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Do poroty zasedla Jana Urbano-
vá, Lea Čiháková, Marcela Šímo-
vá a Mgr. Ivana Pitková.  Soutěž 
byla rozdělena do  4. kategorií. 
V nulté kategorii zarecitovaly 
předškolní děti, kde se již projevi-
ly výrazné talenty.

„Letošní ročník recitační soutě-
že byl Kaskádou opět organizačně 
dobře připraven, škoda jen, že se 
nezapojila více základní škola Za 
Chlumem, která má nyní nejvíce 
žáků a zejména ve starších kate-
goriích by bylo třeba větší zastou-
pení. Z Kostomlat se zúčastnila 
pouze děvčata z výchovného ústa-
vu, která však byla bohužel velmi 

špatně připravena,“ zkonstato-
vala jedna z porotkyň Marcela 
Šímová.

V letošní soutěži zabodovali 
recitátoři ze ZŠ Aléská, kteří sou-
těžili v 1. a 3. kategorii a jejich 
výkony byly ohodnoceny jako 
nejlepší. Naopak nejslabší výkony 
podle poroty podali žáci  6. – 7. 
a 8. – 9. tříd, od nichž se již očeká-
valy malé herecké výkony.

Jak to výstižně řekla v závěru 
členka poroty divadelní režisérka 
Jana Urbanová, „Jsou roky úrod-
nější a méně úrodné a ten letošní 
u těch nejstarších patřil bohužel 
do těch méně úrodných". Tak snad 
příští rok budou výkony těch nej-
starších nejen lépe připravené, ale 
snad se objeví i nějaký herecký ta-
lent, který se často právě na těchto 
soutěžích podaří objevit.

„Jako postřeh, bych asi uved-
la to, že tradičně nejmenší děti 
z mateřských škol, zejména z MŠ 
v Hrobčicích byly nejen velmi 
dobře připravené, ale dokonce si 
paní učitelky daly práci  s obleče-
ním, které dokreslovalo půvabné 
výkony těch nejmenších. Lze si jen 

V mateřských školkách máme nadané recitátoryV mateřských školkách máme nadané recitátory
Se začátkem roku přichází i další řada soutěží o Bořeňskou čaroděj-
nici. Opět se začalo soutěží recitační, kam se přihlásilo celkem 64 dětí 
z bílinských mateřských a základních škol, Hrobčic a Kostomlat.

pokračování na str. 2

Vítězové předškolní kategorie 
z MŠ Hrobčice 

ZŠ Aléská Foto: V. Weber

„O Bořeňskou čarodějnici“„O Bořeňskou čarodějnici“

Svatý Valentýn - svátek zamilovaných

z MŠ Hrobčice 

Svat14.2. 
14.2. ZŠ Lidická 

Svátek sv. Valentýna je rozšíře-
ný po celém světě. Sv. Valentýn 
byl historickou osobností, o které 
se ale toho moc neví. Z historie 
se dochovalo pouze to, že zemřel 
14 .2. r. 269 př. n. l. 

Byl to velice moudrý muž a kněz, 
který za svého života byl knězem 
v době císaře Claudia II. 

Claudius byl krutým vládcem, 
který byl přesvědčen, že láska 
odvádí vojáky od vojenských po-
vinností a tak dal zakázat sňatky. 
Valentýn se však rozhodl tento 

nesmyslný Claudiův zákon nedo-
držovat a nadále oddával  mladé 
zamilované páry. To se však císaři 
nelíbilo a tak jedné noci císařovi 
vojáci vtrhli do kostela a Valentýna 
zajali. Valentýn byl tak uvržen do 
vězení. 

Stalo se však něco zvláštního. 
U oken a dveří žaláře se začaly  
kupit dopisy a dárečky od těch, 
kterým pomohl nebo se  chystal 
pomoci tím, že je oddá. Zamilova-
né páry přicházeli k žaláři a dávali 
mu tak najevo, že stejně jako on 

věří v lásku. Dcera jeho žalářníka 
se také rozhodla, že jej navštíví.

A tak si návštěvu vyprosila  na 
otci. Mladí lidé se do sebe však 
zamilovali a Valentýn v den jeho 
popravy, tedy 14.února 269 př.n.l., 
ji zanechal dopis, ve kterém se jí  
vyznává ze své lásky. Celý dopis 
je ukončen podpisem "Od Tvého 
Valentýna". 
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Petr JURKECH,
23 let,
nezaměstnaný:
 „Volbu preziden-
ta republiky sleduji, 
ale zatím je to pod-
le mého názoru jen 
trapná fraška. Přál 
bych si, aby byl zvo-
len Jan Švejnar. Ur-
čitě by to neměl být 
současný prezident 
Václav Klaus. Tomu 
bych svůj hlas roz-
hodně nedal.“

Ludevít RENDÁŠ, 
52 let, zámečník:
 „Prezidentskou vol-
bu jsem sledoval 
v televizi a co zatím 
předvedli zákonodár-
ci, to je ostuda. Vítěz-
ství bych přál Janu 
Švejnarovi. Už je na 
čase vystřídat hlavu 
státu.“ 

Kateřina
HYBÁŠKOVÁ,
19 let, studentka:

„O politiku se moc 
nezajímám, proto 
jsem ani volbu pre-
zidenta nesledovala. 
Vím, že jsou dva kan-
didáti a ano o jednom 
z nich nemám jasnou 
představu. Neudělala 
jsem si názor ani na 
Klause, ani na Švej-
nara.“

Přemysl DVOŘÁK, 
49 let, strojník:

„Na volbu nového 
prezidenta jsem vydr-
žet koukat první den 
a stačilo mi to. Byla 
to nechutná podíva-
ná. Samé sprosťár-
ny, párkrát byl slyšet 
premiér Topolánek 
jak mluví dost vul-
gárně.  Na Švejnarovi 
mi vadí, že má dvojí 
občanství.“

Pavel ŤUPEK,
54 let, vedoucí: 

„Na hradě bych rád 
viděl asi Klause. Za-
tím byla volba ale jen 
velkou ostudou pro 
náš národ. Myslím 
si, že by neškodilo, 
kdyby bylo více navr-
žených kandidátů na 
prezidenta, než dva.“

Jakub
ČEJKOVSKÝ,
16 let, student:
 „Volbu prezidenta 
jsem sledoval a musel 
jsem se smát. Zatím 
to bylo jen divadlo. 
Navíc ani jeden na-
vržený kandidát není 
stoprocentní. Chtělo 
by to asi více kandi-
dátů, aby bylo z čeho 
vybírat.“

VýsledkyVýsledky
Recitační kolektivy

☼ předškolní ☼
1. MŠ Hrobčice
2.  Koťata - MŠ Síbova

– Žižkovo údolí
3. MŠ Hrobčice 

☼ 0. kategorie ☼
1. Hana Picková - MŠ Chlum 
2.  Matěj Špinka - MŠ Švabin-

ského
3.  Jiří Martínek - MŠ Hrobčice

 ☼ 1. kategorie ☼
1. Petr Pavlíček - ZŠ Aléská 
2. Jana Trubačová - ZŠ Aléská 
3.  Kateřina Zechovská 

- ZŠ Aléská
3. Jiří Šperk - ZŠ Lidická.

☼ 2. kategorie ☼
1. Ondřej Kvěch - ZŠ Aléská. 
2.  Eliška Šperková - ZŠ Lidická
3. Jakub Nový - ZŠ Lidická

☼ 3. kategorie ☼
1. Jan Tlustý - ZŠ Lidická
2. Eva Levicová - ZŠ Lidická

☼ 4. kategorie ☼
2.  místo  Patrik Halmich

- ZŠ Lidická

přát, aby si zájem o poezii udržely 
a aby se v těch kritických letech 
dospívání neztratil. Tím se, nejen 
jim, ztratí jeden rozměr vnímá-
ní života, a pak je jeho vnímání 
chudší,“ dodala na závěr Marcela 
Šímová.  (lal)

V mateřských školkách máme nadané recitátory
pokračování z titulní strany

Koho si přejete za prezidenta České republiky a co říkáte na to, jak volba zatím probíhá?

Poděkování
Členové Zastupitelstva města Bíliny a zaměstnanci Městského úřadu Bílina
děkují paní Heleně Ježkové za výbornou patnáctiletou spolupráci, kterou za-
končila ve čtvrtek 31. ledna 2008 předčasným odchodem na seniorskou dovole-
nou. Do nové etapy života přejí hlavně zdraví, štěstí a neutuchající optimismus. 
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Střípky
z Bíliny

Otázka pro... Starostu Josefa  Horáčka

„Podle posledních informací stále probíhají jednání 
o dopravním napojení s Ředitelstvím silnic a dálnic. Tato 
záležitost jde v tomto okamžiku mimo město, a vše zajiš-
ťuje investor. Silnice 1/13 není města, takže o komunikaci 
nerozhodujeme, a již nemůžeme v této záležitosti nijak 

intervenovat. Investor dostal poslední termín od zastu-
pitelstva do 30. dubna, aby si zajistil všechna potřebná 
povolení. Byl upozorněn na rizika, která z toho vyplývají 
a pokud se mu nepodaří splnit vše do termínu, bude měs-
to uplatňovat dle smlouvy pokutu ve výši 4 mil. korun.

Opět se pokouším jednat s obchodními řetězci o výstav-
bě menšího obchodního domu v sídlišti Za Chlumem. 
Přesněji v místech, kde se točí MHD. Obyvatelé sídlišť 
si neustále stěžují na současné nákupní středisko, které je 
jediné v tomto sídlišti a zřejmě nedostačující. S objektem 
bývalého Meinlu bohužel nemůžeme nic dělat, protože je 
soukromý.“

Kdy se začne stavět obchodní dům 
na místě bývalého autobusového 
nádraží se zatím s určitostí neví. 
Rozhodnutí padne zřejmě na dub-
novém zasedání zastupitelstva. Jak 
se situace vyvíjí z Vašeho pohledu?

Uložila:
Ředitelce Městských technic-

kých služeb Bílina předložit RM 
po půlročním provozu vyhodno-
cení celkových nákladů na provoz 
veřejných záchodků v ul. Radniční 
(bývalá tržnice) .

Schválila:
Přepočet nájemného za pronájem 

nebytových prostor ve vlastnictví 
města o 2,8 % (infl ační koefi cient 
pro rok 2008), s platností od 1. 4. 
2008. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace s HC Draci Bílina, o. s. ve 
výši 10.000,- Kč na Podkrušnohor-
ský pohár v krasobruslení, který se 
uskuteční dne 16. 3. 2008 v Bílině. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Do-
movem důchodců Bystřany ve výši 
20.000,- Kč na zakoupení poloho-
vacího lůžka.

Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina a Hipodro-
mem Most, a. s. ve výši 50.000,- Kč 
na dostihový den „Českomoravská 
cena“, který se uskuteční dne 18. 10. 
2008. Dotace je určena na „Velkou 
cenu města Teplic a Bíliny“.

Úpravu úplaty v jeslích od 1. 3. 
2008 na částku 500,- Kč měsíčně 
pro děti s pravidelnou i nepravidel-
nou docházkou. 

Rozdělení grantů z  Programu 
podpory sportu – Grant na trenéra 
sportovní organizace na rok 2008 
a uzavření smluv o dotaci s orga-
nizacemi SK SIAD Bílina (oddíl 
házené) ve výši 24 tis.Kč, SHOTO-
KAN KARATE DO MASOPUST 
BÍLINA 24 tis. Kč, Lawen tenis 
klub Bílina 36 tis.Kč,  Korfbalový 
klub KC Kaskáda Bílina 24 tis.Kč, 
Klub rybolovné techniky Bílina 48 
tis.Kč, TJ Sokol Bílina (oddíl fl or-
balu) 24 tis.Kč a Sportovní kužel-
kářský klub Bílina 24 tis.Kč.

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-

ku malého rozsahu dle Směrnice 

č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu městem Bílina pro akci:
●  Oprava bytu správce koupaliště 

Kyselka
●  Nákup informačních panelů pro 

měření rychlosti vozidel
Vypsat zjednodušené podlimitní 

řízení na veřejnou zakázku pro akci 
„Rekonstrukce objektu č. p. 668 
v ulici M. Švabinského v Bílině na 
mateřskou školu“ dle ustanovení § 
38 zákona č. 137/2006 Sb. 

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci «Oprava opěrné 
zídky po havárii v Alšově ul. 227 
- 260», je nabídka fi rmy Bezold 
Bílina. Druhou v pořadí je nabídka 
fi rmy Žejdlík Bílina. 

Výkonem státního dozoru nad 
dodržováním podmínek provozu 
výherních hracích přístrojů vyda-
ných oprávněným orgánem dle 
zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou pověřeny 
tyto pracovnice Finančního odboru 
Městského úřadu Bílina: Blanka 
Peterová, Jaroslava Hajmová, Anna 
Bezuchová a Petra Starková. Oso-
bám pověřeným k provádění kont-
roly dodržování podmínek provozu 
výherních hracích automatů bude 
vydán průkaz vystavený na jméno, 
s účinností od 6. 2. 2008, na dobu 
neurčitou. 

Zamítla:
Žádost SPŠ Duchcov, příspěvko-

vá organizace, o poskytnutí dotace 
ve výši 30.950,- Kč na mezinárod-
ní geodetickou soutěž v Lučenci 
na Slovensku, která se uskuteční 
v dubnu 2008. 
Projednala a doporučuje 

ZM schválit:
Komunitní plán města Bílina na 

rok 2008 – 2010. 
Poskytnutí grantů z Programu 

podpory sportu - Grant na trenéra 
sportovní organizace pro rok 2008 

a uzavření smluv o dotaci s orga-
nizacemi Atletický klub Bílina ve 
výši 72.000,- Kč, Draci Bílina ve 
výši 96.000,- Kč a Fotbalová škola 
Bílina ve výši 96.000,- Kč. 

Zakoupení dvouosého svozového 
vozidla pro Městské technické služ-
by Bílina formou leasingu s fi nanč-
ní výpomocí společnosti Severočes-
ké doly a. s. ve výši 1 milion Kč. 

Konečnou úpravu rozpočtu města, 
jeho zařízení a řízených organizací 
na rok 2008 v této výši:
● příjmy: 225 037 000,-Kč
● výdaje: 310 649 000,-Kč
● fi nancování: 85 612 000,-Kč  
Záměr vyčlenění rekreačních 

a sportovních zařízení z Městských 
technických služeb Bílina a vytvo-
ření samostatné organizace s práv-
ní formou „společnost s ručením 
omezeným“. Přípravou záměru 
pověřuje místostarostu města pana 
Romana Šebka, ředitelku MTSB 
Ing. Olgu Roučkovou a Mgr. Rado-
míra Johannu. 

Předkládá ZM
k projednání:

Žádosti o půjčku z „fondu rozvoje 
bydlení“ pro rok 2008 dle požado-
vané částky stavebníků. 

Zápis z lázeňské komise ze dne 
14. 1. 2008. 

Projednala a doporučuje ZM roz-
hodnout:

O pořízení nového Územního plá-
nu města (ÚPM) Bíliny.

Pořizovatelem nového ÚPM Bí-
liny se stanovuje Úřad územního 
plánování v Bílině.

Projednala a doporučuje 
ZM určit:

Pana Milana Pecháčka, člena ZM, 
pro spolupráci na pořízení nového 
ÚPM Bíliny.  
Projednala a doporučuje 

ZM vzít na vědomí:
Investiční záměr společnosti VIA 

VITAE o. p. s. , Praha na využití 
Lázní Bílina Kyselka. 

Rada města na své 3. schůzi
konané dne 6. 2. 2008 mimo jiné

pokračování na str. 4

Důležitá telefonní čísla:
HZS JEDNOTKA BÍLINA
950, 442 011 150
 RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA   155
 LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST 
BÍLINA 417 823 745
POLICIE ČR   158
POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333,417 823 161
MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA
417 810 999
 TELEFONNÍ CENTRUM 
SLUŽEB 800 123 456

Od března začne fungovat
nové sociální zařízení

Veřejné sociální zařízení u dět-
ského hřiště Proluka na Mírovém 
náměstí jsou již kompletně do-
končené a čekají pouze na provo-
zovatele.

„Veřejné WC byly zatím předá-
ny MTSB, které by měly během 
února posoudit, jestli zůstanou 
pod jejich správou nebo se dají do 
pronájmu. Počítáme, že sociální 
zařízení by mělo začít fungovat 
od 3. března 2008,“ sdělil starosta 
Josef Horáček.

Nezapomnělo se na informač-
ní cedule, kterých bude po městě 
dvacet. Rada města se shodla na 
tom, že cena za použití veřejného 
sociálního zařízení bude 2,- až 4,- 
Kč.

Rychlé občerstvení 
zůstává

Stánek s rychlým občerstvením 
na Mírovém náměstí zůstává a zů-
stane minimálně ještě tento rok. 
Žádosti majitele stánku vyhověla  
rada města, která zrušila předcho-
zí rozhodnutí, že stánek z Mírové-
ho náměstí se přesune do konce 
roku 2007 na jiné místo.

před... 

...a po rekonstrukci 
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Střípky
z Bíliny Dne 1. ledna 2007 vstoupil 

v účinnost zákon č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Mezi 
zásadní nástroje, které jmenova-
ný zákon nabízí, patří také soci-
ální dávka – příspěvek na péči. 
O tento příspěvek si, podle znění 
zákona, mohou požádat lidé, kteří 
z důvodu dlouhodobě nepřízni-
vého zdravotního stavu potřebují 
pomoc jiné fyzické osoby při péči 
o vlastní osobu a při zajištění své 
soběstačnosti. Znamená to tedy, 
že příspěvek náleží osobě, o kte-
rou je pečováno, nikoliv osobě, 
která péči zajišťuje. 

Od účinnosti zákona se při jeho 
realizaci v praxi ukázalo, že vyplá-
cení příspěvku na péči není zcela 
efektivní. Lidé si za peníze od stá-
tu příliš sociální služby neplatili, 
spíše si je ponechávali a vylepšo-
vali tak svou fi nanční situaci. Ne-
odůvodněné čerpání fi nančních 
prostředků umožňovala také sku-
tečnost, že zákon nezohledňoval 
situace, kdy byla osobě pobírají-
cí příspěvek na péči zajišťována 
potřebná péče z jiného titulu, než 
je poskytování sociálních služeb, 
např. v případě pobytu v nemoc-
ničním či jiném zařízení. V době 
hospitalizace totiž podle právní 
úpravy v roce 2007 stále trval ná-
rok na příspěvek na péči, přestože 
si zde osoba nehradila náklady na 
sociální služby. 

Většina lidí, kteří jsou příjemci, 
často také příspěvek na péči chá-
pou jako dávku „odškodňovací“. 
Poté ale v takovém případě dávka 
neodpovídá svému účelu, pro kte-
rý byla stanovena. 

O změnách byli příjemci 
obeznámeni písemně. 

Hlavními změnami týkající 
se příspěvku na péči, které jsou 
účinné od 1. 1. 2008, je tedy pře-
devším ošetření situací, kdy je 
objektivně dáno, že příspěvek na 
péči nemůže plnit svůj účel, tedy 
zejména v těch případech, kdy je 
komplexní péče zajištěna z jiného 
titulu, např. v době hospitaliza-
ce. Po tuto dobu, nebo v případě 

pobytu v zařízení pro výkon vaz-
by nebo trestu odnětí svobody 
či nařízené ústavní léčby včetně 
obdobných zařízení určených pro 
nezletilé osoby, kdy pobyt trvá 
celý kalendářní měsíc, tj. od prv-
ního dne kalendářního měsíce do 
jeho posledního dne a déle, je vý-
plata příspěvku na péči zastavena. 
Opět obnovena je od prvního dne 
kalendářního měsíce, ve kterém 
již tato skutečnost netrvá po celý 
kalendářní měsíc. 

O veškerých změnách v souvis-
losti s příspěvkem na péči byli 
všichni jeho příjemci informová-
ni prostřednictvím dopisu, který 
jim byl zaslán koncem roku 2007 
na adresu jejich současného po-
bytu. V souvislosti s uvedeným 
dopisem nutno ale upozornit, že 
všichni příjemci příspěvku na péči 

jsou zároveň povinni nejpozději 
do konce měsíce února 2008 pí-
semně ohlásit Městskému úřadu 
Bílina, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, jako příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, poskytovatele pomo-
ci, a to na formuláři „Oznámení 
o poskytovateli pomoci“, který 
lze na zdejším úřadě vyzvednout. 
Toto ohlášení musí obsahovat sou-
hlas s poskytováním péče od po-
skytovatele sociální služby nebo 
od pečující blízké či jiné osoby. 
V případech, kdy péči zajišťuje 
více poskytovatelů či osob, je nut-
né získat souhlas a potvrdit tuto 
skutečnost od všech poskytova-
telů. Dále je příjemce příspěv-
ku na péči povinen oznamovat 
i veškeré další změny rozhodné 
pro nárok na příspěvek, jeho výši 
nebo výplatu, a to nejpozději do 8 
dnů od jejich vzniku. 

V případě vážných pochybnos-
tí o správném využití příspěvku 
na péči, kdy oprávněná osoba po 
opakované výzvě neuvede, ja-
kým způsobem příspěvek na péči 
využívá, bude výplata příspěvku 
po předchozím upozornění zasta-
vena do doby, než způsob využití 
příspěvku uvede. Přitom nárok na 
příspěvek na péči zůstane nedo-
tčen. 

Nová právní úprava tedy nemá 
ekonomické dopady na uživatele 
příspěvku na péči, ale řídí se prin-
cipem „není-li zajišťována péče ve 
smyslu zákona o sociálních služ-
bách, není příspěvek na péči vy-
plácen“. Hudcová Kateřina, DiS, 
 sociální pracovnice

Změny na odboru sociálních věcí v roce 2008
Letošní rok přinesl změny i v příspěvku na péči

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení, kterým bylo 

tajemníkovi MěÚ uloženo pověřit 
odbor nemovitostí a investic (ONI) 
k předložení nákladů na případnou 
opravu střechy obřadní síně na hřbi-
tově. 

Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi MěÚ uloženo stanovit 
koordinátora v oblasti řízení od-
padového hospodářství a zároveň 
zajistit plnění plánu odpadového 
hospodářství. 

Plnění trvalého usnesení , kterým 
je uloženo vedoucímu ONI před-
kládat přehled vyúčtování pavilonu 
č. 5 v bývalé ZŠ Teplické Předměs-
tí. 

Plnění trvalého usnesení, kterým 
je tajemníkovi MěÚ uloženo před-

kládat čtvrtletně radě města přehled 
čerpání všech fondů příspěvkových 
organizací města. 

Žádost pana Petra Vosáhla týka-
jící se dopravní situace v ulici Ky-
selská s tím, že ONI zajistí opravu 
poškozeného kontejnerového stání. 
Přemístění kontejnerového stání 
a vybudování parkoviště v této ulici 
bude řešeno v rámci studie „Do-
prava v klidu“. Oprava schodiště 
z ulice Bílinská do ulice Kyselská 
bude řešena po převodu pozemků, 
na kterých se schodiště nachází, do 
vlastnictví města.

Informaci místostarosty města, 
pana Romana Šebka, o výstavbě 
mimoúrovňové bezbariérové lávky 
v prostoru vlakového nádraží z pro-
středků Ústeckého kraje.  

Informaci ředitelky Městských 

technických služeb Bílina o hospo-
daření na skládce Chotovenka-pís-
kovna za rok 2007. 

Návrh rozpočtu na provozování 
veřejných záchodků v ul.Radniční 
(bývalá tržnice)  s tím, že WC bu-
dou otevřeny od 3. března 2008 a to 
pondělí až pátek, od 9.00 do 17.00 
hodin.

Informaci pana Milana Pecháčka, 
členy rady města, týkající skládky 
Chotovenka.

Zápis ze sociálně zdravotní komi-
se ze dne 23. 1. 2008. 

 Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 

Bílina nebo v sekretariátu starosty 
města a dále i na webových strán-

kách města  (www.bilina.cz )

pokračování ze str. 3

Obecní úřad Měrunice
se zapojil do projektu
CZECH POINT 

V úředních hodinách mohou 
občané získat ověřené výstupy 
z Obchodního rejstříku, Katast-
ru nemovitostí, Živnostenského 
rejstříku a také z Rejstříku trestu. 
Obec Měrunice se rozhodla zapo-
jit do tohoto projektu dobrovolně.  
Povinné je to pro obce  s matrič-
ním úřadem, které byly zařazeny 
do vyhlášky č. 388/2007 Sb. Vy-
hláškou se stanovil seznam obec-
ních úřadů, které vydávají ověřené 
výstupy z informačních systémů 
veřejné správy. 

Zapojení se do CZECH POIN-
TU je jen dalším krokem ke zlep-
šení služeb, které Obec Měrunice 
občanům poskytuje. V lednu le-
tošního roku byl v obecní knihov-
ně rozběhnut regionální knihov-
nický systém „REKS“, speciální 
počítačový program, který zrychlí 
výpůjční proces a potřebnou evi-
denční práci v knihovně. 

 Bc. Jitka Nová, starostka 

Práce na nových
chodnících stále stojí

V prosinci 2007 začala fi r-
ma ČEZ s pokládkou kabelů na 
Pražském předměstí. Levá strana 
Pražské ulice je dokončena, zbý-
vá pouze chodník. Bohužel je již 
únor a chodci většinou chodí po 
silnici.

„Levá strana nám dělá pro-
blémy. Navýšili jsme fi nance na 
zámkovou dlažbu a zařídili včas 
stavební povolení. Vše zůstává 
stát na fi rmě, která měla poklád-
ku chodníku zajistit, tu nevybíralo 
město, ale ČEZ. Poslali jsme fi rmě 
dopis, aby s pokládkou začala co 
nejdříve. Celou záležitost v sou-
časné době řeší odbor nemovitostí 
a investic,“ vysvětlil starosta Josef 
Horáček situaci na Pražské ulici.

Rada města na své 3. schůzi konané dne 6. 2. 2008 mimo jiné

Nedokončený chodník na PP I.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 514. února 2008

Střípky
z Bíliny

Dementujeme!
Městem se šíří nepodložená 

zpráva, že opuštěná kasárna mají 
sloužit jako ubytování pro obyva-
tele Chánova. Starosta města Jo-
sef Horáček toto tvrzení rezolutně 
popírá.

„Tato zpráva se nezakládá na 
pravdě. Nikdo s námi o tom ani 
nejednal, ani nedal žádný podnět 
k tomu, že by se něco takového 
v budoucnu stalo. Objekt bývalých 
kasáren je stále v majetku města, 
a je neobyvatelný. Občané nemusí 
mít žádné obavy, že by v budoucnu 
k něčemu podobnému došlo.“

Otevírací hodiny 
v krytém plaveckém 

bazénu
Pondělí 13.00 - 20.00
Úterý 13.00 - 20.00
Středa 13.00 - 20.00
Čtvrtek 13.00 - 20.00
Pátek 10.00 - 20.00
Sobota 10.00 - 20.00
Neděle 10.00 - 20.00
Případné změny jsou vy-

věšovány týden předem na 
plavecké hale nebo webových 

stránkách města Bíliny.

Třikrát a dost
To si nejspíš řeklo vedení bílin-

ského Městského úřadu a v pořadí 
již čtvrté výběrové řízení na rege-
neraci lázeňského parku zadalo 
zpracovat odborné fi rmě. Město 
má slíbenou dotaci od minister-
stva životního prostředí ve výši 
cca 5 mil. korun. 

Město v loňském roce vyhlašo-
valo VŘ na regeneraci lázeňského 
parku celkem třikrát. Dvakrát bylo 
prohlášeno za neplatné. V prvním 
případě se nelíbilo provedení VŘ 
radě města a na základě pochyb-
ností o transparentnosti celého 
řízení, nechala vyhlásit opětovné 
výběrové řízení. Ale i druhé výbě-
rové řízení vyvolalo pochybnosti 
a město se rozhodlo zrušit i toto. 

V pondělí 28. ledna jsme se  vy-
dali vlakem do Ústí nad Labem na 
Přírodo-vědeckou fakultu. Proto-
že jsme tuto cestu nebrali jenom 
jako součást vyučování, ale také 
jako návštěvu, slušelo se přivést 
něco na oplátku. Proto jsme upekli 
perníčky. Ale nebyly to obyčejné 
perníčky. Představovaly fyzikální 
pomůcky. Daly nám skutečně dost 
práce a na jejich výrobě se podílela 
celá třída včetně paní profesorky 
Hotové. Užili jsme si u toho spous-

tu legrace. Po cestě jsme museli 
dávat pozor, aby je některý z na-
šich mlsných spolužáků nesnědl. 

Když jsme dorazili na místo, če-
kali tam na nás na katedře fyziky 
dva sympatičtí pedagogové, kteří 

si pro nás připravili program ve 
svém volném čase. Shlédli jsme 
kolem čtyřiceti různých pokusů, 
z nichž jsme si některé mohli sami 
provést. I největší odpůrci fyziky 
se zájmem sledovali akční pro-
jev mladého profesora, který byl 
očividně fyzikálním nadšencem. 
I naše paní profesorka z toho byla 
totálně „hotová“. Ani jsme si ne-
všimli, že uběhly téměř tři hodiny, 
protože jsme si to vážně užívali. 
Doufáme, že se můžeme těšit na 
další spolupráci. Alena Vaníková 
a Markéta Ševitová, sexta

Jak jsme pekli fyzikální perníčky
Fyzika – toto slovo 

může u spousty z nás 
vyvolat nezájem, ne-
li přímo alergii. Ale 
nepřestávejte číst, 
protože jsme přišli na to, jak si 
obyčejnou výuku oživit. Naše 
třída, sexta z Gymnázia v Bíli-
ně, byla pozvána na předvádě-
ní fyzikálních pokusů z mole-
kulové fyziky a termiky.  

Ředitelka
Gymnázia Bílina

vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení
do 1. ročníku osmiletého studia

pro žáky 5. tříd ZŠ
a do 1. ročníku čtyřletého studia

pro absolventy 9. tříd
Přihlášky ke studiu podávejte prostřednictvím ředitelství

základní školy do 15. března 2008.
Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky

z českého jazyka a matematiky.
Přijímací zkoušky se konají v pondělí 21. dubna 2008.

Žáci s výborným prospěchem budou přijati bez přijímacích zkoušek.
Bližší informace na www.volny.cz/boren

1

Obchody s ne-
movitostmi rok 
od roku stou-
pají, ať už jde 
o koupi a pro-
dej domu, bytu 
nebo pozemků. 

Vybrat si správně a neztratit přitom 
celoživotní úspory je v současné 
době velmi aktuální téma a důvěra 
nebo neznalost věci, se v některých 
případech opravdu nevyplácí. Díky 
poměrně nízkým cenám nemovi-
tostí v Ústeckém kraji, je pohyb 
prodeje a koupě bytů znatelnější 
než v jiných regionech. Pomalu si 
zvykáme využívat služeb realitních 
makléřů, ale víme jaké služby a ga-
ranci nabízí? V této rubrice najde-
te odpovědi na nejčastější situace 
spojené s nákupem nebo prodejem 
nemovitostí. Zajímají nás i vaše 
zkušenosti a postřehy.
Na městském úřadě v Seifertově 
ulici v Bílině bude od března 2008 
nově zřízena poradna pro koupi 
nebo prodej nemovitostí, kde na 
otázky ohledně realit budou od-
povídat realitní makléři renomo-
vané realitní kanceláře. Dotazy 
na realitního makléře můžete po-
sílat e-mailem na bilinsky.zpravo-
daj@seznam.cz. Na dotazy bude 

Rady realitního makléře
přímo odpovídat realitní makléř
a manažer týmu Milan Vršecký tel. 
731 618 492.
Proč si zvolit k prodeji realitní 
kancelář? Vždyť si to mohu pro-
dat sám.
To jistě ano, prodat nebo koupit ne-
movitost není asi problém, pokud jde 
vše lehce.
Co když je na nemovitosti zástava 
nebo exekuce? Kdo pohlídá transak-
ci ? Co když nedojde ke vkladu do 

katastru nemovitostí a jiné překážky 
stěžující hladký nákup nebo prodej 
nemovitostí. Proč tomu nepředejít
a nezvolit si profesionála. 
Profesionál se s podobnými problé-
my setkává každý den, umí je řešit, 
zná kličky a přesně ví, co má udělat, 
neustále se vzdělává a hlavně - vaše 
starosti převezme a najde řešení. Váš 
čas je cenný, tak proč ho nestrávit 
příjemněji. Třeba s rodinou nebo 
přáteli.
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Střípky
z Bíliny

S výsledkem třetího VŘ bylo měs-
to spokojeno, ale naopak výsledek 
neuspokojil fi rmu, která skončila 
na místě druhém a podala odvolá-
ní na Úřad pro hospodářkou sou-
těž. Úřad celou záležitost prošetřil 
a dal za pravdu fi rmě, která se od-
volala. Městu vyměřil uhradit ná-
klady řízení  ve výši 30 tis. korun.

Kde město udělalo chybu vy-
světlil vedoucí odboru nemovitos-
tí a investic Ing. Jaroslav Bureš.

„Chyba nastala ve smyslu vy-
hodnocování přihlášek, protože 
některé fi rmy, které následně za-
čaly dělat problémy, měly příliš 
nízkou cenu a nenaplňovaly atri-
but kvalifi kačních předpokladů. 
Takže měly být z výběrového říze-
ní vyloučené právě za nedodržení 
kvalifi kačních předpokladů.“

V současné době je vyhlášeno 
nové VŘ, které by mělo sledovat 
pokyny Úřadu pro hospodářskou 
soutěž. Pokud vše půjde hladce, 
zahájí vítězná fi rma  1. dubna 
2008 práce v lázeňském parku.

Zápisy do MŠZápisy do MŠ
Zápisy do bílinských

mateřských 
škol

proběhnou 

v pondělí a v úterý
19. a 20. 5 2008.

Ve 2. pololetí loňského roku 
realizovala naše škola  projek-
ty, které byly fi nančně podpo-
rovány z dotací MŠMT  nebo  
Ústeckého kraje. O projektu 
„Nebojíme se 6. třídy“, kte-
rý probíhal v rámci preven-
tivních programů Ústeckého 
kraje a projektu „Ekosystém 
– les“, který byl realizován 
v rámci programu podpory 
environmentálního vzdělávání 
MŠMT, jsme Vás již v minu-
lých číslech informovali. 

Finančně největším projektem 
byl v závěru roku projekt „Při-
pravujeme se pro život“, který 
proběhl v rámci Programu pod-
pory integrace romské komunity 
v roce 2007 z dotace MŠMT a se 
spoluúčastí města Bíliny. Celko-
vá hodnota projektu byla téměř 
150000 Kč. Dotace byla určena na 
komplexní přípravu žáků a jejich 
rodičů k zodpovědnému přístu-
pu k volbě povolání a poskytnutí 
možnosti  žákům využívat  in-
teraktivní výuku  v rámci všech 
předmětů,  a tím zlepšit jejich mo-
tivovanost a větší angažovanost 
ve vyučovacích hodinách.

V rámci dotace na dopravu se 
podařilo zajistit pro žáky celkem 
osm výjezdů, které byly spojeny 
s návštěvami 13  SŠ a SOU Ústec-
kého regionu, návštěva přehlídky 
středních škol  Šance 2008 a ná-
vštěvy IPS Úřadu práce v Tepli-
cích. Učebny  8. a 9. ročníku byly 
vybaveny prezentační technikou, 
která umožňuje využívání výuko-
vého softwaru a internetu v hodi-
nách.

Jsme rádi, že tento projekt byl 
úspěšný a napomohl žákům  i je-
jich rodičům při jejich rozhodování  
o profesní orientaci. Děkuji všem 
zúčastněným žákům, učitelům i ro-
dičům  za vstřícný přístup a  vedení 
města Bíliny za fi nanční podporu,  
bez níž by nebylo možné projekt 
v plném rozsahu realizovat.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová, 
zást. ředitelky  ZŠ Bílina,

Lidická 

Rekapitulace projektů na ZŠ Lidická

A tato otázka je hlavním téma-
tem tohoto projektu. Oč nám tedy 
jde? CHCEME děti naučit neje-
nom odpad třídit, vědět k čemu se 
následně použije, ale i v praxi tato 
pravidla dodržovat a přenést je do 
svých domovů. NECHCEME to-
tiž, aby se naše zelenomodrá pla-
neta změnila na planetu zavalenou 
odpadem.

Každý měsíc proto probíhá na 
naší škole sběrová akce, kdy žáci 
9. ročníku ihned ráno při příchodu 
do školy vybírají konkrétní druh 
odpadních materiálů. Doplněním 
těchto akcí bude návštěva čističky 
odpadních  vod v Bílině a sběrné-
ho dvora v 9. ročníku, což se bude 
pravidelně opakovat.

Mgr. Kulinová Ivana

ZŠ Za Chlumem zahájila projektový program

„Třídím, třídíš, třídíme“„Třídím, třídíš, třídíme“
Igelitové tašky, umělohmotné 
láhve, reklamní letáky, použitý 
papír… Odpad, který nás stá-
le a všude obklopuje. Je toto 
všechno skutečně odpad?

 2 325 umělohmotných lahví
 7 386 použitých baterií
 3 565 pytlíků od mouky a cukru

A na závěr pár čísel!

postavili jsme 13,42 m vysoký komín z reklamních letáků  

Už jsme
sebrali
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 „Jejím cílem je zlepšení školních 
výsledků doučovaných dětí a před-
cházení předčasnému ukončení školní 
docházky. Obracet se na nás mohou 
jak rodiče, tak učitelé dětí, které mají 
problémy v učení, a to zejména ze 
sociálních důvodů. Snažíme se měnit 
postoj rodičů ke vzdělávání, přede-
vším je aktivněji zapojit do mimoškol-
ní přípravy a pomoci s vytvářením 
odpovídajícího domácího zázemí 
pro přípravu dětí do školy. Realiza-
ci této služby si nelze představit bez 
úzké spolupráce se školami. V tomto 
smyslu velmi oceňuji přístup vedení 
a učitelů ze ZŠ Lidická, ZŠP Kmo-
chova, ZŠ Aléská a také zaměstnanců 
Speciálně pedagogického centra při 
ZŠ Aléská,“  řekl Mgr. Miloš Hrubý, 
koordinátor služby v Bílině. 

Zájem o službu je ze strany rodin 
stále větší. „V minulém školním roce 
převyšovala nabídka poptávku, k dis-
pozici bylo více dobrovolníků než 
zájemců o službu. V tomto školním 
roce je situace zcela opačná. V sou-
časné době působí dobrovolníci v 11 
rodinách, dalších 6 rodin na dobrovol-
níka čeká a další rodiny se postupně 
přihlašují,“  dodává Hrubý. 

Jako dobrovolníci působí většinou 
studenti mosteckých a teplických 
škol, především pak z Gymnázia Tep-
lice, Gymnázia Duchcov, Gymnázia 
Most, Vyšší odborné školy, Střední 
pedagogické školy a Obchodní aka-
demie Most a UJEP Ústí nad Labem.

Jednou z nejdéle působících dobro-
volnic je Lucie Čiháková, které jsem 
položila několik otázek.

Co Vás přimělo k rozhodnutí stát 
se dobrovolnicí v programu doučo-
vání?

V první řadě na mě asi příjemně 
zapůsobila přednáška Miloše Hrubé-
ho, koordinátora podpory vzdělávání 
v Bílině, spojená s představením pro-
gramu doučování na gymnáziu v Tep-
licích. Řekla, proč bych to nemohla 
zkusit. Konala se první schůzka, kde 
jsme jako užší výběr těch, co mají 
stále zájem, mluvili o našich obavách, 
očekáváních, motivech atd. Zatím 
jsem se s takovým přístupem nese-
tkala a nadchla jsem se, takže nebyl 
důvod „proč to nezkusit a nezačít po-
máhat“. Jakmile už mi byla nabídnuta 
rodina a „dítko“, které bych mohla 
doučovat, začala jsem se moc těšit na 
to, že budu doučovat romskou dívku, 
které by můj věnovaný čas mohl po-
moci dostat se na střední školu.

Člověk v tísni podporuje vzdělávání v Bílině
Již od června roku 2006 reali-
zuje organizace Člověk v tísni 
v Bílině službu Podpora vzdě-
lávání, která zajišťuje doučo-
vání dětí vyrůstajících v pod-
mínkách sociálního vyloučení.

Lucie Čiháková při doučování Foto: Miloš Hrubý
S jakými pocity jste vstupovala 

do rodiny? Jaká byla Vaše očeká-
vání, případně obavy?

Chtěla jsem doučovat patnáctiletou 
dívku a přišlo mi hezké, že i takhle 
relativně „starší dítě“ chce našich 
služeb využívat a že tedy i rodině 
záleží na jejím dalším vzdělání. Tak-
že pocity převážily pozitivní. Koor-
dinátor mě upozorňoval, že „moje 
rodina“ žije v azylovém domě, který 
nemá v Bílině nejlepší pověst, vše mi 
objektivně popsal a snažil se mě na 
vstup do neznámého prostředí při-
pravit. Nicméně tohle je věc, která 
mi opravdu nevadila a nepociťovala 
jsem ji jako obavu. Očekávala jsem, 
že se s Nikolou naučíme základy 
angličtiny, díky nimž se dostane na 
střední školu, myslím, že to měl být 
dokonce maturitní obor. Předpokláda-
la jsem, že také osobně poznám lidi, 
kteří zde žijí. Často jsou to Romové, 
opředení spoustou mýtů a předsudků. 
Chtěla jsem si udělat vlastní obraz. 
To se vyplnilo, poznala jsem, jak jsou 
pověrčiví, temperamentní, solidární 
k sobě navzájem atd. Samozřejmě, že 
v prostředí vyloučené lokality nežijí 
v azylovém domě jen samí dobráci, 
takže jsem poznala i špatné stránky 
některých z nich. Každopádně ke 
mně osobně se vždy chovali velmi 
korektně, vykali mi, prostě ke mně 
měli úctu… Děti, i když jsem je neu-
čila zrovna já, se vždycky vyptávaly, 
za kým že jdu a jestli přijdu i k nim. 
Bylo to opravdu hrozně hezké, hodně 
na tyhle chvilky vzpomínám, protože 
už téměř půl roku už do této lokality 
nedocházím. 

Obávala jsem se spíše toho, zda se 
na dítě příliš neupnu nebo se ono pří-
liš neupne na mě. Neměla jsem strach, 
co tomu, že doučuji Romy, řekne mé 
okolí, přestože jsem předem věděla, 
že zrovna nadšení z mého dobrovol-
nictví nebudou. 

Jaká byla spolupráce s doučova-
ným dítětem a jeho rodinou?

Docházela jsem do rodiny, kde 
žila matka, dcery ve věku 17 let, 15 

let a 3 roky a šestiletý syn. „Moje“ 
patnáctiletá dívka byla ale prakticky 
„nejdospělejší“ člen v rodině. Spolu-
práce s ní probíhala na kamarádské 
úrovni a náš vztah byl založen hlavně 
na kamarádství a pochopení, i když 
původně vytvořený formálně. Pro-
blém ale asi byl v tom, že i když jsem 
ji považovala za nejdospělejší, tak na 
ni silně působilo prostředí, ve kterém 
žila a které pro ni bylo demotivující. 
Nikola se na učení těšila, bavilo ji, 
těšila se i na střední školu a v deváté 
třídě se hodně zlepšila jak v chování, 
tak v jiných předmětech. 

Zažila jste v průběhu Vaší dobro-
volnické práce nějaká zklamání?

Pár jich bylo. Protože, jak jsem 
řekla, mým očekáváním bylo, že 
se Nikola dostane na střední školu. 
Postupně mě ale udivovalo, že na-
jednou začala mluvit o jiném oboru, 
tříletém a bez maturity. Řekla mi, že 
prý mají určený počet lidí, kteří mo-
hou jít na její obor, ale protože zrovna 
byla nemocná, nebyla ve škole a ne-
mohla o něj usilovat, zbyl na ni tedy 
nematuritní obor - prodavačka. Byla 
zklamaná, ale i tam se postupem času 
začala těšit. 

Zažila jsem skutečný šok, když mi 
koordinátor v září 2007 oznámil, že 
musíme ukončit spolupráci s rodinou. 
Matka totiž nedala dceru do učení 
a znemožnila jí tím další vzdělávání. 
Nerozuměla jsem ničemu a chtěla 
jsem, aby se zapojil otec, který má no-
vou rodinu, kterou Nikola velmi ráda 
navštěvovala. Ale všechna telefonní 
čísla na rodinu byla zrušená, rodina 
opustila azylový dům a já už jsem se 
s nimi nikdy neviděla. 

I přes toto dílčí zklamání věříte, 
že má smysl v dobrovolnické čin-
nosti pokračovat?

Možná právě díky tomuto zklamání 
si myslím, že veškerá pomoc v této 
oblasti, nejen činnost dobrovolníků, 
by se měly dostat na oči veřejnosti 
a především všem rodičům těchto 
dětí a určitě všichni by nabízených 
služeb měli zkusit využít. V progra-

mu Podpory vzdělávání se jim nabízí 
možnost, jak se pokusit svým dětem 
zajistit lepší život, než k jakému je od-
suzuje sociální vyloučení nebo stigma 
příslušníka etnické skupiny. Vím, 
že asi není nejjednodušší se postavit 
situaci, ve které sociálně vyloučené 
rodiny žijí už dlouhá léta, ale pokud 
rodiče mají zájem, je tu spousta lidí, 
kteří jim chtějí pomoci a pomáhat jim 
s radostí budou.

Co by jste vzkázala případným 
zájemcům, ať již z řad dobrovolní-
ků nebo rodičů?

Rodičům bych naše služby dopo-
ručila. Rozhodli jsme se část svého 
volného času věnovat pomoci, věříme 
v budoucnost jejich dětí, chceme, aby 
byli úspěšné a nepracujeme s nimi ze 
zištných důvodů, ale máme zájem na 
zlepšení jejich prospěchu. Je důležité, 
aby romské dítě neskončilo jen se zá-
kladní školou, protože šance na spoko-
jený život rostou s vyšším vzděláním. 
To myslím, že je to nejdůležitější, co 
by si rodiče měli uvědomit.

Dobrovolníkům bych tuto činnost 
doporučila ať třeba k získání praxe 
a nových zkušeností, potírání před-
sudků nebo ve snaze pomoci něko-
mu, kdo o naši pomoc skutečně stojí. 
Zklamání jsem si sice s jednou rodi-
nou zažila, ale mrzí mě to především 
kvůli Nikole, která měla schopnosti 
a nedostala šanci. Je ale spousta ro-
din, které si uvědomují váhu vzdělá-
ní, o pomoc skutečně stojí a na svého 
dobrovolníka stále čekají. V současné 
době už několik měsíců doučuji ma-
lou holčičku, která má doma zázemí, 
ale podpora zřejmě naopak chybě-
la ze strany paní učitelky. Společně 
s maminkou, koordinátorem, další-
mi institucemi a věříme, že i s paní 
učitelkou,  chceme dát této holčičce 
šanci dokončit základní školu a zís-
kat vzdělání, kterého s odpovídající 
mírou pochopení a pomoci jistě může 
dosáhnout.

Jsem ráda, že jsem se k této oblasti 
dobrovolnictví dostala – mám uspo-
kojivý pocit, že se snažím o něco, co 
ostatním může pomoci, poznala jsem 
spoustu zajímavých lidí, různé způso-
by pohledu na život, mnoho praktic-
kých zkušeností a v neposlední řadě 
i dobrých kamarádů.

Pokud máte zájem o doučování va-
šich dětí nebo se chcete stát dobrovol-
níkem, můžete kontaktovat koordi-
nátora programu Miloše Hrubého na 
telefonním čísle 774 826 746 nebo na 
emailu milos.hruby@clovekvtisni.cz.

Více informací o organizaci a jejích 
programech naleznete na interneto-
vých stránkách: www.clovekvtisni.cz

www.epolis.cz, www.ceskaghetta.
cz, www.jedensvet.cz, www.varianty.
cz (red)

714. února 2008
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DĚTSKÉ 

DĚTSKÉ NAROZENINOVÉ

NAROZENINOVÉ

PÁRTYPÁRTY
OSLAVU NAROZENINOSLAVU NAROZENIN

V KLOKÁNKUV KLOKÁNKU

OBJEDNEJTE SI PRO SVÉ DÍTĚ 

OSLAVU NAROZENINOSLAVU NAROZENIN
V KLOKÁNKUV KLOKÁNKU

●●  možnost uspořádat oslavu každý pátek, přesný čas podle dohody, 
nejpozději však do 19:00 hod.

●● oslavu je nutno objednat 14 dní předem v recepci DDM
●● určeno pro děti od 4 do 10 let
●●  cena oslavy: 1 000,- Kč

v ceně je zahrnuto: pozvánky na oslavu, dětský program, dozor po 
celou dobu akce, výzdoba Klokánku, zapůjčení vybavení, hračky, 
trampolíny, klouzačky, malé občerstvení pro děti

●● kapacita oslavy: 15-20 dětí
●● možnost vybrat si téma oslavy (pirátská, barbie, farmářská,..)

Bližší informace vám rádi poskytnou v recepci DDM.

Bílinský dům dětí a mládeže 
pořádal 26.1.08 turnaj ve fl orbale.  
Zájmový kroužek fl orbalu vede 
Jiří Dvořáček a trénuje děti od 8 
– 15 let ve sportovní hale ve Stu-
dentské ulici. Bílina na tento tur-
naj postavila 3 družstva, dvě ve 
starší kategorii a jedno v mladší 
kategorii. Na turnaj přijela druž-
stva z Duchova, Litvínova a Mos-
tu. Nejlepším družstvem se ukázal 
sportovní klub z Litvínova, který 
si odvezl obdiv a i 1. místo. Na 2. 
místě se umístila Bílina a 3. druž-
stvem byl tým z 10. ZŠ Mostu.

V mladší kategorii si zlato odve-
zl Duchcov a stříbro naši nejmenší 
z Bíliny.

Poděkování patří všem trenérům 
družstev, kteří pomohli při organi-
zaci celého turnaje. (ryj)

Malé baletky z DDM se zúčast-
nily taneční soutěže Dance Cup 
v Oseku, kde vytančily pohár za 
první místo. Vedoucím kroužku 
je Lucie Sovová, která se dětem 
velice věnuje. Děti jsou rozdě-
leny do dvou věkových skupin, 
mladší 4 – 7 let a starší 8 – 10 let. 
Malé baletky můžeme vidět i na 

některých společenských akcích. 
Nezapomínají ani na babičky a 
dědečky. Pravidelně jezdí do se-
niorského domu v Meziboří, kde 
jsou srdečně vítáni.

Děkujeme rodičům za pomoc 
při těchto vystoupeních a držíme 
palce baletkám, ať se jim daří.

Florbalový kroužek DDM a trenér Jiří Dvořáček Foto: Věra Ryjáčková

Bílina pořádala florbalový turnajBílina pořádala florbalový turnaj

Malé baletky vyhrályMalé baletky vyhrály

Zvoneček a Rolničky zajistily baletkám vítězství Foto: Lucie Sovová

Noc s technikou, byla tam zá-
bava například vyráběli se tam 
blikačky, letadlo, lodě a vizitky. 
Když jsme si to všechno vyrobili 
tak jsme měli volno. A pak nastala 
Večerka. A všichni šli spát ale že 
jsme byli dost hluční a taky jsme 
přebíhali ke klukům a kluci k nám 
a pořád jsme nemohli usnout  tak 
jsme asi v 5:00 šli běhat do tělo-
cvičny a tam jsme běhali asi půl 
hodiny a pak jsme přišli a hned 
jsme zalehli a do rána jsme ne-
pípli ani slovo protože nás boleli 
nohy. A pak když jsme se zbudili 
tak nám byla hodně  zima protože 
jsme si nechali přes noc otevřený 
okno tak jsme se šli převlíknout   
tak jsme se šli nasnídat a proto 
že jsme byli poslední tak jsme 
museli UKLIDIT KUCHYŇ. No 

tak jsme to uklidili a mohli jsme 
jít na počítače a hráli jsme na in-
ternetu hry. A pak odbila 10:00 
hodina a všichni jsme museli jít 
domu. A bylo konec zábavy. Tak 
jsme všichni byli šťastní co si nes-
li domů protože co si kdo vyrobil 
tak si mohl vzít domů.

 Markéta Jeřábková

Noc s technikouNoc s technikou
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Vyzkoušejte si doma výhody vysávání
bez  ltr  a sá k  a do konce února 2008

dostanete ke každé nové HYLE
elegantní osv žova  vzduchu

v cen  3.000,- K  zdarma!

Odstra ujte ne istoty systémem voda – samo istící rota ní separátor!

Více na www.hyla.cz nebo na bezplatné lince 800 100 053.

HYLA pro Vás istí, zvlh uje a ionizuje 
vzduch, hloubkov  vysává koberce,
udržuje plovoucí podlahy a dlažby,
vy esává zví ecí srst z koberc  a aloun ní. 
Lehce pere koberce i vytírá hladké plochy.

Vhodné pro alergiky a astmatiky

INZERCE 027/BZ

INZERCE 024/BZ

AŽ 5000 KČ
MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE!
Udělejte ze svého 

auta, domu, či plotu
reklamní plochu!

Tel: 411 411 455

KD Fontána byl téměř vyprodán, 
bohatá tombola, hudba v podání 
hudební skupiny PREMIER, pěkný 
program  - to vše přispělo k k veli-
ce příjemné atmosféře plesu.

V průběhu večera se představila 
také děvčata z DDM s velice pěk-
ným vystoupením.

Úvod letošního plesu byl vskut-
ku originální. Trenérka fotbalové 
školy p. Soňa Junková nacvičila 
během několika dní společnou 
sestavu žen a chlapců nejmladší 
přípravky FŠ Bílina.

Vystoupení žen /Božská těla/ 
a chlapců v dresech SK SIAD Bí-
lina, na fotbalové Písničky –„Ze-
lená je tráva“ a „Ta naše jedenáct-

ka válí“, navodilo tu správnou 
fotbalovou atmosféru.

Vedení FŠ Bílina a SK SIAD 
Bílina děkuje touto cestou všem 
organizátorům, kteří se podíleli na 
přípravě této zdařilé akce. 

Petr Junek

Vystoupení s devadesáti účin-
kujícími dětmi a studenty shlédli 
žáci bílinských škol v rámci škol-
ního představení 22. ledna 2008. 

V první části představení vy-
stoupily účinkující děti ve vol-
ných choreografiích D. Bašuso-
vé a J. Volrábové v nápaditých 

Piráti z Karibiku tentokráte bez Johnyho Deppa

Ples fotbalistů
s netradičním
programem

kostýmech Pavly Haberzetlové. 
Ve druhé části představení se 
na pódiu začal rozvíjet divadel-
ně pojatý pirátský příběh podle 
námětu, scénáře a režie Dag-

mar Bašusové, v choreografii 
dvojice Bašusová – Volrábová. 
Krásné kostýmy pro toto před-
stavení  vytvořila Jaroslava Fi-
alková. (PeZ)

Na motivy známého fi lmu Piráti z Karibiku vzniklo taneční vystou-
pení PŘÍBĚH Z KARIBIKU, které nastudovalo pod odborným ve-
dením Mileny Schejbalové Taneční divadlo Teplice, a se kterým se 
přijelo představit do Městského divadla v Bílině. 

Společná akce Fotbalové školy Bílina a SK SIAD Bílina-fotbal, 
která se uskutečnila v sobotu 19. 1. 08 se opravdu vydařila.

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Kulturní
servis
KINO HVĚZDA

• čtvrtek 14. února od 18.00 h.
• pátek 15. února od 18.00 h.

VETŘELCI VS PREDÁTOR 2
USA. Sci-fi /Akční horor.

Vstupné: 60,- Kč
Nevhodné do 15ti let

• čtvrtek 21. února od 18.00 h.
• pátek 22. února od 18.00 h.

P.S. MILUJI TĚ
USA. Komedie.
Vstupné: 55,- Kč

Nevhodné do 12 let
• čtvrtek 28. února od 18.00 h.
• pátek 29. února od 18.00 h.
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI

USA. Politický thriller.
Vstupné: 55,- Kč 

Nevhodné do 12ti let
DIGITÁLNÍ KINO

MĚSÍC S VÁLEČNÝMI FILMY
• středa 20. února od 18.00 h.

POSLEDNÍ VLAK
Německo/ČR. Drama.

Vstupné: 60,- Kč
Nevhodné do 12ti let

• středa 27. února od 18.00 h.
ATENTÁT

ČSR. Filmová rekonstrukce pří-
prav a uskutečnění atentátu na 

R. Heydricha. Vstupné: 60,- Kč
Nevhodné do 12ti let

MĚSTSKÉ DIVADLO
• čtvrtek 14. února od 19.00 h.

CHUDÁK MANŽEL
Divadelní představení.

Vstupné: 220,-. 180,-, 160,- Kč
• neděle 17. února od 15.00 h.

POJĎTE S NÁMI
DO POHÁDKY
Vstupné: 50,- Kč

(děti do 3 let zdarma)
• úterý 19. 2. od 9.00 h. a 10.30 h.

MBUNDA AFRIKA
Vystoupení pro školy.

Vstupné: 40,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• sobota 23. února od 20.00 h.

MATURITNÍ PLES
GYMNÁZIUM 8.A

Hraje kapela Flash Dance.
Vstupné: 150,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
• do 25. 3. 2008 se koná

výstava s názvem
POZNAT A POCHOPIT
Fotografi e vystavuje Jana 

Syslová a Růžena Kronforsto-
vá z Občanského sdružení na 
záchranu kostela sv. Prokopa 

v Mukově.

KC KASKÁDA INFORMUJE
TIP KC KASKÁDA

MĚSÍC S VÁLEČNÝMI FILMY 
V DIGITÁLNÍM KINĚ

 Středa 27. února od 18. 00 hod. 
uvede Digitální kino  fi lm ČSR.

ATENTÁT
Film Jiřího Se-

quense Atentát 
nás vrací do-
prostřed jedno-
ho z nejtěžších 
období českého 
národa, do doby 

nacistické okupace. Napínavým 
způsobem vypráví o činu, který 
má významné místo v dějinách 
druhé světové války: o atentátu na 
nejvyššího představitele nacistic-
ké moci v českých zemích Rein-
harda Heydricha.

 KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Ve čtvrtek 28. a pátek 29. února 

od 18. 00 hodin uvede kino Hvěz-
da americký politický thriller s Ro-
bertem Redfordem v hlavní roli. 

HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
Dva studenti West Coast Uni-

versity Arian (Derek Luke) a Er-
nest (Michael Pena), se rozhod-
li, že uposlechnou výzvu svého 
idealistického profesora, doktora 

Malleyho (Robert Redford), aby 
se svými životy udělali něco dů-

ležitého. Vstoupí tedy do armády 
a odjedou bojovat do Afghánis-
tánu. Do osudů Ernesta, Ariana 
a dalších mladých vojáků začíná 
zasahovat ambiciózní senátor 
Jasper Irving (Tom Cruise), když 
se rozhodne v televizním inter-
view s dravou reportérkou (Meryl 
Streep) prozradit zásadní infor-
mace o válečné strategii.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Výstavní síň U kostela pořádá 
od 5. února výstavu historických 
zbraní s názvem

ZBRANĚ A TERČE PÁNŮ 
OSTŘELCŮ.

Sbírku historických terčů a zbra-
ní zapůjčilo Oblastní muzeum 
v Chomutově. Součástí výstavy 
jsou i historické helmy.

Návštěvníci mají jedinečnou 
možnost seznámit se s historií 
střeleckých bratrstev, spolků 
a gild. Střelecké spolky přišly 
do Českého království v prv-
ní pol. 14. století z Německa a 
byly spojeny s nutností společ-
né obrany města proti nepříteli. 
Svobodní měšťané a tovaryši se 
zúčastňovali oslav letnic, jejíž 
nedílnou součástí byla střelba na 
fi guru ptáka umístěného na kůlu 
ve výši 80 stop (cca 25 m). 

V první pol. 18. století se u 
nás objevují první privilegova-

né střelecké sbory. Privilegium 
uděloval měšťanskému sboru 
nebo ostrostřelecké společnos-
ti pouze panovník. Spolku tak 

bylo propůjčeno právo nosit 
stejnokroj. Devatenácté století 
je obdobím největšího rozkvě-
tu ostrostřeleckých společností 
v Českých zemích. Ostrostřel-
ci vlastnili spolkové klubovny, 
střelnice, sály i hospody. 

Konec Rakousko – uherské mo-
narchie a vznik Československé 
republiky znamenal konec části 
ostrostřeleckých společností. 
Po osvobození v roce 1945 bylo 
učiněno několik pokusů o zno-
vuobnovení, ale komunistický 
režim nebyl této myšlence na-
kloněn.

V současné době funguje Ra-
kovnická ostrostřelecká spo-
lečnost a další vznikly v Lokti, 
Stříbře, Znojmě, Chomutově a 
Senomatech. Část těchto spo-
lečností se v r. 2007 sloučila do 
unie Ostrostřeleckých společ-
ností Koruny české. (red)

Seznamte se s historií ostrostřelců Českého království
Oblastní muzeum Chomu-
tov vystavuje ve výstavní síni
U kostela historické zbraně, 
terče a další zajímavosti.

Foto: Václav Weber
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Základní kurz snižování nadváhy STOB
op t v Bílin  od b ezna 2008

Lektor: Mgr. Zdena Jílková
Kontakt: 777 126 470,

e-mail: zdena.jilkova@seznam.cz, www.zdenajilkova.wz.cz

k posílení t lesných a duševních sil 4. – 6. dubna 2008

Pot ebujete si odpo inout, na chvíli zapomenout na okolní shon
a ud lat si víkend jen pro sebe?

SPORTOVN  RELAXA NÍ VÍKEND SPORTOVN  RELAXA NÍ VÍKEND 
Ženy všech v kových a váhových kategorií, prožijte

SPORTOVN  RELAXA NÍ VÍKEND SPORTOVN  RELAXA NÍ VÍKEND 
pod hradem Rabí u Sušice

STOBSTOB

Informa ní letá ky jsou k dispozici v infocentru v Bílin

INZERCE 028/BZ

Knižní novinky na mesíc únor 2008

Ve výstavní síni Pod věží se konala 6. Února vernisáž fotografi í 
kostela sv. Prokopa v Mukově. Výstavu upořádalo Občanské sdru-
žení pro záchranu kostela sv. Prokopa a potrvá do 25. 3. 2008.

Autorka některých fotografi í a zakládající členka Sdružení Jana Syslová

Krásná pro dospělé

Šelmy v aré-
ně, desáté po-
kračování fal-
conovské řady 
k r i m i n á l n í c h 
příběhů ze sta-
rověkého Říma 
anglické autor-

ky Lindsey Davisové je určeno 
příznivcům dobré detektivní lite-
ratury. Pátrání informátora Falca 
pracujícího často v císařských 
službách  se tentokrát odehrává 
v jedné africké provincii. Osudy 
jednotlivých postav příběhu jsou 
složitě propleteny a rozuzlení pří-
běhu se vyhrotí až při krvavých 
zápasech v aréně. Vydává nakl. 
BB art Praha.

Neviditelná 
města, poetic-
ké vyprávění 
italského spi-
sovatele Itala 
Calvina nás 
zavede na mís-
ta, která autor 

navštívil a která díky jeho neodo-
latelnému vypravěčskému kouzlu 
v nás probouzejí touhu po poznání 
a dobrodružství.Nadčasové úvahy 
o pomíjivosti života vyžadují naši 
maximální soustředěnost a přiná-

šejí nezapomenutelný čtenářský 
zážitek. Vydává nakl. Dokořán 
Praha.

Na Chesilské pláži, sevřený mi-
lostný příběh jedné svatební noci 
v podání vynikajícího současného 
anglického spisovatele Iana Mc 
Emana se odehrává na počátku 
šedesátých let. Děj je zasazený 
do krásného pobřeží jižní Ang-
lie a odehrává se v časech, kdy 
v ovzduší rezonují naděje nadchá-
zejícího svobodomyslného dese-
tiletí i první písně Beatles. Autor 
tak čtenářům podává prostřednic-
tvím příběhu dvou obyčejných 
lidí zprávu o druhé polovině dva-
cátého století i o „nezničitelnosti“ 
a síle lásky. Vydává nakl. Odeon 
Praha. 

Naučná pro dospělé

Tajnosti depozitářů aneb 
Předměty s příběhem, ojedině-
lá výpravná publikace, ve které 
představuje své exponáty šestnáct 
muzeí a galerií Ústeckého kra-
je, je určena milovníkům umění. 
Jedinečnost těchto exponátů spo-
čívá v příbězích, které vyprávějí. 
Každý ze sto sedmi předmětů má 
nejen nepopiratelnou historickou, 
ale i lidskou hodnotu. Tato pub-
likace krásná nejen obsahem,ale 

i výtvarným zpracováním, byla 
vydána v omezeném nákladu a 
naše knihovna ji získala darem od 
vydavatele, kterým je Regionální 
muzeum Teplice.

Když ticho mluví, kniha roz-
hovorů Ludmily Korecké s pro-
fesorem anglistiky a vynikajícím 
překladatelem anglické a americ-
ké literatury Martinem Hilským 
je určena všem jeho příznivcům. 
Celoživotní úsilí o kvalitní pře-
kladatelskou činnost mu přineslo 
řadu cen a uznání. Zejména jeho 
překlady Shakespeara jsou ne-
překonatelné a dnešnímu čtenáři 
blízké. Martin Hilský na sebe 
v této knize prozrazuje jaká byla 
jeho studia, i ta na Oxfordu, jaký 
byl jeho pobyt mezi uměleckou 
avantgardou v New Yorku na kon-
ci 60.let minulého století a také 
čtenáře seznamuje s životem an-
glisty v nelehkých letech v době 
normalizace.Když se po roce 
1989 otevřely hranice mohl ko-
nečně zúročit své celoživotní úsilí 
a také osobně poznat spisovatele, 
jejichž díla překládal. Knihu vy-
dává nakl. Portál Praha.

Pro mládež

Krátké pohádky pro unavené 
rodiče, příběhy určené všem pra-

cujícím rodičům napsal Michal 
Viewegh s vtipem a nadhledem. 
Nezapře v nich vlastní otcovskou 
zkušenost a tak by tyto příběhy 
neměly nudit nejen děti, ale ani 
rodiče, kteří si před spaním tu 
vzácnou chvilku na své děti chtějí 
a umějí najít. Vydává nakl. Druhé 
Město Praha.

Harry Pot-
ter a Relikvie 
smrti, dlouho 
očekávané a avi-
zované sedmé 
pokračování ob-
líbeného dětské-
ho hrdiny z pera 
anglické autorky 

J.Rowlingové se konečně objevi-
lo na pultech knihkupectví a také 
knihoven. Také bílinská knihovna 
zakoupila ve třech exemplářích 
tento bestseller. Harry Potter už 
vyrostl a jeho dobrodružství jsou 
stále odvážnější a napínavější. 
Bude tento díl už opravdu posled-
ní, nebo si jeho příznivci vynutí 
ještě další pokračování? To je za-
tím otázka. Knihu vydalo stejně 
jako všechny předchozí díly nakl. 
Albatros Praha. 
Krásné zážitky nad knihami přeje 
za celý kolektiv knihovny všem 
čtenářům M.Šímová. 

Vernisáž v obraze

Vernisáž navštívil starosta Josef Horáček, Mgr. Eva Böhmová a mís-
tostarosta Roman Šebek  Foto: Václav Weber
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Obrázek Strašidlo namalovala Nikola 

Pholová

Karneval - Michaela Zdeňková

●●    informace a kontakt: 
417 820 165
721 779 507,

●   ●   adresa:
Mírové nám. 21, Bílina
www.zus-bilina.cz

 Naši divadelníci mají za sebou 
premiéru své nové hry Jak jsem 
vyhrál válku. Scénář na motivy 
stejnojmenné knihy, jehož auto-
rem je anglický spisovatel Patrick 
Ryan, napsal Jiří Schamberger, 
a také se zhostil role režiséra. Za-
jímavou scénu, která perfektně 
vytvořila iluzi stínu a pohybu, vy-
myslel Svatopluk Vašut.

Bílinskému divadelnímu minimu 
se podařilo téměř vyprodat Měst-
ské divadlo a tímto faktem byl 
příjemně překvapen i Jirka Scham-
bergr.

„Jsme velice rádi, že přišlo tolik 
lidí, vůbec jsme to nečekali. Byli 
jsme zvyklí, že na nás chodí tak cca 

100 lidí. Nevím, jestli zaujal námět 
nebo obsazení, ale v každém pří-
padě je dobře, že si našli lidi čas 
a přišli se podívat. Doufám, že se 
jim hra líbila.“

Pokud se dá soudit, podle závě-
rečného potlesku, tak hra se určitě 
líbila. Hlavní hrdina Ernest Good-
body v podání Karla Jakouběte pro-
stě neměl chybu a ostatní herci mu 
skvěle sekundovali. Kdo četl knihu 
nebo viděl fi lm ví, že hlavní hrdina 
se díky své naivitě a snaživosti pro-
pracuje až na hodnost důstojníka. 
Ačkoli se příběh odehrává za 2. sv. 
války, některé scény  až neuvěři-
telně připomínaly současnost. Ať 
to byla scéna, kde Goodbody jako 

Jak vyhrálo (ne)válku Bílinské divadelní minimum

správný účetní upozornil na to, že 
se na výplatní listině objevuje více 
vojínů, než jich má samotná rota 
nebo ve skladu, kam přicházelo 
více zboží, než bylo zaevidováno. 
Bílinské divadelní minimum pros-
tě opět ukázalo, že umí.

Rozhovor s herci Bílinského 
divadelního minima otiskneme 
v následujícím čísle Bílinského 
zpravodaje. Ne madam, vojáci opravdu nebu-

dou hlídat Váš penzion

Tak jak je to tedy s tím Jasoněm, vojíne? Foto: V. Weber

Tak chlapi jedem!
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Na rozdíl od monokultury se 
zde půda nevyčerpává, nepře-
množují se škůdci a není třeba 
mechanického a chemického od-
plevelování. Při pěstování více 
druhů, rodů a variet plodin (rané, 
polorané, pozdní) na jednom zá-
honu současně se využívá tzv. 
allelopatie, kdy si kořeny rostlin 
předávají vzájemně prospěšné 
látky (např. cibule - mrkev). Ta-
bulku (ne)snášenlivosti jednotli-
vých pěstovaných rostlin mohu 
dodat v e-mailové příloze, nebo 
ji najdete např. v knize Česká bi-
ozahrada / Dostálek a kol. (k do-
stání u Pro-Bio). Mezi doporuče-
nou literaturu patří i kniha od G. 
Sartoriusové - Rostliny si pomá-

hají. Takovéto záhony vyžadují 
též minimální potřebu závlahy, 
neboť rostliny dokonale zastiňují 
povrch půdy. Půda se neryje ani 
neokopává, naopak se podporuje 
aktivita půdních mikroorganismů 
např. mulčováním.Vlastní záhon-
ky, do kterých nešlapeme, mají 
tvar podkovy či klíčové dírky 
a mohou být ohrazeny také tzv. 
sluneční pastí, což je větrolam 
ze stromů, keřů, vyšších trvalek, 
či jednoletých pnoucích zelenin 
(dle velikosti zahrádky) otevřený 
směrem k jihu. Osivo (a kromě 

Biozahradnictví a permakultura - 12. část:
Polykultura, sluneční past a bylinková spirála

zeleniny i semínka různých by-
linek) vyséváme rozhozem kaž-
dý druh zvlášť, ne příliš hustě (1 
semeno na cca 5 cm čtverečních), 
hustěji možno sít budoucí jedlé 
malé a mladé rostliny. Polykultur-
ní způsob pěstování se uplatňuje 
na menších plochách a nelze ho 
provádět víkendově. Je zde totiž 
potřeba okamžitě sklízet vše, co 
je již skliditelné, aby se uvolni-
lo místo dorůstajícím rostlinám, 
popřípadě dosévat, dosazovat, či 
mulčovat. Kromě trvalek sklízí-
me rostliny opatrně i s kořeny, 

avšak nezapomeneme některé za-
chovat na osivo. Do polykultury 
se nehodí brambory, dýně a raj-
čata, protože se roztahují a stí-
ní, ale můžeme je využít kolem 
záhonu, jako součást již zmíněné 
sluneční pasti.

Bylinkovou spirálu oceníme 
při pěstování středomořských 
bylinek a koření. Do kuželovité 
spirály naskládané kameny, mezi 

nimiž jsou rostliny zasazeny, za-
držují sluneční teplo a okolí je 
zvlhčováno do spirály proudícím 
vzduchem díky miniaturnímu je-
zírku u zápatí takovéto stavby. 
Kromě vytvoření vhodného kli-
matu zde maximálně využíváme 
též prostor.

 Pavel Rais 
 pavel.rais@seznam.cz

bylinková spirála

Na čtyřech rekordech, které zorga-
nizoval bílinský Dům dětí a mlá-
deže se podílely nejenom děti ze 
zájmových kroužků, ale i mateř-
ské a základní školy, domovy dů-
chodců nebo občanská sdružení. 
„Nyní bychom se chtěli pokusit 
překonat rekord, který mají zare-
gistrovány v České knize rekordů 
Lázně Bohdaneč. Podařilo se jim 
soustředit 1 100 ks rohlíkových 
jednohubek a vytvořit z nich hada. 
Věříme, že naše šikovné děti mají 
šikovné a soutěživé rodiče, babič-
ky, dědečky, strýčky a tetičky a ti, 
že mají rádi dobré jídlo a tedy 
i jednohubky,“ vyzývá k překoná-
ní rekordu ředitelka DDM Krista 
Sýkorová, protože k jednohubkám 
patří víno a k vínu zase zpěv a ta-
nec, pokusí se tento rekord překo-
nat na valentýnském plese DDM 
16. 2. v kulturním domě Fontána.

Dům dětí a mládeže se připravuje na nový rekord

• účastníkem rekordu se může stát každý návštěvník plesu 
•  v době od 19:30 do  21:00 hod. proběhne registrace jednohu-

bek - převezmeme je od vás, spočítáme a zapíšeme jméno 
soutěžícího a jste zapojeni do soutěže o největší počet done-
sených jednohubek 

•  pokud budete mít ty nejkrásnější přinesené kousky  a to určitě 
budete, tak si jeden z nich určíte, ten bude označen vlaječkou 
s číslem a už jste zapojeni do další soutěže! 

•  potom už jen sledujete, jak had roste do krásy a do délky a tak porota bude 
mít co hodnotit 

•  ve 21:45  nastane chvíle pro komisaře agentury Dobrý den, která je správcem 
Českých rekordů: DOZVÍME SE, ZDA BYL REKORD PŘEKONÁN 

•  následovně   odměníme toho návštěvníka plesu, který přinese 
největší počet  a nejkrásnější exponát. Ceny předají starosta 
města Josef Horáček a ředitelka DDM Krista Sýkorová

Jak se můžete i Vy do rekordu zapojit?
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Zastupitelstvo města vydalo roz-
hodnutí o vytvoření speciální 
komise zabývající se mimo jiné 
možností realizace tzv. východního 
obchvatu Bíliny. 

Na tom by nebylo nic moc zají-
mavého kdyby…..….nebyla úplně 
zbytečná. No už jen představa, že 
sem z Prahy pošlou peníze na in-
vestici v řádu miliard korun, zdá se 
mi přinejmenším úsměvná. Dalším, 
pro mě markantním, problémem je 
vedení trasy obchvatu kolem Bořně. 
Bořeň je jediná přírodní památka, 
která nám, Bíliňákům, ještě zbyla. 
Z dalšího okolí města snad jen mon-
strózní díra šachty, jinde nevídaná, 
a pak oblasti výsypek, i když dnes již 
z velké části osazené zelení, přesto 
nikdy neschopné nahradit původní 
krajinu. Z představy tisíců, ba dese-
titisíců, aut projíždějících v dosud 
minimálně dotčené lokalitě mrazí. 
Nemrazí však starostu Josefa Horáč-
ka a zastupitele za HNHMO, kteří 
realizaci východního obchvatu měli 
jako jeden ze středobodů svého vo-
lebního programu, a kteří především 
iniciovali vznik komise. Nedovedu 
si představit, že normálně myslící 
člověk by mohl Bořeň vyměnit za 
snížení počtu aut na silnici I/13 a re-
dukci doby průjezdnosti městem. 
Když ubudou auta není pravda, že se 
to projeví ve zkvalitnění ovzduší, to 
je přinejmenším sporné ne-li přímo 
liché. Jsme v údolí a zplodiny spa-
lování se prostě do města svalí, stačí 
jen aby „správně“ zafoukal vítr. Dále 
si uvědomme, že naopak obchvatem 
zničená příroda již nebude mít tako-
vý samočisticí potenciál. Tak stále 
nevím- vyměníte 15min průjezdu 
Bílinou za Bořeň??? Dalším návr-
hem k diskuzi bylo svedení Běly do 
tunelu a rozšíření stávající komuni-
kace. To ale už je snad opravdu vý-
plod chorého mozku. Tento zákrok, 
byť říčka Běla vskutku není pěknou 
kulisou Bíliny, by zničil tisíciletý 
kolorit našeho města. Ač řeka byla 
již jednou přeložena, stále zůstává 
symbolem města. Vždyť kde byste 
hledali řeku Bílinu, když ne v Bílině? 
Jsou i jiná řešení! Začínám postupně 
přemýšlet o tom, zda starosta nechce 
nutně po vypršení svého mandátu 
odevzdat naše město ve stavu, aby 
jej nikdo už nikdy nepoznal!?

Jiří Plas, plasjiri@seznam.cz

Obchvat… po 18 letech
Průtah nebo obchvat? Stejná otáz-

ka, stejné místo, ale o 18 let později. 
Pamětníci si určitě vzpomenou na 
jedno z prvních vydání Bílinského 
zpravodaje v 90 letech. A zkuste si 
ještě zavzpomínat, jaký článek nulté 

číslo BZ otvíral. Ano, byl to v té době 
tolik diskutovatelný průtah městem.

Již dlouho před revolucí bylo roz-
pracováno a po vzoru Teplic a Mostu 
se nabízelo řešení stávajícího průtahu 
na I/13 s tím, že z dvouproudé silnice 
se stane čtyřproudá. Toto řešení mělo 
několik kladů, ale i záporů. Mezi kla-
dy se hlavně počítalo zvýšení plynu-
losti a bezpečnosti dopravy a tím sní-
žení exhalací prašnosti a hlučnosti. 
Mezi výhody se také počítalo to, že 
na nový průtah byla hotová projekto-
vá dokumentace, připraveny fi nance 
(cca 200 miliónů korun). Pokud by 
se v té době zahájily stavební práce, 
předpokládalo se jejich dokončení 
v roce 1997 – 98. Pro lepší informo-
vanost občanů, byla zhotovena ma-
keta nového průtahu za 100 tis. Kč.

Tato varianta měla ale i své zápory 
a tím pádem odpůrce. Ti argumento-
vali tím, že se město zcela rozpadne 
na dvě části, kolem silnice bude po-
stavena zeď, nikdo se ve městě ne-
zastaví, očekávaný nárůst dopravy 
nakonec vyústí ve zhoršení ekologie 
ve městě a také, že po rekonstrukci 
průtahu se nebude nikdo zabývat 
ekologičtější trasou a fi nancováním 
dalšího případného projektu. Z ra-
cionálního projektu se v bouřlivé 
revoluční době  částečně  stal sym-
bol arogance a necitlivosti komunis-
tického režimu k obyvatelům města 
a porevolučnímu zastupitelstvu za-
čátku devadesátých letech nezbylo, 
než hledat jiná řešení.  

V té době byly diskutovány různé 
varianty obchvatu a to jak západním 
obloukem směrem na Důl Bílina tak 
východním přes Radovesickou vý-
sypku. Všechny „západní“ varianty 
počítaly buďto s trasou přes prostor 
povrchového dolu s případnými tu-
nely pod Braňanami, nebo s různými 
variantami tunelů pod mosteckým 
předměstím a Kyselkou s vyústě-
ním jižně od Kyselky, pod Bořněm 
nebo až u Želenic.  Tyto varianty 
byly shledány z časových a dalších 
důvodů jako nerealizovatelné a tak 
se  Rada města v té době rozhodla 
o pozastavení projektu „moderniza-
ce průtahu“  v navrhované podobě 
s cílem dále rozvíjet jedinou reálnou 
neprůtahovou možnost a to východ-
ní trasu a mezitím zlepšit podmínky 
ve městě dílčími úpravami stávající 
trasy. Během let se provedlo několik 
úprav na silnici 1/13, které zlepšili 
její stav. Byl vybudován nový povrch 
(výrazné snížení hlučnosti), silnice 
byla rozšířena o jeden – předjížděcí 
pruh (dílčí zvýšení plynulosti dopra-
vy), bylo vyřešeno propojení na směr 
Louny a Praha mezi stávající prodej-
nou Lidl a autobazarem (vyloučení 

dopravy z náměstí a snížení dopravy 
na Ul. 5. května) a konečně se vyře-
šilo i napojení s podchodem na Ky-
selce. Následuje řešení kruhových 
objezdů na konfl iktních křižovatkách 
v současnosti. Do Územního plánu 
byl zakreslen  tzv. východní obchvat, 
na kterém se začalo pracovat, protože 
se jevil jako jediný reálně proveditel-
ný a to zejména z časového hlediska. 
Trasa východního obchvatu by vedla 
od Chudeřic přes úpatí Radovesické 
výsypky, kolem Hornické nemoc-
nice směrem za okály a vyústila by 
opět na I/13 u hotelu Evropa. 

Dílčí úpravy na silnici I/13 ale ne-
dokázaly absorbovat a kompenzovat 
nárůst dopravy městem a tak se vy-
stupňoval tlak na řešení obchvatové 
varianty. Východní variantu podpoři-
lo i předčasné uzavření Radovesické 
výsypky Severočeskými doly v roce 
2003, čímž padla poslední existující 
fyzická překážka. Na začátku nového 
tisíciletí se ve městě probudil odpor 
proti východní variantě především ze 
strany obyvatel jižního okraje Bíliny, 
podporovaný ekologickými orga-
nizacemi, které argumentují hlavně 
narušením přírody mezi městem a  
Bořněm. Špatné ekologické a do-
pravní podmínky v okolí stávající tra-
sy, které byly hlavním argumentem 
odmítnutí průtahu v porevolučních 
letech se těmito aktivitami zatlačují  
do pozadí a  znovu se do hry vrátily 
všemožné varianty průtahu vícemé-
ně stávající trasou a rovněž obchvat 
trasou západní. Do věci stejně jako 
před revolucí promlouvají lidé, kte-
ří v Bílině a zejména podél stávající 
trasy nebydlí. Opět se vynakládají 
další peníze na další studie.

Podle vedoucího dopravního od-
boru v Bílině běží v současné době 
výběrové řízení na studie tří variant, 
a to západní, východní a moderniza-
ce stávajícího průtahu. 

„Východní varianta by měla být 
vedena přes Radovesickou výsypku, 
o západní variantě nemám žádnou 
představu a u průtahu se bude zřejmě 
jednat o tunel pod stávající komu-
nikací. Zpracování těchto studií do-
staneme k posouzení a bude na nás, 
pro kterou variantu se rozhodneme,“ 
vysvětlil Miroslav Jedlička.

Studie by také měla dostat k po-
souzení nově zvolená komise pro ob-
chvat a mělo by s nimi být seznáme-
no zastupitelstvo a široká veřejnost. 
K jednotlivým studiím se bude také 
vyjadřovat Ředitelství silnic a dál-
nic, Krajská policie a další důležité 
složky. 

Vznikají  logické otázky do diskuze 
– je vůbec možné v současné době, 
kdy se k čemukoli může vyjadřovat 

kdokoli vůbec dopravní situaci ve 
městě nějak vyřešit? Nestane se opět 
racionální řešení obětí politického 
boje ve městě? Měli by v rozhodová-
ní mít přednost místní volení zástup-
ci občanů, samotní občané v referen-
du nebo to mají být jednotlivé dílčí 
zájmové skupiny a lobby přihřívající 
si svoji polívčičku? 

Karel Mach, Lada Laiblová

Nemusíme platit odpad?
V Bílinském  zpravodaji č. 2 ze 17. 

ledna, jsem se dočetla na str. 3, že 
rada města předkládá zastupitelstvu 
na vědomí: „Finančnímu odboru 
bylo uloženo připravit podmínky pro 
„fi nanční prázdniny“ pro dlužníky 
místního poplatku za odpad.

Mám tomu rozumět tak, že nemu-
sím platit za svoz odpadu a pak jen 
stačí na konci roku zažádat o „fi -
nanční prázdniny“?

D. Kapferová

Povinnost každého občana s trva-
lým pobytem v Bílině platit za odpad 
stále trvá. Občané stále mají možnost 
poplatek uhradit přímo v pokladně na 
radnici, složenkou, kterou si vyzved-
nou u pokladny nebo bezhotovost-
ním převodem ze svého účtu na účet 
města. U bezhotovostního převodu 
připomínám ještě povinnost poplat-
níka vyplývající z vyhlášky, oznámit 
správci poplatku, tedy MěÚ-fi nanční 
odbor, za koho poplatek uhradili.

Akce "fi nanční prázdniny", která 
proběhla u místního poplatku za od-
pad v loňském roce, byla umožněna 
vedením města a týkala se dlužníků 
tohoto místního poplatku za roky 
2002 - 2006. Rada města i zastupi-
telstvo města pravidelně kontroluje 
hospodaření města, jehož součástí 
je i stav pohledávek, ať už se jedná 
o poplatek za odpady, psa, neuhra-
zené pokuty nebo nájemné, které 
evidujeme.

Jelikož dluh na poplatku za od-
pad dosáhl astronomické výše 
9 358 000,- Kč, navrhla rada měs-
ta, aby správce poplatku informo-
val poplatníka, který se dostaví na 
pokladnu v tom smyslu, že pokud 
uhradí svůj dluh za roky 2002, 2003, 
2004, 2005 nebo 2006, bude mu, na 
jeho písemnou žádost, prominuto 
již předepsané penále. Tyto fi nanční 
prázdniny probíhaly od konce dubna 
2007 do konce prosince 2007, avšak 
netýkaly se poplatkové povinnosti 
roku 2007. Této možnosti využilo 
419 občanů Bíliny.

Blanka Peterová
vedoucí fi nančního odboru 

MěÚ Bílina

Názory, připomínky, k zamyšlaní...



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 1514. února 2008

Vzpomínka

Zbývá odehrát:
17. 2. (neděle) od 17,00 hod. -  Slovan Louny : Kadaň „B“
23.2. (so) nebo 24. 2. (ne) od 17.00. -  HC DRACI Bílina : Slovan Louny 

1.HC Draci Bílina 15 13 0 2  115 : 38 26
2.SK Kadaň  B 15 9 1 5  77 : 60 19
3.HC Slovan Louny 14 8 1 5  64 : 59 17

TABULKA Krajský přebor mužů - nadstavby - průběžná ke dni:  10. 2. 2008

Kadaň - Až na dno si museli 
sáhnout Draci v předpoledním 
kole krajského přeboru, aby zdo-
lali rezervu Kadaně. Nakonec se 
jim to podařilo a zvýšili náskok 
v čele tabulky na sedm bodů  
s impozantním skóre 115:38.  Ale 
domácí hráli jako o život a chtě-
li odčinit dvě poslední porážky 
v Bílině. Dvě třetiny drželi s Dra-
ky krok a v poslední se dokonce 
dostali do vedení, ale závěr patřil 
hostům. Obě mužstva dohrávala 
oslabená. V 35 min. byli do kon-
ce zápasu vyloučeni domácí hráč 
a hostující Viedeman. „Z počátku 
jsme nehráli dobře. Problém nám 
dělala domácí tvrdost.  Prosadili 
jsme se až v poslední třetině, kdy 
domácím docházely síly. Kadaň 
hrála dvě třetiny na doraz a doká-
zala dávat branky v přesilovkách,“ 
řekl nám trenér Jiří Hájek. Před 

Draky je poslední zápas letošního 
ročníku krajského přeboru. „Bu-
deme ho chtít odehrát již v sobotu 
23. února a věřím, že nám Lou-
ny vyjdou vstříc. Potom bychom 
chtěli trochu posedět a oslavit 
titul krajského přeborníka. Ale to 
hlavní bude teprve před námi, boj 
o II.ligu,“ dodal prezident Draků 
Ladislav Kvěch.  A nezbývá než si 
přát, aby poslední zápas měl i di-
váckou kulisu. Bude to trénink na 
druholigovou kvalifi kaci. 

Branky Bíliny: Hauptvogel 2,  
Král, Kubinčák, Lhotka, Matej-
čík, Baumruk

Sestava: Kafan – Boháček, 
Liška, Baumruk, Lexa, Ber-
víd – Král, Kubinčák, Závada 
– Kousek, Viedeman, Matej-
čík – Hauptvogel, Lhotka, Zícha                                                                                                                                  
 (ob)

SK Kadaň B – HC Draci Bílina
 5:7 (2:2, 0:0, 3:5)

 SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 

Foto: Vizír 

50 let uplynulo od tragické události, ke které došlo 18. února 1958. Tehdy skupina 
chlapců našel minometný granát, se kterým manipulovali. Došlo k výbuchu, jehož 
následky byly otřesné. Na místě zůstali 4 mrtví chlapci, další 3 zemřeli na následky 
těžkého zrannění v nemocnici. Byli to: Jaroslav Bodnaruk, Zdeněk Červinka, Václav 
Jošt, Miroslav Krása, Jaroslav Libertín, Pavel Libertín a Alois Soukup. Obětem byl vy-
praven společný pohřeb na hrobčickém hřbitově za velké účasti lidí a delegací ze všech 
škol okresu. Nechť je tato vzpomínka uctěním jejich památky!

Dne 22. 2. vzpomeneme 15. výročí od úmrtí
našeho milujícího tatínka a starostlivého manžela, 
pana

Václava Králíčka
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  

Děkuje manželka Jana, dcera Jana s rodinou,
syn Václav s rodinou, dcera Lenka s rodinou
a dcera Petra s rodinou.

Kdo s Tebou žil, kdo Tě znal,
ten ví, co ztratil…

… čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.

S láskou a úctou vzpomíná syn Josef s rodinou.
Všem, kteří na něho vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 6. února jsme vzpomněli první smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,

dědeček a pradědeček, pan

Josef SLOUPJJ

MĚSTO BÍLINA
zveřejňuje k prodeji

1. ojeté motorové vozidlo značky
ŠKODA FELICIA 1.9 D LX

SPZ TPL 76 41
První uvedení do provozu 2. 10. 2000

Stav tachometru: 234 561 km
Nejnižší vyvolávací cena dle znaleckého posudku:

30 400,- Kč
2. ojeté motorové vozidlo značky
ŠKODA FELICIA 1.9 D LX

SPZ TPL 76 40
První uvedení do provozu 2. 10. 2000

Stav tachometru: 261 798 km
Nejnižší vyvolávací cena dle znaleckého posudku:

28 000,- Kč
Prodej schválen na ZM dne 13. září 2007 usnesením č.I/229 obálkovou meto-

dou, s nejnižší vyvolávací cenou dle znaleckého posudku.
Prohlídka vozidel možná dne 18. až 21. 2. 2008
po předchozí tel. domluvě na čísle 417 810 999

Prodej se uskuteční dne 21. 2. 2007 v 9:00 hod.
Na služebně Městské Policie Bílina

ul. Želivského 50/1 Bílina
Informace na tel. 417 810 999

 Zveřejnění probíhá od 31. 1. 2008 do 15. 2. 2008
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INZERCE 025/BZ

Vyrůstají nám nové fotbalové naděje

Družstvo FŠ Bílina po vyhlášení výsledků. Zleva dole: Pacanda,
Erben, Grossmann, Schüsmann, Hora Jiří, Hora Ondra, Šanda. 
Uprostřed zleva: Figiel, Meško, Kolár, Sentenský. Horní řada zleva: 
trenéři – Obracaník, Junek, Šanda.

Halový turnaj nejmladších pří-
pravek uspořádal dne 2. 2. 2008 
fotbalový oddíl RAVEL Ústí 
n/L. Turnaj se hrál pod záštitou 
primátora města Ústí n/L.

Velmi dobře obsazeného turna-
je se zúčastnila také Fotbalová 
škola Bílina se svojí nejmladší 
přípravkou. Chlapci podali vel-
mi dobrý výkon a po zásluze ob-
sadili celkové 3. místo.

Výsledky:
FŠ Bílina – FK SIAD Most 1 : 1
FŠ Bílina – Neštěmice 2 : 0

FŠ Bílina – RAVEL A 0 : 1
FŠ Bílina – RAVEL B 1 : 0
FŠ Bílina – Teplice 2 : 1
FŠ Bílina – Souš 0 : 1
FŠ Bílina – FORWARD ONE 
Děčín 1 : 1
Celkové pořadí: 
SK SIAD Souš, FORWARD 
ONE, FŠ Bílina, FK SIAD Most
Junior Teplice, RAVEL Ústí 
n/L. A, RAVEL Ústí n.L. B, FK 
Neštěmice
Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhodnocen bílinský Jakub 
Grossmann. (jun)

Nový rok začal úspěšně. 19. 1. 2008 
se dvě naše členky krasobruslařského 
oddílu, spadajícího pod HC Draci Bí-
lina, zúčastnily závodu v Mariánských 
Lázních o „Lázeňský pohárek“. Zde 
naše nejmladší Dominika Kolmanová, 
teprve pětiletá, dosáhla svého prvního 
velkého úspěchu a obsadila skvělé 2. 
místo v kategorii „Přípravka“. Také 
druhá účastnice Vanessa Paulová (8) 
zabojovala a svým skvělým výkonem 
dosáhla na 13. místo v kategorii de-

Medaile pro malé krasobruslařky

setiletých a zařadila se středu výsled-
kové listiny startovního pole, což je 
minimálně o deset míst lepší umístění 
než v uplynulé sezóně.

25. 1. přivezla z Liberce malá Do-
minika Kolmanová dokonce zlatou 
medaili za vítězství ve své věkové 
kategorii.

2. 2. v Litvínově na Velké ceně obsa-
dila krásné 2. místo Eliška Hladíková 
(6) a přivezla do Bíliny další medaili, 
tentokrát stříbrnou. Eliška získala le-

tos již třetí medaili (předtím zlatou ze 
Slaného a Roudnice).

V Bílině tak rostou další naděje 
domácího oddílu, které se řadí ved-
le již velmi úspěšné Nicole Křeh-
lové. Ta je bohužel zraněná, proto 
nemohla ani odjet na mezinárodní 
závod do Vídně, kde měla starto-
vat spolu s další závodnicí Eliškou 
Hladíkovou (ta byla pro změnu 

nemocná, a právě proto i 2. místo 
v Litvínově je velkým úspěchem..

Všechna naše děvčata vám rádi 
představíme na celostátním závodu 
„Krušnohorský pohár, jehož jsme 
pořadatelem a který se koná v ne-
děli 16. 3. 2008 od 9 hod. na našem 
zimním stadionu. Všichni  jste zváni.
 Kamila Kolmanová

Krasobruslařský oddíl při 
HC Draci Bílina pořádá dne 
16. 3. 2008 od 9 do 16 hod. 
na zimním stadionu v Bílině 
již 2. ročník závodu „Pod-
krušnohorský pohár“. Zveme 
všechny občany se zájmem 
o sport v Bílině k podpoře na-
šich děvčat. Ta budou soutě-
žit v 6 různých kategoriích ve 
věku do 10 let. Ty nejmenší 
soutěží v základních prvcích, 
které se učí na začátku vý-
cviku, ti starší již předvedou 
své umění na hudební do-
provod.
Toto však není jediná aktivi-
ta, kterou oddíl vyvíjí. Kaž-
dou středu a pátek od 13.45 
hod pořádá „Kurs bruslení“ 
s cílem naučit naše nejmenší 
základům bruslení. Toto vše se děje pod dohledem zkušené 
trenérky a jejích asistentek. Po skončení kurzu mohou děti 
pokračovat v krasobruslení nebo přejít na hokej. Většina se 
však přijde jen naučit bruslit, i tyto děti  jsou vítaní.Všichni zá-
jemci o kurz bruslení či dokonce o krasobruslení jsou vítáni.
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