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 Blues ve Fontáně  Vánoce v buňkovišti  Plavecká štafeta 

Dalšího stoletého občana má Bílinsko. V pátek 21. prosince se 
konala malá slavnost v obřadní síni obecního úřadu v Ohníči. 
Starosta obce Pavel Bartoš blahopřál ke 100. narozeninám 
Albínu Šolcovi. Čilý stařík pracoval téměř celý život na povr-
chu dolu Karolína, bez problémů si i dnes naštípe dříví a do 
druhého patra do obřadní síně vyšel s úsměvem. Zapsal se do 
obecní kroniky, s přítomnými si připil šampaňským, ale jinak 
má rád zelenou. Mezi gratulanty byli zástupci Ministerstva 
práce a sociálních věcí, KSČM, místních složek a nechyběla 
ani televize, tisk a Bílinský zpravodaj.
 Text a foto - Oldřich BUBENÍČEK 

Blahopř ejeme

pf 2008

DO NOVÉHO ROKU HODNĚDO NOVÉHO ROKU HODNĚ
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTIZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI

Stojíme na prahu nového 
roku, ve kterém nás čeká mno-
ho změn. Do pohybu se dává re-
forma veřejných financí přiná-
šející pro obyvatele ČR nepříliš 
populární zdražování. Tento rok 
začíná pro naší republiku zcela 
nová zkušenost, a to zpoplatně-
ní zdravotních služeb. Změny 
se zkrátka dotknou každého 
z nás, jestli v tom špatném nebo 
dobrém ukáže až čas.

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se v loňském roce podíleli 
na tvorbě Bílinského zpravo-
daje. Především dobrovolným 
dopisovatelům, kterých je stá-
le více a mají zájem zviditel-
nit svoji organizaci v místním 
plátku. Ať už se jedná o ma-
teřské školky, základní školy 
nebo přírodovědné a sportovní 
organizace. Poděkování patří 
i bílinskému fotografoviVácla-
vu Weberovi, který pro Bílinský 
zpravodaj pracuje od jeho vzni-
ku a jehož fotografie jsou všem 
dobře známé. V neposlední řadě 
děkuji za činnost redakční radě 
Bílinského zpravodaje, která 

občas zažívá krušné chvilky 
a rozhodování v některých zá-
ležitostech není opravdu lehké. 
Hlavně děkuji všem čtenářům 
Bílinského zpravodaje, kteří 
mu zachovali a snad zachovají 
i nadále svou přízeň.

V tomto roce jsme si připra-
vili v Bílinském zpravodaji ně-
kolik změn, se kterými budete 
podrobně seznámeni v násle-
dujícím čísle. Otázka pro... je 
stále otevřena vašim dotazům. 
Dotaz můžete položit komu-
koli, kdo nebo co vás zajímá. 
Jednou v měsíci budou mít 
možnost vyjádřit své názory 
naši politici. Těšit se můžete na 
rozhovory se zajímavými lidmi 
z Bíliny a okolí. Více budeme 
monitorovat činnost spádových 
obcí a přinášet zajímavé repor-
táže z míst, kam se běžný občan 
nedostane. Zajímavé tipy na re-
portáže můžete posílat i vy.

Do nového roku přeji všem 
hlavně pevné zdraví a mnoho 
osobních a pracovních úspěchů.
 Lada Laiblová

 Foto: Jan Forst

Vítejte v novém roce 2008
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Na zasedání zastupitelstva 
byla schválena obecně závazná 
vyhláška č. 12/2007 o umisťo-
vání a době provozu výherních 

hracích přístrojů v územním 
obvodu města Bílina. Tato vy-
hláška umožňuje provoz hra-
cích automatů do konce roku 
2008.  Obecně závazná vyhláška 
stanovuje pro rok 2009 veřejně 
přístupná místa, na kterých bude 
provozování hracích přístrojů 
zakázáno.

„Když jsme připravovali vyhláš-
ku o úplném zrušení výherních 
hracích automatů na území města 
Bíliny, neuvědomil jsem si, že jsme 
to měli dát na vědomí minimálně 
rok dopředu majitelům hracích 
automatů. Ti investovali nemalé 
peníze do nových přístrojů a vlast-
ně bez návratu investovaných fi -
nancí. Myslím si, že takhle mají 
všichni stejné podmínky. Tím, že 
jsme schválili vyhlášku č. 12/2007 
jsme tak dali jasně na vědomí, že 
od 1.1. 2009 ve jmenovaných loka-
litách nechceme žádné automaty,“ 
vysvětlil starosta Josef Horáček 
důvod, proč se nezrušily hrací au-
tomaty ve vymezených lokalitách  
již v letošním roce.

Pokud by se odsouhlasila navr-
hovaná vyhláška o zrušení provozu 
výherních hracích automatů v roce 
2008, tak pro jedny provozovatele 
by zákaz platil od ledna, pro druhé 
od července a pro třetí by zákaz ne-
platil celý rok 2008. Proto se vět-
šina zastupitelů rozhodla hlasovat 
pro obecně závaznou vyhlášku č. 
12/2007, aby měli všichni provo-
zovatelé hracích automatů stejné 
podmínky. Lada Laiblová

Na aktuální téma…

Automaty zůstávají
do konce roku 2008

MĚSTSKÝ
ÚŘAD BÍLINA
fi nanční odbor

Upozornění pro občanyUpozornění pro občany

Město Bílina i pro rok 2008 vyhlásilo

VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ

na poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení.

Uzávěrka přijmu žádostí,
včetně všech podkladů 

dle pravidel města je nejpozději
31. ledna 2008.

Veškeré další informace obdržíte
na Finančním odboru MěÚ

nebo Stavebním úřadu.

Jste spokojeni s bílinskými technickými službami?

Milena
HEJNOVÁ,
44 let, dělnice:
„Se službami Tech-
nických služeb města 
Bliny jsem celkem 
spokojena. Pracov-
níci zvládají  nejen  
svoz odpadu a čisto-
tu města, ale dobře 
se starají například  
o zeleň.“

Jana
KRAJNÍKOVÁ,
55 let, skladnice:
„Za poslední roky 
se práce technických 
služeb výrazně zlepši-
la. Bydlím na sídlišti 
a i tam je o pořádek 
vždy postaráno. Jen 
někteří obyvatelé to 
kazí a dělají v okolí 
nepořádek.“

Roman
GEŇA,
34 let, zedník:

„Osobně jsem se 
službami technických 
služeb v Bílině spo-
kojen. Po městě už 
není takový nepořá-
dek, jako kdysi. Pra-
cují tam jak se má. 
Starají se i o zeleň 
a chodníky.“

Marie
KRATOCHVÍLOVÁ,
69 let, důchodkyně:

„Technické služby 
města Bíliny se o po-
řádek vzorně starají. 
Jsem s jejími služba-
mi opravdu spokoje-
na. Myslím si, že se 
starají o pořádek ve 
městě tak jak mají.“

Bohuslav
SEDLÁČEK,
71 let, důchodce:

„Bydlím v centru 
města na Mírovém 
náměstí a pokaždé, 
když jsme potřebo-
vali, tak pracovníci 
technických služeb 
ochotně přijeli a po-
mohli. Starají se 
vzorně nejen o pořá-
dek, ale třeba i o ze-
leň.“

Jaroslava
FLAŠKOVÁ,
70 let, důchodkyně:

„Bydlím na Praž-
ském předměstí a tam 
je vždy vzorně ukli-
zeno. Technické služ-
by se starají, tak jak 
mají. Nemám proti 
nim žádné připomín-
ky. Naopak. To se ale 
nedá říct o některých 
spoluobčanech, kteří 
tu dělají nepořádek.“
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Střípky
z Bíliny

Co je projekt Czech Point
Město přijalo neinvestiční dota-

ci z Krajského úřadu Ústeckého 
kraje na zavedení projektu Czech 
Point ve výši 50 tis. Kč.

Cílem projektu by mělo být 
výrazné omezení byrokracie ve 
vztahu občan – fi rma (veřejná 
správa). Czech Point bude sloužit 
jako asistované místo výkonu ve-
řejné správy, umožňující komu-
nikaci se státem prostřednictvím 
jednoho místa tak, aby „obíhala“ 
data a ne občan.

Projekt se snaží soustředit na 
jedno místo agendy, které vyža-
dují práci s písemnými dokumen-
ty.V konečné podobě projektu by 
občan mohl své záležitosti vyři-
zovat i z domova prostřednictvím 
Internetu.

V současné době je možné zís-
kat ověřené výstupy z veřejných 
informačních systémů veřejné 
správy a to:

Katastru nemovitostí – výpis 
listu vlastnictví, Obchodního 
rejstříku a Živnostenského rejst-
říku.

V letošním roce na základě 
novely zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřej-
né správy bude možnost získat na 
pracovištích Czech Point výpis 
z Rejstříku trestů, rozšířit počet 
pracovišť na 1300 matričních 
úřadů a rozšířit pracoviště i na 
zastupitelské úřady. Dále bude 
probíhat příprava projektu Czech 
Point na další služby a to, auto-
rizovaná konverze písemností, 
obecné podání a získání informa-
cí z dalších agend.

V Bílině jsou tyto služby po-
skytovány od 1. ledna 2008 v po-
datelně MěÚ po celý pracovní tý-
den. V budově MěÚ v Seifertově 
ulici je tato služba také občanům 
k dispozici.

Otázka pro...  starostu Josefa Horáčka

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

Zastupitelům 
města byla na 
posledním zase-
dání předložena 
žádost investora 
o prodloužení 
termínu stavby 

obchodního domu na autobusovém 
nádraží. Za nedodržení smluvního 
termínu pro stavbu hrozilo investo-

rovi, že zaplatí 2 mil. pokuty. 
V čem spočívá hlavní problém 

a proč byla investorovi odpuštěna 
pokuta?

„Hlavní problém spočívá v doprav-
ním napojení, a to u Plusu, vlakového 
nádraží a SEBY. Ředitelství silnic a dál-
nic nejdříve vydalo stavební povolení 
na kruhové křižovatky v těchto místech, 
ale později své rozhodnutí změnilo. 

Investor stále jedná o  stavebním po-
volení na tyto kruhové křižovatky. Bez 
dopravního napojení není možné začít 
stavět obchodní dům.  Stavba samotné 
budovy je otázkou 6 měsíců. Investorovi 
byla sice pokuta prozatím prominuta, 
ale zvýšena na 4 mil. Kč s tím, že po-
kud se mu nepovede vše dotáhnout do 
konce, odstoupíme od smlouvy  a šanci 
dostane jiný investor.“

schválila:
Organizační řád Městského úřadu 

Bílina s účinností od 1. 1. 2008.
Žádost pana Josefa Tejmla o sou-

hlas s podnájmem nebytových prostor  
v Panelovém sídlišti, ul. M. Švabin-
ského č. 831 – řeznictví a uzenářství 
pro fi rmu Pohoda Carterinf, s.r.o. v.t. 
Čkalova 22, Praha za účelem řeznictví 
– uzenářství. 

Vyhlášení výběrového řízení na 
poskytování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení dle uvedených podmínek pro 
rok 2008. Zároveň pověřuje Finanč-
ní odbor a Stavební úřad MěÚ ke 
zpracování návrhu jeho vyhodnocení 
a předložení zastupitelstvu města ke 
schválení. 

Poskytnutí prostor pro činnost Klubu 
důchodců II, v Domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou, k datu započetí 
rekonstrukce MŠ Švabinského. 

Přijetí dotace ve výši 8.800,- Kč od 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, pro 
ZŠ Lidická na projekt „Mimoškolní 
výchova žáků – PAŽIT“.

Stanovisko bytové komise dle zápisu 
ze dne 3. prosince 2007.

Bytový pořadník na I. pololetí 2008.

rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého roz-

sahu na akci «Plnění úkolů a povin-
ností v oblasti BOZP a PO» dle Směr-
nice č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 

a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 
5, Sdružení NESPO Teplice, a to jako 
specializovanou zakázku. 

Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci «Rekonstrukce sociální-
ho zařízení ZŠ Aléská» dle Směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 
5, fi rmě HAVI s.r.o. Teplice, a to jako 
specializovanou zakázku. 

Oprava chodníku v ul. Pražská – pra-
vá strana bude rozdělena na dvě stavby 
s tím, že 2. stavba se nazývá «Oprava 
chodníku ul. Pražská, pravá strana - ze-
leň a vjezdy». Zároveň ukládá tajem-
níkovi připravit do lednového zasedání 
RM  v r. 2008 VŘ na tuto stavbu. 

Vypsat VŘ na zakázku malého roz-
sahu dle Směrnice MěÚ č. 04/2007 
pro akci: «Oprava opěrné zdi v ulici 
Alšova 227». 

Udělit zvláštní povolení k trvalému 
umístění vozu s občerstvením pro pana 
Bui Quang Khanh, s platností do 31. 
12. 2008. 

Redakční rada Bílinského zpravoda-
je bude částečně obměněna. 

vzala na vědomí:
Písemné sdělení nájemníků domu č. 

p. 90 na Mírovém náměstí v Bílině, tý-
kající se závad v tomto domě s tím, že 
ONI provede kontrolu a zajistí opravy. 

Zrušení výpovědi paní Martiny Uld-
rychové z pronájmu nebytových pro-
stor na Mírovém náměstí č. 87 – knih-
kupectví, a zároveň změnu provozní 
doby provozovny následovně: Po-Pá 
8.30 hod. – 17.00 hod., So – zavřeno. 

Zrušení výpovědi fi rmy ESOX ETC 
z  pronájmu nebytových prostor na Mí-
rovém náměstí č. 71 o výměře 22,33 
m2, 11,82 m2 a 36,89 m2 a současně 
schvaluje ukončení nájemního vztahu 
z uvedených prostor dohodou, k datu 
31. 3. 2008. 

Vyhodnocení bytového pořadníku za 
II. pololetí roku 2007.  

Zápis z jednání komise pro životní 
prostředí, dopravu a výstavbu ze dne 
10. 12. 2007. 

Zápis ze sociálně zdravotní komise 
ze dne 28. listopadu 2007.

Informaci členky RM , Mgr. Zdeňky 
Hanzlíkové, o vyjádření jednotlivých 
politických klubů a platforem, týka-
jící se změn v Bílinském zpravodaji 
s tím, že o uzávěrce a obsahové stránce 
rozhodne redakční rada. Počty stran 
a barevnost Bílinského zpravodaje zů-
stanou nezměněny. 

 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)

Rada města Bíliny na své 26. schůzi konané
dne 19. 12. 2007 mimo jiné:

Obec Hrobčice zkolaudovala 20. 12. 2007 kanalizaci 
za 15 milionů korun. Kanalizace obci výrazně chyběla, 
ačkoli od 90. let byla rozdělaná a obci chyběly fi nance 
na její dokončení. Do pohybu se dalo vše až příchodem 
čínského investora.

„Firma Shanghai Maling potřebovala kanalizaci 
a tak nám nabídla spolupráci, kterou jsme přijali. Na fi -
nancování kanalizace se tak podílela čínská fi rma, stát 
a obec,“ sdělila starostka Hrobčic Božena Zemanová.

Odpadní vody se odvádějí do čističky v Bílině, 
v Hrobčicích byla proto postavena přečerpávací stani-
ce. Menší přecerpávací stanice byla postavena u samo-
ty poblíž obce, kde stojí tři domky.

„Pro zajímavost, pod obcí se táhnout 2 kilometry ka-
nalizačních trubek. Náročná stavba kanalizace začala 
v loňském roce a byla celkem náročná jak stavebně, tak 
legislativně,“ dodala starostka.

 Pod obec Hrobčice spadá dalších osm obcí, které na 
kanalizaci teprve čekají. Text a foto L. Laiblová

Obec Hrobčice zkolaudovala novou kanalizaci

Starostka Božena Zemanová, arch. Boris Brázda a Jana 
Paterová nad projektovou dokumentací.
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Střípky
z Bíliny

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

KRYTÝ BAZÉN
PO 13.00 – 20.00 hodin
ÚT 12.00 – 20.00 hodin
ST 10.00 – 20.00 hodin
ČT 10.00 – 20.00 hodin
PÁ 13.00 – 20.00 hodin
SO 10.00 – 20.00 hodin
NE 10.00 – 20.00 hodin

Jednou za 14 dní vždy
ve středu od 13.00 – 14.00 
hodin pronájem bazénu. 

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

Máte zájem o bílinské
památky?

Koho zajímají chátrající bílinské 
památky, má možnost založit spo-
lečně s MUDr. Panochou Občan-
ské sdružení na podporu historic-
kých památek v Bílině.

Pokud budete mít o členství ve 
sdružení zájem, obraťte se přímo 
na MUDr. Panochu v Hornické 
nemocnici v Bílině.

Nové sedačky na balkóně
V Městském divadle bude do-

končena výměna sedaček. Firma 
ČEPS a.s. věnovala městu spon-
zorský dar  milion korun na Měst-
ské divadlo. Město rozhodlo, že 
fi nance použije na výměnu balkó-
nových sedadel.

„Městské divadlo by se tak mělo 
kompletně dokončit. Nové bu-
dou nejen sedačky, ale počítáme 
i s novým kobercem,“ sdělil mís-
tostarosta Roman Šebek.

Obrázky dětí zdobí
čekárnu

Vánoční dárek pro dětskou lé-
kařku MUDr. W. Janurovou si při-
pravily děti a pracovnice z mateř-
ské školky M. Švabinského.

Zasklené malované obrázky tak 
zdobí čekárnu u dětské lékařky 
na Teplickém předměstí. Děti

uložilo:
Tajemníkovi městského úřadu za-

bezpečit předkládání kontrol provo-
zování výherních hracích přístrojů fi -
nančním odborem 2x do roka, včetně 
případných postihů. 
schválilo:

Prodej ideální části v rozsahu podí-
lu 424/3476 odpovídajícímu bytové 
jednotce č. 0897/006 v ul. Studentská 
v budově čp. 897 za cenu dle obálko-
vé metody 91 000,- Kč, převod spo-
luvlastnických práv k podílu  o veli-
kosti 424/3476 na společných částech 
budovy č.p. 897, převod spoluvlast-
nických práv k podílu o velikosti 
424/3476 na zastavěném pozemku
č. 1636/303. Kupujícím je pan 
Ing. J.  L., bytem v Bílině

Žádost společnosti Jaroslav Třeš-
ňák – Horova, Teplice o prodloužení 
termínu k vydání stavebního povolení 
na stavbu Obchodní centrum JTH“ 
a územního rozhodnutí na stavbu kru-
hové křižovatky u Plusu do 30. dubna 
2008, s podmínkou navýšení smluvní 
pokuty na 4 mil. Kč.

Poskytnutí fi nančního příspěvku 
Českému zahrádkářskému svazu, ZO 
4, Bílina na vybudování přípojky el. 
energie a rozvod k chatkám v celkové 
výši 50 000,- Kč.  

Navýšení rozpočtu odboru nemo-
vitostí a investic o 746 000,- Kč na 
rozšíření městského kamerového do-
hlížecího systému.

Přijetí investiční dotace od MMR 
ČR  výši  3 063 000,- Kč na akci „Re-
vitalizace Panelového sídliště Teplic-
ké Předměstí“.

Přijetí investiční dotace od MMR 
ČR ve výši  941 000,- Kč na akci 
„Vybudování dětského koutku v pro-
luce Mírového náměstí“.

Přijetí investiční dotace od MMR 
ČR ve výši  291 000,- Kč na akci „In-
stalace informačního panelu na Míro-
vém náměstí“.

Přijetí investiční dotace od MK ČR 
ve výši  200 000,- Kč na opravy Lesní 
kavárny na Kyselce.

Přijetí daru od společnosti Elek-
trowin, a.s. pro Městské technické 
služby Bílina ve výši 20 000,- na za-
koupení nádob na třídění odpadu do 
mateřských škol.  

Přijetí fi nančního daru ve výši 
300 000,- Kč na dokončení rekon-
strukce sprch a sociálního zařízení 
v ZŠ Aléská. Zároveň schvaluje uza-
vření smlouvy o poskytnutí fi nanč-
ního daru Severočeskými doly, a.s. 
Chomutov ve výši 300 000,- Kč. 

Přijetí účelové dotace na zavede-
ní projektu Czech POINT ve výši 
50.000,- Kč.

Přijetí fi nančního daru ve výši 
1 000 000,- Kč a 150 000,- od fi rmy 
ČEPS, a.s. Praha.  na výměnu seda-
ček v městském divadle a o částku 

150 000,- Kč na nákup nábytku v MŠ 
Aléská.

Úpravu Programu podpory sportu, 
dle návrhu schváleného radou města, 
s účinností od 1. ledna 2008. 

Program podpory společenských 
a zájmových organizací, s účinností 
od l. ledna 2008. 

Rozpočet města, jeho zařízení a říze-
ných  organizací na rok 2008 v této výši:

Příjmy: 222 134 000,-  Kč 
Výdaje: 261 558 000,-  Kč 
Financování: 39 424 000,-  Kč
a) Do doby schválení Zákona o stát-

ním rozpočtu na rok 2008 a do upřes-
nění výše dotací ze státního rozpočtu 
budou veškeré výdaje města kryty 
vlastními příjmy a rezervami fi nanč-
ních prostředků.

b) Dotace ze státního rozpočtu na 
rok 2008 schválené Krajským úřadem 
Ústeckého kraje budou do schválené-
ho rozpočtu roku 2008 zapracovány 
formou dodatku k rozpočtu.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, 
uzavřené mezi městem Bílina a Hor-
nickou nemocnicí s poliklinikou 
s.r.o., Bílina, týkající se prodloužení 
termínu splatnosti půjčky poskytnuté 
HNsP, s r.o. Bílina ve výši 4 mil. Kč, 
do 30. dubna 2008.

Zrušení spořícího účtu vedené-
ho u Komerční banky, a.s. k datu 
31. 1. 2008 a fi nanční prostředky zde 
uložené převést na Fond rezerv, zří-
zený městem u České spořitelny, a.s. 
pobočka Bílina.
Činnost rady města v samostatné 

působnosti za období od 24. 10. do 
21. 11. 2007.

Termíny konání veřejných zasedá-
ní Zastupitelstva města Bíliny v roce 
2008: 14. února, 17. dubna, 19. červ-
na,  4. září, 23. října, 11. prosince. 
vydalo:

Obecně závaznou vyhlášku (OZV) 
města č. 11/2007, kterou se zrušuje 
OZV č. 03/2007 a 10/2007 o umís-
ťování a době provozu výherních 
hracích přístrojů v územním obvodu 
města Bílina. 

OZV  města č. 12/2007 o umísťová-
ní a době provozu výherních hracích 
přístrojů v územním obvodu města 
Bílina, s účinností od 1. 1. 2009. 

Směrnici č. 05/2007 - Pravidla 
k poskytování a použití účelových fi -
nančních prostředků z Fondu rozvoje 
bydlení na území města Bílina. 

OZV města č. 13/2007 o městské 
policii.

Rozhodnutí uložit dle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, § 22, odst. 2) odvod neo-
právněně použitých - zadržených pro-
středků ve výši 2 245,- Kč, organizaci 
Atletický klub Bílina, ve stanovené 
lhůtě do 31. 1. 2008. Penále k uve-
denému datu nepřesáhne 1 000,- Kč, 
nebude proto uloženo.

neschválilo:
Nákup 2 ks akcií společnosti Regi-

onální rozvojové agentury, a.s., z ma-
jetku města Jirkov. 
vzalo na vědomí:

Vyúčtování hospodaření města, jeho 
zařízení a řízených organizací za III. 
čtvrtletí roku 2007. 

Informaci starosty města o návrhu 
společnosti „AMADEUS – Jakub 
Andrle, Praha“ na odkoupení pozem-
kových parcel p.p.č. 2270/1, 2270/2, 
2270/3, 2270/4 na autobusovém ná-
draží, za účelem výstavby hypermar-
ketu. 

Oznámení společnosti ACORT 
Consulting, s.r.o. Praha, o odstoupe-
ní od záměru odkoupit pohledávku 
města za dlužníkem Ing. Jaroslavem 
Hájkem. 

Nápravu nedostatků zjištěných 
auditorem při kontrole hospodaření 
města za rok 2006. 

Požadavek školního parlamentu ZŠ 
praktická Bílina, na umístění příčné-
ho prahu u přechodu pro chodce v ul. 
Pražská, na křižovatce s ul. Bořeň-
ská. Dále bere na vědomí informaci 
odboru dopravy, který na základě 
stanoviska Policie ČR, Okresního 
ředitelství, dopravního inspektorátu 
Teplice nedoporučuje umístění příč-
ného prahu. Odbor dopravy doporu-
čuje na uvedeném přechodu asistenci 
městské policie a doplnění vodorovné 
dopravní značky (symbolu) A 11“Po-
zor přechod pro chodce“. 

Splnění usnesení zastupitelstva 
města č. I/248 ze dne 1. listopadu 
2007, kterým bylo uloženo místosta-
rostovi města na základě směrnice EU 
1692 do zasedání zastupitelstva města 
13. prosince 2007 vytvořit a jmenovat 
členy komise pro obchvat Bíliny. 

Rada města dne 5. prosince ve 
smyslu § 102, odst. 2, písm. h) zá-
kona č. 128/2000 zřídila komisi pro 
obchvat Bíliny ve složení: pan Josef 
Horáček - předseda, členové: pan Ro-
man Šebek, Ing. Richard Hazdra, pan 
Milan Pecháček, Ing. Pavel Dvořák, 
pan Pavel Košťál, pan Oldřich Bube-
níček,         Ing. Jindřich Brunclík. 

Cílem komise je připravit do konce 
roku 2008 studie možnosti proveditel-
nosti obchvatu Bíliny.  

Zprávu o činnosti oddělení regio-
nálního rozvoje odboru nemovitostí 
a investic za IV. čtvrtletí roku 2007. 

Zápis z kontrolního výboru ze dne 
19. listopadu 2007 a 5. prosince 2007.
 

 Kvěch Ladislav,
 tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu starosty 

a dále na webových stránkách 
www.bilina.cz.

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 7. veřejném 
zasedání konaného dne 13. 12. 2007 mimo jiné: 
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slavnostně předaly obrázky a za-
recitovaly básničky se zimní té-
matikou. Obrázky děti namalovaly 
v rámci projektu „Děti a zdraví“.

Knihkupectví v Bílině 
zůstane

 Prodejna knih v Bílině se ocitla 
na prahu krachu a hrozilo její zru-
šení. Tím by město přišlo o jedi-
nou prodejnu knih ve městě.

Proti zrušení knihkupectví byl 
i starosta Josef Horáček.

„Majitelka knihkupectví výpo-
věď stáhla. Dohodli jsme se na 
tom, že to zkusí ještě tento rok. 
Pouze nás požádala o zrušení 
provozní doby v sobotu  a v tom jí 
rada města vyhověla. Kniha pro-
stě do města patří a já jsem rád, 
že jsme se dohodli na další spolu-
práci.“

Oprava portálu kostela na 
Újezdě

Koncem uplynulého roku byla 
dokončena oprava vstupního por-
tálu kostela Zvěstování Panny 
Marie na Újezdě. Opravu pro-
váděl restaurátor Radomil Šolc 
a oprava se vyšplhala na 97 tis. 
včetně DPH.

Poslední oprava portálu se datuje 
k roku cca 1880. V roce 1967 při 
rekontrukci kostela byly chybějící 
opadané části portálu vymazány 

... před opravou

Obě školy 
se v průběhu 
roku zapojují 
do různých 
p r o j e k t ů , 
ale společně 
se setkávají 

dlouhodobě jednak v projektu  Pro-
med ( projektové vyučování k me-
diální výchově), jehož se účastní 
celkem deset  škol v ČR a je or-
ganizován  sdružením  C-E-L-N 
v rámci ESF a dále pak v projektu 
Polis, kterého  se účastní celkem 
osm škol  a je realizován organizací 
Člověk v tísni. Právě v rámci pro-
jektu Polis, který se zaměřuje mimo 
jiné na multikulturní výchovu, se 
rozhodly obě školy zorganizovat 
společnou  aktivitu  osmých roč-
níků s názvem Afrika. V průběhu 
měsíce prosince žáci osmých tříd 
obou škol se v rámci výuky zaměři-
li na toto téma a absolvovali několik 
společných akcí – návštěvu výstavy 
africké kultury v Praze, besedy ke 
globálním problémům Afriky s lek-
tory Člověka v tísni,  dílny  zaměře-
né  na africké tance a hudbu a také 

aktivitu Hrou proti AIDS (problém 
nejen Afriky) ve spolupráci se Stát-
ním zdravotním ústavem v Ústí nad 
Labem. Akce probíhaly střídavě 
na obou školách. V současné době 
žáci zpracovávají získané informa-
ce a pracují na dílčích úkolech ve 
skupinách. Výsledkem budou pre-
zentace, které si obě školy vymění 
a zhodnotí.     

Ačkoliv projekt ještě probíhá, 
už teď můžeme konstatovat, že 
byl úspěšný a to nejen v naplně-
ní  stanovených cílů ať v oblasti 
multikulturní nebo osobnostní 
a sociální výchovy, ale zejména 
v tom, že  přiměl žáky k zamyš-
lení, k jinému pohledu na tento 
kontinent  a  jeho kulturu, která 
nás obohacuje a evokoval v nich 
v souvislosti s globálními problé-
my celou řadu pozitivních myšle-
nek - mimo jiné  účast  v adopci 
na dálku.

Děkujeme touto cestou za spo-
lupráci nejen organizaci Člověk 
v tísni,  lektorkám afrického tan-
ce,  Státnímu zdravotnímu ústavu 
v Ústí nad Labem,  ale zejména 
všem zúčastněným žákům a je-
jich učitelům za úspěšnou  spolu-
práci a přátelskou atmosféru. 

Těšíme se na další společné ak-
tivity.

Mgr. Dagmar Axamitová ZŠ 
Aléská a Mgr.Bc. Marie Sechov-
cová  ZŠ Lidická  (koordinátor-
ky projektu). 

Společný projekt ZŠ Lidická a ZŠ Aléská v Bílině

Žáci 8. ročníku ZŠ Lidická při aktivitě Hrou proti AIDS.

 Lektorky afrického tance. 

pondělí a středa, 19:00-20:00 hod., step aerobic, aerobic mix,
body styling, strečink, Cena: 35,- Kč

Předcvičuje: Věra Ryjáčková a Petra Rosenkranzová
Začínáme 7. 1. 2008 v nové tělocvičně.

AEROBIC MIXAEROBIC MIX
A STEP AEROBICA STEP AEROBIC

Dům dětí a mládeže BílinaDům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 418 01 Bílina, tel.417821577 * www.ddmbilina.cz

CVIČEBNÍ PROGRAMYCVIČEBNÍ PROGRAMYCVIČEBNÍ PROGRAMY

Foto:  V. Weber
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cementovou maltou, a tím bylo 
portálu značně uškozeno.

Hrobčice jednají
o kořenových čističkách

Po Hrobčicích přijde na řadu od-
kanalizování dalších obcí spada-
jících právě pod tuto obec. Jedná 
se o kořenové čističky vod, které 
jsou vhodné zejména pro malé 
obce. Zatím by se kořenových čis-
tiček měly dočkat obce Mrzlice, 
Mukov a Mirošovice.

Program podpory spole-
čenských organizací

Zastupitelstvo na svém posledním 
zasedání schválilo tzv. „Program pod-
pory společenských organizací“. 

Jedná se o dotační titul, který je ur-
čen pro podporu společenských a zá-
jmových akcí, které byly dříve fi nan-
covány z „Programu podpory kultury“ 
a tyto akce nejsou „čistě“ kulturní. 

Předmětem tohoto programu je 
podpora zájmové činnosti místních 
občanů, zájmových a společenských 
organizací např. baráčníků, mysliv-
ců, rybářů, kynologů a charitativních 
organizací.

Město Bílina uděluje granty v ob-
lasti zájmové činnosti zejména pro-
jektům realizovaným na území měs-
ta Bílina s celoměstským dopadem, 
projektům se vztahem k Bílině nebo 
zaměřeným na bílinské a regionální 
publikum.

Základními kritérii podle kterých 
budou granty uděleny je: význam 
projektu, rozpočet a hospodárnost, 
efektivnost a účelnost vynaložených 
prostředků, udržitelnost, schopnost 
řízení a odbornost.

Podrobné informace naleznete na  
odboru školství a kultury nebo od-
dělení regionálního rozvoje na MěÚ 
v Bílině.  (lal) 

... po opravě

Dům dětí a mládeže vyplňuje 
každoročně k poslednímu říjnu 
statistiku, jehož součástí je i po-
čet členů v pravidelné zájmové 
činnosti. „Díky tomuto výkazu 
mají všichni přehled o tom, ja-
kým směrem se DDM vyvíjí. Již 
v loňském roce jsme měli rekord-
ní číslo, tehdy bylo v kroužcích, 
klubech a kurzech k poslednímu 
říjnu 720 členů. K poslednímu 

červnu již bylo zapsáno 845 
účastníků,“ uvedla ředitelka bí-
linského DDM Krista Sýkorová.

S novým školním rokem se 
staré přihlášky archivují a vy-
pisují se nové. Loňský rok byl 
také rekordní v nabídce zájmo-
vých činností, kterou využili jak 
ti nejmenší, tak věková skupi-
na zařaditelná do univerzity 3. 
věku.

„Máme z toho radost a tisící 
přihláška, kterou podala Pav-
línka Cibulková, byla pro náš 
DDM důvodem k oslavě. Dětí 
i těch odrostlejších stále přibývá 
a teď jich je celkem 1 127. Jsme 
rádi, že máme co nabídnout 
a hlavně máme štěstí na šikovné 
vedoucí,“ dodala nadšeně Krista 
Sýkorová.

 (red)

Na základní škole Za Chlu-
mem se konala recitační 
soutěž 1. stupně. Podzimní 
mlhu a splíny nahradily bás-
ně a rýmy. Sváteční atmo-
sféru si v krásně nazdobené 
tělocvičně užili soutěžící 
i diváci.

Porota (pan zástupce 
Mgr. Pavel Pátek a naši žáci 
9. ročníku Michal Čečrle 
a Matěj Bartoš) měla neleh-
ký úkol, protože každou tří-
du zastupovali dva nejlepší 
recitátoři. V první  kategorii 
(1. – 2. ročník) zvítězil Jakub 
Grossmann, 2. místo obsadil 
Adam Hamak a na 3. místě 
se umístil Martin Vörös. Ve 
druhé kategorii (3. – 5. roč-

ník) zvítězil Martin Pavlí-
ček, který také obhájil svoje 
loňské prvenství, 2. místo 
obsadila Michaela Švábová 

a na 3. místě se umístila Eva 
Poncerová.

 Mgr. Ivana Aulická
 Foto: Mgr.  Maryšková

ZŠ Za Chlumem pořádala

recitační soutěž

DDM obdržel tisící přihlášku
do zájmového kroužku

Pavlínka Cibulková s ředitelkou DDM Kristou Sýkorovou Foto: V. Weber



V kulturním domě Fontána 
Za Chlumem se před vánocemi 
rozezněly tóny bluesu. Druhý 
ročník festivalu Bluesové váno-
ce zahájil slovenský bluesman 
Miki Kadlečík, který 10 let žije 
a působí v Čechách. 

O svých pěveckých a hudeb-
ních kvalitách opět přesvědči-
la Petra Börnerová  band feat. 
Benkö Zsolt (CZ, SK, HUN). 
Petra  s touto  mezinárodní for-
mací vystoupila zřejmě napo-
sled.

„Pravděpodobně se jednalo 
o jedno z posledních vystoupe-
ní této mezinárodní formace. 
S Petrou totiž připravujeme 
nový projekt a plánujeme natá-
čení studiového CD, které bude 
obsahovat vlastní tvorbu” po-
tvrdil jeden z organizátorů pro-
jektu Tomáš Bobrovniczký.

Nové složení a připravované 
CD by mělo být představeno 

na IV. letním bluesovém festi-
valu  v Bílině na Kyselce tento 
rok, kam by chtěl Tomáš pozvat 
i některé americké bluesové hu-
debníky.

V pořadu předvedla výborné 
hudební kousky ve stylu Jum-
ping bluesu a Rock and Rollu 
českobudějovická formace St. 
Johny & Southem Two s hostem 
Charliem Slavíkem s foukací 
harmonikou. Bluesový večer 
zakončila mostecká blues – 
rocková kapela Blues No More 
s hostem Hankou Dundrovou.

„Myslím, že se vánoční festi-
val vydařil a návštěvnost byla 
uspokojivá. Rád bych podě-
koval celému týmu kulturního 
centra Kaskáda, za možnost 
zorganizovat tento festival. 
Všem příznivcům bluesové hud-
by a obyvatelům Bíliny přeji 
úspěšný nový rok,” dodal To-
máš Bobrovniczký. (red)
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Bluesový vánoční koncert příjemně potěšil

I ponocný, jak zvykem jest,I ponocný, jak zvykem jest,
nese vám lepších časů zvěst.nese vám lepších časů zvěst.
Aby byl bohatý, kdo je dnes chudAby byl bohatý, kdo je dnes chud
a šťastným byl kdo v zoufalství kleje,a šťastným byl kdo v zoufalství kleje,
pak se smálpak se smál
– to ponocný by rád vám všem přál.– to ponocný by rád vám všem přál.

Přesto budu bdíti pečlivě,Přesto budu bdíti pečlivě,
co činit bude rok nový,co činit bude rok nový,
by nečinil snad totéž,by nečinil snad totéž,
co dělal ten starý.co dělal ten starý.

Přeje ponocný Heřmánek
Bílinské obce baráčníků

St. Johny & Southem Two s Charliem Slavíkem Foto: Václav Dubský

Petra Börnerová band feat. Benkö Zsolt Foto: Václav Weber

Miki Kadlečík  Foto: Václav Weber Hanka Dundrová Foto: Václav Dubský
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Kulturní
servis

KINO HVĚZDA
 čtvrtek 17. ledna od 18.00 h.
 pátek 18. ledna od 18.00 h.

POSLEDNÍ LEGIE
VB/USA. Dobrodružný
Vstupné: 60,- Kč  Nevhodné 
do 12 let.
    
DIGITÁLNÍ KINO

 Středa 16. ledna od 18.00 h.
OBSLUHOVAL JSEM

ANGLICKÉHO KRÁLE
ČR. Hořká komedie.
Vstupné: 60,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
 Středa 9. ledna od 12.30 h.

NOVOROČNÍ NÁŘEZ
Představení pro studenty 
Gymnázia.
Vstupné: 20,- Kč

 Úterý 15. ledna od 19.00 h.
VEŘEJNÉ OKO

Příběh, který vypráví o velmi 
netypickém manželském trojú-
helníku.
Vstupné: 200,-, 180,-, 160,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
 Sobota 10. ledna od 20.00 h.

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ 
PLES MS BOŘEŇ BÍLINA

Hraje skupina Pumpičky 
a ventilky, bohatá zvěřinová 
tombola...
Vstupné: 140,- Kč

 Neděle 13. ledna od 17.00 h.
DECHOVKA

S YVETOU SIMONOVOU
Vzpomínkový pořad s výstavou 
fotografi í F. HODAČE
Vstupné: 60,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
 Do 11. 1. 2008 se koná 

výstava s názvem
ABSTRAKCE (Z) NÁS

Obrazy a fotografi e L. Husár-
kové a M. Doležalové

 Od 15. 1. do 25. 2. 2008 
KRUŠNÉ HORY

MYSTICKÉ
Fotografi e podkrušnohorské 
krajiny od Jana Hodače, vnuka 
známého bílinského muzikanta 
Františka Hodače.
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

 Do 25. 1. 2008 se koná 
výstava s názvem

PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Historie perníkové formy, 
perníčky...

KC KASKÁDA INFORMUJE
TIP KC KASKÁDA

KRUŠNÉ HORY
 - MYSTICKÉ

V neděli 13. ledna od 17.00 ho-
din v kulturním domě Fontána Za 
Chlumem pořádá KC Kaskádá 

spolu s městem Bílina vzpomín-
kový pořad na dirigenta známé 
Bíliňačky Františka Hodače. Sou-
časně proběhne slavnostní verni-
sáž fotografi í Jana Hodače s ná-
zvem „Krušné hory mystické“. 
Po vernisáži v KD Fontána budou 
fotografi e vystaveny v galerii Pod 
věží. Jako host večera vystoupí 
zpěvačka Yveta Simonová. K tan-
ci a poslechu zahraje Biliňačka.

Yveta Simonová

MĚSÍC S ČESKOU KOMEDIÍ 
V DIGITÁLNÍM KINĚ

Pozor změna promítacích dnů! 
Od ledna 2008 promítá

Digitální kino
každou středu
od 18.00 hodin.

16. ledna  –  OBSLUHOVAL 
JSEM ANGLICKÉHO

KRÁLE

23. ledna – JÁRA CIMRMAN 
LEŽÍCÍ A SPÍCÍ

30. ledna – VRAŤ SE DO 
HROBU

KINO HVĚZDA UVÁDÍ

Ve čtvrtek 17. a pátek 18. ledna 
od 18. 00 hodin uvede kino Hvěz-
da americký dobrodružný fi lm

POSLEDNÍ LEGIE
Excalibur byl ještě před králem 

Artušem.
Římská říše se zmítá na pokra-

ji zániku, ale nová legenda urče-
ná přetrvat navěky čeká na svůj 
zrod.

Výpravný fi lm z období pádu 
Římské říše, který se natáčel mimo 
jiné i na Slovensku (Spišský hrad, 
Červený kámen). Římská říše se 
rozpadá a mladý Romulus Augus-
tus opouští město. Vydává se na 
nebezpečnou cestu, aby vytvořil 
legii věrných.

Ve čtvrtek 24. a pátek 25. ledna 
si nenechte ujít novou komedii 
ČR od režiséra Jiřího Vejdělka 

VÁCLAV
Václav Vingl je vesnický outsi-

der, který ve svých 40 letech žije 
s maminkou pod jednou střechou. 
Přestože je Václav označován za 
místního šaška, hlupáka a proble-

matického nezvladatelného kluka, 
my v něm (spolu s maminkou) 
vidíme citlivého, vnímavého dob-
ráka s klukovskou duší a hlavou 
plnou milých lumpáren. Celá ves-
nice ho vnímá jen jako problém. 
Dokonce i bratr František, který 
s Václavem celý život soupeří 
o lásku matky a otce. Tyto dva 
světy na sebe neustále naráží, a tak 
Václav lítá z jednoho průšvihu do 
druhého. Drama vrcholí soubojem 

bratrů o lásku Frantovy milenky 
Lídy, který končí trestným či-
nem. Václav je uvězněn. Matčina 
ochrana je pryč. Stává se terčem 
útoků spoluvězňů a stále více si 
připouští traumatické vzpomínky 
na otce. Pomalu umírá. Matka 
se rozhodne požádat prezidenta 
o milost. Ta je však podmíněna 
peticí spoluobčanů. Odpustí Vác-
lavovi celá vesnice, když mu ne-
dokáže odpustit ani vlastní bratr?
 (net)

PŘIPRAVUJEME
Městské divadlo v Bílině uvede 

v měsíci únoru 2008 divadelní 
představení

CHUDÁK MANŽEL
Nestárnoucí komedie o bohatém 

muži, který se neoženil z lásky, 
ale z touhy po titulu. Přišel sice 
o peníze, ale zato získal mohutné 
parohy. S písničkami v kolori-
tu Francie 19. století a skvělými 
molierovskými situacemi pro Di-
vadelní společnost Julie Jurištové 
nastudoval s pražskými herci reži-
sér J. Fréhar. 

Účinkují: Oldřich Navrátil, Jaro-
slava Obermaierová, Dana Syslo-
vá, Martina Hudečková, Kamila 
Špráchalová, Miluše Bittnerová, 
Tereza Helšusová, Petr Oliva, Ja-
roslav Vlach, Mario Kubec, Jiří 
Hána, Rudolf Kubík, Libor Jeník, 
Vladimír Lizec, Ivan Kodeš, Vác-
lav Skalník. Autor: Jean-Baptiste 
Molière.

Fotografi e Jana Hodače
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Zatímco knihkupectví si naří-
kají na úbytek čtenářů, knihov-
ny se stále těší velkému zájmu. 
Podle ředitelky Marcely Šímové 
z Městské knihovny v Bílině se 
v porovnání s loňským rokem 
zvýšil zájem u tzv. krásnou lite-
raturu. „Oproti roku 2006 je to 
téměř 4 tisíce knížek navíc. Bohu-
žel nám klesá dětská výpůjčnost, 
která je oproti loňské skutečnosti 
cca o 600 výpůjček nižší.“

Překvapivě nejvíce žádaným 
titulem v uplynulém roce byla 
Nesnesitelná lehkost bytí Mila-
na Kundery, na kterou jsou stále 
rezervace. Zájem je také stále 
o Šifru mistra Leonarda Dana 
Browna a stále více čtenářů si 
získává Irena Obermanová.

„Čtenáři oddechové literatury 
stále žádají cokoli nového z de-
tektivní literatury, dále osvěd-
čení autoři jako je Ed Mc Bain, 
Jeffery Deaver nebo Martin 
Cole. Stále jsou žádané romány 
z lékařského prostředí a skuteč-
né příběhy žen, které se vydaly 
za „štěstím“ do odlišného kul-
turního prostředí např. do mus-

limských zemí,“ uvedla Marcela 
Šímová.

Stranou zájmu nezůstává ani 
litaratura faktu z 2. sv. války, 
společenské vědy, pedagogika 
a psychologie.

Děti mají v oblibě příběhy mla-
dých strážkyň W.I.T.CH. „Velmi 
žádaným titulem je vtipná knížka 
Francine Ooomen Jak přežít svou 
maličkost a cokoli od Lanczové, 
Stínila nebo Meg Cabotové. Děti 

mají, ale i zájem O chovatelství 
zejména koně a psy,“ jak dále 
prozradila ředitelka.

A na co se mohou čtenáři těšit 
v tomto roce?

„Hlavně na řadu pěkných knih, ale 
také CD nosičů, které  jsme  v loň-
ském roce začali nakupovat více. 
Pro zajímavost si můžete půjčit 
v knihovně třeba Zuzanu Nava-
rovou, Radúzu, Čechomor, Boba 
Dylana aj. nebo mluvené slovo, 
např. Medvídka Pú, kterého ne-
odolatelně namluvil Marek Eben 
a také samozřejmě tzv. vážnou
hudbu. Také v roce 2008 chystáme 
další autorská čtení a přednášky. Po 
Jáchymovi Topolovi bychom rádi 
pozvali Jaroslava Rudiše a Emila 
Hakla a také nám přislíbila návště-
vu spisovatelka Irena Obermanno-
vá, která se v Bílině objevila na ver-
nisáži Jana Saudka, takže jsme na 
ni získali kontakt. Pro děti budeme 
opět pořádat lekce knihovnické gra-
motnosti a určitě se také zapojíme 
do Noci s Andersenem,“ dodala na 
závěr Marcela Šímová.

 Text a foto L. Laiblová

Kundera ve výpůjčnosti předstihl Brovna

POZVÁNKA
Autorské čtení tentokráte s Jáchymem Topolem

Ve středu 9. ledna od 18.00 hod. v klubov-
ně centrální knihovny se uskuteční autorské 
čtení v podání českého básníka, prozaika, 
novináře a publicisty Jáchyma Topola.
Jáchym Topol je syn divadelního režiséra 
Josefa Topola a bratr hudebníka Filipa To-
pola. Je autorem řady knih jako např. Miluji 
tě k zbláznění (1991), Sestra (1994), Anděl 

(1995), Trnová dívka (1997), Noční práce (2001), Kloktat dehet (2005). 
V roce 1988 získal za svoji neofi ciální poezii cenu Toma Stopparda, jeho 
románová tvorba byla odměněna cenou Egona Hostovského udělovanou 
nejzajímavější české knize roku. V současné době pracuje jako redaktor 
v časopise Respekt.

Úspěšný a významný český 
podnikatel Hrabě Karel Chotek 
z Chotkova a Vojnína - 1783-
1868, spoluzakladatel pražských 
průmyslových výstav a význam-
ný budovatel pražské infrastruk-
tury, přišel v r. 1827 s nápadem, 
který mu měl odlehčit od spo-
lečenských povinností. Bylo 
zavedeným zvykem přijímat 
i vykonávat zdvořilostní návště-
vy na Nový rok. Počet takových 
návštěv stále rostl a stávaly se 
obtížnými. Chotek na místo ta-
kových návštěv začal rozesílat 
tzv. omluvenky. Jeho omluvenky 
zdobené obrázky byly fakticky 
vůbec prvními novoročenkami. 

Z francouzského „pro štěstí“ 
bylo převzato Pour féliciter 
a dodnes je používáno v tomto 
znění, nebo jen jeho zkratka 
PF s doplněním letopočtu, ke 
kterému se vztahuje. 

Opravdu první

Tři králové

 patroni poutníků a hříšníků
Podle Matoušova evangelia se 

u krále Heroda v Jeruzalémě ob-
jevili mudrcové z Východu, jež 
hvězda upozornila na příchod 
krále a přišli se mu tudíž poklonit. 
Dorazili sice do Betléma a našli 
tam Svatou rodinu, ale vybídnuti 
andělem nevraceli se již přes Je-
ruzalém, ale volili cestu jinudy. 
Herodes pak ze strachu o trůn 
nechal vyvraždit všechny betlém-
ské chlapce mladší dvou let. Tito 
mudrcové byli patrně chaldej-
ští hvězdopravci, jejich počet se 
později ustálil na tři a začali být 
dokonce označováni jako králové. 
V pozdějších legendách dostali 
jména – Kašpar, Melichar a Balta-
zar. Dle legendy měli přinest tyto 
dary: Kašpar – ZLATO – znak 
královské důstojnosti (symbol bo-
hatství), Melichar – KADIDLO – 
užívané při obětech a modlitbách, 
Baltazar – MYRHA – rovněž von-
ná pryskyřice jako znak Ježíšova 
člověčenství. (zdroj net)

Základní škola Aléská si při-
pravila pro rodiče a děti vánoční 
besídku spojenou s prodejním 
jarmarkem. Na besídku si děti 
připravily vystoupení jak jinak 
než s vánoční tématikou. A tak 
se na podiu střídaly sněhuláci, 
ptáčci nebo broučci. Starší děti 
zpívaly vánoční písničky a pro-
dávaly své  výrobky u několi-
ka stánků. Výběr byl pestrý od 
vánočních svícnů až po fi gurky 
z keramiky.

Děkujeme za účast všem rodi-
čům a pomoc při výrobě kostý-
mů. (bz)

Škola se proměnila na vánoční trhy
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Jak trávili vánoční svátky bílinští bezdomovci
Někdo nad nimi mávne rukou, že 

si za svou situaci mohou sami, jiný 
dělá, že je nevidí a někteří jim pomá-
hají. Řeč je o lidech „bez domova“, 
kteří svůj domov alespoň načas našli 
za městem v tzv. buňkovišti. Někteří 
v buňce žijí více jak 10 let. Šli jsme 
se podívat jak tráví vánoční svátky 
lidé na okraji společnosti, o kterých 
málokdo ví nebo se o ně nezajímá. 
Průvodce nám dělal strážný objektu 
Jaroslav Šámal.

Buňkoviště tvoří 10 buněk, kde 
v současné době bydlí 10 obyvatel. 
Objekt je pouze pro občany Bíli-
ny, kteří nějakým způsobem přišli 
o bydlení. Měsíčně zde platí 2 400,- 
Kč a k dispozici je elektřina a pouze 
studená voda.

Američan

Ve „své“ buňce nás vřele vítají dva 
postarší obyvatelé. Hovornější Miro-
slav Mádl zvaný Američan a jeho star-
ší kolega Emil Kryštal. Oba dva mají 
rodinu, ale nežijí s nimi. „Příbuzní mě 
občas přijdou navštívit a něco přine-
sou na přilepšenou. Je mi přes šedesát 
a o práci nezavadím. Požádal jsem 
si o byt v Azylovém domě a bylo mi 
vyhověno,“ sděluje ochotně Kryštal. 
Američan je o něco sdílnější a vy-
světluje, proč mu tak říkají. „Bratr je 
v Americe, tak asi proto. Zdědil velké 
peníze, ale rozházel je. Tady žiju už 12 
let.“ Z malé skříňky vytahuje krabici 
od bot, kde má schované rodinné foto-
grafi e. Na svůj osud si nestěžuje a ne-
myslí si, že je to jen jeho vina, že žije 
v buňkovišti. „Pobírám pouze sociální 
dávky a tady platím 2 400 korun. Na 
práci se chodím ptát pořád, ale říkají, 
že mají plno.“ 

Největší radost o Vánocích mu asi 
udělalo přání z Městského úřadu, kde 
už ho znají, protože se tam neustále ptá 
na byt nebo práci.

Samotář

Jdeme se podívat do jiné buňky. 
Cestou nás míjí žena, asi jediná mezi 
muži a mladý muž, který se s námi 
bavit nechce. Krajní buňku obývá Da-
niel Petřík se svým psím přítelem Be-
nem. „Známí se odstěhovali do ciziny 
a chtěli ho dát do útulku, tak jsem si 
ho vzal,“ vysvětluje důvod, proč má 
u sebe psa. Pan Petřík žije v buňce sám 
a měnit nechce. Narozdíl od ostatních 
má na stole vázu s ozdobenou smr-
kovou větvičkou. Asi jediný symbol 
vánoc v této zastrčené oblasti. „Jsem 
spíš samotář a může se to zdát divné, 
ale mě to tady vyhovuje. Práci sehnat 
je dost těžký, ale někdy pracuju u tech-
nických služeb. Ptal jsem se i ve sklár-
ně, ale bez úspěchu.“ 

Kutil
Posledním obyvatelem buňkoviště, 

kterého jsme navštívili je Evžen Kar-
ko. Buňka, ve které žije je oproti ostat-

ním dost vylepšená. Pan Karko je také 
v pokročilém věku a žije také pouze 
ze sociálních dávek. „Přes den se dost 
nudím a tak někdy vylepšuji co se dá.“  
A opravdu, buňka pana Karka je čistá, 
upravená a vylepšená.

Strážný

Jaroslav Šámal nepatří mezi obyva-
tele buněk, ale je zaměstnanec Azylo-
vého domu – buňkoviště. V pracovní 
náplni má údržbu buněk a jejich okolí. 
Vlastně kvůli němu jsme do buňkoviš-

tě přišli. Je jedním z lidí, kterým osud 
opuštěných lidí není lhostejný. Hlavně 
o Štědrý den, kdy obyvatelé této loka-
lity od strážného dostali pravou štědro-
večerní večeři. „Neberu to jako něco 
vyjímečného,  když vařím, tak toho 
udělám víc a přinesu to sem. Dneska 
jsem jim například přinesl guláš,“ po-
dotýká skromně strážný.

Práce strážného v buňkovišti, ale 
zase taková procházka růžovou za-
hradou není. Ačkoli na první pohled 
vypadá vše v pořádku a poklidu, není 
to vždy. „Nejhorší je to po vyplacení 
sociálních dávek. Někteří značně hol-
dují alkoholu a zbylé peníze dokážou 
propít za jeden večer. Uklidnit je, když 
se vrátí do buňkoviště není snadné, ale 
zatím to zvládám,“ popisuje těžší oka-
mžiky v práci Jaroslav Šámal.

U strážného naše návštěva končí. 
U lidí v buňkovišti mě překvapila 
sdílnost a přívětivost s jakou nás zva-
li do svých příbytků. Na svůj osud si 
nestěžují a se situací v níž se ocitli jsou 
smířeni. Možná až tak, že už nechtějí 
něco měnit. (lal)

Emil Kryštal a v pozadí si Miroslav Mádl alias Američan vaří večeři.
 Foto: Jiří Šámal

Názory, připomínky, k zamyšlení....

Vážení a milí spoluobčané, ne-
zbývá než znovu zareagovat na 
jednání zastupitelstva našeho měs-
ta, tentokráte ze 13. prosince 2007, 
kterémuž jsem byl opět přítomen 
z míst vyhrazených pro veřejnost. 
A nejinak než-li naposledy dosvěd-
čuji a žaluji. 

Jak se dalo jistě předpokládat páni 
a paní volení reprezentanté nás zno-
vu vystavili jasnému důkazu toho, co 
si představiti pod slovním spojením 
arogance moci (snad peněz) a přede-
vším pak pod pocity ji provázející. 
Pan Třešňák, muž, jehož fi rma má 
vystaviti další svatostánek konzumu 
v místech dnešního autobusového 
nádraží, a jenž nesplniv požadavky 
vyplývající ze smlouvy s městem 
měl na účet Bíliny přispět 2 milio-
ny korun, jakožto smluvní pokuty, 
bude jistojistě vychvalovat rozum 
našich zastupitelů v každé obci, ka-
mžto zavítá. Pokuta mu samozřejmě 
byla odpuštěna. Město nepotřebuje 
ony miliony, svých má asi dosti. 
Pan Třešňák, však zcela bez postihu 
nebude, alespoň tedy v Žatci, kde 
pan starosta Erich Knoblauch, syn 
stejnojmenného otce, lékaře a člena 
teplické ODS, mu za podobnou ne-
solventnost trest neodpustí a fi rma 
páně Třešňáka bude muset na účet 
Žatce složit pokutu v řádech desí-
tek milionů korun, jenž na rozdíl od 
Bíliny Žatec potřebuje a účelně vy-
užije. Naši zastupitelé však rozhodli, 
jak jsem již výše uvedl, solidárně. 
Je však velmi zajímavé, že solidár-

ně s někým, kdo nějaký závazek 
nedodržel a ne s tím, kdož by mohl 
chodit po nových chodnících či jeho 
děti míti kvalitnější vybavení ve ško-
lách a školkách anebo rodiče v domě 
s pečovatelskou službou. Podivná to 
solidarita. 

Rozhodnutí ve mne vyvolalo ne-
chuť a začínal jsem pochybovati, zda 
horké hlavy pánů a paní, kteří hla-
sovali o odpuštění postihu, alespoň 
podrží svou již schválenou vyhlášku, 
jejíž zrušení bylo na programu dále. 
Horké hlavy a stres však učinily své. 
Ano, nemýlíte se - automaty budou. 
Přinejmenším rok - pak se uvidí. Ani 
jakékoli názory tlumočené panu sta-
rostovi nic nezměnily, ač všechny 
byli reakcí občanů Bíliny na připra-
vovanou vyhlášku č.11/2007 ruší-
cí vyhlášku omezující činnost tzv. 
výherních hracích přístrojů (VHP), 
kterou byť jen jako nápad hluboce 
odsuzovaly. Však nic, vše proběhlo 
přesně jak pronesla na zastupitel-
stvu paní radní Hanzlíková, když 
mluvila o tom, jak chtějí býti spra-
vedliví a právě vyhláška č.11/2007 
a poté následně schválená vyhláška
č. 12/2007, prodlužující dosavadní 
zcela benevolentní postoj vůči provo-
zovatelům VHP do konce roku 2008, 
pak jak jsem zaslechl v jednacím 
sále se uvidí, jest touto spravedlností.  
Však cesta k takové spravedlnosti, 
jíž zapomněli oči zavázat a bůhvíco 
ji dali na druhou misku vah. Na té 
první byl pouze člověk - občan. 

 Jiří Plas, plasjiri@seznam.cz

TO TO ZASE DOPADLO
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 Opakuji, že permakultura nabí-
zí rozdílná řešení též dle potřeb, 
zájmů a životního stylu rodiny. 
Každopádně, všechny tyto mož-
nosti něco spojuje. Z předcho-
zích článků už víme, proč je tak 
důležitá biodiverzita a na jakém 
místě nechat přírodě „volnou 
ruku“, umíme vybudovat KČOV, 
abychom co nejvíce využili sa-
mozavlažování zahrady, známe 
biozahradní praktiky, které však 
vyžadují určitou fyzickou akti-
vitu. Takže teď se začneme vě-
novat tomu, jak se do budoucna 
ještě méně nadřít. Naše zahrada 
bude potřebovat pro dosažení 
nejlepší úrovně alespoň 10 let.
Po tuto dobu se ale potřeba práce 
postupně snižuje a produktivita 
jedlých plodů stoupá. Když už 
dle zónového systému víme, jaké 
má být rozmístění a zastoupení 
jednotlivých prvků na pozemku, 
můžeme se pustit do práce.

 Dnes si vytvoříme jedlý les. 
Kvůli odolnosti se doporučuje 
vysazovat vhodné odrůdy, které 
nepřehušťují, protože řez a rou-
bování stromy oslabuje. Stříhání 
stromů a keřů se provádí pouze 
z praktického hlediska (uvolně-
ní cesty, stínění). Vysokokme-
ny vysazujeme alespoň 10 m od 
sebe, do prosluněných mezer (až 

stromy povyrostou) zasadíme 
keře plodící jedlé bobule a keře 
produkující na kořenech dusík 
(např. rakytník, čimišník, hloši-
na...). Konečná podoba jedlého 
lesa zahrnuje pěstování ve všech 
rostlinných patrech, proto by zde 
neměly chybět jedlé hlízy, cibule 
a kořeny, bylinky, nízké i vysoké 
keře, nízké i vysoké stromy a na-
konec i popínavky. Naopak zapo-
meneme na okrasné jehličnany, 
nejsou původní, nemají jedlé 

plody a nehodí se pro svůj hustý 
vzrůst k hnízdění ptactva.

 Založení jedlého lesa se neo-
bejde bez použití lepenkových 
nebarevných krabic, které se roz-
loží kolem vysázených stromů 
a alespoň 20 cm se na bocích pře-
krývají. Na ty se potom rozhodí 
silná vrstva slámy (min. 10 cm po 
slehnutí). Vhodná doba takového-
to způsobu mulčování je po dešti 
nebo po zalití, ideální je pokro-
pení i po vytvoření mulče. Slámu 

je možno každoročně doplňovat, 
lépe je ale nechat na pozemku 
úplně zastínit povrch půdy rost-
linami přirozenou sukcesí (vývo-
jem, výběrem), protože v těsné 
blízkosti kořenů se nachází nej-
více užitečných mikroorganismů 
a docílí se uzavřeného koloběhu 
živin (listí a dřevo zůstává na 
místě). Do lepenkou čerstvě za-
kryté plochy se trvalky a plané 
zeleniny (např. kostival) vysazují 
po minimálně 14 dnech. Nevýho-
dou tohoto způsobu mulčování je 
počáteční zvýšení stavu slimáků, 
kterým však časem přibydou i je-
jich predátoři (brouci, paraziti, 
hlemýždi požírající jejich vajíč-
ka, obojživelníci, slepýši, ježci 
a ptáci). Na silně zaplevelených 
pozemcích se používá i tzv. „ne-
průstřelný“ mulč, který má pod 
zesílenější vrstvou papírových 
kartonů hnůj s vápencem či pís-
kem a nad ní je kromě slámy také 
kůra, listí a jiný organický ma-
teriál s kompostem. Naopak ob-
nažené plochy se mohou kromě 
zamulčování slámou také osévat 
jetelem, vojtěškou, hrachem, mě-
síčkem, náprstníkem, slunečnicí, 
amarantem, červenou jedlou le-
bedou, mákem apod.

 Pavel Rais
 e-mail:pavel.rais@seznam.cz 

Biozahradnictví a permakultura - 10. část:
Permakulturní postupy - Jedlý les

Mužstvo dospělých zajíždělo 
k poslednímu utkání v r.2007 do 
Sokolova, kde se utkalo v sobo-
tu 22.12. s HC Vřesová.

Přestože naši nastupovali 
k utkání s odhodláním udržet 
si první místo v krajském pře-
boru , po první třetině již jejich 
sebevědomí pomalu odcházelo. 
Jejich soupeř se na zápas po-
sílil jak v brance tak i v obra-
ně a přestože třetí třetina byla 
v obležení soupeřovi branky 
nepodařilo se našim hráčům 
skórovat.  „Teď nám nezbývá 
nic jiného než porážet všechny 
soupeře, zvláště mužstvo Kada-

ně, které se také netají s přáním 
postupu do II.ligy“ sdělil trenér 
„A“ mužstva Jiří Hájek.

Jestli to „A“ mužstvo s po-
stupem do II.ligy myslí vážně, 
můžeme se přesvědčit již tuto 
neděli 6.1. od 17,00 hod. kde 
naši hokejisté HC DRACI Bí-
lina nastoupí na domácím ledu 
proti hráčům s Chebu a týden na 
to 13.1. v neděli od 17,00 hod.  
se střetnou opět na domácím 
ledu  o první místo v krajském 
přeboru s HC Kadaň. Jedná se 
o odložená utkání.

Přijdťe povzbudit naše hráče. 
Děkujeme! (lq)         

HC Vřesová 
vs.

 HC DRACI Bílina „A“
3:0 (2:0, 1:0 a 0:0)

Přestože ještě není konec sezony 
a na hodnocení je brzo, chtěli by-
chom touto cestou poděkovat všem, 
kteří  nám pomohli  jakoukoliv mě-
rou zabezpečit činnost ledního ho-
keje a krasobruslení v našem městě 
v uplynulém roce.  Bez pochopení 
Vás, zastupitelů města Bíliny, by-
chom neměli dostatečné fi nanční  
prostředky na zabezpečení  trénin-
kových dávek a možnosti odehrání 
zápasů v měsících září až prosinec  
2007. Velký dík patří i Ing.Ma-
chuldovi  a fi rmě Idealfenster a.s. 
za fi nanční podporu , která byla 
převážně využita na činnost „A“ 
mužstva HC DRACI Bílina. Podě-
kování patří i akciové společnosti 
SD Chomutov, kteří nám v průběhu 
minulého roku pomohli zabezpečit 
různé akce pořádané na ZS v Bíli-
ně (turnaje mládežnických mužstev 
a oslavy 10.výročí HC DRACI 
Bílina). Zásluhu na činnosti mlá-

dežnického oddílu má i Elektrárna 
Ledvice, která nám v průběhu roku 
pomohla také zafi nancovat Den 
otevřených dveří na ZS .

Vážení sportovní přátelé, příznivci  
ledního hokeje v Bílině. Věříme, že 
i v letošním roce nás  podpoříte .Že 
podpoříte tento náročný druh spor-
tovního odvětví, kterému se věnu-
je spousta nadšenců bez nároku na 
nějakou fi nanční odměnu . Počínaje 
trenéry, vedoucími mužstev, rodiči  
dětí v oddíle  a ostatními funkcio-
náři  HC DRACI Bílina. Všichni to 
dělají na úkor svého volného času 
a dovolené. Dělají to ve prospěch 
dětí v našem městě a o to nám snad 
všem jde! Děkujeme a v novém 
roce 2008 nám , prosíme Vás , za-
chovejte přízeň. Bez Vás  by lední 
hokej v Bílině zanikl. A to by byla 
jistě škoda!
 Ladislav Kvěch,
 prezident HC DRACI Bílina

Děkujeme za podporu

Rakytník řešetlákový
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Několik dnů před koncem kalen-
dářního roku se sešly bílinské zá-
kladní školy k již tradiční soutěži 
v plavání. A bylo se skutečně na 
co dívat, protože tento ročník byl 
výsledkově zcela jistě nejvyrov-
nanější. Plavecká hala se otřásala 
v základech při povzbuzování. Od 
první soutěže se na špici celkové-
ho pořadí usadila ZŠ Aléská, těsně 
následována ZŠ Lidická a ZŠ Za 
Chlumem. Toto pořadí nakonec 
zůstalo zachováno i po skončení 
celého klání. 

Bylo by dobré zmínit, že zdar 
celé akce ovlivnila vstřícnost 
Městského úřadu, který ji fi nančně 
zaštítil a v osobě pana starosty Ho-
ráčka i navštívil. Poděkování dále 
směřuje ke všem zaměstnancům 
plavecké haly za příjemné prostře-
dí a pomoc při organizaci a v nepo-
slední řadě také všem zúčastněným 
školám, ať už vedení nebo peda-
gogům, kteří na své reprezentanty 
dohlíželi a poskytovali cenné rady. 
Doufejme, že za rok se podaří akci 
stejně úspěšně zopakovat.

 Za pořádající ZŠ Lidická 
 Mgr. Martin Sýkora

Na své odchovance se spoléhá 
fotbalový klub SK SIAD Bílina 
a proto věnuje maximální pozor-
nost mládeži. Dorostenci hrají 
krajský přebor a hlavní trenér Jan 
Zedník je po podzimu celkem 
spokojen. „Zatím nám nehro-
zí sestupová pozice, ale výkony 
jsou hodně nevyrovnané a hlav-
ně venku se nám nedaří podle 
našich představ. U mladšího do-
rostu trvá bývalým žáčkům než si 
zvyknou na jinou soutěž.“ Ovšem 
ani jedno mužstvo nehraje kom-
pletní. Talentovaní hráči staršího 
dorostu naskakují do áčka mužů 
a ti z mladšího dorostu zase po-
silují starší. „U staršího dorostu 
nám kluci chybí venku, když si 
je vytáhne áčko, ale zase to je 
dobré pro jejich fotbalový růst.“ 
Zedník dodává, že nemohou moc 
využít kvalitních hráčů ze starších 
žáků, kteří hrají na postup. V bí-
linské dorostu najdeme i několik 
hráčů z Hrobčic, Ledvic, Měrunic 
a Braňan. „Pro jaro máme jasný 
cíl udržet se na nesestupových 

příčkách a dostat se do klidnějšího 
středu tabulky, velká bodová ztrá-
ta tam není,“ vidí jaro v lepších 
barvách Zedník. Výborně Bílinu 
reprezentují v krajském přeboru 
starší žáci. „Po podzimu vedeme 
o bod před Neštěmicemi a Blša-
ny. Našim cílem je postup do žá-
kovské divize,“ nastínil jarní úkol 
trenér starších žáků Vilém Kindl. 
Přitom Bílina je nováček soutěže, 
kam postoupila jako vítěz 1.A tří-
dy. Zájem dětí o fotbal je v Bílině 

velký, ale ne vždy mají potřebnou 
kvalitu, aby družstva mohly posí-
lit. Proto se pomocí hostování do-
plňují mužstva z venku. U žáčků 
záleží na rodičích či prarodičích, 
zda jsou ochotni obětovat volný 
čas a umožnit svým dětem spor-
tování. A kdo z těch co začnou by 
nechtěl být Čech, Rosický, Koller, 
Fenin nebo Vlček? Trenéři jim 
mohou dát hodně, ale podporu 
musí mít v první řadě doma. 

 Text a foto Oldřich Bubeníček 

Bude v Bílině žákovská divize?

Základní školy se opět utkaly v tradiční
plavecké souteži

Foto: Jiří  Nechvátal

ApolloApollo
cupcup

9. ročník
Udržet krajský přebor v Bí-

lině i pro nový ročník bude 
na jaře úkolem fotbalistů SK 
SIAD Bílina. V rámci zimní 
přípravy se již tradičně zú-
častní zimního turnaje Apol-
lo cup, který na umělé trávě 
pořádá FK SIAD Souš. V ka-
tegorii elite se od 5. ledna do 
1. března postupně utkají s FK 
Domoušice, FK Blšany do-
rost, FK SIAD Most dorost, 
FK Březno, FK Litvínov B, 
FK SIAD Souš A, 1. FC Spo-
řice, AFK Chomutov a SK 
Ledvice. První zápas 5. ledna 
sehraje Bílina od 18:30 hodin 
za umělého osvětlení s FK 
Domoušice. (ob) 

Když Bílina hrála na podzim v Modré.


