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 Vítání občánků  Parkování je problém  Zápisy do 1. tříd  Automaty pod kontrolou 
 Vernisáž Jana Hodače  O pohár ředitele ELE ve futsalu  HC Draci v Kutné Hoře  

Hrobčice - Barokní kostel sv. 
Prokopa (1760) najdeme v obci 
Mukov. Obec  se nachází na úpatí 
Českého středohoří pod vrchem 
jeho druhé nejvyšší hory Hra-
dišťany.  První zmínka o obci se 
datuje od roku 1386 s názvem 
MOKOW.

Obyvatelé Mukova nechtěli čekat 
až se naplní osud kostela a zalo-
žili Občanské sdružení na záchra-
nu kostela sv. Prokopa v Mukově 
a ostatních kulturních hodnot obce. 
Svoji iniciativu a kostel představili 
na vernisáži, která se konala v neděli 
6. ledna na Obecním úřadě v Hrob-
čicích. Vernisáž obohatil bílinský pě-
vecký sbor Schola Viva Bilinensis.

Jak nám prozradila organizátorka 
celé akce Jana Syslová, mají místní 
obyvatelé s kostelem velké plány.

„V kostele bychom postupně 
chtěli vybudovat muzeum a roz-
hlednu. Z věže kostela je nádherný 
výhled na Krušné hory. Měla by 
tam být i umístěna webová kame-
ra. Chtěla bych hlavně poděkovat 
za poskytnuté fi nanční dary od 
občanů a jejich zájem o navrácení 
kulturních a duchovních hodnot do 
tohoto kraje.“

Obec Mukov má v současné 
době 80 obyvatel a je vyhledáva-
nou turistickou a chatovou oblastí. 
Dnes se nachází na katastru obce  
celkem 110 chat. (lal)

Na záchraně kostela se podílejí občanéNa záchraně kostela se podílejí občané

O vernisáž projevil zájem starosta Bíliny Josef Horáček a ředitel elek-
trárny Ledvice Ing. František Strach. Na snímku Jana Syslová vypráví 
o historii kostela.  

Kostel sv. Prokopa v Mukově Foto: Jana Syslová

Schola Viva Bilinensis Foto: V. Weber Návštěvníci si prohlédli nové i historické fotografi e kostela sv. Prokopa. 

První písemná zmínka o Mukovu je z roku 1386. V té době se mu říkalo Mokow.
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Ivan
LENDĚL,
22 let, dělník:
„Spokojený příliš ne-
jsem. Zatímco v cent-
ru je uklizeno celkem 
dobře, tak chodníky 
a komunikace v okra-
jových částech města 
jsou spíš naopak zane-
řáděné a špinavé. Prá-
vě, že jde o okrajové 
lokality, tak zůstávají 
stranou.“

Pavla 
DVOŘÁKOVÁ, 
23 let, zdr. sestra:
„S úpravou silnic 
a chodníků v Bíli-
ně  celkem spokojena 
jsem. I když by některé 
úseky mohly být ukli-
zeny lépe. Záleží ale 
také hlavně na lidech, 
kteří dělají nepořádek. 
Myslím si, že i okrajo-
vé části jsou uspokoji-
vé.“

DavidŽÁČEK,
27 let, řidič:
„Spokojen nejsem. A to 
nejen v okrajových 
částech města. Vedle 
nepořádku, je většina 
komunikací rozbita, 
neopravena. A to ne-
platí jen o silnicích, ale 
i o chodnících. Je prav-
dou, že v centru města 
se úprava drží, neboť je 
to na očích, ale v okra-
jových částech je stav 
katastrofální.“

Patrik
MAKULA,
34 let, operátor:
 „Spokojen být ne-
mohu. Stav některých 
silnic a chodníků je 
žalostný a to nejen 
v okrajových částech 
města. Firmy, které se 
zabývají jejich údrž-
bou by se asi měly více 
a lépe snažit.“

Svatuše
SURÁNIOVÁ,
45 let, nezaměstnaná: 
„Já s úpravou chodní-
ků a silnic ve městě 
pokojena celkem jsem. 
Myslím, že je to v me-
zích. Nevidím žádný 
velký problém. Možná 
jen v některých mís-
tech by mohly být lépe 
uklizeny nebo vyspra-
veny.“

Drahomíra
SÜSSEROVÁ,
55 let, železničářka:
„Spokojená se sta-
vem chodníků a silnic 
v okrajových částech 
města příliš nejsem. 
Jsou místa, kde se 
chodníky propada-
jí a jsou nebezpečné 
chodcům. Stejně tak 
i některé vozovky. 
A o úklidu už raději 
ani nemluvím.“

Město Bílina poskytuje fi nanční 
příspěvek , který slouží k podpoře 
konkrétní akce nebo projektu v ob-
lasti kultury. Grant je poskytován 
z částky, která je každoročně vy-
členěna z rozpočtu města. Celko-
vou částku tvoří prostředky ve výši 
0,2 % z plánu vlastních příjmů pro 
daný rok.

Předmětem tohoto programu je 
podpora kulturních a vzdělávacích 
programů, výstav, koncertů a soutě-
ží v uměleckých oborech (divadlo, 
tanec, hudba, fotografi e, výtvarná 
výchova, workshopy aj.), která mají 
místní, regionální, nadregionální 

a mezinárodní charakter. Městský 
grant převádí město přímým pře-
vodem na účet příjemce na základě 
smlouvy o poskytnutí fi nančního 
příspěvku.

Žádosti  předchází výběrové ří-
zení, kterého se mohou zúčastnit 
zájemci, kteří předloží žádost o při-
dělení příspěvku na akci nebo pro-
jekt.   Žádat o grant může kdokoli, 

kdo uspořádá akci nebo uskuteční 
projekt ve městě Bílina. Žadatel ne-
musí sídlit v Bílině.

Grant na podporu kultury a li-
terární fond města Bílina je určen 
všem organizacím, podnikatelským 
i nepodnikatelským subjektům, 
kteří se rozhodnou uspořádat ve 
městě Bílina nějakou kulturní akci 
nebo vydat publikaci o Bílině. Z li-
terárního fondu si mohou požádat 
nakladatelské nebo vydavatelské 
společnosti, které vydají dílo bílin-
ského autora.

Tento grant je sestaven tak, jak 
je obvyklé u vypsaných neinves-
tičních titulů, inspiroval jsem se 
grantem pražských městských částí 
a grantem města Ostravy. Součástí 
grantu je formulář, do kterého se 
vypisují požadované informace. 
Pokud si s tím někdo nebude vědět 
rady, může kontaktovat Odbor škol-
ství a kultury nebo  mlej@email.cz. 

PROGRAM PODPORY KULTURY
LITERÁRNÍ FOND MĚSTA BÍLINA

Podpora sportuPodpora sportu
ve městěve městě

se rozšířilase rozšířila
Na posledním zasedání za-

stupitelstva byly doplněny pra-
vidla programu pro podporu 
sportu a sportovních organizací 
v Bílině.

Nově si budou moci požádat 
organizace o grant pro odměnu 
trenéra dětí a mládeže. 

„Žádosti o tento příspěvek 
měl být na odboru školství do 
10. ledna 2007, ale rozhodo-
vat o nich budeme až v únoru, 
takže žádosti budeme ještě dále 
přijímat a chtěl bych vyzvat 
sportovní organizace, kteří tak 
neučinily, že mají ještě možnost 
o tento grant požádat.  V letoš-
ním roce má město připraveny 
fi nanční prostředky zhruba na 
20 grantů.,“  vyzývá předkla-
datel návrhu místostarosta Ro-
man Šebek.

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.

Změna otevíracích hodin
v krytém plaveckém bazénu

Pondělí od 13.00 - 20.00
Úterý od 13.00 - 20.00
Středa od 13.00 - 20.00
Čtvrtek od 13.00 - 20.00
Pátek od 10.00 - 20.00
Sobota od 10.00 - 20.00
Neděle od 10.00 - 20.00

Případné změny
jsou vyvěšovány týden

předem na plavecké hale
nebo webových stránkách 

města Bíliny.

Jak jste spokojeni s úpravou silnic a chodníků v okrajových částech města?



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 317. ledna 2008

Střípky
z Bíliny

Otázka pro... Starostu Josefa  Horáčka

Důležitá telefonní čísla :

 HZS JEDNOTKA BÍLINA
150, 442 011 150
 RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA  155
 LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST 
BÍLINA 417 823 745
 POLICIE ČR   158
 POLICIE ČR V BÍLINĚ   
417823 333,417 823 161
 MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA   
417 810 999
 TELEFONNÍ CENTRUM 
SLUŽEB 800 123 456

Parkování je v našich 
sídlištích stále
problémem

Přestože se v minulých letech 
provedlo výrazné rozšíření parko-
vacích ploch na úkor zeleně v síd-
lišti Za Chlumem, dále i v Pane-
lovém sídlišti a zjednosměrnila 
se Čapkova ulice, místa nestačí. 
Ovšem nemělo by se parkovat 
tam, kde to vyloženě překáží dal-
ším motoristům i občanům. Na 
snímku se například nedostanou 
majitelé zahrádek do zahrádkář-
ské kolonie a kudy by projížděl 
hasičský vůz při požáru trafosta-
nice, hlavně v noci, která je za 
domem? 

Musel by bez milosti jet přes 
vzrostlou zeleň.

 Text a foto: Oldřich Bubeníček

Dětské hřiště dlouho 
nevydrželo

Za své bere zcela nové hřiště na 
Teplickém předměstí vybudované 
v rámci „Revitalizace panelového 
sídliště“. 
Hřiště bylo osazeno v prosinci 

uložila:
Tajemníkovi MěÚ pověřit odbor 

nemovitostí a investic (ONI) 
zadáním zpracování studie pro 
„dopravu v klidu“ na Pražském 
Předměstí II a v sídlišti Za Chlu-
mem.   

Tajemníkovi MěÚ pověřit ONI 
jednat se společností Teplárenská 
a.s., Most - Komořany o poskyt-
nutí slevy z nákladů na ohřev 
teplé vody v objektu SuNN 677, 
Bílina. 
schválila:

Použití znaku města organiza-
cí Člověk v tísni o.p.s. v rámci 
Mezinárodního festivalu Jeden 
svět 2008 v Bílině. 
zamítla

Žádost studentů 8. A Gymná-
zia Bílina o prominutí pronájmu 
v KD Fontána na maturitní ples.

rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřej-

nou zakázku «Rekonstrukce tech-
nologie chlazení a ledové plochy 
zimního stadionu v Bílině» dle § 
38 zákona č. 137/2006 Sb. 

Vypsat výběrové řízení na 
zakázku malého rozsahu dle 
Směrnice MěÚ č. 04/2007 pro 
akci «Přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2007». 

Vypsat výběrové řízení na stav-
bu „Oprava chodníku ul. Pražská, 
pravá strana – zeleň a vjezdy“.

projednala:
Poskytnutí slevy z celkových 

nákladů na ohřev TV promítnu-
té ve vyúčtování služeb za rok 
2007 dle žádosti nájemníků domu 
SUNN č.p. 677, Bílina. 

 předkládá zastupitelstvu města
na vědomí:
Informaci vedoucí fi nančního 

odboru o splnění usnesení zastu-
pitelstva města č. I/60 ze dne 26. 
dubna 2007, kterým bylo fi nanč-
ního odboru uloženo připravit 
podmínky pro „fi nanční prázdni-
ny“ pro dlužníky místního poplat-
ku za odpad.

jmenovala:
Redakční radu Bílinského zpra-

vodaje ve složení: Ing. Ladislav 
Kvěch – vedoucí redakční rady 
BZ, pí Lada Laiblová – redaktor-
ka, pí Věra Ryjáčková, Mgr. Marie 
Sechovcová, Ing. Karel Mach, pí 
Petra Zaťková a pan Jiří Kalous, 
s platností od 9. 1. 2008. 
?vzala na vědomí:

Plnění usnesení, kterým bylo 
uloženo MěP Bílina provádět kon-
troly neprůjezdnosti ulic Síbova, 
Jiráskova, Tylova na PP II, a dále 
u bloku 4, 5, 6 na sídlišti Za Chlu-
mem. 

Informaci ONI o odkladu opravy 
chodníků v lokalitě ulice Jirásko-
va do doby ukončení rekonstrukce 
topných kanálů.

Informaci vedoucí odboru škol-
ství a kultury o výši pojištění 
odpovědnosti za škody základ-
ních a mateřských škol a ve spo-
lupráci s ONI připravit výběrové 
řízení na pojištění v odpovědnosti 
za škodu. 

Zápis z jednání bezpečnostní 
komise ze dne 17. 12. 2007.

Dopis paní Vladimíry Benákové, 
bytem Bílina, ze dne 12. prosince 
2007, týkající se návaznosti míst-
ní hromadné dopravy na vlakové 
spoje ČD. 

Zprávu místostarosty města 
p.Šebka o způsobu kontrol heren 
a výherních hracích automatů na 
území města.

Nabídku MUDr. Reicherta na 
poskytování komplexní péče 
o pacienty s interními chorobami 
a pověřuje místostarostu města 
jednáním s VZP,  ředitelem HNsP, 
s.r.o. Bílina a MUDr. Reichertem. 

Pravidla pro tištění příspěvků, 
skladbu a termín uzávěrky Bílin-
ského zpravodaje a nemá námi-
tek, aby v předložené podobě byla 
schválena redakční radou Bílin-
ského zpravodaje.
 Kvěch Ladislav
 tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretari-
átu starosty města  a dále i na 

webových stránkách města  
(www.bilina.cz )

Rada města na své 1. schůzi konané
9. ledna. 2008 mimo jiné:

Inženýr Michal Beňák byl člověk s vzácným charakterem. Měl svůj názor a za 
ten byl vždy ochoten bojovat. A bez rozdílu, zda to byl názor politický nebo názor 
zastupitele. Jeho politické přesvědčení nezměnily ani společenské zvraty po roce 
1989. Od počátku devadesátých let se aktivně zapojil do komunální politiky v Bíli-
ně a čtyři volební období byl členem městského zastupitelstva a pět let členem rady 

města za KSČM. Patřil k nejaktivnějším zastupitelům a vždy nekompromisně prosazoval dodržování 
zákonů a městských vyhlášek. V posledních letech byl pracovníkem městského úřadu. Statečně bojoval 
s nepřízní osudu, ale 9.ledna jej zdraví zradilo defi nitivně. Čest jeho památce!

 Oldřich Bubeníček, zastupitel

VZPOMÍNKA

Jak byste 
zhodnotil 
uplynulý 
rok a co 
považujete 
za prioritu 
v novém 
roce?

„V uplynulém roce neproběh-
la žádná stěžejní akce za desít-

ky milionů korun, ale menších 
akcí nemálo významných pro-
běhlo hodně. Za úspěch určitě 
považuji vybudování několika 
hřišť ať už sportovních nebo 
dětských. Povedlo se nám vy-
měnit okna ve školách a v těch-
to investičních akcích pro školy 
budeme pokračovat.

Naopak v tomto roce nás čeká 
mnoho stěžejních investičních 

akcí  jako jsou  lázně, náměstí, 
Zelená hala nebo Domy s pe-
čovatelskou službou. Důleži-
tost určitě klademe na lázně 
a doufáme, že letošní rok zahá-
jíme jejich rekonstrukci. Chtěl 
bych opět sehnat sponzorské 
dary, které by se měly věnovat 
na zmodernizování jazykových 
a počítačových učeben na ško-
lách.“

Vyfoceno krátce po otevření 
v prosinci 2007
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Střípky
z Bíliny

Dne 18. 12. 2007 bylo v obřad-
ní síni Městského úřadu v Bílině  
přivítáno panem místostarostou 
Romanem Šebkem 26 naroze-
ných občánků našeho města. 

Neodmyslitelnou součástí při 
vítání občánků v prosinci je roz-
svícený vánoční stromeček, hraní 
koled. Ve velmi příjemné atmo-
sféře nám děti z Mateřské školy  
- Síbova ul. v Bílině přednesly 
pásmo básniček, které si pro tuto 
slavnostní chvilku připravily.Za 
asistence budoucích zdravotních 
sester ze Zdravotní školy v Tep-
licích, se nám rodiče podepsali 
do pamětní kroniky města Bíliny, 
byly jim předány pamětní listiny, 
květiny a upomínkové dárky.
Do života byly přivítány 

tyto děti : 
Marek Žáček, Kristýna Kobylá-

ková, Karolína Kobyláková, Da-

vid Šraga, Eliška Dvořáková, Ště-
pán Býna, Daniel Urban, Aneta 
Zemanová, Klára Hříbalová, Kris-
týna Kunášková, Petra Machová, 
Eliška Škorpiková, Jan Ducký, 
Kateřina Klímová, Petr Hora,Petr 
Rais, Jan Kratochvíl, Natálie Ot-

tenschlägerová, Tomáš Brzoboha-
tý, Agáta Ševčíková, Iva Svobo-
dová, Zuzana Vyhnálková, Tereza 
Vyhnálková, Anna Jedličková, Ja-
kub Kubík, Aneta Karchňáková.

Vítání občánků

Milé maminky a tatínkové, 
chtěla bych vám všem popřát  do nového roku 2008

hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

Zároveň se těším na naše společná setkání v obřadní síni 
u slavnostní akce  - Vítání občánků našeho města,

která se uskuteční:

25. 03., 24. 06., 23. 09., 16. 12., vždy od 14.30 h. 
Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou přijít na matriku

č. dveří 212, I. poschodí, kde předloží rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz nejpozději týden před konáním slavnostní akce.

Těší se na vás matrikářka Miloslava Uhrová

Druhý kurz pro děti,
plavání hrou bude probíhat od 6. 2. 2008.

Přihlášky si prosím vyzvedněte v DDM.
 základy plavání, hry ve vodě,

v ceně je zahrnuto 10 lekcí v bílinské plavecké hale
 

schůzky: středa 17:00 – 18:00 hodin
vedoucí:  akreditovaní plavčíci

cena: 450,- Kč/10 lekcí
první schůzka: 6. 2. 2008                                              

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10,41801Bílina, tel.: 417 821 577 * www.ddmbilina.cz

2007, ale už jsou vyražena hlavní 
vrátka a poničené některé atrakce. 
Nad tímto vandalismem se poza-
stavuje i starosta Josef Horáček.

„Dětské hřiště na Teplickém 
předměstí nemůže mít placeného 
strážce a tak by si to hřiště měli 
ohlídat sami občané. Když tam 
někdo vidí děti, které něco prová-
dějí, tak jít za rodiči a upozornit je 
na to co dělají. Dal jsem již pokyn 
technickým službám, aby odvezly 
odpadnutá dvířka a odmontovaly 
některé atrakce, než se zničí úplně 
a vrátily je tam až na jaře.“
Občané mohou na tyto problé-
my upozornit i anonymně vedení 
města. „To není o žalování, ale 
ochraně majetku a ten je společný. 
Musíme se postavit k tomu tak, že 
je to ve prospěch obyvatel sídlišť. 
Hřiště se staví proto, aby si děti 
měly kde hrát,“ dodal starosta.

V lednu 2008 je hřiště již poniče-
né. Místo malých dětí navštěvuje 
hřiště mládež a používá ho jako 
kuřácký koutek. Na hřišti se našlo 
již několik injekčních stříkaček.
 Foto: V. Weber

Zápisy do 1. tříd
základních škol

pro škol. rok 2008/2009

ZŠ Lidická
16. 1. a 17.1.  14 – 17 hod

ZŠ Za Chlumem
21.1. a  22.1.  13 – 17 hod                

ZŠ Aléská
28.1.  14.00 – 17.00
29.1.  14.00 – 16.00

Zápisy do mateřských školek 
budou probíhat v květnu 2008. 
Termíny budou upřesněny.

František Ottenschläger a Lenka Houdková s dcerou Natálkou.

L. Šragová se synem Davidem 
 Foto: V. Weber

V loňském roce získala 
Bílina přes 5 milionů
korun z dotačních titulů

Rok 2007 byl z pohledu získávání 
dotačních titulů velice úspěšný. Od-
dělení rozvoje města se podařilo zís-
kat fi nanční prostředky na Lesní ka-
várnu, dětské hřiště v proluce, rege-
neraci panelového sídliště na Teplic-
kém předměstí (I. etapa), informační 
panel a sanaci rybníků v Bezovce. 
Z menších akcí to byl mimo jiné 
výroční koncert bílinské skupiny Do 
řady! nebo  příměstský tábor. 

„V současné době probíhá zpra-
cování projektové dokumentace pro 
podání žádosti na II. a III. etapu Re-
generace sídliště Teplické předměstí 
a současně s ní probíhá zpracování 
projektové dokumentace na podání 
žádosti na Regeneraci sídliště Za 
Chlumem. 

Připraveno máme náměstí, Zele-
nou halu nebo domy s pečovatelskou 
službou. Někde čekáme pouze na 
dotažení stavebních povolení nebo 
vypsání dotačního titulu,“ uvedl ve-
doucí investičního oddělení Ing. Ja-
roslav Bureš.| (lal)
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V pátek 21. prosince 2007, po-
slední den před vánočními prázd-
ninami jsme pro žáky 1.a 2. stupně 
na naší škole uspořádali vánoční 
dílnu. Vánoční dílna se u nás ne-
konala poprvé, žáci i učitelé se na 
ní patřičně připravili. Každý chtěl 
mít co nejlepší výrobek. U nás 
na prvém stupni jsme připravili 
od všeho něco. Děti si vyrobily 
zvoneček z květináčku, řetězy na 
stromeček, svícen z ovoce. Pomo-
ci vyrábět nám přišli i rodiče dětí, 
kteří byli na vánoční dílnu přizváni 
pozvánkou. Poslední vyučovací 
hodinu jsme si uvařili společně čaj 
a hotové výrobky jsme si navzájem 
představili, děti si je poté odnesly 
domů. Mgr.Alice Janišová

Vánoční dílna

Bílina získá 50 míst
ve školce

Plánovaná rekonstrukce mateř-
ské školky ve Švabinského ulici 
začíná nabývat konkrétní podo-
by. Městu se podařilo získat fi -
nanční prostředky na plánovanou 
investici.

„Rekonstrukce by se měla zahá-
jit  na jaře a skončit na podzim le-
tošního roku. Kapacitu míst v bí-
linských školkách, tak posílíme 
o cca 50 míst. Což by nám mělo 
na další léta stačit. Významnou 
částku na rekonstrukci poskytl 
hejtman Ústeckého kraje ze své-
ho fondu, a to 6,5 mil. korun což 
je významný podíl v této investici. 
V té části, kde se nacházel Klub 
důchodců II. bude zřízena nová  
pediatrická (dětská) ordinace, 
kam přesídlí MUDr. W. Janurová 
ze své současné ordinace na Tep-
lickém předměstí,“ uvedl mís-
tostarosta Roman Šebek.

Klub důchodců II. se opět zpát-
ky přestěhuje do prostor Domu 
s pečovatelskou službou v Havíř-
ské ulici. Opuštěná vila, která je 
v majetku města bude pravděpo-
dobně nabídnuta k prodeji.

„Vila je ve špatném technickém 
stavu. Objekt vlastní sice město, 
ale s omezením prodeje. Budeme 
muset požádat ministerstvo zdra-
votnictví o výjimku, abychom vilu 
mohli prodat,“ doplnil místosta-
rosta.

Sochy stále zůstávají
na místě
Pomalu se rozpadající sochy za 
kostelem sv. Petra a Pavla se ještě 
nehnuly z místa. Podle posledních 
zpráv se měly odvézt již v loňském 
roce do restaurátorské školy.
„Vše stojí na fi nancích, protože 
město bude muset zaplatit za opra-
vu soch částku, kterou musí schvá-
lit rada. Bude se jednat o specia-
lizovanou zakázku a schvalovat by 
se měla na radě města 23. ledna,“ 
sdělil vedoucí investičního odbo-
ru Ing. Jaroslav Bureš.

Jednání o lázních 
stále probíhají
O bílinské lázně a budovu pivova-
ru má stále zájem německý inves-
tor. Ve hře je i Obecně prospěšná 
společnost, která se zajímá hlavně 
o budovu lázní.

Neobvyklé setkání s dechovkou 
uspořádalo město Bílina ve spo-
lupráci s KC Kaskáda v kultur-
ním domě Fontána Za Chlumem.  
Hostem večera byla Yveta Simo-
nová, k tanci a poslechu zahrála 
Biliňačka. Pořad byl výjimečný 
hlavně tím, že byl spojen s verni-
sáží fotografi í Jana Hodače, který 
je vnukem zesnulého dirigenta 
Františka Hodače. Úvodního slo-
va se ujal starosta Josef Horáček, 
který připomněl  Františka Hodače 
nejen jako výborného hudebníka, 
vypravěče, ale hlavně člověka.

„Nápad uspořádat výstavu mých 
fotografi í byl vlastně dědečkův, 
a tak bych chtěl poděkovat panu 
Máchovi, že mi takto vyšel vstříc. 
Součástí výstavy je i fotografi e, 
která zachycuje dědečka při ná-
vštěvě mé výstavy v budově parla-
mentu ČR. Výstava se konala pod 
záštitou ústeckého hejtmana Jiřího 
Šulce a organizačně ji zajišťoval 
europoslanec Jaromír  Kohlíček,“ 
řekl autor fotografi í Jan Hodač.

Na fotografi ích Jana Hodače 
můžete obdivovat přírodní krá-
su Krušných hor. Detaily stromů, 
květin, listů a pavučin jsou zachy-

ceny za ranního rozbřesku  nebo 
svitu měsíce. Tím dodávají foto-
grafi ím mystickou podobu. Snad 
také proto je výstava pojmenována 
„Krušné hory – mystické“.  Jan 
Hodač, věčný student a fotograf na 
volné noze se věnuje fotografová-
ní 10 let. První výstavu uspořádal 
v litvínovské Schole Humanitas, 
kde i studoval. Na otázku proč jsou 

na fotografi ích zachyceny Krušné 
hory, odpověděl:

„To je záměr, fotografi emi tak 
upozorňuji  na  trochu opomíjenou 
krásu Krušných hor, kterou veřej-
nost moc nevnímá. Většina mých 
fotografi í je pořízena v okolí Ose-
ka,“ dodal Hodač.

Výstava se koná v galerii Pod 
věží na Mírovém náměstí. (lal)

Krušné hory zachycené na fotografi ích Jana Hodače

Úřad práce v Teplicích pravidelně 
sleduje vývoj nezaměstnanosti ve 
svém mikroregionu tzn. Duchcově, 
Krupce a Bílině.

„V evidenci Úřadu práce v Tepli-
cích bylo ke dni 31.12.2007 celkem 
7 468 uchazečů o zaměstnání, z toho 
4 352 žen. Dosažitelných uchazečů 
bylo 6 959. Míra nezaměstnanosti 
k tomuto datu byla 11,72 %. Z cel-
kového počtu evidovaných uchazečů 
o zaměstnání pobíralo podporu v ne-
zaměstnanosti 1 506 osob. Oproti 

30.11.200 se zvýšil celkový počet 
uchazečů o 219,“ sdělil Pavel Štefl , 
tiskový mluvčí ÚP.

 V průběhu prosince 2007 došlo 
v okrese Teplice k nárůstu celkového 
počtu uchazečů o zaměstnání o 219 
osob. K nárůstu počtu uchazečů došlo 
také ve všech mikroregionech okresu. 
V mikroregionu Teplice o 92 uchaze-
čů, Duchcov o 81 uchazečů, Bílina 
o 41 uchazečů a Krupka o 4 uchazeče. 
Počet uchazečů s trvalým bydlištěm 
mimo okres vzrostl o 1. Nejnižší míra 

nezaměstnanosti je v mikroregionu 
Teplice, kde je největší nabídka vol-
ných míst. Nejvyšší míra nezaměst-
nanosti je v mikroregionech Krupka 
a Bílina. V mikroregionu Bílina je 
důvodem vysoké nezaměstnanosti 
hlavně velký podíl nekvalifi kovaných 
uchazečů o zaměstnání. 

„K 31. 12. 2007 bylo na ÚP evido-
váno 1 399 uchazečů o zaměstnání 
z Bíliny. Počet volných pracovních 
míst bylo v Bílině evidováno 98,“ do-
dal Pavel Štefl .

Počet nezaměstnaných v Bílině se mírně navýšil

Jan Hodač  a jeho mystické fotografi e. Foto: L. Laiblová
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Předvánoční „šňůra“ koncertů 
pro nás začala 1. prosince spolu-
účastí při programu, jehož vyvr-
cholením bylo rozsvícení vánoč-
ního stromu na Mírovém náměstí. 
Zatímco zde s blokem vánočních 
písniček z oblasti popu vystoupil 
dívčí soubor Komořinka, ve stej-
ném čase a při stejné příležitosti 
o pár kilometrů dál v obci Kos-
tomlaty předvedl pásmo koled 
školní pěvecký sbor. Po několika 
letech jsme byli pozváni do neda-
lekých Měrunic. Kostel sv. Stani-
slava a jeho akustické podmínky 
dobře známe z předchozích akcí. 
Věřím, že Adventní koncert, kte-
rý jsme připravili na první neděli 
adventní, měrunické občany potě-
šil. V kostelích se v tomto období 

pohybuje teplota vždy těsně nad 
bodem mrazu, ovšem v teplic-
ké, přesněji šanovské Mušli, kde 
se 13. prosince konaly vánoční 
trhy teplické Arkadie, klesla tep-
lota pod nulu. Každým rokem se 
vedle souborů z Teplic a okolí 
účastní dvouhodinového hudební-

ho programu také naše zuška. 

Nesmím zapomenout ani na vy-
stoupení v duchcovském kostele 
u rybníka Barbory a příjemnou 
tečku, jakou bylo již třetím rokem 
konané zpívání a hraní na Obec-
ním úřadě v Lukově. 

Největším, technicky a or-
ganizačně nejnáročnějším vy-
stoupením je společný program 

tanečního a hu-
debního oboru, 
který se vždy 
u s k u t ečňu j e 
v prostorách 
Městského di-
vadla. Vystou-
pení nazvané 
„Kampak to 
spěcháte, pas-
týřové“ konané 
17. prosince se 
setkalo s vel-

kým zájmem diváků. Jak 
by ne, když zde vystoupilo téměř 
šest desítek žáků tanečního oboru 
v choreografi ích vytvořených uč. 
Petrou Běláčovou na české lido-
vé koledy, ale například také na 
hudbu ze stále populární pohádky 
Mrazík. Taneční čísla byla prolo-
žena hudebními vstupy pěveckého 
sboru s doprovodným malým in-

strumentálním souborem Mgr. Jo-
sefa Černého, to vše pod vedením 
sbormistra Jiřího Bidrmana, kte-
rému se k nastudování podařilo 
vybrat méně známé a o to zají-
mavější koledy. Posluchačům se 
představila rocková kapela Exit, 
která ani na vánoce nechtěla slevit 
z tvrdosti svého repertoáru, a ta-
ké do popového hudebního hávu 
oděná Komořinka se svou zpíva-
jící vedoucí Veronikou Duchosla-
vovou, která byla také moderátor-
kou celého programu. 

Jedním z koncepčních záměrů 
školy je navázání kontaktů s part-
nery v okolních obcích a městech 
pro trvalou kulturní spolupráci. 
Každý kumštýř, malý i dospělý, 
je rád může-li prezentovat svůj 
um a dovednosti. Proto se vždy 
snažíme vyhovět všem pozváním. 
Stojíme na prahu nového roku, 
a tak kromě přání, aby to byl rok 
dobrý, přál bych si, abychom se 
co nejčastěji vídali při akcích ško-
ly v Bílině i okolí. A samozřejmě, 
aby to byla setkání vždy krásná 
a povedená. 

 Jiří Kopa, ředitel školy
 Foto: V. Weber

Kampak to spěcháte pastýřovéKampak to spěcháte pastýřové

aneb prosinec plný koled
Čas adventu je každým rokem 
pro žáky Základní umělecké 
školy v Bílině ve znamení řady 
vystoupení v Bílině i okolních 
městech.

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

reklamní plochy.
Volejte kdykoliv

411 411 455

INZERCE 023/BZ

„Vše je ve fázi jednání. Nevylučuji 
vznik Obecně prospěšné společ-
nosti ani akciové společnosti. Oba 
dva zájemci mají v úmyslu vybudo-
vat v budově lázní objekty pro seni-
ory a navíc německý zájemce se byl 
podívat v pivovaru a  uvažuje, že 
by se dal také přestavět na bydlení 
pro seniory. V objektu lázní by sa-
mozřejmě byly i lázeňské prostory, 
ale protože i tak se to německému 
zájemci zdálo málo, nabídl jsem 
mu objekt u Černého koně,“ sdělil 
starosta Josef Horáček.
Město připravuje pro zájemce veš-
kerou dokumentaci, která se týká 
lázní. Jednání by měla proběhnout 
během měsíce ledna 2008.

PoděkováníPoděkování
Děkujeme paní
Bohunce

Benešové,
majitelce hračkárny

ČTYŘLÍSTEK,

za nádherné
sponzorské dary,
spoustu trpělivosti
a velkou ochotu.

MŠ Chlum B

Automaty pod kontrolou
Zastupitelé Bíliny daly výher-

ním automatům zelenou pro letoš-
ní rok, ale herny se i tak budou 
muset připravit na časté kontroly.

„Rada města schválila novou 
metodiku kontrol heren a výher-
ních hracích automatů. Na této 
kontrolní činnosti se budou podí-
let přímo radní města. Město tím, 
že odložilo vyhlášku o výherních 
hracích automatech bude důsled-
něji a četněji kontrolovat herny 
s výherními hracími automaty,“ 
sdělil místostarosta Roman Še-
bek.
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Teprve s pozvánkou na vánoční 
koncert do Prahy jsme si uvědomili, 
že další stonožkový rok je u kon-
ce. V roce 30. výročí od vzniku ZŠ 
Aléská v Bílině jsme si připomněli, 
že už 17. rok pracují žáci naší školy 
pro hnutí „Na vlastních nohou“. Le-
tos se nám podařilo poslat na konto 
„Stonožky“ 5 000,- Kč a tak může-
me svým příspěvkem, jako dárkem, 
alespoň trochu potěšit ty děti, které 
tolik radosti a štěstí ve svém životě 
neprožívají. 

Chtěla bych poděkovat všem dě-
tem naší školy, jejich rodičům a přá-
telům, kteří se dokáží vcítit do duší 
nešťastných a trpících dětí a v této 
nelehké době jim pomoci.

Do paláce Lucerny odjelo 7. 12. 
2007 na vánoční koncert 21 dětí naší 
školy. Na koncertě mezi vzácnými 
hosty byli: paní hraběnka Mathilda 
Nosticová – patronka svazu nevi-
domých, velvyslanec Norského krá-
lovství – J. E. Peter Nicolay Raeder, 
bývalá vícekonzulka velvyslanectví 
Laila Kind Ronnholm, zástupce ná-
čelníka Generálního štábu AČR pan 
genmjr. Josef Prokš a zástupci Řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského, kteří již 
několik let úzce se Stonožkou spo-
lupracují.

Moderátor koncertu Vojta Kotek 
přivítal nejprve děti z pěveckého 
sboru Mariella z Plzně, jejichž vá-
noční písně a koledy zazněly během 

pořadu vícekrát. Pak pozval na je-
viště paní Bělu Gran Jensen, která 
poděkovala dětem a učitelům za 
celoroční obětavou práci. Výsledek 
této práce byl úžasný – zisk fi nanč-
ních prostředků pro pomoc dětem 
v Dětské psychiatrické léčebně 
v Opařanech a v Afganistanu. Poté 
se na pódiu objevila skupina MIG 
21 se zpěvákem Jiřím Macháčkem, 
která zazpívala tři své největší hity. 
Dalším hudebním hostem byl mla-
dý zpěvák Josef Vágner, jehož vy-
stoupení se dětem také velmi líbilo. 
Vojta Kotek pak přivítal na jevišti 
pana generála Prokše. Ten dětem vy-
právěl, jak důležitá je jejich pomoc 
ve válkou postižených zemích a jak 

se všechny hračky, sešity, pastelky, 
léky, stavební materiál, sanitky a vů-
bec vše, co stonožkové děti zakoupí, 
dostane k jejich kamarádům.  Násle-
dovalo vystoupení kapely Hrůzy se 
zpěvákem Michalem Hrůzou. Jejich 
velký hit Bílá velryba i ostatní pís-
ničky publikum odměnilo bouřlivým 
potleskem. Tu správnou vánoční at-
mosféru opět navodil soubor Mari-
ella, který na závěr zazpíval několik 
vánočních koled. Děti pak oblehly 
paní Bělu, která nestačila rozdávat 
autogramy a věnování.

Myslím, že nikdo z nás na tento 
koncert nezapomene a dál se bude-
me snažit dětem, kteří to potřebují 
pomáhat. Mgr. J. Mikolášková

Ohlédnutí za „stonožkovým“„stonožkovým“ koncertem

Období adventu a vánočních 
svátků je ideální dobou, kdy si 
dospělí s dětmi společně mohou 
vychutnat tuto jedinečnou atmo-
sféru v roce. 

Kulturní centrum Kaskáda již ně-
kolik let pořádá v tomto předvánoč-
ním čase Vánoční dětskou show. 
Ani jinak tomu nebylo v závěru 
loňského roku, kdy show, tentokrát 
s nádechem maškarního reje pro-
běhlo v sobotu 15. prosince v Kul-
turním domě Fontána v Bílině.

Maškarní hopsání dětí provázeli 
slovem i veselými dětskými pís-
ničkami zpěvačka Inka Rybářová 
společně s klaunem, kteří se v na-
šem městě představili již na loň-
ském Jarmarku nebo v letním kině. 
Ve veselých kostýmech tancovali 
společně s dětmi a na závěr svého 
vystoupení předali krásné dorty 
nejhezčím maskám.

Ve druhé půlce vánočního show 
se představil mistr křehké bublin-
kové krásy Václav Strasser společ-

ně s Káťou Jiránkovou. 
S obřími mýdlovými 
bublinami, uvnitř kte-
rých může stát i děc-
ko,  již procestovali 
téměř celou Evropu. 
Václav Strasser je zná-
mý také z televizní Manéže Bolka 
Polívky, kde několikrát vystupoval 
jako host. 

Zábavné odpoledne bylo zpest-
řeno ještě jednou krásnou činností 
a to malováním na tělo Hankou 
Hornychovou. Zájem byl tak veli-

ký, že ještě po ukončení celého 
programu měla Hanka dlouhou 
řadu dětí i maminek, které chtěly 
být pomalovány třpytivými krás-
nými obrázky. 

Snad odcházeli všichni spokojení 
– děti i rodiče. (P. Z.)

Princezny, piráti, andělé i čerti a další Princezny, piráti, andělé i čerti a další 
krásné masky se sešly v kulturákukrásné masky se sešly v kulturáku

Foto: V. Weber

Foto: V. Weber

Vojta Kotek se zakladatelkou mírového hnutí „Stonožka“ Bělou
Gran Jensen

Děti ze ZŠ Aléská s Mgr. Jiřinou Mikoláškovou a bývalým studentem
Petrem Kalousem
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Kulturní
servis

KINO HVĚZDA
 čtvrtek 24. ledna od 18.00 h.

 pátek 25. ledna od 18.00 h.

VÁCLAV
ČR. Komedie. Vstupné: 60,- Kč  

 čtvrtek 31. ledna od 18.00 h.

 pátek 1. února od 18.00 h.

TĚSNĚ VEDLE
USA. Komedie.

Vstupné: 55,- Kč. Nevhodné 

do 12 let

    

DIGITÁLNÍ KINO
 středa 23. ledna od 18.00 h.

JÁRA CIMRMAN
LEŽÍCÍ A SPÍCÍ

ČR. Komedie. Vstupné: 60,- Kč

 Středa 30. ledna od 18.00 h.

VRAŤ SE DO HROBU

ČR. Komedie.

MĚSTSKÉ DIVADLO
 Neděle 20. ledna od 15.00 h.

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Klasická loutková pohádka 

v podání Sváťova dividla

Vstupné: 40,- Kč (děti do 3 let 

zdarma)

 úterý 22. ledna od 9.00 a 11.00 h.

PIRÁTI Z KARIBIKU
Taneční představení pro školy.

Vstupné: 40,- Kč

 úterý 29. ledna od 19.00 h.

NÁHLOVSKÝ + MLADÝ
Zábavná show dvou předních 

českých komiků

Vstupné: 120,- Kč

  

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
 sobota 19. ledna od 20.00 h.

PLES FOTBALISTŮ
Hraje kapela Alternativa, boha-

tá tombola…

Vstupné: 130,- Kč

 Pátek 25. ledna od 20.00 h.

EROTICKÝ PLES
Hraje skupina GENT, erotic-

ká tombola, obsluha nahoře 

BEZ…

Vstupné: 200,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
  od 15. 1. do 25. 1. 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 výsta-

va s názvem

PERNÍKOVÉ VÁNOCE
Historie perníkové formy, 

perníčky…

KC KASKÁDA INFORMUJE
OD LEDNA 2008 SE MĚNÍ 

PROMÍTACÍ DNY
V KINĚ HVĚZDA 

A V DIGITÁLNÍM KINĚ !!! 
Digitální kino - STŘEDA Digitální kino - STŘEDA 

Kino HvězdaKino Hvězda
- ČTVRTEK, PÁTEK- ČTVRTEK, PÁTEK

MĚSÍC S ČESKOU KOMEDIÍ
V DIGITÁLNÍM KINĚ
Od ledna 2008 promítá Digitální kino 

každou středu od 18.00 hodin.
 23. ledna

 JÁRA CIMRMAN
LEŽÍCÍ A SPÍCÍ

Epizody ze 
života naše-
ho největšího 
génia - Járy 
Cimrmana 
se Zdeňkem 
S vě r á k e m 
v hlavní roli. 
F i l m e m 
J Á R A 
CIMRMAN 

LEŽÍCÍ, SPÍCÍ se nám představuje 
fi ktivní postava všestranného génia 
naší minulosti, protagonisty desítky 
her uvedených v pražském diva-
délku, nesoucí jeho jméno. Filmo-
vý příběh, v němž se CIMRMAN 
poprvé zhmotnil do konkrétnější 
podoby, je tvořen několika „rekon-
struovanými“ epizodami z jeho ži-
vota, zasazenými do rámce exkurze 
v jeho světničce ve vsi Liptákov. 
Jednotlivé kapitoly, prodchnuté ty-
pickým humorem autorské dvojice 
Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svě-
ráka, přinášejí většinou zcela nový 
pohled na dosud neznámé aspekty 
Mistrova života a díla.

 30. ledna
VRAŤ SE DO HROBU
Sociolog Víťa Jakoubek je oby-

čejný člověk, manžel a otec dvou 
dětí. Své profesionální znalosti se 
snaží uplatnit v továrně mezi dělní-
ky u výrobního pásu, ale nesetkává 
se s pochopením. Ředitel ho vzápětí 
pověří úkolem prozkoumat hodno-
tový systém maturující mládeže. 
Víťův vstup na gymnázium však 
není zrovna nejšťastnější. (zdroj net)

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Ve čtvrtek 31. ledna a pátek 

1. února od 18. 00 hodin uvede kino 
Hvězda americkou komedii

TĚSNĚ VEDLE
Eddiemu je čtyřicet a už pěkných 

pár let odolává atakům vlastního 
otce a nejlepšího kámoše, kteří ho 
usilovně tlačí do ženění. Ne že by 
Eddie neměl dostatek příležitostí, 
jenže každá z jeho dosavadních zná-
mostí měla nějakou „zásadní“ chy-

bu. Vzhledem k tomu, že i on začíná 
pociťovat, že mu ujíždí vlak, zapo-
mene na ostražitost a svůj nejnovější 
objev, blonďatou ekoložku Lilu, po-
žádá o ruku, aniž si ji oťuká a najde 
nějaké ty vady na kráse. Skutečnost, 
že jich má jeho manželka víc, než 
by bylo zdrávo, bohužel odhalí až 
na svatební cestě do mexického 
letoviska, kde se romanticky zalo-
žená kamarádka do deště promění 
v nesnesitelnou kreaturu, která mlu-
ví jako dlaždič, zbožňuje extrémní 

sexuální polohy a navíc má velmi 
temnou minulost.  Zdroj Palace 
Cinemas
PŘIPRAVUJEME

ALVIN A CHIPMŮNKOVÉ
Bratři Alvin, Simon a Theodor jsou 

neobyčejné veverky, které nejenže 
umějí mluvit, ale i výborně zpívat. 

Jednoho dne narazí na Davida, kte-
rý si jejich talentu všimne a nechá je 
natočit desku.  Následují koncerty, 
davy fanoušků a Chipmůnkové se 
čím dal tím častěji pouštějí do růz-
ných dobrodružství s dramatickými 
následky, až Davidovi dochází trpě-
livost. Alvin a jeho parta jsou totiž 
nezbední až běda a David bude mít 
co dělat, aby je uhlídal před mnoha 
nástrahami. (zdroj ČTK)

BÍLINSKÉ DIVADELNÍ MINIMUM
UVEDE NOVOU HRU!

Tentokráte se 
naši divadelníci 
zaměřili na ko-
medii. Adaptaci 
knihy Patricka 
Ryana „Jak jsem 
vyhrál válku“ měl tentokráte v režii 
Jiří Schamberger. Premiéru této di-
vadelní hry, uvede Městské divadlo 
v Bílině 7. února 2008 od 19.00 h.

Rozhovor s režisérem a podrob-
nější informace, uvedeme v příštím 
čísle. (lal)

Ohlédnutí za posledním  rockovým koncertem  v roce 2007

Bílinská skupinaBílinská skupina

GrockGrock Dívčí kapela K2Dívčí kapela K2
z Hradcez Hradce

KrálovéKrálové

foto: V. Weber
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Krásná pro dospělé
Slepičí po-

lévka pro duši 

o s a m ě l é h o 

rodiče, sbírka 

příhod, poví-

dek a vzpo-

mínek, které 

jsou někdy 

k smíchu, jindy rozesmutní nebo 

přimějí k zamyšlení. Na stránkách 

tohoto oblíbeného cyklu příbě-

hů ze života osvědčených autorů 

J.Canfi elda, M.V. Hansena aj. na-

jdete inspiraci a rady, které vám 

pomohou překonat těžké chvíle 

a dodají naději pro další dny. Vy-

dává nakl. Práh Praha.

Umírající zvíře, psychologický 

román amerického autora, nosite-

le Pulitzerovy ceny Philipa Rotha 

(nar.1933) je otevřenou výpovědí 

o lásce ve všech podobách, ale také 

moudrým vyznáním stárnoucí-

ho muže, který touží po plnosti 

života a jen těžko se vyrovnává 

s vědomím, že už bude muset brzy 

všechno opustit. Vydává nakl. 

Mladá fronta Praha.

Konec hodokvasu, rozsáhlý ro-

mán Zory Berákové je pozoruhod-

nou historickou freskou, zachycu-

jící posledních 

čtyřicet let čes-

kých dějin před 

b ě l o h o r s k o u 

bitvou. Příběh 

plný složitých 

intrik osobností, 

blízkých dvo-

ru císaře Rudolfa II., je zaměřen 

především na osudy dvou sester 

z rodu Lobkoviců. Kniha byla od-

měněna v r. 2005 prestižní cenou 

Františka Langra a vydalo ji nakl. 

Mladá fronta Praha. 

Naučná pro dospělé
První dámy, 

příběhy žen, 

které v životě 

něco dokázaly 

a vždy šly svou 

vlastní cestou, 

napsala Ale-

na Štrobová 

(1962), zkuše-

ná novinářka a scénáristka. Hlubo-

ce lidské výpovědi nechávají čtená-

ře nahlédnout do vnitřního světa 

i velmi intimních zákoutí takových 

osobností jako je Jiřina Jirásková, 

Petra Procházková, Žofi e Kanyzo-

vá, Vlasta Parkanová, Marta Kubi-

šová nebo Božena Krausová. Je to 

kniha o vůli a odvaze žít svůj vlast-

ní život, bez ohledu na okolnosti ne 

vždy příznivé, kniha o ženách výji-

mečných, které si právem zaslouží 

označení – První dámy. Vydává 

nakl. Štrob Praha.

Od pramene čínské medicíny, 

kniha lékaře Petra Hoff manna, 

který žije a pracuje v jižních Če-

chách a spolupracuje s ostatními 

lékaři v republice na propojení 

západní a východní medicíny 

v praxi, je určena těm, které zají-

má čínská medicína. Na svých we-

bových stránkách (www.patentni-

medicina.cz) uvádí Diagnostický 

test z jazyka pro všechny a je také 

autorem TCM soft waru Pramínky 

lemované kamínky, který je přilo-

žen k této zajímavé publikaci. Vy-

dává Knižní klub Praha.

Vášně, chutě, neřesti, aneb 

Kohout si ještě nevrz, zábavné 

vyprávění herečky Zdenky Pro-

cházkové, která byla sedmnáct let 

partnerkou Karla Högra a pozdě-

ji i jeho manželkou, určitě potěší 

příznivce vzpomínkových knih 

o hercích. Zdenka Procházková 

ztvárnila ve fi lmu i na divadle v 50. 

a 60. letech mnoho krásných rolí 

a zblízka poznala řadu slavných 

osobností, o kterých píše vtipně 

a zasvěceně. Nejen o nich, ale také 

o jejich kulinářských zálibách je 

tato pohodová knížka, ve které na-

jdete mimo jiné řadu netradičních 

receptů na nejrůznější pokrmy. 

Vydává nakl. Brána Praha.

Pro mládež
P o h á d k y 

z Kampy, pů-

vabné pohád-

ky, situované 

především na 

pražský ostrov 

Kampa, na-

psala Jindřiška 

S m e t a n o v á , 

která pohádky 

psala hlavně pro své vlastní děti. 

Jen některé z nich byly odvysílány 

v 60.letech v Čs. Rozhlase a dlou-

há léta ležela na dně spisovatelčina 

šuplíku, takže v této krásné knižní 

podobě s ilustracemi Pavla Skalní-

ka vycházejí poprvé.

Vydalo nakl. Slávka Kopecká 

Praha.

Krásné zážitky nad knihami pře-

je za celý kolektiv knihovny všem 

čtenářům M.Šímová.

Knižní novinky na mesíc leden 2008

Městské technické 
služby Bílina
Teplická 899, 418 28 Bílina

„správce autokempinku a koupaliště„správce autokempinku a koupaliště
Kyselka, recepční + uklizečka“Kyselka, recepční + uklizečka“

vyhlašují

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci

„správce autokempinku a koupaliště„správce autokempinku a koupaliště
Kyselka, recepční + uklizečka“Kyselka, recepční + uklizečka“

(vhodné pro manželskou dvojici)
s nástupem od 1. 3. 2008 na dobu neurčitou

Kvalifi kační požadavky - správce:
► stupeň vzdělání – ÚSO, popř. vyučen jako chemik
► ŘP sk.“B“
► komunikativní znalost jednoho světového jazyka vítána
► požadujeme zkušenosti s řízením zaměstnanců
►  vysoké pracovní nasazení v letních měsících, pečlivost, spolehlivost, 
tvůrčí přístup

Kvalifi kační požadavky - recepční+uklizečka
► vyučena
► komunikativní znalost jednoho světového jazyka vítána
►  vysoké pracovní nasazení v letních měsících, pečlivost, spolehlivost

platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a vl. nařízení 564/2006 Sb.
Pro zájemce (manželskou dvojici) je zajištěno trvalé ubytování 

areálu koupaliště Kyselka

Písemné nabídky s profesním životopisem a dokladem  o nejvyšším 
ukončeném vzdělání přijímáme nejpozději do 31.1.2008 na adrese:

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 28 Bílina
Výběrové řízení se bude konat dne 5. 2. 2008 v 9.00 hod.

Informace na tel. č. 417 821 234, 417 821 777

Rada města na své 1. Schůzi 
schválila novou redakční radu ve 
složení: Ladislav Kvěch, Lada Lai-
blová, Karel Mach, Věra Ryjáčko-
vá, Petra Zaťková, Marie Sechov-
cová a Jiří Kalous. 

Redakční rada stanovila nová 
pravidla pro publikování příspěv-
ků a fotografi í. Příspěvek by měl 
obsahovat maximálně 25 řádek 
strojopisu (velikost písma 12). 
Obrazová část by měla být u jed-
notlivého příspěvku doprovázena 
maximálně čtyřmi fotografi emi 

poslané ve formátu jpg. Odpovědi 
na dotazy by se měly omezit na 10 
řádek strojopisu. Pokud se bude 
jednat o politické příspěvky, tak 
nesmí napadat členy jiných politic-
kých stran ani samotnou politickou 
stranu. Rubrika Otázka pro… je 
určena pro členy rady města, za-
stupitelstva  nebo vedoucí odborů 
MěÚ. Otázky může klást redakční 
rada nebo občané prostřednictvím 
redakční rady. 

Příspěvky do Bílinského zpravo-
daje by neměly být anonymní.

Nová pravidla pro publikování článků
v Bílinském zpravodaji

POZVÁNKA
Městská knihovna pořádá ve spolupráci
se Stranou zelených v Bílině další
přednášku, tentokrát na téma

Vliv životního prostředí na zdraví 
obyvatel severočeského kraje

Přednášet  bude MUDr. Petr Klepiš (nar. 1969), který pracuje jako neurolog 
v Žatci. Pochází z Mostu a do Strany lených se přihlásil koncem roku 2005.

Jeho oblíbené motto je „Pokud někdo zastává názor, že na prokazatelně 
omezené planetě lze provozovat neomezený ekonomický růst, je to dozajista 

šílenec, nebo ekonom“ (Kenneth Boulding).
Tak si nenechte ujít setkání s odborníkem a výjimečným člověkem, které se 

koná opět v klubovně Městské knihovny
na Mírovém náměstí ve středu 23. ledna od 18 hodin.

Za knihovnu srdečně zve M. Šímová.

Vliv životního prostředí na zdraví Vliv životního prostředí na zdraví 
obyvatel severočeského krajeobyvatel severočeského kraje
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Divoké rostliny (např. smetan-
ka, sedmikráska, jetel, jitrocel 
a spousta dalších) obsahují sice 
méně vody, než pěstovaná zeleni-

na, zato však více minerálů a vita-
mínů. Je jen otázkou zvyku, zda 
jim přijdeme na chuť. Můžeme 
z nich připravovat saláty, vařená 
jídla nebo léčivé pitné kůry. Vět-
šina z nich jsou důležité včelařské 
rostliny, některé mají na kořenech 

dusíkaté bakterie, takže hnojí 
půdu, některé obohacují kompost, 
ale více méně je trávník v širo-
kém povědomí spojen s rekre-
ační hodnotou. K jeho pěstování 
(samozřejmě bez použití chemie) 
zvolíme dobře propustný terén, 
jehož podloží můžeme vytvořit 
i z nepotřebné suti. Pozemek pak 
osejeme co nejvíce druhy lučních 
bylin (např. směs „Zelený chodní-
ček“ od Planta Naturalis - www.
plantanaturalis.com) nebo jed-
lý trávník založíme na původní 
vegetaci kosením (ne příliš často 
a nízko), dosazováním a dosévá-
ním. Speciální trvalkové záhony 
při pěstování např. koření, bylin-
ných čajů či ozdobných květů 
(např. šanta, šalvěj, violka...) 
nekosíme, naopak trávník sečeme 

optimálně 1x ročně kosou, srpem, 
příp. motorovou sekačkou (www.
kosimesnadno.cz). Drobné pose-
kané zbytky ponecháváme (kolo-
běh živin), větší část se použije 
jako krmení pro zvířata, nebo jako 
mulč do zahrady, či na kompost 
(bez semen).

Květnatá louka nám kromě krmi-
va pro zvířata, včelařských rostlin 
a léčivek bude přinášet navíc este-
tický zážitek. Vytvoříme ji několi-
ka způsoby. Tam, kde luční spole-
čenstvo již existovalo, jej můžeme 
obnovit posečením a odvezením 
stařiny a během 2-4 let se čas-
tým sečením původní rozmanitost 
navrátí. Louku můžeme vytvořit 
také z klasického trávníku. Půda 
se zryje, povrch se urovná a roz-
hodí se osivo (pro naše klima je 

to až 60 druhů rostlin), nebo se 
přes léto trávník překryje kartóny 
a slámou a po sejmutí a mělkém 
narušení povrchu půdy se plocha 
oseje. Poslední možností je vysetí 
osiva do čisté půdy. Na rozdíl od 
jedlého trávníku sekání lučním 
rostlinám prospívá, kosíme 1-3x 
ročně nejlépe rakouskou kosou. 
Další odlišnost je ta, že pokose-
nou hmotu z louky úplně odstra-
ňujeme, neboť by do půdy dodá-
vala pro luční byliny nežádoucí 
dusík a stínila by. Použijeme ji 
jako krmivo pro zvířata, nebo při 
mulčování keřů a stromů. Kvůli 
přítomnosti semen se nedoporu-
čuje mulčovat zeleninu.

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

Biozahradnictví a permakultura - 11. část: 
Jedlý trávník a květnatá loukaJedlý trávník a květnatá louka

Sprejeři chtěli
„ozdobit“ most

V předvečer štědrého dne chy-
bělo do půlnoci deset minut, když 
hlídka MěP Bílina spatřila v pro-
storu Mosteckého předměstí sku-
pinu několika osob, které postá-
valy u zábradlí mostu přes želez-
niční trať. V okamžiku, kdy osoby 
uviděly hlídku MěP odhodily do 
nedalekého křoví igelitové tašky, 
které měly při sobě. Strážníci zjis-
tili, že konstrukce mostu a pilíře 
jsou čerstvě nastříkány grafi ty, při-
čemž v odhozených taškách bylo 
nalezeno množství různých barev 
ve sprejích. 

Na základě zjištěných skutečnos-
tí byla pro podezření ze spáchání 
trestného činu přivolána na místo 
Policie ČR.

Kradené auto
prozradila světla

Toho dne, okolo jedné hodiny 
ranní prováděla hlídka MěP Bílina 
rutinní hlídkovou činnost v prosto-
ru panelového sídliště, když bylo 
spatřeno osobní motorové vozidlo, 
které nemělo v pořádku předepsa-
né osvětlení. Hlídka vozidlo zasta-
vila, přičemž vyšlo najevo, že po 
vozidle pátrá Policie ČR. 

Policisté se na místo neprodleně 
dostavili a celou záležitost si pře-
vzali k dalším úkonům.

Jiný kraj, jiný mrav
Dopravní přestupek hrál roli 

i v dalším případu. Tehdy pro změ-
nu řidič projížděl ulici v protismě-
ru. Strážníci MěP Bílina jej proto 
vyzvali kromě jiných dokladů 
i k předložení řidičského průkazu. 
Řidič se hlídce doznal, že řidičský 
průkaz nevlastní a k vozidlu nemá 
žádné doklady. Jelikož řízení vozi-
dla bez řidičského průkazu je již 
trestným činem, byla na místo při-
volána Policie ČR. 

Zarážející je na věci drzost řidi-
če, který ač pochází z Královéhra-
deckého kraje, nemá obavy jezdit 
bez řidičského průkazu s vozidlem 
po republice.

Záchrana
v poslední chvíli

Štěstí  v neštěstí  měla osoba,  
jenž se pokusila o sebevraždu. 
Onoho večera přijalo operační 
středisko MěP Bílina oznámení 
od RZS Teplice, že tísňová linka 
rychlé záchranné služby obdržela 
oznámení od jiné osoby, že její 
známá jí poslala zprávu, že hodlá 
dobrovolně odejít ze života a ona 
má obavu, že své výhrůžky usku-
teční. Hlídka MěP Bílina se spolu 
se zdravotníky neprodleně dosta-
vila na udanou adresu, avšak na 
zvonění a bouchání nikdo neote-
víral. 

Jelikož zde vznikla důvodná 
obava o zdraví a život osoby, byli 
strážníci nuceni byt otevřít nási-
lím. V bytě byla nalezena osoba 
v bezvědomí. Přítomní zdravotníci 
osobě ihned poskytli první pomoc 

a převezli ji do nemocnice. Dle 
posledních zpráv se osobě úmysl 
nepodařil. Rychlý zásah strážníků 
a záchranářů této osobě s největší 
pravděpodobností zachránil život.
 (JFK)

Z deníku Městské policie Bílina

Městské technické 
služby Bílina
Teplická 899, 418 28 Bílina

Prodejny sportovních potřebProdejny sportovních potřeb

vyhlašují

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ
na pronájem a zřízení

Prodejny sportovních potřebProdejny sportovních potřeb
na Zimním stadionu v Bílině, Litoměřická 904.

Zahájení: srpen 2008
Požadavky:
● oprávnění k  vedení prodejny (živnostenský list)
● znalost jazyků vítána
● prodej sportovních potřeb (převážně hokejových)
● prodej použitých sportovních potřeb
● spolehlivost, pečlivost

Písemné nabídky přijímáme nejpozději do 29.  2. 2008 na adrese: 
Městské technické služby Bílina,

Teplická 899, 418 28 Bílina

Na obálku uveďte: VŘ – Prodejna ZS 

Výběrové řízení se bude konat
dne 17. 3. 2008 v 9.00 hodin na Městských technických 

službách Bílina, Teplická 899.

Informace na tel. č. 417 820 273, 417 821 777, 
417 822 234 vedoucí ZS
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Krajský přebor mužů  -  průběžná tab. ke dni: 13. 1. 2008

1 KLH HC Draci Bílina 12 10 0 2  89:32 20

2 SK Kadaň  B 12 9 1 2  68:38 19

3 HC Slovan Louny 12 7 1 4  56:44 15

4 HC Cheb 2001 12 4 3 5  61:69 11

5 HC PK Vřesová 12 4 1 7  49:62 9

6 HC Mattoni 11 3 2 6  54:59 8

7 HC Farmáři Trstěnice 11 0 0 11  24:97 0

Dohrávka: 6. 1. 08 HC Draci Bílina  - HC Cheb 2001  8 : 2
 13. 1. 08 HC Draci Bílina  - SK Kadaň B  8 : 2

Krajský svaz ledního hokeje Ústeckého kraje výsledky k 13. 1. 2008

Bílina – Dohrávka krajského 

přeboru byla jasnou záležitostí 

domácích. Hosté byli hokejově 

o třídu slabší, ale hráli sympatic-

ký hokej a využívali každou pří-

ležitost k útoku.  Draci měli od 

počátku převahu, ale často se utá-

pěli ve zbytečné kombinaci.  Hosté 

v první třetině kuriózně snížili na 

3:1, když obránce tečoval střelu do 

protipohybu brankaře a kotouč se 

sotva dostal za brankovou čáru. 

V závěru třetiny mohli domácí 

zvýšit, ale  Král sám před bran-

kařem ještě přihrával. V úvodu 

druhé třetiny Šulc krásně projel, 

ale nezakončil. Potom hrál Cheb  

přesilovku a když Brabec naskočil 

na led,  řítil  se sám na branku, ale 

nedal. V polovině utkání se přesně 

trefi l při přesilovce od modré Šulc. 

V úvodu poslední třetiny hosté po 

nájezdu ještě jednou snížili, ale 

potom měli Draci dlouhou přesi-

lovku, ale ani více než pět minut 

jim nestačilo na vsítění branky. 

Ale hned jak byla mužstva v pl-

ném počtu, přidali domácí ještě 

dvě.  Draky může mrzet zbytečná 

porážka s Vřesovou, opět jsou bod 

za Kadaní B.  „Po neúspěchu se Vře-

sovou jsme museli vyhrát a myslím, 

že jsme vyhráli zaslouženě a s pře-

hledem. Padlo hodně branek a di-

vákům se  zápas líbil. Musím po-

chválit celé mužstvo. V neděli v 17 

hodin hrajeme možná rozhodující 

zápas o vítěze kraje s Kadaní B. Byl 

bych rád kdyby nás přišli povzbudit 

diváci ve větším počtu než dopo-

sud, “ pozval na zápas  trenér Jiří 

Hájek. Je  otázkou, kam se v Bílině 

vytratili hokejoví diváci. Dříve jich 

chodili stovky, nyní pouze desítky.  

A přitom Draci stále hrají na špici 

krajského přeboru. 

Branky: 5.30.53 Šulc, 11.52.Král, 

13.Závada, 39.Boháček, 39.Haup-

tvogel – 15.Slunéčko, 41.Kohout

Sestava: Kafan – Goga, Bau-

mruk, Lexa, Boháček, Brabec 

– Lhotka, Hauptvogel, Šulc – Vie-

deman, Kousek, Gonsiorovský 

– Závada, Král, Maďa. (ob)

HC Draci Bílina – HC CHEB 2001 8:2 (3:1, 3:0, 2:1)

Významná 
výročí

Dne 16. ledna 2008 si Česká 
republika připomněla 39. výročí 
upálení Jana Palacha.

Jan Palach se upálil 
na protest proti oku-
paci Československa 
sovětskými vojsky 
v roce 1969. Jeho 

smrt se stala symbolem odporu 
proti režimu.

Počínající normalizace
Poté, co si lidé na přítomnost 

okupačních vojsk začali zvykat, 
upadali do letargie a propadali po-
citu, že s tímto stavem nemohou 
nic dělat, nechtěl se s touto situací 
smířit. Pravděpodobně přemýšlel, 
jak lidi probudit, jak docílit toho, 
aby se neuzavírali do svých sou-
kromých záležitostí, aby zápasili 
o svůj osud. „Někdo by měl náro-
du sáhnout na svědomí. Probudit 
lidi z beznaděje. Zastat se národa 
proti tomu bezbřehému násilí.“ 
A byl to právě Jan Palach, který se 
o to pokusil.

Na protest proti sovětské oku-
paci a pokračujícím ústupkům 
okupantům ze strany čs. politické 
reprezentace se 16. 1. 1969 upálil 
v horní části pražského Václavské-
ho náměstí.

Jeho pohřeb 25. 1. 1969 v Pra-
ze se stal celonárodní manifestací 
proti sovětské okupaci. V Palacho-
vých stopách šli další mladí lidé 
např. Josef Hlavatý, Miroslav Ma-
linka, Blanka Nacházelová, Evžen 
Plocek a Jan Zajíc.

Palachův hrdinský čin sebeobě-
tování došel naplnění dvacet let 
později, kdy i přes tvrdé policejní 
zákroky došlo k masovým demon-
stracím známým dnes jako Pala-
chův týden, a které předznamenaly 
rozpad totalitního režimu.

„Člověk musí bojovat proti tomu 
zlu, na které právě stačí.“

Jan Palach před svou smrtí
 (zdroj net)

Šíma drží krok
s nejlepšími

Bílina – Se střídavými úspěchy si 

vedli v podzimní části soutěže bílinští 

kuželkáři. Na nově rekonstruované 

plně automatizované dvoudráze se 

chtějí v jarní části soutěže posunout 

výše. V krajském přeboru  zatím A - 

mužstvo SKK Bílina  fi guruje na 5. mís-

tě a výborně si vede Josef Šíma, který je 

v jednotlivcích  na 4. místě.  V okres-

ním přeboru je v první skupině B 

- družstvo na 10. místě a stejná příčka 

v jednotlivcích patří Petru Selingerovi. 

Ve druhé skupině je C - družstvo na 

8. místě. V jednotlivcích je na 18. místě 

Miroslav Tomiš, který však neabsolvo-

val plný počet utkání. (ob)

Bílina - První ročník má za sebou 

Vánoční turnaj jednotlivců dospělých, 

dorostu a žactva v soutěži 1x 100 hodů 

sdružených  v nově rekonstruované 

kuželně  na Kyselce v Bílině. Celkem se 

představilo 147 závodníků ze 17 oddí-

lů – Sokol Duchcov, VTŽ Chomutov, 

Glaverbel Teplice, Slavoj Praha, Pražské 

kuželky, Sokol Roudnice, Jiskra Kovář-

ská, SSK Karlovy Vary, TJ ELE Kadaň, 

Loko Žatec, Loko Ústí nad Labem, 

Sokol Ústí nad Labem, KK Holýšov, 

Rh Dubí, TJ MUS Most, Spolchemie 

Lovosice a domácí SKK Bílina.  

V mládežnických kategoriích starto-

valo 25 a mezi dospělými 122 závod-

níků, mezi nimi 21 žen. V žácích byli 

nejlepší Jiří Doleček (VTŽ Chomutov) 

427 kuželek a Eva Dvořáková (Sokol 

Duchcov) 443, v dorostu Jan Endršt 

459  a Simona Koutníková 446 (oba 

Sokol Duchcov). Mezi ženami  se 

prosadily  pražské závodnice. Zvítě-

zila v novém ženském rekordu dráhy 

Lucie Cítová 462, před Annou Saile-

rovou 454 (obě Slavoj Praha) a domácí 

Pavlínou Černíkovou 446.  Mezi muži 

byl nejlepší František Zeman (Kuželky 

Podbořany), který zaznamenal rekord 

dráhy 490 kuželek. Druhý skončil 

Rudolf Podhola ml. (SKK Bílina) 482 

a třetí Michal Koubek (Rh Dubí) 480.  

„Turnaj měl velmi dobrou úroveň 

a největší problémy jsme měli my do-

mácí, protože si musíme na novou drá-

hu zvyknout.  Celkem 66 závodníků se 

dostalo přes 400 kuželek. Turnaj mohl 

proběhnout díky sponzorům, kde hlav-

ním byla Skupina ČEZ a dále Speciální 

stavby Most. V roce 2007 jsme pořádali 

tři turnaje, na kterých startovalo na 

300 závodníků. Tento poslední byl také 

největší,“ uvedl  předseda SKK Bílina 

a hlavní rozhodčí turnaje Miroslav To-

miš. Ředitelkou turnaje byla Jana Čer-

níková.  V letošním roce  to bude 30 let, 

co byla postavena kuželna a součástí 

oslav bude také v prvním pololetí velký 

turnaj, který  SKK  Bílina připravuje.

 (ob)                 

 SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  

Naše mužstvo HC DRACI Bíli-

na se zúčastnilo dne 30. 12. 2007 

turnaje v ledním hokeji v kategorii 

starších žáků na zimním stadionu 

v Kutné Hoře.

První zápas jsme absolvovali s HC 

Hlinsko. Přes počáteční nervozitu, 

kdy se opět projevila naše slabina 

v neproměńování vyložených gólo-

vých šancí, jsme měli zápas pevně 

ve svých rukách. Od druhé třetiny 

jsme soupeře jasně přehrávali a zá-

pas jsme dovedli k vítěznému konci 

v poměru 7:2 v náš prospěch.

Ve druhém zápase jsme se utkali 

s HC Benešov. Až do poloviny utká-

ní se jednalo o zcela vyrovnaný zá-

pas, pak se štěstí přiklonilo na naší 

stranu a během necelých šesti mi-

nut jsme soupeři nastříleli tři bran-

ky po vydařených útočných akcích 

a vítězství jsme si již nenechali vzít, 

zápas jsme vyhráli 6:3.

Poslední a nejtěžší zápas celého 

turnaje nás čekal s domácím muž-

stvem Stadion Kutná Hora a jedna-

lo se o fi nále v pravém slova smyslu. 

Hráči bojovali o každý metr hrací 

plochy, přesto jsme první třetinu 

prohráli 0:1. Hned v úvodu dru-

hé třetiny se nám podařilo utkání 

vyrovnat a v polovině zápasu jsme 

vedli 2:1. Tímto výsledkem skončila 

druhá třetina. Ve třetí třetině jsme 

bohužel inkasovali a zápas v základ-

ní hrací době skončil nerozhodně 

2:2. Nastalo trestné střílení a naše 

barvy zvítězily v tomto duelu v po-

měru 3:2 na samostatné nájezdy. 

Naše mužstvo obsadilo na tomto 

turnaji první místo s celkovým 

počtem osmi bodů se skórem 16:7 

v náš prospěch.

K nejproduktivnějším hráčům na-

šeho mužstva patřili M. Procházka, 

L. Krčmařík, D. Veselák, J. Kopecký,  

L. Hrnčíř a J. Oplt.

Nejlepším hráčem našeho muž-

stva byl vyhodnocen Rudolf Lukáš.

Direktoriát turnaje vyhodnotil 

jako nejlepšího hráče celého turnaje 

našeho gólmana - Axdal Tony.

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

Turnaj v ledním hokeji

Podbořanský Zeman vytvořil rekord dráhy
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Na sklonku minulého roku se ve 
sportovní hale v Tyršově zahra-
dě v Bílině konal tradiční již 10. 
ročník turnaje ve futsalu O pohár 
ředitele ELE, pořádaný Tělový-
chovnou jednotou ELE. V nabité 
konkurenci se devět týmů pokouše-
lo o zisk nové trofeje. Pohár, který 
v minulém roce získal potřetí v řa-
dě tým fi rmy Stamd Arpáš zůstal 
v trvalém držení tohoto mužstva. 
Ostré souboje se odehrávaly od 
úvodního hvizdu rozhodčího, kte-
rým byl v celém průběhu turnaje 
i letos krajský sudí Jan Davignon. 
Nasazenými týmy byly loňští fi na-
listé - týmy Stavo Duda a již výše 
zmíněný Stamd. Mezi další favo-
rity patřily týmy Restaurace Pošta 
a obě družstva elektrárny. Černým 
koněm soutěže mělo být družstvo 
sestavené bílinským odchovancem 

Janem Novákem, jehož členy byli 
hráči „zvučných jmen“, aktivně 
hrající své soutěže v zahraničí. Boje 
ve skupinách nenechaly nikoho na 
pochybách, že pohár si chce odnést 
opravdu každý. Nasazení, vůle po 
vítězství a pěkné fotbalové momen-
ty  byly ozdobou většiny odehra-
ných utkání. Po ukončení bojů ve 
skupinách nastoupily k semifi nálo-
vým utkáním oba největší favorité, 
loňští fi nalisté a přes své soupeře si 
oba proklestily cestu do fi nále, které 
se tak stalo reprízou toho loňského. 

Letošní forma týmu fi rmy Stamd 
však byla velice dobrá a výsledek 
fi nálového boje tomu také odpoví-
dal. Toto utkání skončilo poměrem 
4:1 pro obhájce. V celém průběhu 
turnaje ztratil tým Stamdu pouze 
jedním nerozhodným výsledkem 
s týmem Pošty, který byl tvořen 
hráči bílinského A-týmu. Technic-
ké fi nesy Zdeňka Moravce však 
na dobře organizovanou obranu 
Stamdu nestačily. Tým německých 
„krajánků“ skončil celkově na 8. 
místě a pro všechny účastníky byl 
jejich výkon dozajista velkým zkla-
máním. Celkově se loňský jubilejní 
ročník vydařil. V předvánočním 
shonu byl turnaj pro všechny účast-
níky příjemným odreagováním. Po-
děkování patří Skupině ČEZ, která 
se již tradičně stala partnerem této 
akce. Petr Procházka

O pohár ředitele ELE ve futsalu

Souš - Bezbrankovou remízou 
vstoupila Bílina do zimního turnaje 
Apollo cup na umělé trávě v Souši. 
Pod refl ektory a v chumelenici  na-
stoupilo jedenáct hráčů bez možnosti 
střídání. Na hřišti byl i trenér Tichý.  
Onemocnění a pracovní povinnosti 
více hráčů na hřiště nepustily.  „Dva 
dny jsem dělal sestře podlahu, ne-
mohu udělat ani dřep,“ vysvětloval 
asistent trenéra Jaroslav Kovačka, 
proč stojí jen u střídačky.  V prvním 
poločase byla Bílina lepším muž-
stvem a vytvořila si tlak. Aktivní 
byl při střelbě Karfík, ale jeho střely 
vyrážel na rohy soupeřův brankař. 
Ve 29.min. vyrazil i střelu Moravce, 
který toho hodně naběhal a v 31.Ver-
bovského.  Parádní střelu z dálky pod 
břevno předvedl ve 33.min. Mergl, 
který hrál v prvním poločase výbor-
ně, ale brankař Domoušic předvedl 
stejně kvalitní zákrok. Branka byla 
na spadnutí v poslední minutě. Mo-
ravec přihrál úplně volnému Karfí-
kovi, ale ten netrefi l zblízka branku. 
Po přestávce se hra vyrovnala a mír-
ně navrch měl soupeř. Do vyložené 
šance se však nedostal. „Nebyl to 
špatný výkon a hlavně v prvním po-
ločase bylo vidět řadu pěkných akcí. 
Chyběla tomu jen nějaká branka,“ 
ocenil snahu bílinský fotbalový pre-
zident Petr Arpáš.  V neděli 20.ledna 
hraje Bílina ve 14,30 hodin s doros-
tem FK SIAD Most. 

Sestava: Zejdl – Bečvařík, Bůžek, 
Pavlíček, Mergl – Verbovský, Ti-
chý, Balín, Moravec, Vaník – Karfík                                                                                      
(ob)

Novoroční dopolední setkání střelců bílin-
ského klubu Městských technických služeb, 
je tradice stará jako klub sám. Škoda jen, že 
účast velice kolísá. Dvě desítky zúčastně-
ných si však i letos přišly na své a z jejich 
řad vyšel nový Král i Mistr střelců. Terče 
byly opět netradiční Novoroční. Trefi t na 

50 m německou druhoválečnou puškou Mauser 98k, desít-
ku ne větší než koruna, se podařilo jen Vlastovi Koulovi 
ml. a tak se jednoznačně tímto výstřelem pasoval na Krále 
střelců pro rok 2008. Replika soubojové perkusní pistole 
William Parker of London ráže 45 a terč ve vzdálenosti 
25 m byly tím rozhodujícím prvkem při střelbě o Mistra 
střelců. Nakonec se jím stal Milan Zábranský ml. Setkání 
se povedlo a bylo příjemným vstupem do nové střelecké 
sezóny.

  Všem střelcům a nejen jim přejeme hodně štěstí, zdraví 
a úspěchů v novém roce. Text a foto: Milan Zábranský

Z novoročního střílení vzešel opět nový Král a Mistr

Na krále střelců pro rok 2008 se paso-
val Vlasta Koula ml.

Mistrem střelců se pro rok 2008 stal
Milan Zábranský ml.

SK SIAD Bílina
- Sokol Domoušice 0:0

Dne 12. 1. 2008  naše mužstvo 
8.tř. sehrálo na ZS v Bílině mis-
trovské utkání s Kadaní .V první 
třetině naše barvy měly jedno-
značně více ze hry, což se pro-
jevilo vysokou výhrou 6:2 v náš 
prospěch. Kombinace útočných 
řad probíhala v souladu s taktic-
kými pokyny trenéra. Do útoče-
ní se velkou měrou zapojovali 
obránci a svými střelami od mod-
ré a z kruhů ohrožovali soupeřova 
gólmana.

Ve druhé třetině se naši střelci 
prosadili až v samotném závěru, 

kdy jsme postupně vstřelili góly 
při hře 4 na 4, následoval vstřele-
ný gól při našem oslabení a nece-
lé dvě minuty před koncem druhé 
třetiny  jsme vsítili po hrubé chy-
bě v obranné činnosti hostujícího 
mužstva. V této části hry jsme 
neproměnili několik vyložených 
gólových šancí, což se svým způ-
sobem odrazilo na hře ve třetí tře-
tině, která skončila nerozhodně.

Soupeř celkem vyslal na naší 
bránu 35 střel, ze kterých jsme ob-
drželi 5gólů z čehož byl jeden gól 
inkasovaný při početní výhodě 

hostujícího mužstva. Naše muž-
stvo vyslalo na soupeřovu branku 
67 střel a vstřelilo 11 gólů.

Sestava: Veselý J; Minařík M; 
Hrnčíř L; Rudolf L; Černý J; Ko-
pecký J; Jurčo V; Balín O; Oplt J;  
Odvárka M; Gólmani: Uhrík A;  
Axdal T; 

Branky: Hrnčíř 5; Kopecký 3;  
Jurčo2; Veselý;

Asistence: Jurčo 3 ; Hrnčíř ; Ru-
dolf; Odvárka; Černý; Minařík;

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

Žákovská hokejová liga 8. tříd
HC DRACI  Bílina : Kadaň 11:5  (6:2; 3:1; 2:2)


