl sice 
částečnou, ale v pořadí 27 autorskou 
výstavu fotografi í.

 Které fotografi e nebo výstupu si 
nejvíce ceníte?

Výstupů mám opravdu hodně, ale 
nepokládám se za nějakého velkého 
horolezce. Spíš bych se přirovnal ke 
klasickému alpinismu, vysokohor-
ské turistice. Fotografi e jsou poří-
zené od 70 let až do dnešních dnů, 
takže je jich mnoho. Každá fotogra-
fi e má svůj příběh a je těžké, které 
si cením nejvíce. Mám tady snímek 
z hor, ze kterých jsme se málem 
nevrátili, nebo Italské Dolomity, 
které jsou považovány za nejhezčí 

vrcholy světa. Cením si, ale také 
fotografi í z české krajiny nebo Kav-
kazu.

Fotíte i jiné adrenalinové sporty 
než lezení?

Zabývám se většinou horskou 
fotografi í nebo krajinou. Co se týká 
sportů, tak spíše organizuji takovýto 
festival, který je právě na extrémní 
sporty zaměřen. Pokud nedostanu 
nějakou specializovanou zakázku, 
pořizuji fotografi e při výstupech 
a fotím krajinu a hory. Ostatní spor-
ty přenechávám fi lmům a fi lmařům, 
které následně promítneme na festi-
valu. 

Proč padla volba zrovna na Bíli-
nu, nabízí se asociace s naší domi-
nantou Bořněm?

Festival jsme založili před šes-
ti lety s tím, že bude putovní. 
Projekce jsou v různých vel-
kých městech, jako je Ostrava, 
Hradec Králové, Olomouc nebo 
Brno. Také promítáme v malých 
obcích v Jeseníku, Skalné Poříčí 
a zavítali jsme i k vám a zásluhu 
na tom má samozřejmě ředitelka 
KC Kaskáda. O festival je velký 
zájem a rozšiřuje se do dalších 
měst i obcí. Doufám, že tento fes-
tival se v Bílině stane každoroč-

ní záležitostí, na kterou se diváci 
budou těšit. Bořeň je moje velká 
slabost, když jsem ještě lezl po 
skalách, tak jsem si plánoval 
i Bořeň, ale nikdy mi to nevyšlo. 

Který fi lm Vás osobně nejvíce 
zaujal?

Samozřejmě mám nějaké své favo-
rity. Některé fi lmy jsou již nomino-
vané na některou z cen. Zatím je 
vybráno 8 fi lmů. Protože mám rád 
fi lmové umění, tak se mi líbí fi lm 
od slovenského autora Barabáše 
Neznámá Antarktida. Určitě zají-
mavým snímkem Eiger rychlá jízda 
od špičkového francouzského fi l-
maře a lyžaře. Velmi zajímavé jsou 
cestopisné fi lmy z různých kmenů, 
kam se obyčejně nedostanete např. 
do pralesů Konga nebo do Nové 
Quineje.

Tento festival není festivalem jen 
soutěžních fi lmů, ale dohodli jsme 
se s Českým krátkým fi lmem a kou-
pili jsme práva na fi lmy z archivů. 
To jsou vlastně fi lmy, které nejsou 
běžně k vidění. Jeden se jmenuje 
Cesta 626 o výstupu bývalých Čes-
koslovenských horolezců z roku 
1957 ve Vysokých Tatrách.

Ingrid Skopcová, Lada Laiblová

Hranice lidských možností se opět posunula…
Outdoorový festival je soutěž-
ní putovní přehlídkou dobro-
družství, adrenalinu, extrémů 
a cestopisů. Tímto úvodem 
lákala nabídka na šestý ročník 
mezinárodního festivalu. Jed-
ním z pořadatelů festivalu je 
i fotograf Jiří Kráčalík, který 
v Bílině uvedl autorskou výsta-
vu. Fotografi e doprovázely 
básně Jany Hochmanové.

DOTEKY
Fotograf miluje světlo a stín,
sníh, lesy, lístky z kopretin,
doteky tváří, polární záři,
a ponor někam do hlubin.

Jiří Kráčalík 
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sportovní nebo kulturní téma-
tikou. Podmínkou pro získání 
rodinného pasu je trvalé bydliště 
v Ústeckém kraji, alespoň jedno 
dítě v rodině mladší 18 let. Kar-
ta projektu je vystavována všem 
rodinám včetně náhradních 
nebo s jedním rodičem.

Registrovat se je možné on-
line na webových stránkách 
www.rodinnepasy.cz, e-mai-
lem usti@rodinnepasy.cz nebo 
zasláním formuláře na adresu 
kontaktního centra. Držite-
lům karty vzniká u vybraných 
poskytovatelů nárok na slevu 
ve výši 5-50%. Projekt využívá 
nejen slev na volnočasové akti-
vity, ale i na kulturní a sportov-
ní akce, zámky, sportoviště nebo 
muzea, ale i slevového systému 
Sphere card, který nabízí slevy 
v širokém spektru oborů v celé 
ČR a na Slovensku.

Děti z MŠ Švabinského
si užívají

Zajímavým zážitkem pro děti 
je účast na různých akcích pořá-
daných DDM v Bílině. Naposle-
dy krajského kola ve skládání 
puzzlí nebo ve hře Blocus. Také 
využívají plaveckou halu v Žiž-
kově údolí. Místo spaní plavání.
 E. Růžičková

Střípky
z Bíliny

Studentům svědčil přede-
vším čerstvý vzduch a vydatný 
pohyb v přírodě, nezanedbali 
však ani výuku a volnočasové 
aktivity. Většina nalezla odva-
hu i k tomu, aby si vyzkoušela 
lanové centrum i akční hru laser 
game v areálu švp. Podnikli také 
výlet do Plzně, kde navštívili 
Pivovarské muzeum.

Primáni ukázali svou šikovnost 
i při dramatizaci bajek, výtvarně 
se projevili v soutěžích o nej-
lepší koláž z přírodních materi-
álů a ztvárnění postav z pověs-
tí Teplicka, zvládli dokonce 
i comics v angličtině. Scénky, 
které předváděli na závěrečném 
programu, by rozesmály i zaryté 
pesimisty. Kdoví, třeba se s něk-
terými protagonisty setkáme i na 

Škola v přírodě ve Sklárně u Žihle se vydařila
Studenti primy z bílinského 
gymnázia zavítali v listopadu 
do školy v přírodě nedaleko 
městečka Žihle.

divadelních prknech.
Ještě nedávno žáci různých 

základních škol se tak na začát-
ku společného studia mohli 
vzájemně poznat a utužit nový 
kolektiv. Myslím, že se jim to 
opravdu povedlo a mnohokrát 
ukázali, že si umějí pomáhat 

a dovedou být dobrými kama-
rády. Zvláštní poděkování patří 
městu Bílina, které svou dotací 
tu akci podpořilo. Díky těmto 
financím mohla odjet do krás-
ných tamějších lesů téměř celá 
třída.

PhDr. Eva Javůrková

Tradiční vítání chlebem a solí 
samozřejmě nechybělo. Pokle-
pem rychtářským právem zahá-
jil rychtář soused Hruška 71 
hodnotící zasedání a přivítal 
všechny přítomné domácí i hos-
ty. Mezi hosty byli za MěÚ L. 
Kvěch a starosta města Duchco-
va P. Kňourek.

Na programu bylo zpravo-
dajství jednotlivých činovníků 

Baráčníci hodnotili svou roční činnost
V sobotu 22. listopadu se sešli 
na své rychtě v bývalé škole na 
Teplickém předměstí bílinští 
Baráčníci, aby zde zrekapitu-
lovali svou činnost s blížícím se 
závěrem roku 2008.

např. návštěvy v jiných sester-
ských Baráčnických obcích, 
zájezd do zakládající obce všeho 
Baráčnictva do Kolína na oslavu 
135 let založení, kde jsme tímto 
také reprezentovali naše město 
Bílinu.

Podával se guláš s knedlíkem, 
který všem velmi chutnal. Pro 
zpestření nám hrál p. Vondráček 
na kytaru. Následovaly zdravice 
hostů a rychtáře Veleobce Praha 
souseda Tichého. Po skonče-
ní se všichni spokojeně rozjeli 
domů.

Děkuji všem, kteří se zúčast-
nili.

Ponocný Heřmánek

Foto: V. Weber

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany,

že ve středu 31. 12. 2008 
MěÚ v Bílině bude

mít úřední hodiny pouze
od 7.00 hod. do 10.00 hod. 

a v pátek 2. 1. 2009
bude zcela uzavřen
z důvodů čerpání 

dovolených. 

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina 
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Po stranách hlavy se táhne 
velmi dekorativní tmavý pruh 
od nozder přes oko až na krk. 
V zadní části hlavy a v týlu je 
patrná tmavá vzadu vykrojená 
skvrna. Samec má břicho čer-
venohnědé až oranžové, samice 
šedé nebo šedočerné. Břicho 
může být rovněž slabě skvrni-
té. Zbarvení i tělesné proporce 
můžou z našich užovek nejví-
ce připomínat jediného našeho 
jedovatého hada – zmiji, ovšem 
typickou zmijí klikatou čáru na 
hřbetě u této užovky nenajdete. 
Kromě štíhlejšího těla ji od zmi-
je rovněž jasně odlišují kulaté 
oční zornice – zmije je má pro-
táhlé ve svislém směru.  

Užovka hladká se vyskytuje ve 
slunné krajině bohaté na úkryty 
- okraje lesních a polních cest, 
meze. Žije i v lidských sídlištích. 
Nejlépe jí vyhovuje nadmořská 
výška od 300 do 600 m, i když 
stoupá až do 1 500 m. Je věr-
ná svému stanovišti. Zimoviště 
vyhledává až v polovině října či 
dokonce v listopadu, opouští jej 
v dubnu. Samička rodí 2 -15 ži-
vých mláďat v průhledných oba-
lech 15 cm dlouhých. Živí se hlav-
ně ještěrkami a mláďaty rejsků 
a hlodavců nebo drobných ptáků. 
Menší kořist polyká živou, větší 
nejprve ovine několika smyčkami 
těla a tak ji udusí. Jejími nepřáteli 
jsou ježci, kuny, divoká prasata 
a řada ptáků.

Tento had patří do kategorie sil-
ně ohrožených druhů. Na Bílinsku 
je užovka obojková rovněž vzác-

Žijí tady s námi: Užovka hladká
Užovka hladká (Coronella austriaca) je silná drobná užovka dorůstající 
60 - 70 cm. Základní barva hnědavá až červenohnědá u samců a šedá až 
hnědošedá u samic. Kresbu na hřbetu tvoří drobné tmavé tečky a skvrny, 
které mohou splývat do nezřetelných podélných pruhů.

Mládě užovky hladké ze zahrádek pod Bořní

INZERCE 065/BZ

SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

INZERCE 066/BZ

Nově otevřená prodejna
„RYBÁŘSKÉ POTŘEBY“ 

Bílina, Sídliště Za Chlumem
Čapkova 851, tel. 773 801 088

ná, evidujeme ji v okolí Bořně, 
odkud proniká například až do 
zahrádek na Pražském předměstí. 

Jakýkoliv nový poznatek o jejím 
výskytu jinde je velmi vítaný.

Texta a foto: K. Mach

„Stromy“ dárkem 
pod stromeček

Bílinská přírodovědná společnost má tu čest oznámit veřejnos-
ti že 26. listopadu 2008 byl v tiskárně převzat náklad 800 výtis-
ků dlouho slibované publikace Významné dřeviny města Bíliny 
autorů Jany Boršiové a Karla Macha, která vychází ze seriálu 
o významných stromech zveřejňovaném v předchozích dvou 
letech v Bílinském zpravodaji.

Publikace má formu 83 
– stránkové brožury praktic-
kého sešitového formátu A5 
a je vytištěna na křídovém 
papíře celobarevně. Obsahuje 
228 barevných fotografií a 35 

barevných mapek. Náklady 
projektu výzkumu význam-
ných stromů ve městě a tisk 
publikace byly sponzorovány 
finančními dary Města Bíliny 
a Severočeských dolů a.s., za 
což tímto autoři publikace obě-
ma sponzorům děkují. Zdarma 
obdrží po deseti výtiscích této 
publikace každá bílinská ško-
la a hlavní sponzoři. Zbytek 
nákladu bude dále distribuo-
ván Bílinskou přírodovědnou 
společností a městským Infor-
mačním centrem za symbolic-
kou cenu. Tato publikace není 
poslední z dílny Bílinské pří-
rodovědné společnosti – již je 
připravována rozsáhlejší publi-
kace o Bořni a další dvě drob-
nější publikace s geologickou 
tematikou.  K. Mach
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Čtvrtek 11. prosince od 19.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT JANKA 
LEDECKÉHO a Nostitz qurtet 

s rockovým základem
Vstupné: 220,-, 180,-, 160,- Kč

• Sobota 13. prosince od 15.00 hod.

KOUZELNÁ ŠKOLKA
S MAJDOU A FRANTIŠKEM

Dětské představení volně navazující

na oblíbený televizní pořad

Vstupné: 135,-, 125,-, 115,- Kč

• Čtvrtek 18. prosince od 19.00 hod.

LUCERNA ANEB BOJ O LÍPU
Divadelní společnost J. Dvořáka Praha. 

Komediální variace na motivy Aloise 

Jiráska Vstupné: 220,-, 180,-, 160,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Pátek 5. prosince od 19.00 hod.

JAZZ – BLUESOVÉ VÁNOCE
Jazz – blues – folkové melodie v podání 

Petry Börnerové band, Jany Koubkové 

qurtet a Lady I & the Bluesbirds. 100,-Kč

KINO HVĚZDA
• Čtvrtek 4. prosince od 19.00 hod.

QUANTUM OF SOLACE
USA. Akční. 70,- Kč. Přístupno od 15 let

• Pátek 5. prosince od 19.00 hod.

• Sobota 6. prosince od 19.00 hod.

OKO DRAVCE
USA. Th riller. 70,- Kč. Přístupno od 15 let

• Sobota 6. prosince od 15.00 hod.

CIRKUS HURVÍNEK
Vstupné: 20,- Kč

• Středa 10. prosince od 19.00 hod.

• Čtvrtek 11. prosince od 19.00 hod.

SUPRHRDINA
USA. Akční komedie

Vstupné: 65,- Kč    Přístupno od 12 let

• Pátek 12. prosince od 19.00 hod.

• Sobota 13. prosince od 19.00 hod.

ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ
USA. Akční fantasy komedie

Vstupné: 65,- Kč

• Středa 17. prosince od 19.00 hod.

• Čtvrtek 18. prosince od 19.00 hod.

MAX PAYNE
USA. Akční thriller.

Vstupné: 70,- Kč   Přístupno od 12 let

• Pátek 19. prosince od 19.00 hod.

• Sobota 20. prosince od 19.00 hod.

TROPICKÁ BOUŘE
USA. Komedie. 70,- Kč. Přístupno od 15 let

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
 • Úterý 9. prosince od 19.00 hod.

ZLATÝ KOMPAS
USA. Rodinný dobrodružný fantasy fi lm.

Vstupné: 60,- Kč   Přístupno od 12 let

• Úterý 16. prosince od 19.00 hod.

ČESKÁ RAPUBLIKA
ČR. Hudební fi lm.

Vstupné: 70,- Kč  Přístupno od 15 let

GALERIE POD VĚŽÍ
• Do 3. ledna 2009 se koná výstava

KRAJINA STŘEDOHOŘÍ
Výstava představuje několik obrazů 

krajiny (olejomalby na sololitu) českého 

středohoří pana Bc. A. J. Hameta

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

NÁŠ TIP
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Kouzelná školka s Majdou a Fran-

tiškem je dětské představení volně 

navazující na oblíbený televizní 

pořad. Majda a její kamarád Franti-

šek z Famfárie v něm zpívají spoustu 

půvabných písniček propojených 

veselým povídáním s množstvím 

hříček a překvapení. Součástí před-

stavení je skládačkový paraván, který 

se během představení proměňuje. 

Jediné představení, kde mají děti 

možnost spatřit jejich tolik oblíbené-

ho Františka mimo obrazovku ČT. 

KINO HVĚZDA
Pátek 5. prosince a sobota

6. prosince od 19.00 hodin 

OKO DRAVCE

Představte si, že vám zazvoní tele-

fon, vy ho zvednete a zbytek života 

se vám promění v nekonečnou noč-

ní můru. Šílené, že? Právě takový 

moment se stal výchozím bodem 

thrilleru, pod kterým je coby výkon-

ný producent podepsaný hollywo-

odský mogul Steven Spielberg. Dva 

úplně obyčejní mladí Američané se 

kvůli jednomu takovému telefonátu 

stanou součástí hry, která je nebez-

pečnější než ruská ruleta. Rachel je 

svobodná matka osmiletého syna. 

Právě ho pustila na výlet se školním 

orchestrem, takže ji upřímně vyděsí 

telefonát od neznámé ženy, která jí 

nabídne jednoduchý obchod - život 

dítěte za plnění jejích příkazů. Jerry je 

drzý výrostek, který jednoho dne ve 

svém původně prázdném bytě obje-

ví zásoby středně velké teroristické 

buňky. Než ho telefonát téže nezná-

mé ženy, která si vynutila poslušnost 

u Rachel, stačí varovat, vtrhne k Jer-

rymu FBI a zatkne ho. Zkušený agent 

FBI Jerryho báchorkám, podle nichž 

to na něj někdo narafi čil, ani trochu 

nevěří. Pak ale přijde čas na jeden 

povolený telefonát a tentýž ženský 

hlas dá Jerrymu druhou šanci na 

útěk. Tentokrát se jí úspěšně chopí 

a díky tomu potká Rachel. Dva zce-

la neznámí lidé, spojení jen hlasem 

v telefonu, záhy pochopí, že moc nad 

jejich osudem převzal někdo, kdo 

sleduje každý jejich krok a dokáže je 

přimět i k těm nejšílenějším akcím. 

Otázkou je, proč to vlastně dělá.

Hrají: Billy Bob Th ornton, Michel-

le Monaghan, Shia LaBeouf

Pátek 12. prosince a sobota

13. prosince od 19.00 hodin 

ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ

Jason Tripitikas (Michael Angara-

no) je sedmnáctiletý fanoušek kung 

fu, který často sní o příhodách Opi-

čího krále a nakupuje levná DVD 

s kung fu fi lmy u tajemného slepého 

starce jménem Starý Hop (Jackie 

Chan). Prastará hůl, kterou v jeho 

obchodě jednoho dne objeví, ho za 

dramatických okolností přemístí 

do staré Číny, kde se v doprovo-

du bojovníka Lu Jena (opět Jackie 

Chan), mladé a odvážné Golden 

Sparrow (Lui Yifej) a mlčenlivého 

bojového mnicha (Jet Li) musí vydat 

na cestu plnou nástrah, na které je 

nucen čelit zlověstným nefritovým 

válečníkům a jejich velitele v podá-

ní Collina Chou a na jejímž konci 

nejen zachrání samotného Opičího 

krále a celou zemi, ale možná se sta-

ne i lepším člověkem.

Foto: Collin Chou, Jackie Chan, Jet 

Li, Liu Yifej, Michael Angarano

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 9. prosince od 19.00 hodin

ZLATÝ KOMPAS

Náš svět je jenom jedním z mnoha. 

Kromě něj existuje nesčetně dalších 

světů, které se tomu našemu mnoh-

dy podobají. Některé odlišnosti jsou 

ovšem nadmíru pozoruhodné. Ve 

světě Zlatého kompasu má každý 

člověk svého daemona, který je sou-

částí jeho duše, má podobu zvířete 

a existuje mimo lidské tělo. Mezi 

člověkem a jeho daemonem panu-

je nesmírně silné pouto, vnímají 

navzájem svoje myšlenky, nálady 

i pocity. V dětství může daemon 

měnit podobu podle vlastního přání, 

ale jakmile člověk dospěje, získá jeho 

daemon defi nitivní stálou podobu. 

V takovém světě žije Lyra Belacqua, 

dvanáctiletý sirotek vyrůstající pod 

dohledem scholárů na Jordánské 

koleji v britském Oxfordu. Poslal jí 

sem ještě jako malou její přísný strý-

ček, badatel lord Asriel. Lyra ještě 

nic netuší, ale její život se už brzy od 

základu změní. 

Hrají: Dakota Blue Richards, Dani-

el Craig, Eva Green, Nicole Kidman, 

Sam Elliott

 

Úterý 16. prosince od 19.00 hod.

ČESKÁ RAPUBLIKA
První celo-

večerní fi lm 

o českém hip 

hopu

O r i o n , 

James Cole 

a Hugo Toxxx 

na pódiu, ale 

p ř e d e v š í m 

mimo něj. Tři 

přední čeští rappeři, deset skladeb, 

deset živých – někdy i živelných – 

fi lmových situací. A v nich výřečná 

profesorka lingvistiky, oprsklé děti 

z romského ghetta v Karviné, přís-

ná matriční úřednice, žáci základní 

školy na pražském Jižním městě, 

sám zachránce českého jazyka 

Josef Jungmann či „všehoschopná“ 

Hana Hegerová. Hip hop opouští 

úzké subkulturní ghetto a vydává 

se do světa. Orion vysvětluje lin-

gvistce, co je to „charáč“, trojice 

DJů jamuje s komorním triem, 

James Cole se před matrikářkou 

vyznává z lásky k fi lmu Dvanáct 

opic a Hugo Toxxx sděluje poslu-

chačům rádia Express, že Češi jsou 

vlastně v jádru metalisti. Obyvatelé 

České RAPubliky a republiky se 

ocitají pohromadě a pokoušejí se 

o společný „freestyle“. 

 
PŘIPRAVUJEME

Kino Hvězda
Králova přízeň
Madagaskar II.

Děti noci
Taneční kurz pro dospělé

Bude zahájen od 14. ledna 2008 

v 19.00 hodin v KD Fontána Za 

Chlumem v Bílině

Cena: 1 700,- Kč /pár. Přihlásit 

do kurzů se můžete v Infocentru 

na Mírovém náměstí v Bílině tel: 

417 810 985.

4. prosince 2008
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Kni�ní novinky na mìsíc prosinec 2008�
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ
Krajka,

další z detekti-
vních příběhů 
o b l í b e n é 
americké autorky 
Carol Higgins 
Clarkové, která je 
dcerou proslulé 
autorky detektivních románů Mary 
Higgins Clarkové, zavede čtenáře 
tentokrát na romantický hrad 
v severním Irsku. Dvojice detektivů 
Regan Reillyová a Jack Reilly se 
právě vzali, a vyrazili na svatební 
cestu na místo, kde by se na chvíli 
dalo zapomenout na svět zločinu. 
To se jim však nepodaří a tak zde 
prožijí neuvěřitelné příhody a budou 
se muset opět věnovat „své práci“. 
Knihu vydává nakl.BB art Praha.

Ztracené
memoáry Jane 

Austenové,
fi ktivní příběh 
Jane Austenové, 
při jehož čtení se 
několikrát vrátíte 
na začátek knihy a znovu se ujistíte, 

že to, co čtete, je fi kce. Tak dovedně 
vymyslela, uspořádala a napsala 
vzpomínky slavné spisovatelky 
Syrie Jamesová. Tato americká 
autorka je členkou řady literárních 
společností, mimo jiné také 
Společnosti Jane Austenové a má za 
sebou úspěšnou kariéru scénáristky. 
Vydává nakl. Knižní klub Praha.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ

Češi
u Tobruku, 

a u t e n t i c k é 
v z p o m í n k y 
českých mužů, 
kteří v letech 1941 
a 1942 bojovali 
v česko-slovenských uniformách 
u severoafrického Tobruku. Kniha 
mapuje osudy dobrovolníků od 
jejich odchodu do emigrace po roce 
1939 až po přesun československé 
jednotky na Britské ostrovy v roce 
1943. Přináší přímá svědectví, 
která jsou výpovědí o mimořádné 
vytrvalosti, odvaze a statečnosti 
a vzpomínky pamětníků doplňuje 
historický komentář. Autor knihy 

František Emmert je původní profesí 
novinář a některé jeho knihy vyšly 
i v zahraničí. Vydává nakl. Vyšehrad 
Praha v ediční řadě Češi ve válce.

Co mě výcvik 
zvířat naučil 

o životě, lásce 
a manželství, 

originální příručka 
rychlé „duševní 
z á c h r a n y “ 
nabízí čtenářům 
chápavý a velmi praktický pohled 
na lásku a manželství. Zkušenosti 
autorky knihy Amy Sutherlandové, 
které získala pozorováním 
profesionálních cvičitelů, jsou tak 
hluboké, že sama v úvodu své knihy 
prohlašuje: „Mám v duši klid, který 
pramení z prostinkého faktu – svět 
mi dává mnohem větší smysl“. 
Základní mantra knihy „zvíře za 
to nikdy nemůže“ nám kupříkladu 
říká, že chování je prostě chování 
a že bychom ho neměli brát osobně. 
Další poučení je, že sekýrováním 
se nikdy nedostaneme k tomu, co 
chceme. Takže až příště najdete 
partnerovy ponožky na kuchyňském 
stole, vzpomeňte si: zvíře za to 

nikdy nemůže. Knihu vydává nakl.
Štrob Praha.

PRO MLÁDEŽ

Mladý samuraj 
– kniha 1., Cesta 

válečníka, 
napínavý příběh 
dvanác t i l e t ého 
chlapce Jacka, 
který v roce 1611 
ztroskotal s lodí u pobřeží Japonska 
a jehož otec byl brutálně zavražděn 
nindžou, zavádí čtenáře do neznámé 
a cizí země, ve které hlavní hrdina 
knihy musí bojovat o přežití. Poté 
co ho zachrání legendární mistr 
šermíř Masamoto Takeši, nastupuje 
mladý Jack cestu, která do krajnosti 
prověří jeho výdrž. Jack má jediný 
cíl, pomstít smrt svého otce a stát 
se prvním gaidžinským samurajem. 
Knihu vydává nakl. Jota Brno.
Pěkné podzimní počtení přeje za 
kolektiv knihovny M.Šímová

Další tipy najdete na webových 
stránkách knihovny

www.knihovnabilina.cz

Rád bych se však několika věta-
mi vrátil ke koncertu věnovanému 
Dni boje za svobodu a demokra-
cii, který se uskutečnil 18. listo-
padu v obřadní síni Městského 
úřadu v Bílině.     

Úvodní slovo pana Michala 
Mleje, člena Rady města, při-
pomnělo události 17. listopadu 
i studentské aktivity roku 1939. 
Program koncertu se skládal z tzv. 
vážných skladeb období baro-
ka i současnosti, zazněly lidové 

písně v podání pěveckého sboru 
i populární Vangelisova ústřední 
melodie z fi lmu Dobytí ráje, ten-
tokrát v provedení Komořinky. 
Spolu se žáky a učiteli vystoupila 
také absolventka teplické konzer-
vatoře a před několika lety krátce 
žákyně naší školy fl étnistka Alena 
Černá. Domnívám se, že setkání 
s hudbou ve velmi příjemných 
prostorách obřadní síně městské-
ho úřadu bylo důstojnou vzpo-
mínkou na listopadové události. 

Před několika dny jsme vstou-
pili do adventu, který je pro „zuš-
ku“ každoročně příležitostí pro 
řadu vystoupení. Tím prvním, na 
němž se představila Komořinka, 
bylo Rozsvícení vánočního stro-
mu na Mírovém náměstí v sobotu 
29. listopadu. Hned v den násle-
dující jsme s vánočně laděným 
programem navštívili Měrunice 
a před námi je ještě účinkování na 
Vánočních trzích Arkadie v Tep-
licích a koncert v duchcovském 
kostele. 

Bílinskou veřejnost bychom 
rádi pozvali do Městského diva-
dla ve středu 17. prosince na 
vystoupení tanečního a hudební-

ho oboru nazvané „Veselé váno-
ce a šťastný nový rok“. S dívčím 
pěveckým souborem Komořinka 
se pak můžete setkat ještě v Tep-
licích, kde v kostele na Zámec-
kém náměstí vystoupí v neděli 
21. prosince společně s teplickým 
profesionálním tělesem Clarinet 
Society. Toto je část z našich před-
vánočních plánů a nezbývá než si 
přát, aby nám je nezhatila žádná 
vlna chřipkové epidemie.

Všem čtenářům bych pak rád 
popřál dostatek sil na zvládnutí 
předvánočních příprav tak, aby 
jejich Vánoce byly skutečně pří-
jemnými svátky klidu.

Bc. Jiří Kopa, ředitel školy 

Co bylo, co bude: Několik vět o koncertní činnosti ZUŠ Bílina
Nacházíme se na prahu Adventu. Hypermarkety a všudypřítomné 
reklamy se v nás snaží probudit ducha vánoc, děti se těší na spl-
něná přání nalezená pod stromkem, dospělí spíše bilancují. Čas 
plyne tak rychle, že vzpomínka na naši účast při VI. ročníku Beli-
nensis je již spíše pohledem do historie.

Foto: V. Weber
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Vážený pane Brunclíku, pane 
Volmane,

samozřejmě děkuji za infor-
mace o vašich názorech, které 
jste mi poskytli prostřednic-
tvím vašeho společného dopi-
su. Jedná se zde o vyjádření 
vašich postojů ke změnám, 
které mají být učiněny v sou-
vislosti s dopravními změnami 
na komunikaci E-442, na úze-
mí našeho města. Zřejmě by-
chom mohli dlouho diskutovat 
na toto téma, poněvadž názory, 
vztahující se k této záležitosti, 
jsou jistě rozporuplné a nebylo 
by jich málo. Ovšem nevidím 
problém a nijak se nebráním 
osobní komunikaci, která je 
jistě vždy přínosem v každé 
řešené věci, či řešeném problé-
mu. 

Začnu tedy reagovat postup-
ně na vaše připomínky, uvá-
děné v textu. Kruhový objezd 
u Zeleného domu je dle mého 
názoru určitě výborný nápad, 
pokud bude esteticky pěkný, 
proč by zde nemohl být jako 
stálá stavba? Copak již koneč-
ně v Bílině nemůže vzniknout 
pěkný kruhový objezd a to 
zrovna při vjezdu do našeho 
„utlumeného“ centra města? 
Pokud ne, tak se tato stavba 
může řešit buď„nějakými“ pře-
nosnými betonovými bloky, jak 
bylo mj. již navrženo jedním 
ze zastupitelů přímo na zase-
dání ZM, jistě by to vypadalo 
„zajímavě“..? Proč tedy rovnou 
nekoupit několik bílých sprejů 
a vytvořit tento objezd malbou 
na vozovku, jak to mají např. 

v obci Hostomice? A zvýšený 
provoz u Zeleného domu? Tak 
ten by jistě lidé žijící v něm 
snášeli úplně normálně, jako 
ostatní obyvatelé podobných 
částí města, bydlí snad také 
v centru, nemyslíte? A že do-
jde k úbytku parkovacích míst? 
Víme jistě všichni moc dobře, 
že několik metrů od Zeleného 
domu se nacházejí dvě parko-
vací plochy, které by, třeba i po 
nějakých drobných stavebních 
úpravách přístupové komunika-
ce k nim, mohli zdárně nájem-
níci domu využívat. Nechápu 
ani, proč jste takovými odpůr-
ci otevření-zprůjezdnění Sei-
fertovy ulice? Není to pouze 
tím, že v centru města bydlíte? 
Uvědomte si, že jiní lidé také 
žili a stále žijí např. u železnič-
ní dráhy, u hlavní komunikace 
I/13, u pasového dopravníku 
atd. a nic nenadělají s tím, že 
se jim některé věci také nelíbí? 
Zrušíme dráhu či silnici I/13 ? 
Logicky to nejde, že ano? No, 
a že chodci využívají městské 
komunikace při přemisťování 
se za svými životními potře-
bami a aktivitami, je přece 
v běžném životě na celém svě-
tě normální záležitostí! Dospě-
lý člověk by měl vědět, jak se 
chovat, je-li účastníkem silnič-
ního provozu, má jistě svá prá-
va, ale i povinnosti vyplývající 
ze silničního zákona. Pokud se 
jedná o pedagogického pracov-
níka, vedoucího skupinu nezle-
tilých, tak ten určitě zná, jiné 
pěší cesty, kterými se lze zrov-
na Seifertově ulici bezpečně 

vyhnout a dorazit na náměstí.
Dále se zabýváte tím, že 

otevření Seifertovy ulice jed-
ním směrem, by zřejmě účast-
níci silničního provozu /řidiči 
osobních vozidel/ užívali ke 
zkracování cesty i mimo špič-
ku, v době, kdy doprava na I/13 
bude již plynulá. Jestliže vy 
zpochybňujete výsledky bez-
pečnostní studie, vyžádané míst-
ním odborem dopravy a názory 
odborníků, tak jak vy můžete 
vědět, že následky budou fatál-
ní? Pokud jste ale profesionál-
ní odborníci v dopravě a máte 
schopnost předvídat budouc-
nost, omlouvám se! Myslím, že 
toto neumí nikdo, jde vždy pou-
ze o statistiky a matematické 
výpočty, zpracované na základě 
předběžného průzkumu situa-
ce v dané oblasti. Pokud by se 
v době následující potvrdila 
vaše vize maximálně „přeplňe-
ného“ města, kdy vámi uváděné 
davy lidí nebudou moci přejít 
silnici, tak i to má řešení: na 
stálém kruhovém objezdu se 
uzavře vjezd do Seifertovy uli-
ce, např. opět řetězem. Objezd 
může být i nadále funkční. 
Jinak závoru na čipovou kartu, 
pro složky záchranných sborů 
a policie, snad ani není potřeba 
řešit. Jejich vozidla s právem 
přednosti v jízdě, jsou vybavena 
světelným a zvukovým výstraž-
ným zařízením, při jehož užití 
by byla cesta k zásahu, třeba 
i do centra města, rychlejší po 
hlavní komunikaci, než brzdit 
zasahující vozidlo a otevírat 
závoru.

A jak by to bylo s tržbami 
v místních obchodech? Zde 
může být názor opět opačný, 
než ten váš. Občané města se 
jistě nikdy jeho středu vyhýbat 
nebudou, už jen právě proto, 
že jsou zde úřady, zmiňované 
obchody a služby, restaurační 
zařízení a bude i pošta. Jsem 
přesvědčen, že dlouho očeká-
vaná rekonstrukce, bude také 
lákadlem pro obyvatelstvo, ba 
i pro turisty, kteří se jednodu-
šeji do centra dostanou právě 
tou Seifertovou ulicí. Takže 
tržby zůstanou jistě jaké jsou, 
možná i narostou, to však také 
záleží na místních podnikate-
lích, úrovni a kvalitě toho vše-
ho, co nabízejí.

Myslím, že nemá smysl dále 
diskutovat, navíc písemnou 
formou. Neberte v žádném 
případě mou reakci jako sto-
procentní nesouhlas s vašimi 
názory, či jako útok vůči vám. 
V žádném případě nechci tuto 
velice závažnou záležitost nik-
terak zjednodušovat, je dobře, 
že se najdou lidé, kteří mají 
zájem vytvářet nějakou čin-
nost, ve prospěch našeho měs-
ta. Jak jsem již uvedl, jedná 
se o vážnou věc, která si jistě 
zaslouží být poctivě a řádně 
připravena před její realizací. 
Doufám a zároveň věřím, že 
vaše připomínky vyvolají reak-
ce i u ostatních oslovených. 
Bude-li vyvoláno osobní setká-
ní, rád se zúčastním.

Pavel Ryjáček
člen zastupitelstva města

INZERCE 062/BZ

Prodej

adového

rodinného domu
� s bytem 1+ 4 a garáží 

v Bílin� -
Pražské p
edm�stí,
Studentská ulice
�p. 273.

Pozemek o vým�
e 490 m2,
z toho zahrada 352 m2.

Cena k jednání 2,3 mil. K�.

RK - Kr�márik, Žatec,
tel. 415 711 429,
603 529 361-2.

Článek je otevřeným dopisem členům zastupitelstva města Bíliny

Vážení spoluobčané,
ráda bych se znovu vyjádřila 

k návrhu Odboru dopravy MÚ 
v Bílině, který se týká trvalého ote-
vření historického centra. Z vlast-
ní zkušenosti vím, že toto řešení 
je velice nešetrné, a to především 
k chodcům, pro které by měl být 
tento prostor ze své podstaty určen. 
Hlavní myšlenkou městského centra 
každého města by mělo být vytvo-
ření důstojných míst pro setkávání 
všech občanů ve dnech všedních 
i ve chvílích volna. 

V současné době je stav takový, 
že občané, kteří historické centrum 
navštíví, jsou už nyní do určité míry 
vystaveni poměrně silnému silniční-
mu provozu. Jsou zde i taková místa, 
kde jsou chodci nuceni, často nedob-
rovolně, vkročit do vozovky. To se 
především týká našich nejmenších 

občánků a jejich maminek, které 
se svými kočárky musí vstupovat 
do silnice. Tím se však vystavují 
vysokému nebezpečí střetu s vozi-
dlem. Toto riziko se týká všech, kte-
ří se pohybují po úzkých chodnících 
a snaží se vyhnout kolemjdoucím. 

V případě zprůjezdnění histo-
rického centra se pravděpodobnost 
střetu chodce s projíždějícím vozi-
dlem mnohonásobně zvýší. Z peda-
gogické praxe vím, že nejčastější 
příčinou dopravních nehod zavině-
ných chodci je náhlé vstoupení do 
vozovky. Statistiky hovoří jasně, 
v prvním pololetí roku 2008 zemře-
lo v důsledku dopravních nehod 
v České republice 100 chodců, což 
představuje meziroční nárůst o 18 
osob. Myslím si, že toto číslo je alar-
mující. Zvláště rizikovou skupinou 
jsou žáci směřující v ranních hodi-

nách do svých škol, či děti a studen-
ti , kteří navštěvují v odpoledních 
hodinách, t.j. v době dopravní špič-
ky, ZUŠ nebo sportoviště, která jsou 
v blízkosti centra.

Je velice nerozumné dopustit, aby 
naše děti byly každodenně vystavo-
vány takovému nebezpečí. Myslím 
si, že je naší občanskou povinností 
se postarat o to, abychom našim 
dětem ukázali, že město, ve kterém 
všichni žijeme, je pro ně bezpečné, 
zdravé a atraktivní.

S úctou Mgr. Veronika Horová
Bořeň, o.s., www.boren.cz
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INZERCE 058/BZ

NOVÁ PRODEJNA SPORTOVNÍCH POHÁRŮ A TROFEJÍ
PRAŽSKÁ 358/69A, BÍLINA

Sadu tří pohárů již od 300,- Kč, medaile již za 17,- Kč,
trofeje a sošky k vašim sportům již od 40,- Kč.

Emblémy do medailí či pohárů vyrobíme na vaše přání přímo
na místě. Vybrat si můžete z více jak 180-ti sad pohárů. 

 Co Vám dále nabízíme? � Rychlé vyřízení objednávek
 � Při odběru nad 2000,- Kč poštovné zdarma
 � Při větších objednávkách dovoz zboží
 � Velkoobchod, maloobchod
 � Pohodlné nakupování z domova přes náš e-shop
 � Nové zboží, které ještě nebylo v ČR !!! 

 www.vyberpohar.eu/eshop, tel.: 603 575 699

V článku byly zmíněny snahy 
představitelů města o zlepšení 
průjezdnosti Bíliny.

Všichni se určitě shodneme, 
že ideální by bylo vybudování 
obchvatu. Zároveň je všem jasné, 
že toto řešení je v nedohlednu. Je 
proto chvályhodné, že se připravu-
jí jiná konkrétní opatření. Souhla-
síme s plánovanou výstavbou kru-
hových objezdů na silnici č.I/13. 
Je zřejmé, že po dobu stavebních 
úprav budou různá dočasná ome-
zení. A tím se dostáváme k hlav-
nímu tématu uvedeného otevřené-
ho dopisu – vybudování MALÉ 
okružní křižovatky u Zeleného 
domu a zprůjezdnění ulice Seifer-

tova pro OSOBNÍ automobily.
Provozujeme malé obchody 

na Mírovém náměstí. Proto jsme 
rádi, že konečně Rada města Bíli-
ny našla odvahu k tomuto kroku! 
Neumíme posoudit, jak dalece toto 
řešení odlehčí hlavnímu tahu. Ale 
rozhodně to prospěje všem oby-
vatelům Bíliny. Náměstí přestane 
být mrtvou zónou. Občané se do 
dosud neprůjezdného centra vrátí. 

V článku byla zmíněna také 
obslužnost v ulici Seifertova 
– pokud bude tato ulice jedno-
směrná, nebude s tím problém. 
V současné době tu projíždějí auta 
obousměrně, zásobovací auta stojí 
také v obou směrech a právě to se 

odstraní. A že jednosměrné zprů-
jezdnění ohrozí maminky s kočár-
ky jdoucí na nové dětské hřiště 
nebo děti jdoucí do ZUŠ a do 
knihovny? Kolik takových mami-
nek a dětí je z ulice Seifertova? 
Naopak, rodiče z Pražské sem dětí 
vozí a musí právě přes přetíženou 
silnici I/13.

A nakonec argumenty pro vybu-
dování malého kruhového objezdu 
u Zeleného domu – dojde ke zpo-
malení dopravy v místě. Bude 
bezpečnější přecházení. A to je 
důležité, jedná se prakticky o jedi-
nou trasu k poliklinice a ke školám 
na Pražském předměstí. Náměstím 
bude moci projíždět záchranná 

služba a hasiči, kteří mají problém 
dostat se nyní včas k akutním pří-
padům.

Doufáme, že konečně bude při-
hlédnuto k názorům a prospěchu 
většiny obyvatel Bíliny a nejenom 
několika majitelů domů v uli-
ci Seifertova. Konečně nebudou 
muset řidiči z Pražské objíždět půl 
města, když chtějí něco vyřídit na 
úřadě. Nebo obyvatelé Chlumu 
když potřebují na polikliniku.

Přejeme si, aby představitelé 
města v uvedených plánech pokra-
čovali a co nejdříve je realizovali.

Za provozovatelé obchodů
na Mírovém náměstí

Jana Kovaříková

Reakce na článek v Bílinském zpravodaji – „Otevřený dopis zastupitelům města Bíliny“ v BZ č. 24

Kradl před svědky
Hlídka MP Bílina přijala 

oznámení o loupežném pře-
padení muže na nádraží ČD 
v Bílině. Strážníkům byl podán 
popis osoby a směr jeho pohy-
bu. Hlídka se okamžitě vydala 
po pachateli pátrat. Po několika 
málo minutách byl zadržen muž 
odpovídající popisu. U muže 
byl nalezen předmět pocházejí-
cí z loupeže, takže veškeré jeho 
zapírání bylo zbytečné. Navíc 
muže identifikovali svědci udá-
losti. Strážníci pachatele předali 
Policii ČR. Pachatel, který se ze 
svého lupu dlouho netěšil, skon-
čil ve vazbě.

Rozkradli rypadlo
Při kontrole veřejného pořád-

ku spatřila hlíd-
ka MP Bílina 
dvojici mužů, 
kteří jsou 
strážníkům veli-
ce dobře známi tím, 
že krádeže jim neděla- j í 
žádný problém. Muži vlekli 
pytel, jehož obsah samozřejmě 
strážníky zajímal. Hlídka zjis-
tila, že pytel obsahuje součásti 
rypadla, které byly předchozí 
noci odcizeny v areálu Dolů 
Bílina. Oba muži skončili na 
OO PČR Bílina.

 
Se zákony si hlavu nelámal

K vloupání do bytu došlo na 
jednom bílinském sídlišti. Při 
loupeži byly odcizeny i střelné 
zbraně. Policií byl ustanoven 
pravděpodobný pachatel vlou-
pání. Tentýž den by strážníky 
MP Bílina zadržen muž, který 
je z vloupání podezřelý. Něko-
lik dní předtím byl tento muž 
přistižen hlídkou MP při řízení 
motorového vozidla, přestože 
nevlastní řidičský průkaz. Patr-
ně mu situaci neulehčí ani ta 
skutečnost, že se při tom snažil 
prokazovat jako jiná osoba.

Z deníku Městské policie Bílina

ilustrační foto

Dne 12. 12. 2008 uplyne 15 let, kdy 
nás opustil drahý manžel, tatínek, 

dědeček a dobrý kamarád pan

Václav Novotný
Za vzpomínku děkuje rodina.

Dne 4. 12. 2008 uplyne 10 let
od úmrtí pana

  Wernera Týznera
Vzpomínají manželka 
Lenka a syn Michal.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

MIKULÁŠSKÉ MIKULÁŠSKÉ 
POHÁDKOVÉ POHÁDKOVÉ 

BESÍDKYBESÍDKY
Pátek 5. prosince 2008

Pro veřejnost od 15:00 a 17:00 hod.

Vstupné: 25,-Kč dospělá osoba
25,- Kč za balíček – při převzetí

BALÍČKY PŘIJÍMÁME
V RECEPCI DDM

4. 12. od 10:00 do 19:00 hod.
a 5. 12. od 10:00 – 14:00 hod.

Kapacita besídky je omezena.

Bližší informace na recepci DDM.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

AEROBIC Z DDM OPĚT ZVÍTĚZIL
12

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky.zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina, 
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Lada Laiblová, tel. 721 490 378. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Ph.D. Karel Mach, Mgr. Marie Sechovcová, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Povoleno Referátem kultury OkÚ Teplice pod č. 7/1991. 
Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: 
Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz. 

4. prosince 2008

Bílina válela v Mostě

Ve skupině porazila  FK Lou-
ny 1:0, FK Karlovy Vary 3:2 
a remizovala s FK SIAD Souš 
3:3. „V posledním zápase jsme 
potřebovali zvítězit k postupu 
do fi nále. Ale s FŠ Most jsme jen 
remizovali 1:1 a hráli jsme o třetí 
místo,“ litoval trenér bílinských 
žáčků Václav Mojžíš. V zápase 
o třetí místo čekal Bílinu sil-

ný soupeř FK Junior Teplice. 
„Kluky musím pochválit za dis-
ciplinovaný přístup k zápasu. 
Po velmi dobrém výkonu jsme 
kvalitního soupeře porazili 2:1 
a obsadili 3.místo. V silné kon-
kurenci to byl určitě úspěch,“ 
pochválil hráče Mojžíš. Nejlep-
ším brankařem byl vyhodnocen 
bílinský Pavel Raichl. (ob)

Most – V polovině listopadu proběhl v Mostě turnaj fotbalových 
přípravek ročníků 1998. Mezi desítkou startujících družstev byla 
i Fotbalová škola Bílina.

Foto: Jitka Kržová

AEROBIC Z DDM OPĚT ZVÍTĚZIL

Obě naše družstva, Caviky i Cik 
– Cak, obsadila 1. místa ve svých 
kategoriích. Skupina Cik – Cak zís-

kala 88 bodů a tím se stala i nejlépe 
ohodnoceným týmem celé soutěže. 
Obě skupiny se již od srpna připra-

Dne 15. listopadu se v Praze konala první soutěž aerobic týmů. 
Soutěž organizoval klub KK aerobic Praha s příznačným názvem 
Žij pohybem. 

vují na nominaci na Mistrovství Čes-
ké republiky Aerobic Team Show, 
a proto jsme v letošní sezóně vše 
pojali i divadelně – kostýmy, líčení, 
rekvizity, vše je k tématu laděno. 
Doufáme, že nesčetné hodiny tré-
ninku se nám zúročí na tak velké 
soutěži. Myslím si, že si to opravdu 
zasloužíme – držte nám palce. 

Rádi bychom poděkovali našim 
sponzorům, kteří nám svým fi nanč-
ním příspěvkem pomohli zrealizo-

vat ušití 40 kostýmů pro děti z obou 
skupin. Děkujeme: 

Nadace ČEZ, SD – 1. strojírenská 
a.s., Autoškola EMCO, Jaromíra 
Poslušná – CN servis, Speciální 
stavby Most, Petr Arpáš s.r.o., Mar-
tin Köhler, Gabriela Adamcová, 
RPi C Teplice s.r.o., Josef Hanz-
lík, Mgr. Zdena Hanzlíková, Josef 
Žejdlík, CZECH M.A.T. Bílina 
– Antonín Majer, Autoškola Jana 
s.r.o. (ryj)

Na snímku zleva dole Jan Pohl a Pavel Raichl, sedící Michal Dra-
pák, Matěj Rozenkranc, Ondřej Bužek, Milan Ryška, stojící Přemy-
sl Pop, Jiří kapfer, Tomáš Adamec, Dominik Rýpal, Roman Vond-
rák, vzadu trenér Václav Mojžíš

OCENĚNÍ SPORTOVCI 
ZA ROK 2008

1. místo KATEŘINA ŽOFKOVÁ
2. místo ALEXANDRA KUPKOVÁ
3. místo KVĚTA PECKOVÁ
4. místo PAVEL NUSKO + KVĚTOSLAV SEDLÁČEK 
5. místo TOMÁŠ JOHANNA
6. místo JAKUB JEŘÁBEK 
7. místo MICHAL SCHURAN
8. místo KLAUS POHL
9. místo DANA KRÁLOVÁ

10. místo DENISA KRÁLOVÁ

Ocenění přebírá A. Kupková ze Shotokan karate

Foto: V. Weber


