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Spokojené vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví a mnoho šťastných dní

INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Jako první se otevřela Výstavní 
síň U kostela, která nově nabídla 
výstavu s názvem Hračky našich 
babiček. Nejvíce však zaujala 
klasická stavebnice Merkur, se 
kterou si návštěvníci mohli zahrát 
a cokoli postavit. „V den rozsvíce-
ní vánočního stromu jsme zazna-

Poslední listopadovou sobotu v podvečer si mohli občané vychutnat 
nadcházející vánoční období. KC Kaskáda připravila program ke 
slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí.

Rozsvícení vánočního stromu provázel anděl

V dopoledních hodinách 5. pro-
since probíhaly besídky pro nejmen-
ší v dětském klubu Klokánek. Tam 
byly celkem tři nadílky, kterých se 
zúčastnilo na 50 dětí a stejný počet 
rodičů. V odpoledních hodinách 
probíhaly besídky pro veřejnost od 
15 a 17 hodin. Tělocvična v DDM 
se proměnila na peklo a nebe, kde 
čertice se svojí čertovskou rodinou 
a novými kamarády zahráli krátkou 
pohádku. Mikuláš všem hodným 

Mikulášské besídky v DDM
Mikulášské besídky probíhaly 
již ve čtvrtek 4.prosince, kdy 
jsme navštívili bílinské mateřské 
školky. Čert, čertice, Mikuláš 
a andílek zavítali na návštěvu 
k dětem a rozdali jim připrave-
nou nadílku.

i těm zlobivým rozdal dárečky. Děti 
si z nich odnesly mnoho zážitků 
a samozřejmě i dobrot.

Besídky byly opravdu vydařené, 
a tak se všichni těšíme na příští rok.

Mikulášský marathón skončil 

a my děkujeme hodnému Mikulá-
šovi Milanu Chalupnému, čertovi 
Pavlu Beránkovi a všem, kteří se na 
pohádce podíleli. Mnohokrát děku-
jeme za všechny děti, které pobavili, 
ale i trošičku vystrašili. (ryj)

Upozornění: Bílinský zpravodaj č. 1 vyjde 8. ledna 2009

menali rekordní počet návštěvní-
ků. Na výstavu se během odpo-
ledne přišlo podívat cca 300 lidí. 
Výstava vzbudila pozitivní ohlas 
a jsme velice rádi, že se návštěv-
níkům líbila,“ uvedla kurátorka 
výstavy Petra Běhálková. Pokud 
přemýšlíte o vánočním dárku, 
přijďte se podívat na výstavu, ke 

koupi jsou tu různě velké staveb-
nice Merkur.

Ti kdo mají rádi pohádky jak 
děti tak dospělí, navštívili Měst-
ské divadlo. Divadelní společ-
nost Julie Jurištové přijela opět 
do Bíliny, tentokráte s pohádkou 
Čertův švagr. Klasické pohádky 

od Boženy Němcové plné humo-
ru a písniček jsou doménou této 
divadelní společnosti. Kdo přišel, 
určitě nelitoval. Čertovské naladě-
ní vystřídala nálada přímo anděl-
ská. Za zvuku podmanivé hudby 
se přes celé náměstí „proletěl“ 
třináctimetrový anděl. Prohlédl 
si vánoční strom a dal požehnání 
panu starostovi, aby se mu zdařilo 
první rozsvícení.

Jako každoročně nesměl chy-

bět živý Betlém, který tentokrá-
te ztvárnilo Bílinské divadelní 
minimum. Celým náměstím zněly 
vánoční koledy prostřednictvím 
Komořinky ze ZUŠ Bílina, Scholy 
Vivy Bilinensis a souboru Kvítek 
z Loun. V kostele sv. Petra a Pavla 
probíhala Česká mše vánoční, kte-
rou vedl Brixiho komorní soubor.

Velkolepý ohňostroj udělal teč-
ku za večerem nabitým předvá-
noční atmosférou. (lal)

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Bílinské divadelní minimum Foto: V. Weber

Foto: J. Egermaier
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Myslíte si, že je v Bílině dostačující sortiment na vánoční dárky?

Petr
ŠÍP,
25 let, dělník:
„Ano. Podle mého názo-
ru, je v Bílině dostatek 
prodejen, ve kterých se 
v těchto dnech dají poří-
dit i slušné vánoční dár-
ky. Stačí mít jen fantazii 

na vhodný dárek a také 
peníze.“ 

Roman
MUSIL,
37 let, sportovec:
„I když je v Bílině 
dostatek prodejen, jde 
většinou o vietnamské 
provozovny, ve kterých 
se vánoční dárky sehnat 
nedají. Když chcete kou-
pit něco pořádného pod 
vánoční stromek, musí-
te do hypermarketů do 
Mostu nebo do Teplic. 
Není tu například ani 
kvalitní železářství.“

Lukáš
KRIŠTAL,
19 let, stavař:
„Sortiment je tu nevyho-
vující. Nedá se tu sehnat 
nic pořádného. Kromě 
potravin musíte jezdit 
mimo město, například 
do Teplic nebo do Ústí, 
kde se dají sehnat nějaké 
vhodné dárky.“

Ivana
TURKOVÁ,
15 let, studentka:
„Ne. Naopak. Pokud 
chci koupit originální 
vánoční dárek, v Bíli-
ně ho bohužel určitě 
neseženu. Není tu ani 
takový výběr sortimen-
tu. Nakupovat jezdí-
me do větších hyper 
a supermarketů. Jsou 
tu jen samé vietnamské 
prodejny s oblečením 
nebo potraviny.“

Jiří
NAUŠ,
18 let, zámečník:
„Nedá se tu sehnat nic 
kloudného. Myslím si, 
že daleko větší výběr je 
v hypermarketech a pro-
to lidi jezdí za nákupy ji-
nam. Pokud ale jsou bez 
auta, tak mají smůlu.“

Jitka
DRVOTOVÁ,
78 let, důchodkyně: 
„Ano. Se sortimentem 
bílinských prodejen jsem 
spokojená. Jako senior-
ka toho moc už nekupuji 
a už vůbec ne v jiném 
městě. Musí mi stačit 
to, co nabízejí prodejci 
v Bílině, a nestě-
žuji si.“

Přijetím novely zákona č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovi-
tostí, ve znění pozdějších platných 
právních předpisů (dále jen záko-
na), se dle ustanovení § 6/odst. 
4 a dle § 11/ odst. 3 měnil koe-
fi cient, kterým se násobí základní 
sazba daně, a to v obcích do 1000 
obyvatel na 1,0. Změna se pro rok 
2008 týkala již některých obcí //
Lukov (Lukov, Štěpánov), Měru-
nice (Měrunice, Žichov), Ledvice 
//. Změna koefi cientu se pro rok 
2009 týká obcí,  přidružených 
k obci Hrobčice (Červený Újezd, 
Chouč, Kučlín, Mirošovice, Mrz-
lice, Mukov, Razice, Tvrdín, 
Radovesice, Dřínek, Hetov). Tyto 
obce změní svůj koefi cient na 1,0 
s výjimkou Hrobčic samotných, 
které již tento koefi cient mají. 

K této změně přibývá i změna 
cen zemědělské půdy dle vyhláš-
ky č. 412/2008 Sb. Změna ceny 
zemědělské půdy se pro r. 2009 
týká všech katastrálních území.

Správce daně z nemovitostí pro-
vede na základě výše citovaných 
změn přepočet daně z nemovi-
tostí. Nová daňová povinnost 
bude oznámena hromadným 

předpisným seznamem, nikoliv 
jednotlivými platebními výměry. 
Poplatník, kterého se přepočet 
daně z nemovitosti týká,  není 
v případě výše citovaných změn 
povinen,  dle § 13a, odst. 2 záko-
na, podat nové daňové přiznání.  
Novou částku daně z nemovitostí 
obdrží poplatník od správce daně 
i na poštovní poukázce. 

Doporučujeme počkat na poš-
tovní poukázky, které budou 
opět poplatníkům na adresu 
bydliště, nahlášenou správci 
daně, distribuovány, aby nebylo 
nutné vážit cestu k pokladně FÚ, 
do banky nebo na poštu opako-
vaně. Na poštovních poukázkách 
budou veškeré změny zhodnoce-
ny a správná daňová povinnost 
vyznačena. Dochází také k úpra-
vám textu na alonži poštovní pou-
kázky. Doporučujeme tato sděle-
ní před platbou pozorně přečíst. 
Finanční úřad doporučuje poplat-
níkům, kteří se rozhodnou uhradit 
daňovou povinnost před tímto ter-
mínem a před obdržením poštovní 
poukázky, aby si po jejím obdržení 
překontrolovali výši rozdílu nově 
přepočtené a již uhrazené daně. 

Veškeré změny bydliště a jiné 
registrační údaje je nutné správci 
daně bez prodlení nahlásit (§33 
zákona č.337/1992 Sb. o správě 
daní a poplatků, ve znění p.p.). 
Splněním této své povinnosti nej-
více pomůžete rychlé distribuci 
složenek na aktuální adresy.

Daň z nemovitostí, která nepře-
sahuje částku 5000 Kč, je splat-
ná nejpozději do 31.5. 2009. 
U poplatníků provozujících 
zemědělskou výrobu a chov ryb 
je daň splatná ve dvou stejných 
splátkách, a to do 31. srpna a do 
30. listopadu běžného zdaňovací-
ho období. U ostatních poplatníků 

daně ve dvou stejných splátkách, 
a to nejpozději do 31. května a do 
30. listopadu běžného zdaňovací-
ho období.

Veškeré nejasnosti, týkající se 
majetkových daní, může poplat-
ník projednat se správci majet-
kových daní, popřípadě pověří 
písemně jinou osobu k projednání 
daňových záležitostí na fi nančním 
úřadě. Pro jednání v zastoupení je 
nutné, kromě občanského průkazu 
k prokázání totožnosti, mít i výše 
citovanou písemnou plnou moc 
k jednání v daňové záležitosti.

Ing. Pavel Kadlec,
ředitel FÚ v Bílině

Informace Finančního úřadu v Bílině pro poplatníky 
daně z nemovitostí, změny pro rok 2009

Přinášíme vám nejdůležitější informace, které jsou významné pro 
správné zdanění vašich nemovitostí daní z nemovitostí v r. 2009. 
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Střípky
z Bíliny

Započala rekonstrukce 
čističky odpadních vod

Severočeská vodárenská společ-
nost zahájila rekonstrukci čistírny 
odpadních vod (ČOV) v Bíli-
ně. Celková rekonstrukce ČOV 
v Bílině se bude realizovat za cca 
80 mil. korun. 

„Rekonstrukce ČOV v Bílině je 
poslední zahajovanou stavbou 
našeho rozsáhlého projektu Dol-
ní Labe. Cílem projektu je zajistit 
čištění odpadních vod v Ústeckém 
kraji v souladu s novou přísnější 
legislativou. Nová technologie je 
navržena zcela v souladu s no-
vými trendy čištění splaškových 
vod. V souvislosti s výměnou 
strojní části bude využito k sana-
cím povrchů některých stavebních 
konstrukcí,“ uvedl Ing. Miroslav 
Harciník, generální ředitel Seve-

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR 158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

TELEFONNÍ
CENTRUM SLUŽEB

800 123 456

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu pově-
řit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic (dále jen „ONI“) prověře-
ním možnosti zřízení společného pro-
storu pro nájemníky domu na Míro-
vém náměstí č. p. 87/9 z nebytového 
prostoru – bývalá kosmetika. 

Schválila:
Poskytnutí fi nančního příspěvku SK 
SIAD Bílina, Komenského 41/6, 
Bílina, na pokrytí nákladů spojených 
s úhradou daně z převodu nemovi-
tosti, ve výši 13.199 Kč. Finanční 
příspěvek bude poskytnut po uzavření 
Směnné smlouvy na nemovitosti mezi 
Městem Bílinou a SK SIAD. 
Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická na pořá-
dání plavecké štafety dne 18.12.2008 
pro žáky bílinských základních škol, 
ve výši 7.500 Kč.
Přesun v rámci schváleného rozpoč-
tu ONI v celkové výši 266.000 Kč 
na akci prodloužení komunikace Na 
Větráku. 
Přesun v rámci schváleného rozpočtu 
ONI, ve výši 94.000 Kč, na akci vybu-
dování chodníku v Litoměřické ul.  
Přesun v rámci schváleného rozpoč-
tu ONI ve výši 48.000 Kč, na akci 
prodloužení chodníku v ul. Čapkova 
a Litoměřická. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a GARDIEN 
o. s. na seminář pro brankáře ledního 
hokeje – teorie hokejové brankářiny, 
ve výši 5.000 Kč. 
Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská z Pro-
gramu podpory společenských 
a zájmových organizací, ve výši 
53.000 Kč.
Navýšení rozpočtu odboru školství 
a kultury z poskytnuté reklamy od 
Severočeských dolů, a. s., o částku 
70.000 Kč na akce spojené s 90. výro-
čím vzniku ČSR, o částku 30.000 Kč 
na náklady spojené s Heimatkreisve-
rein a o částku 10.000 Kč na Belinen-
sis. 
Přijetí daru ve výši 8.500 Kč od Hei-
matkreisverein a navýšení rozpočtu 
odboru školství a kultury na náklady 
spojené s návštěvou Heimatkreisve-
rein. 
Navýšení rozpočtu ONI, ve výši 
141.000 Kč, na akci osvětlení škváro-
vého hřiště.
Žádost pana Pavla Chaloupky o sou-
hlas s podnájmem části nebytových 

prostor – prodejna mobilních telefo-
nů, Seifertova ul. č. 105, pro pana J.J. 
bytem v Teplicích, za účelem zřízení 
kanceláře Českomoravské stavební 
spořitelny. 
Termíny konání vítání občánků v roce 
2009:

  březen  24. září 22.
  červen 23. prosinec 15. 

Termíny pro konání svatebních obřa-
dů, včetně jmen oddávajících pro rok 
2009:

  leden  17. červenec  11., 25. 
  únor 14. srpen 8., 22.
  březen 14., 28.  září 5., 9., 19.
  duben 11., 25. říjen 10., 24.
  květen 16. listopad 14., 28. 
  červen 13., 27. prosinec 12. 

Zároveň schvaluje místo (obřadní síň 
městského úřadu) a čas konání svateb-
ních obřadů (od 9,00 do 13,00 hodin) 
na rok 2009.

Souhlasila:
Se vstupem na pozemek č. 350/18 
k. ú. Jenišův Újezd, Severočeským 
dolům, a. s., Doly Bílina, ul. 5. května 
213, Bílina za účelem provedení káce-
ní stromů a mýcení křovin v oblasti 
postupu lomu Bílina na akci „Uvol-
nění předpolí DB 2009 – likvidace 
zeleně“. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu městem Bílina pro akci 
„Autobusová doprava Domu dětí 
a mládeže“.
Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007  na akci „KC Kaskáda 
– výměna oken – III. etapa“ je nabídka 
fi rmy RI OKNA, a. s., Bzenec. 
Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci „Řešení 
zvýšené dostupnosti klíčových systé-
mů a aplikací pro informační systém 
města Bílina“ fi rmě DIGITRADE, s. 
r. o., Praha, jako jedinému uchazeči.  
Zadat veřejnou zakázku malého roz-
sahu dle směrnice č. 04/2007  na akci 
• „Zastávka autobusů u poliklini-
ky“ fi rmě Josef Žejdlík, Východní 
882, Bílina, a to jako specializovanou 
zakázku s tím, že povrch bude vybu-

dován ze žulové kostky. 
• „Přípojka NN pro nové fotbalové 
hřiště Bílina“ fi rmě ELEKROSRE-
VIS – Tejček, Bílina, a to jako specia-
lizovanou zakázku. 
Přidělit zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci „Zajištění 
prodeje, pronájmu či návrhu na využi-
tí areálu bývalého pivovaru v Bílině, 
Pivovarské náměstí čp. 1, Bílina“ 
jedinému uchazeči, a to společnosti 
BONUS TEPLICE real, spol. s r. o. 
Projednala a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit:
Navýšení rozpočtu fi nančního odbo-
ru na vložení základního kapitálu do 
spol. Rekreační a sportovní zařízení, s. 
r. o., ve výši 200.000 Kč. 
Příspěvek o. p. s. Bílinské lázně na 
činnost, ve výši 100.000 Kč. 
Přijetí fi nančních prostředků na věc-
né vybavení Jednotky sboru dobro-
volných hasičů města Bíliny, ve výši 
36.094 Kč. 
Záměr prodeje parcely č. 85/1 
o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, čp. 
38, ul. Komenského, Bílina a budov 
bez čp/če stojících na části parcely 
č. 85/1 o výměře cca 220 m2 k. ú. 
Bílina, za cenu obvyklou, která činí 
2.750.000 Kč, navýšenou o náklady 
spojené s prodejem nemovitostí.   
Záměr prodeje budovy čp. 462 (objekt 
občanské vybavenosti), Teplické 
Předměstí, s parcelou č. 1191 o výmě-
ře 559 m2 k. ú. Bílina, za cenu obvyk-
lou, která činí 1.800.000 Kč.  
Prodej objektu bez čp/če s parcelou č. 
1729/2 o výměře 43 m2 k. ú. Bílina, 
za cenu dle obálkové metody. 
Uzavření smlouvy mezi městem 
a Bílina a Dopravním podnikem 
Ústeckého kraje, a. s., o zajištění 
městské hromadné dopravy osob na 
rok 2009. 
Termíny konání veřejných zasedání 
Zastupitelstva města Bíliny v roce 
2009:

  únor  12. září  3.
  duben 23. říjen 22.
  červen  25. prosinec 10. 

Ing. Ladislav Kvěch
– tajem. MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ

Bílina nebo v sekretariátu starosty
města a dále i na webových

stránkách města (www.bilina.cz)

Rada města na své  23. schůzi konané dne 3. 12. 2008 mimo jiné:

Všem občanům města Bíliny bych chtěl popřát hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspě-
chů v novém roce 2009. Podle posledních informací nás čeká náročný rok. Osobně bych si přál, aby 
se nás ekonomická krize dotkla co nejméně. Máme sice signály, že některé podniky v okolí Bíliny se 
nevyhnou propouštění, ale kmenoví zaměstnanci by se o práci bát neměli. Velmi bych si přál dotáhnout 
v příštím roce naše investiční priority, jako jsou lázně, Interspár, Zelená hala, rekonstrukce Mírového 
náměstí nebo kruhové objezdy. Vánoce jsou svátky pohody a klidu, ať jsou takové i pro vás.

Vánoční slovo starosty

starosta
Josef Horáček UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany,
že ve středu 31. 12. 2008 

MěÚ v Bílině bude
mít úřední hodiny pouze

od 7.00 hod. do 10.00 hod. 
a v pátek 2. 1. 2009
bude zcela uzavřen
z důvodů čerpání 

dovolených. 

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina 
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ročeské vodárenské společnosti.
„Rekonstrukce čistírny odpad-

ních vod v Bílině byla již zapotře-
bí. Stavba započala 3. prosince 
a skončí v březnu 2010,“ dodal 
starosta Josef Horáček.

Ledová plocha
pro veřejnost

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

Adventní koncert
v Měrunicích

V kostele sv. Stanislava v Měru-
nicích se rozezněl první advent-
ní neděli koncert v podání žáků 
a učitelů Základní umělecké školy 
v Bílině. Zazněly vánoční písně 
a koledy.

Bezpečnost
na prvním místě

Město se stále potýká s bezpeč-
ností. Pachatelé, kteří v nestře-

18 prosince 2008

 20. prosinec Praha

Zájezdy 2008Zájezdy 2008
JAKÉ BUDOU ZÁJEZDY 

V ROCE 2009 

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

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

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

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

Bartl Karel, vedoucí odboru SaVV

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

Nová Ves nad Nisou: 7. 3. – 14. 3. 2009
Zájezd pro děti od 6 – 17 let a rodiny s dětmi

Pro lyžaře i začátečníky
Ubytování: Horská chata Maják, pokoje jsou 

vybaveny soc. zařízením, v chatě je k dispozici 
společenská místnost s televizorem.

V ceně zájezdu je zahrnuto ubytování, doprava,
strava 5 x denně, pitný režim, doprovodný program 

pro děti + výlet do aquaparku v Liberci.

„Nemyslím 
si, že by mělo 
dojít k výraz-
ným změnám. 
Musíme vzít 
v úvahu, jaké 
má kraj kom-
petence a co 

může svým rozhodnutím ovliv-
nit.  Vlaková i autobusová dopra-
va je z potřeb města uspokojivá, 
silnice I/13 je státní, nemocnice 
pod kraj nespadá, bezpečnostní 
situace je v řešení státních orgá-
nů, učňovské školství, na které 
bude kladen zvýšený důraz, ve 

městě nemáme.  Větší podpory 
by se mělo od kraje dostat sportu 
pro děti a mládež. Osobně budu 
podporovat rozvoj pobočky jedi-
né střední školy ve městě, zacho-
vání nemocnice, a pokud by 
byla možnost podpořit výstavbu 
domu seniorů v Bílině.“

Ústecký kraj po dlouhých jednáních ustanovil 
vedení kraje na další čtyři roky. Hejtmankou Ústec-
kého kraje se stala Jana Vaňhová (ČSSD).

Jak krajské volby ovlivní život v našem městě 
z Vašeho pohledu jako jediného zástupce v kraj-
ském zastupitelstvu z Bíliny?

Z E P TA L I  J S M E  S E . . .
Krajského zastupitele

Oldřicha Bubeníčka za KSČM

Jsme v polo-
vině voleb-
ního období, 
kde bych 
chtěl zhodno-
tit dosavad-
ní činnost. 
Chtěl bych 

začít asi zatím největším neú-
spěchem a to lázněmi. Stále 
se nám nedaří najít investo-
ra. Rýsovala se tu dobrá spo-
lupráce se společností Via 
Vitae, která bohužel nedostala 
potřebné finanční dotace, ale 
zatím ve svém úsilí pokračuje. 
Zájem projevil ruský inves-
tor, se kterým budeme jednat 
o podmínkách a hodnotit jeho 
případné návrhy. Lázně jsou 
takovým stěžejním bodem 
našeho volebního programu, 
který se nám bohužel nedaří 
ne vlastní vinou plnit. Stá-
le připravujeme rekonstrukci 
Mírového náměstí, ale zatím 
čekáme na vyhlášení vhodného 
dotačního titulu, který nebude 
omezen časově. Je tu předpo-

klad archeologických prací, 
takže ukončení rekonstrukce 
je nejasné. Věřím, že v příštím 
roce s rekonstrukcí náměstí 
začneme, stejně tak s opravou 
Zelené haly na víceúčelovou 
sportovní základnu.

Na druhou stranu se nám 
hodně akcí povedlo. Na spon-
zorských darech a dotač-
ních titulech se nám podařilo 
sehnat 100 mil. korun. Dobrou 
investicí bylo zateplení dvou 
základních škol a jedné ško-
ly mateřské, kde se provádí 
i výměna oken. V příštím roce 
se dokončí bezpečnostní lávka 
přes silnici 1/13, která je plně 
hrazená z dotace. Dokončuje 
se položení trávníku 3 genera-
ce, kde jsme byli pod velkým 
tlakem, že na škváře trénují 
děti. Každý rok modernizuje-
me vozový park technických 
služeb a opět nám Severočeské 
doly přidaly finance na nové 
vozidlo. Dokončilo se dětské 
hřiště v SuNNu, v sídlišti Za 
Chlumem a probíhá I. etapa 

revitalizace chlumského sídliš-
tě. Sídliště na Teplickém před-
městí má již I. etapu revitaliza-
ce za sebou. Opravilo se velké 
množství chodníků a z čeho 
mám asi největší radost je zří-
zení moderní jazykové učebny 
na ZŠ Aléská a učebna infor-
matiky na ZŠ Za Chlumem. 
Jsem rád, že stále funguje spo-
lupráce jak se Severočeskými 
doly, tak se společností ČEZ.

Úpravy se dočkalo okolí 
Hornické nemocnice, kde se 
zmodernizovala autobusová 
zastávka, upravila zeleň a par-
koviště. Součástí bylo i nové 
osvětlení, takže vjezd do města 
od Loun již vypadá o poznání 
lépe. Začalo se pracovat na 
Interspáru a počítáme, že již 
příští rok budou vybudová-
ny kruhové objezdy u Plusu 
a Břežánské ulice. Stejně tak 
se snažíme, aby v sídlišti Za 
Chlumem vznikl odpovídající 
potravinový řetězec, který tam 
výrazně chybí.

Jak byste zhodnotil polovinu Vašeho volebního období na radnici? 

Z E P TA L I  J S M E  S E . . .
Na otázku odpovídá starosta Bíliny 

Josef Horáček za HNHRM

JARNÍ PRÁZDNINY

Děti: 3000,- Kč
Dospělí: 3700,- Kč
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žené chvíli okrádají osamělé 
chodce, představují pro obyva-
tele značné nebezpečí. „Snaží-
me se eliminovat všechny nedo-
statky. Městská policie aktivně 
spolupracuje s Policií ČR, která 
navýšila počty příslušníků v uli-
cích. Stále uvažujeme o zřízení 
služeben v kritických lokalitách. 
Ačkoli se podařilo pachatele 
přepadení chytit, lidem to na 
klidu nepřidá. Strach mají pře-
devším starší lidé, kteří chodí 
na hřbitov, ale do zorného pole 
pachatelů patří také děti. Jsem 
rád, že Bílinu nikdo nezařazu-
je mezi města, kde jsou ghetta. 
Určitě také díky Městským tech-
nickým službám, které se úklidu 
města hodně věnují,“ uvedl sta-
rosta Josef Horáček.

Proti petardám připraví 
město vyhlášku

Známe to asi všichni, jdete po 
ulici a najednou se ozve ohlu-
šující rána. Lomcuje s vámi 
leknutí a následně zlost, když 
vidíte prchající a smějící se děti. 
Oběťmi petard nejsou jen lidé, 
ale také zvířata. Taková petarda 
šikovně hozená za vrata domu 
na psa je přece velká legrace. 

PROVOZ
PLAVECKÉ HALY

A SAUNY
Otevírací hodiny
v plavecké hale

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

 Každé úterý od 17. 
do 19.00 hodin bazén 

uzavřen až do odvolání

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

St 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)

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

Bezmála 100 tisíc korun z pro-
jektu Počítačový King bylo 
využito k vybavení počítačové 
učebny Nízkoprahového centra 
Na Předměstí, kde probíhaly kur-
zy pro děti a mládež, dospělé kli-
enty služby pracovní poradenství 
a dlouhodobě nezaměstnané mat-
ky dětí navštěvujících pravidelnou 
předškolní přípravu. Od září 2007 
do září 2008 prošlo kurzy zamě-
řenými na uživatelskou znalost 
PC, psaní všemi deseti, základní 
orientace na webových portálech 
zprostředkujících zaměstnání 117 
klientů, přičemž deset účastní-
ků kurzu, kteří dosáhli nejvyšší 

dosaženou úroveň znalostí, získa-
lo certifi kát. Za vysokou úroveň 
dovedností psaní všemi deseti 
prsty si klientka NC Na Předměstí 
Pavlína Verešová odnesla domů 
osobní počítač. 

Kurzy pro dospělé klienty byly 
zaměřeny především na rozvoj 
takových dovedností, které usnad-
ní účastníkům vstup na trh práce. 

Jedné klientce kurz otevřel obzory 
o tom, jaké možnosti přináší Inter-
net: „Viděla jsem zde možnosti 
internetu, o kterých jsem předtím 
vůbec nevěděla. Třeba to, že jde 
vložit životopis on-line na Úřad 
práce nebo přímo do databáze 
pracovních agentur. Myslela jsem 
si, že všude musím vždy osobně.“ 
Maminka dětských účastníků kur-
zu zase vidí přínos pro své děti: 
„Největší přínos vidím pro své 
děti, které se zde naučily pracovat 
s počítačem, např. ukládat soubo-
ry, vytvořit si vlastní složku, pra-
covat s fotkami, stahovat si oblí-
bené písničky. Myslím, že jim to 
hodně pomohlo ve škole i v životě. 
Vidím zlepšení své dcery v hodi-
nách počítačů i ve škole. Já sama 
jsem se naučila od svých dětí, jak 
pracovat s počítačem. Naučila 
jsem se, jak na to.“

Kurzy byly metodicky vede-
ny pracovníky bílinské pobočky 
spol. Člověk v tísni, o.p.s. 

Karolína Hrubá

Nadace Vodafone Česká 
republika podpořila jednoroč-
ní projekt společnosti Člověk 
v tísni, o.p.s., Počítačový King, 
z obávaného nepřítele víta-
ný pomocník, který měl za cíl 
rozšíření znalostí počítačových 
dovedností klientů Programů 
sociální integrace společnosti 
Člověk v tísni, o.p.s.

Ukázka z lekce počítačového kurzu „Počítačový King“ pro klienty NC 
Na Předměstí – klienti nízkoprahového klubu mladší 13 let. Samostat-
ná práce klientů na zadané téma, nácvik psaní všemi 10 prsty

V pátek 14. listopadu 2008 jsme se 
my, studenti čtvrtého ročníku Gymná-
zia Bílina, vydali před nadcházejícími 
maturitními zkouškami do našeho 
hlavního města sbírat vědomosti 

o nejstarších pražských divadlech. 
Večer pak na nás čekalo groteskní 
drama o lásce a nenávisti „Utrpe-
ní knížete Sternenhocha“ v divadle 
Komedie. Bylo až překvapující, jaký 
byl o divadelní umění zájem, jeli jsme 
téměř všichni.

Po příjezdu do Prahy jsme nejpr-
ve navštívili místa, kde stávala nebo 
dodnes stojí známá divadla, jako např. 
divadlo V Kotcích, Bouda, Stavovské 
či U Hybernů, vrcholem této exkur-
ze však byla prohlídka Národního 

divadla, která v nás zanechala takový 
dojem, že někteří se již domlouvali 
na jeho další návštěvě, tentokrát ale 
v roli diváků.

Celý výlet si vzala na starost pro-
fesorka českého jazyka D. Vacková, 
která se postarala i o odpolední pro-
hlídku historické části Prahy. Puber-
tální chichotání a legrácky zanedlou-
ho vystřídaly naše zvídavé otázky. 
Zajímali jsme se téměř o vše, paní 
profesorka musela dokonce použít 
i své znalosti němčiny. Po skončení 
prohlídky jsme dostali rozchod, který 
jsme většinou využili na občerstvení 
a návštěvu obchodních domů.

V sedm hodin jsme již všichni sedě-
li na komorní scéně divadla Komedie, 

kde jsme netrpělivě čekali, co nám již 
výše zmiňované představení nabídne. 
V hlavní roli knížete Sternenhocha 
se představil Martin Finger, ve ved-
lejších rolích diváci viděli Romana 
Zacha, Vandu Hybnerovou či Ivanu 
Uhlířovou. Po skončení představe-
ní se mezi námi rozpoutala vášnivá 
debata o tom, který z herců podal lep-
ší výkon a kdo jak co pochopil. Přece 
jen šlo o velmi náročnou psycholo-
gickou hru.

Z tohoto dne jsme si odnesli spoustu 
nových dojmů a poznatků, které jsme 
ovšem museli ukázat v písemném 
testu, který nás neminul při nejbližší 
hodině české literatury.

Ondřej Kuba, 4. B

Bílinští studenti v Komedii

Ukázka z lekce počítačového kurzu „počítačový King“ pro dlouhodo-
bě nezaměstnané matky využívající pravidelnou předškolní přípravu. 
Samostatné vyhledávání informací na internetu

POČÍTAČOVÝ KING, ANEB Z OBÁVANÉHO
NEPŘÍTELE VÍTANÝ POMOCNÍK
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Výjimku netvoří ani maminky 
s kočárky.

„Město již jednou vydalo 
vyhlášku na omezení zábavné 
pyrotechniky, aby se tato zába-
va provozovala poslední tři dny 
v roce. Ústavní soud ji zamítl. 
Snažíme se hovořit s prodej-
ci se zábavnou pyrotechnikou, 
jenže jsme následně okřiková-
ni, že omezujeme podnikání. 
Uvažujeme o vyhlášce, která 
bude podobná jako u automa-
tů. Vymezíme prostranství, kde 
se bude zábavná pyrotechnika 
moci používat a kde ne. Letošní 
rok už to nestihneme, ale v příš-
tím roce se ji pokusíme aplikovat 
do praxe. Jinak bych chtěl opět 
apelovat na rodiče, aby dávali 
pozor na své děti, jestli neku-
pují zábavní pyrotechniku. Tato 
zábava se dá tolerovat poslední 
den v roce, ale házet petardy po 
sídlištích, po psech nebo přímo 
po lidech je opravdu nepřípust-
né a zdraví ohrožující,“ varoval 
starosta Josef Horáček.

Pořiďte si
rodinnou slevu

Ústecký kraj je první lokalitou 
z Čech, kde byl zahájen projekt 
pro zájemce o slevy při náku-
pech nebo návštěvách kultur-
ních akcí. Nejde jen o nabídku 
slev, ale hlavně o zábavu, sou-
těže nebo společná setkání se 
sportovní nebo kulturní téma-
tikou.

Podmínkou pro získání rodin-
ného pasu je trvalé bydliště 
v Ústeckém kraji a alespoň jed-
no dítě v rodině mladší 18 let. 
Karta projektu je vystavována 
všem rodinám včetně náhrad-
ních nebo s jedním rodičem.

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

Střípky
z Bíliny

Finále se mělo uskutečnit již 
v červnu, ale z důvodu neúčas-
ti VIP hosta jsme byli nuceni 
přesunout ho do letošního roku. 
Někteří tak o prázdninách mohli 
pilovat zručnost, trénovat chuťo-
vé pohárky, no prostě veškeré 
dovednosti, které k vaření patří.

Soutěžilo se v prostření slav-
nostní tabule a zhotovení zele-
ninového či ovocného salá-
tu. Poměr mezi zeleninovými 
a ovocnými saláty byl vyvážený 
a fantazie dětí při prostírání sto-
lů byla nepřeberná. Porota tak 
měla co ochutnávat a některými 
prostřenými stoly se i inspirovat 
pro domácí prostírání. Hodnotila 
se též čistota provedení, kterou 
většina soutěžících dodržovala 
s naprostou samozřejmostí. 

Bílinské základní školy čarovaly s vitamínyBílinské základní školy čarovaly s vitamíny
V minulém školním roce se na 
některých základních školách 
v Bílině uskutečnila školní kola 
kulinářské soutěže. Měli jsme 
radost, že se do soutěže při-
hlásilo i gymnázium, ač výuku 
vaření vůbec nemá.

Profesionální ukázky fl ambo-
vání a míchání nápojů nám před-
váděla Soukromá střední škola 
obchodu a služeb z Ústí nad 
Labem. S touto školou máme již 
dlouholetou spolupráci a vždy se 
těšíme na další setkání. A co by 
to bylo za soutěž, do které by-
chom nezapojili i diváky! Skvělí 
a oblíbení moderátoři Mgr. Hej-
ný a Mgr. Kulina soutěže kladli 
divákům otázky s kulinářskou 
tématikou a bystrým z nich byl 

odměnou osvěžující míchaný 
drink či alkoholem ovoněná 
palačinka. Čas běžel jako splaše-
ný, a tak se všichni podivili, že se 
soutěž nachýlila k očekávanému 
vyhodnocení. A kdo zvítězil?

1. místo - Gymnázium, Bílina
2. místo - ZŠ praktická, Bílina

3. místo - ZŠ Aléská, Bílina

Všem soutěžícím blahopřeje-
me. Poděkování patří tvořivým 
ručičkám žáků naší školy, kte-
ré pod vedením paní učitelky 
Záhorcové vyrobily keramické 
kastrůlky, ale i sponzorům, bez 
nichž by nebyly odměny.

Město Bílina
TRIO ochranné pomůcky

Restaurant Corbetta

Drobnou vadou na kráse snad 
je, že se našich soutěží častě-
ji nezúčastňují zástupci vedení 
našeho města a Bílinského zpra-
vodaje.

Mgr. Eva Flenderová

Z pohádkového příběhu jsme 
vytvořili dokument Film o fi lmu 
a přihlásili jsme se do soutěže ama-
térského fi lmu AEROKRAŤAS 
2008, kde jsme se ani ve velké kon-
kurenci 51 snímků neztratili. Získa-
li jsme cenné zkušenosti a motivaci 
do další práce. V současné době 
začínáme pracovat na novém fi lmu 
Ztracený poklad. Touto cestou by-
chom chtěli poděkovat především 
paní profesorce Borkovcové a Jiří-
mu Faitovi, kteří nám byli při usku-

„Dramaťák“ nás baví
V loňském roce jsme natočili 
pohádkový příběh Láska hory 
přenáší. O prázdninách jsme 
nezaháleli a dali jsme na radu 
přátel.

tečňování celého projektu více než 
nápomocni. Zvláštní poděkování 
patří také městu Bílina za fi nanč-

ní příspěvek, bez kterého bychom 
nemohli náš sen realizovat.

 Studenti sexty
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INZERCE 065/BZ

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

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

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

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

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

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

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

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

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

INZERCE 066/BZ

Nově otevřená prodejna
„RYBÁŘSKÉ POTŘEBY“ 

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

O aerobic je stále větší zájem 
a máme velikou radost, že tak krás-
ný sport se u nás rok od roku rozvíjí. 
Každý školní rok otevíráme aero-
bic pro začátečníky, kam se mohou 
přihlásit všechny děti od 6 – 11 let 
a aerobic Cipísek, který je určen pro 
děti od 4 – 6 let. Poté děti mohou 
postoupit do přípravky a dále do 
soutěžních družstev.

Soutěže se celkem zúčastnilo 60 
dětí. Děti byly rozděleny dle věko-
vých kategorií a výkonnosti. Sou-

Bílina 2009 očima Václava Webera
Jubilejní pátý nástěnný kalendář města Bíliny

si můžete objednat telefonicky na tel. čísle: 604 609 646.

Foto: V. Weber

Podzimní Master aerobic v DDM
Dne 27. listopadu se v DDM odpoledne opět soutěžilo o medaile 
v aerobicu. V letošním školním roce je v DDM v kroužcích aerobicu 
přihlášeno celkem 93 dětí.

Aerobic začátečníci:
1. Vanessa Paulová
2. Nicole Křehlová
3. Aneta Latnerová

11 – 14 let: 1. Pavlína Ryjáčková, Bára Čiháková
2. Nikola Mandíková, Terka Adamcová, 3. Petra Elischerová

4 – 7 let:
1. Eliška Čiháková
2. Veronika Černá
3. Eliška Matejová

8 – 10 let:
1. Markéta Hudková
2. Míša Sedlmaierová
3. Jana Rosenkranzová

těžilo se v kategorii: 4 – 7 let, 8 – 10 
let, 11 – 14 let a aerobic začátečníci. 
Děti cvičily podle cvičitelky. Porota 
hodnotila provedení, výraz a cel-
kový dojem všech závodnic. Celou 
soutěž hodnotili: Nikola Samohýlo-
vá, Vojta Lasík, Petra Rosenkran-
zová a Věra Ryjáčková. Děti byly 
oceněny na prvních šesti místech 
medailemi a diplomem a ostatní 
odcházely se sladkou odměnou.

 (ryj)

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Čtvrtek 18. prosince od 19.00 hod.

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

Komediální variace na motivy Aloise 

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

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Sobota 10. ledna od 18.00 hod.

KONCERT KAPELY GROCK 
A JEJICH HOSTŮ

Dobrý pocity (Bílina), Th e Chruščov 

(Ústí nad Labem), Anestesia (Bílina)

Vstupné: 50,-Kč v předprodeji, 70,-

na místě

KINO HVĚZDA
• Čtvrtek 18. prosince od 19.00 hod.

MAX PAYNE
USA. Akční thriller.

Vstupné: 70,- Kč     Přístupno od 12 let

• Pátek 19. prosince od 19.00 hod.

• Sobota 20. prosince od 19.00 hod.

TROPICKÁ BOUŘE
USA. Komedie

Vstupné: 70,- Kč       Přístupno od 15 let

• Středa 7. ledna od 19.00 hod.

• Čtvrtek 8. ledna od 19.00 hod.

KRÁLOVA PŘÍZEŇ
VB/Historické romantické drama

Vstupné: 65,-Kč    Přístupno od 15 let

• Středa 14. ledna od 17.00 hod.

• Čtvrtek 15. ledna od 17.00 hod.

KOZÍ PŘÍBĚH:
POVĚSTI STARÉ PRAHY

ČR/Animovaná komedie. Vstupné: 70,-Kč

• Pátek 16. ledna od 19.00 hod.

• Sobota 17. ledna od 19.00 hod.

ANGLICKÉ JAHODY
ČR/Drama

Vstupné: 70,- Kč          Přístupno od 15 let

• Sobota 17. ledna od 15.00 hod.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

Pásmo kreslených pohádek pro děti

Vstupné: 20,- Kč

• Středa 21. ledna od 19.00 hod.

• Čtvrtek 22. ledna od 19.00 hod.

DĚTI NOCI
ČR/Drama

Vstupné: 70,- Kč      Přístupno od 15 let 

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Úterý 6. ledna od 19.00 hod.

VLASTNÍ PRAVIDLA
USA. Romantická komedie

Vstupné: 60,- Kč     Přístupno od 15 let

GALERIE POD VĚŽÍ
•  Do 22. února 2009 se koná výstava

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA
Obrazy s tématikou Bíliny a bílinského 

okolí severočeských výtvarníků Václava 

SUCHOPÁRKA a PhDr. Jiřího SOUČKA

Po – Pá: 7.00 – 17. 00 hod.

So 9.00 – 12.00 hod.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•  Do 22. 2. 2009 se koná výstava s názvem

HRAČKY NAŠICH BABIČEK
 Jana Růžičková a Jiří Mládek vystavují 

panenky, nádobíčko pro panenky a sta-

vebnice Merkur. Vstupné: 20,-Kč (Děti, 

studenti a senioři 10,-Kč)

Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

DOMÁCÍ PREMIÉRA
V NOVÉ SESTAVĚ

 V Kulturním domě Fontána 10. 

ledna 2009 od 18.00 hod.

Se skupinou GROCK zahrají 

DOBRÝ POCITY, ANESTESIA 

A THE CHRUŠČOV 

Vstupné: 50,- Kč v předprodeji, na 

místě 70,- Kč

KINO HVĚZDA
Středa 17. prosince a čtvrtek 18. 

prosince od 19.00 hodin 

MAX PAYNE

V New Yorku zuří drogová válka. 

Všechno se převrátí naruby, když na 

drogovou scénu vtrhne nový tajemný 

hráč zanechávající po sobě symbol V. 

Na tento případ NYPD nasazuje své-

ho nejmladšího, ale nejschopnějšího 

detektiva z oddělení narkotik, Maxe 

Payna. Jeho utajení se rozpadne a na 

to doplatí jeho manželka a dcera. 

Detektiv se vydává do ulic v nejhorší 

sněhové bouřce století a zanechává 

po sobě desítky mrtvol.

Hrají: Donal Logue, Jeff  Bridges, 

Mark Wahlberg, Mila Kunis

Pátek 19. prosince

a sobota 20. prosince od 19.00 hodin 

TROPICKÁ BOUŘE

Tugg Speedman (Ben Stiller) je 

klonem Bruce Willise, který chrlí 

kasovní trháky, ale ne a ne dosáhnout 

na Oscara. Kirk Lazarus (Robert 

Downey Jr.) by naopak mohl cenami 

dláždit chodník a s vírou ve vlastní 

schopnosti hledá stále nové a vět-

ší výzvy. Třetí hvězdou do party je 

pak komik Jeff  Portnoy (Jack Black), 

který má hodně společného se svým 

představitelem, jenž by rád prch-

nul od pověsti fekálního humoristy 

k charakternímu herectví. Zásadním 

krokem jejich kariéry měl být výše 

zmíněný válečný velkofi lm, jenže 

během natáčení se něco zadrhlo - 

náklady stoupají, atmosféra houstne 

a primadony ne a ne se vpravit do 

rolí vojáků v hlubinách vietnamské 

džungle. Na radu válečného poradce 

(Nick Nolte) vtáhne zoufalý režisér 

(Steve Coogan) své herce do skuteč-

ného pralesa, aby z nich stvořil chla-

py. Žádný z nich netuší, jak je tahle 

výprava zocelí. Během cesty totiž 

narazí na militantní domorodou 

bojůvku, která chce proti americ-

ké invazi bojovat zuby nehty. A tak 

zatímco domorodci pálí ostrými, 

nic netušící herci si myslí, že vše je 

součástí natáčení a plánu ďábelského 

režiséra na jejich „převýchovu“.

Hrají: Ben Stiller, Jack Black, Nick 

Nolte, Robert Downey Jr.

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

96 hodin
Kozí příběh:

Pověsti staré Prahy

Anglické jahody

Madagaskar II.

Za kulturou
i v novém roce 2009

Jak to s odchodem starého roku 

bývá, všichni se snažíme bilancovat 

to, co nám odcházející rok dal a vzal. 

Pro mě osobně tento rok přinesl 

možnost realizovat se v oboru, ve 

kterém pracuji již přes deset let a bez 

nadsázky mohu prohlásit, že má 

práce je pro mě i velkým koníčkem. 

Moc bych si přála, aby to, že všechny 

pořady v bílinském kulturním centru 

připravujeme s nadšením a zápalem, 

pocítili i diváci. 

V uplynulé polovině roku si diváci 

mohli vybrat z pestré nabídky pořa-

dů a doufám, že si tam každý našel 

to své. Pokud bych měla jednu akci 

vyzdvihnout, těžko se mi vybírá, 

protože každá akce je něčím trochu 

odlišná a když se stane, že se pořad 

setká i s diváckým ohlasem je to pro 

nás pořadatele radost dvojnásob-

ná. Ale přeci jen bych trochu chtěla 

vyzdvihnout soutěžní přehlídku fi l-

mů v digitálním kině Mezinárodní 

festival outdoorových fi lmů. Tento 

festival putoval po 24 městech naší 

republiky a Bílina se stala jeho spolu-

pořadatelem. Během tohoto festivalu 

měli diváci možnost zhlédnout na 30 

snímků o extrémních sportech. Při 

některých výkonech sportovců se 

divákům v hledišti až tajil dech. 

V příštím roce bychom rádi pokra-

čovali v akcích, které se setkaly 

s diváckým ohlasem. Již nyní je mož-

né si zakoupit divadelní předplatné, 

kde jsou uvedeny divadelní hry, které 

budou uvedeny do května roku 2009. 

Chystáme koncert Věry Špinarové 

a Spirituál kvintetu. Pro milovníky 

irského stepu připravujeme velkou 

show. Rádi bychom zpestřili nabídku 

koncertů v Letním amfi teátru a lépe 

tak využili krásného prostoru, který 

skýtá. 

Do nového roku bych si za nás 

pořadatele přála, aby diváci od nás 

odcházeli s pocitem příjemně strá-

veného času při akci, kterou jsme pro 

ně připravili a rádi se k nám vraceli. 

Všem divákům za pracovníky Kul-

turního centra Kaskáda přeji hodně 

silných kulturních zážitků v roce 

2009.

Ingrid Skopcová
Ředitelka KC Kaskáda

Taneční kurz pro dospělé
Bude zahájen od 14. ledna 2008 

v 19.00 hodin v KD Fontána Za 

Chlumem v Bílině. Cena: 1 700,- Kč 

/pár. Přihlásit do kurzů se můžete 

v Infocentru na Mírovém náměstí 

v Bílině tel: 417 810 985.

18. prosince 2008
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Před vánočními svátky praska-
jí obchody s hračkami ve švech 
a televizní reklamy se předhánějí 
o nejlepší shot. Jiří Mládek a Jana 
Růžičková jdou jakoby proti prou-
du a snaží se upoutat pozornost na 
hračky, které ještě nepatří do staré-
ho železa. 

Ve Výstavní síni nenajdete jen 
panenky, nádobíčko nebo pokojíč-
ky pro panenky, ale také stavebnici 
Merkur, ze které je možné si i ně-
co zajímavého postavit. Jiří Mlá-
dek se stavebnici Merkur věnuje 
dlouhá léta a oslovila ho natolik, 
že se stal v roce 2006 spoluzakla-
datelem muzea v Roudnici nad 
Labem. Spolupracuje s muzeem 

Krnap v Jilemnici, kde je instalo-
vána výstava „Fenomén Merkur“ 
na ploše 200 m². V současné době 
staví z jednotlivých dílů Merku-
ru model Ocelového města podle 
Julese Verna. „Stavebnice Merkur 
jsou úžasné dokumenty doby dět-
ských her a vynalézavosti jejich 
tvůrců. U Merkuru snad i zachra-
ňují maličko to české „rodinné stří-
bro“ technického umění generace 
„hračkářů“ první poloviny minulé-
ho století, které hrozí úplné zapo-
menutí,“ uvedl Jiří Mládek.

Na vernisáži připomněl, že děti 
by se při hraní měly hlavně bavit 
a mít ze hry radost.

„Po půdách, sklepích, garážích 

jsou stále ukryty zaprášené krabice 
v nejrůznějších stádiích rozkladu. 
V myslích hrstky pamětníků ještě 
přetrvávají vzpomínky na ta krásná 
léta. Snažím se tuto paměť zachrá-

nit, mapuji z věnovaných fragmen-
tů předlohových knížek a stavebnic, 
dobových reklam, ústních podání 
vznik a vývoj těchto hraček,“ dodal 
sběratel. Lada Laiblová

Hračky mají především přinášet radost
Ve Výstavní síni Pod věží probíhá v těchto dnech unikátní výstava 
hraček, se kterými si naše děti již nehrají. Tyto hračky jsou jiné, 
původní a dýchají atmosférou klidu a nekonzumní čistoty.

Jiří Mládek u modelu postaveného ze stavebnice Merkur
Foto: V. Weber

Zajímavou nabídku odstartoval jaz-
zový koncert slovenského tria Miloše 
Železňáka. Diváci vyslechli široký 
hudební záběr tria od rocku, přes blues 
až po jazz.

Milovníkům hereckého umění se 
představil Milan Lasica s Danielou 
Kolářovou v divadelní hře Půldruhé 
hodiny zpoždění v režii Patrika Hart-
la.

S historickými událostmi na pozadí 
vzniku Československa se zabývala 
výstava U kostela s názvem S Česko-
slovenskými legionáři po Transsi-
biřské magistrále. Výstava obsaho-
vala historické dokumenty, předměty 
a dobové fotografi e z této anabáze, pro 
naši vlast tak důležitou. Unikátem byla 
maketa vagonu podle tehdejších reálií.

Do městské knihovny zavítala spi-
sovatelka a signatářka Charty 77 Len-
ka Procházková. V Bílině představila 
svůj poslední román Slunce v úplňku. 
Kniha pojednává o událostech roku 
1968 očima Jana Palacha. Román je 
určen především dnešní mládeži, kde 
přibližuje osudové dny období, o kte-
rém se nesmělo mluvit.

Nejen pro děti vystavovala Jarmi-
la Haldová své dřevořezby českých 
panovníků v galerii Pod věží. Mezi její 
činnosti také patří výroba loutek nebo 
ilustrace dětských knih.

Kino Hvězda uvedla dlouho očeká-
vaný historický velkofi lm Bathory od 
slovenského režiséra Juraje Jakubiska. 
Film natočený podle předlohy Čach-

tická paní nabídl odlišný pohled na 
hlavní hrdinku. 

Do výročí vzniku republiky byly 
zahrnuté i další akce – návštěva 
německého vlasteneckého spolku Hei-
matkreisverein e.V. a Belinensis. 

Všechny akce pořádané v rámci 90. 
výročí vzniku republiky proběhly za 
významné fi nanční podpory Severo-
českých dolů a Belinensis za podpory 
Ústeckého kraje. (lal)

OHLÉDNUTÍ ZA DNY SLOVENSKO-ČESKÉ KULTURY
90. výročí vzniku Československa

V letošním roce uplynulo 90 let od vzniku samostatného Českoslo-
venska. KC Kaskáda a město Bílina věnovaly tomuto výročí větší 
pozornost než v letech minulých. 

Daniela Kolářová s Milanem Lasicou

Foto: V. Weber

ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Prokopa v Mukově
Po nedělním žehnání adventních věnců, při kterém 

zazněla varhanní hudba a zpěv v podání Markéty Staré, 
se mukovský kostel již připravuje na adventní koncert. 
Koledy a pastorely různých národů zde zahrají a zazpí-
vají členové souboru Lovosického Gymnázia IN FLA-
GRANTI. Adventní koncert se 14. členným hudebním 
tělesem v kostele sv. Prokopa v Mukově, který pořádá 
místní občanské sdružení proběhne 20. 12. 2008 od 
16 h. Na zahřátí bude připraveno svařené víno a leh-
ké občerstvení. Vstupné je dobrovolné a bude použi-
to výhradně na opravu střechy kostela. Přijďte s námi 
nasát pravou vánoční atmosféru a podpořit tak nezměr-
né úsilí o jeho záchranu. 

Sbor IN FLAGRANTI, sbormistr: Pavla Linková, 
kytara: Jarda Šefčík, basa: Jarda Týnek. Na varhany 
zahrají Jan Rameš a Markéta Stará.

Program: Byla cesta, Fum,fum, fum (Katalánsko), 
Pošli Pastiere (Slovensko), Andělé nad dědinou (Fran-
cie), Ej panenka, Z růže kvítek (Německo), Bim bam 
(USA) dále: Z Betléma se ozývá, Solis praevia, Agnus 
Dei (spiri.), Pastorela (E.Kypta), Lulloo Lullay (tradici-
onál).

Ozdobený Vánoční strom mukovskému občanské-
mu sdru-žení věnoval Hans Verner Wanie člen spolku 
rodáků HEIMATKREISVEREIN Bilin e.V. 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 18. prosince 2008

Vánoce se blíží a tak je tu opět 
čas pro výzdobu našich domovů, 
ale také veřejných prostor. Měst-
ská knihovna opět využila inicia-
tivy a dobrých nápadů své dlouho-
leté čtenářky pí. Lady Černé, která 
pravidelně již několik let v době 
Velikonoc a Vánoc vystavuje 
v prostorách knihovny své práce.

Také tentokrát je na co se dívat 
a nejen to. Výstava je prodejní, 
takže si můžete zakoupit drobný 
dárek s vánoční symbolikou, který 
určitě vaše blízké potěší. 

Výstava potrvá do konce pro-
since, tak si nenechte tuto pří-
ležitost ujít.

Zastavte se v předvánočním 
shonu, až půjdete kolem vel-
kého parkoviště u kulturního 
domu Fontána. Za okny knihov-
ny jsou vystaveny kresby dětí 
z listopadové besedy věnované 
českým ilustrátorům. Akce byla 
pořádána při příležitosti 85. 
výročí narození Heleny Zmat-

líkové. A jak se malí ilustrátoři 
snažili, můžete posoudit sami. 
Výstavy za okny této pobočky 
se zde objevují pravidelně a je 
to určitě dobrá příležitost udělat 
si při běžné procházce kulturní 
zážitek, tak zpomalte v chůzi 
a možná, že zde najdete i kres-
by svých dětí.

Vánoční blues patřilo ženským hlasům
Petra Börnerová 
se svým podmanivým 
hlasem mimo jiné
zazpívala skladby
ze svého čerstvě
pokřtěného CD

Vynikající Jana Koubková,
která se dnes již řadí mezi
středoevropské osobnosti

jazzu předvedla svou
profesionalitu a uchvátila

diváky

Petru Börnerovou
doprovázel skvělý
Ivo Železňák,
který v Bílině
koncertoval
při oslavách
významného výročí
Slovensko - České
kultury

Lady I & the Bluesbirds,
dnes již legendární

severočeská bluesová
kapela se zpěvačkou

Irenou Novotnou
odlehčili atmosféru

melodickým bluesem

Vánoční výzdoba knihovny a inspirace

Foto: V. Weber a T. Bobrovniczký
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Přesto mu hrozil v 90. letech 
zánik. Dnes má Dům dětí a mládeže 
12 stálých zaměstnanců, 41 exter-
ních vedoucích zájmových kroužků 
a celou řadu dalších dospěláků, kteří 
s námi jezdí na tábory a pomáhají 
nám při akcích. Pro děti i dospělé 
spravuje 93 různých zájmových 
kroužků.

„V roce 1990 jsme se přestěhovali 
z vily, což byl vlastně Dům pioný-
rů do bývalé školy v Havířské ulici 
a opravdu jsme nevěděli, co s námi 
bude dál. Přesto jsme byli rádi, že 
jsme získali tak velké prostory, které 

mohly pojmout více dětí. Město nás, 
ale podpořilo a hlavně tu zůstali lidé, 
kteří své práci rozuměli, a každý 
něco uměl,“ zavzpomínala na začát-
ky DDM v Havířské ulici ředitelka 
Krista Sýkorová.

V DDM se počet dětí většinou 
pohyboval kolem 400 až 500. V loň-
ském roce na Mikulášské besíd-
ce byla slavnostně uvítána tisící 
zájemkyně o kroužek. Dnes chodí 
na zájmové kroužky do Havířské 
neuvěřitelných 1200 nejen dětí ale 
i dospělých

„Může to samozřejmě být tím, že 
je více dětí, ale těch 500 dětí k nám 
chodilo, když byly otevřené v Bílině 
všechny základní školy. Nově je ote-
vřeno rodinné centrum Klokánek pro 
děti předškolního věku, které nabízí 
spoustu aktivit. Dětí do 6 let máme 
celkem 595, to je téměř polovina 
ze všech účastníků co k nám chodí 
a nabídka je opravdu různorodá. 
Jen na aerobic chodí 100, do kera-
mických kroužků 260 účastníků. 
Nabízíme kroužky automodelářů, 
angličtiny, baletu, Barbie, břišních 
tanců, bubnů, disko-tanců, elektro-
niky, fi gurkové školičky, fl étničky, 
fl orbalu, fotáčku, haf-klubu,HIP-
HOPU, hry na PC, informatiky, 
kaktusářů, kendó, klubu reportérů, 

korálkové dílny, leteckých modelá-
řů, pánů kluků, Pastelky, počítačů, 
programování s Baltíkem, rybářské 
akademie, rytmiky, sportovní gym-
nastiky, stolního tenisu, školy pro 
modelky, vaření,volejbalu,zážitkový
ch her,… “

V poslední době zaznamenává-
me na některých místech ČR spíše 
trend úpadku Domů dětí a mládeže. 
Podle Kristy Sýkorové za to mohou 
nepříznivé fi nanční podmínky, které 
v Bílině jsou stále dobré. „Některé 
domy mládeže si stěžují na úbytek 
dětí, naopak my se stále rozrůstáme. 
Stále dostáváme slušný příspěvek od 
města, který je sice již 3 roky stejný 
a vzhledem k růstu nákladů máme 
vlastně méně, ale stále nám to posta-
čuje na to, abychom si některé akce 
fi nancovali sami. Pokud bychom měli 
započítávat do ceny kroužků a akcí  
veškeré náklady na materiál, provoz 
nebo zaměstnance, tak by to samo-
zřejmě bylo o jiných cenách. Někte-
ré domy mládeže tím pádem musejí 
zdražit a to pak znamená odliv dětí. 
Nezapomínáme ani na dospělé, kteří 
navštěvují kroužek keramiky, pedigu, 
cvičení nebo počítače.“

Podle posledních odhadů má nej-
více dětí v Ústeckém kraji Dům dětí 
a mládeže v Ústí nad Labem, Děčín 
a Bílina. DDM se může pochlubit 
i vynikajícími výsledky v různých 
soutěžích. Důkazem toho jsou jas-
ná prvenství v aerobicu, čím dál tím 
více dává o sobě vědět počítačový 
kroužek Baltík. Pozornost kraje zís-
kal bílinský DDM pořádáním celo-
státní soutěže Paragraf v našem kraji 
a také v příštím roce se stane kraj-
ským koordinátorem nové soutěže 

Evropské srdce a Mistrovství ČR 
v deskových hrách 

DDM je i překonavatelem růz-
ných rekordů. Na svém kontě jich 
má pět. Tím posledním byl letošní 
nejdelší had z jednohubek.

Největší úspěch, ale vidí Krista 
Sýkorová ve vzájemné spolupráci 
jak mezi stálými pracovníky, exter-
ními, tak dobrovolníky z řad rodičů.

„Když jsem v Kroměříži přebí-
rala ocenění, které vždy přebírá 
jeden ředitel Domu dětí a mládeže 
z kraje, tak jsem si vlastně užila 
chvilku slávy. Ale nejsem v tom 
sama, ocenění patří všem, kteří 
se na chodu našeho „domečku“ 
podílí. Chtěla bych tímto podě-
kovat všem, kteří svojí ochotou 
a trpělivostí dennodenně přispívají 
k rozvoji, rozhledu a umění našich 
dětí. Všem, kteří pomáhají zacho-
vávat nejen tradice, ale i objevovat 
nové. Za celý kolektiv bílinského 
DDM bych chtěla popřát krásné 
vánoční svátky a opravdu šťastný 
nový rok.“

Dům dětí a mládeže obdržel ocenění
od ministra školství České republiky

Téměř 50 let působí Dům dětí a mládeže v Bílině. Zájmovými kroužky a tábory prošlo nespočet dětí. 
Snad díky dlouholetým pracovníkům, kteří se dětem soustavně věnují, je současný bílinský „domeček“ 
jeden z nejlepších v kraji.

INZERCE 058/BZ

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

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

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

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

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

Veronika Sýkorová byla také
na 3. místě ve skládání puzzle 
v kategorii dospělých

Michaela Štrálová se umístila
na 3.místě v republice v kategorii 
do 11 let ve skládání puzzle na čas 
a 4. ve strategické hře Blokus

Ředitelka K. Sýkorová v holčičím ráji

Ježíšek se sněhovou
královnou přijeli
na zahradu DDM
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MIKULÁŠE PŘIVEZLI BÍLINŠTÍ

Nejde jen o čistě sportovní 
událost, ale o příjemné setka-
ní kamarádů doplněné bohatým 
pohoštěním a několika „sranda-
soutěžemi“.  Do Mostu vyrazi-
la i početná skupina bílinských 
střelců, s cílem ukončit nadvládu 
domácích a konečně umístit svůj 
štítek na putovní pohár pro vítěz-
né družstvo. Třináctý ročník byl, 
v tomto smyslu, úspěšný. V jed-
notlivcích sice zvítězil domácí 
Radek Skříšovský nástřelem 184 
kruhů, ale na výborném pátém 
místě (zúčastnilo se 48 střelců) 
fi guroval nejlepší bílinský Vác-
lav Šimek nástřelem 178 kruhů. 
V družstvech bylo již vše v režii 
SSK 0715 MTs Bílina. Družstvo 

ve složení: V. Šimek, M. Zábran-
ský, M. Veselý a P. Hubáček pora-
zilo o celých třináct bodů domácí 
SSK 0311 Doly Ležáky Most. 
Třetí skončilo družstvo SSK 0088 
Žatec.   
    Střílelo se i na speciální miku-
lášský terč (kruhy tvořil terč 
používaný na vzduchovou pušku 
na 10 m), jednou ránou na vzdá-
lenost 25 m. I zde svedli velký boj 
bílinští střelci. Jako první „líznul“ 
černé kruhy Vlasta Koula, netrva-
lo dlouho a Martin Veselý poslal 
svou střelu ráže 38 Sp ještě blíže 
středu. Velkou radost mu pokazil 
jen klubový kolega Milan Zábran-
ský, který umístil svůj zásah těsně 
vedle něj a jak se později ukázalo 

i o chloupek blíže středu. 
    Závod se povedl, počasí přálo 
a s prázdným břichem rozhodně 
nikdo neodjížděl.

 Klidné svátky přejí střelci SSK 
0715 Mts Bílina. 

Milan Zábranský

Vždy kolem Mikuláše, koná se tradiční setkání střelců v Mostě 
Čepirohách, spojené s měřením sil v disciplíně Velkorážní pistole 
a revolver 5+20 ran na olympijský terč ve vzdálenosti 25 m.

POHL SE MŮŽE JEŠTĚ NA ÚROVEŇ 
VANIAKA DOPRACOVAT

Zleva: Hubáček, Šimek, Zábranský, Veselý

Foto: Hofi 

Bílina - Fantastický začátek, kata-
strofální střed a napravení reputace 
v závěru. Tak by se dal stručně charak-
terizovat fotbalový podzim SK SIAD 
Bílina v krajském přeboru. „Po začát-
ku soutěže jsem měl velkou radost. 
Nebudou problémy s přezimováním, 
jsem si říkal. Ale potom přišla krize, 
kterou tady snad nepamatuji. Osm 
zápasů a jediný bod nás posunulo až 
na boj o záchranu. Naštěstí šest bodů 
v záběru nás dostalo na 11. místo,“ 
stále nevěří podzimním výkyvům pre-
zident fotbalového klubu Petr Arpáš.  

V zimní přestávce by měl zůstat 
současný kádr pohromadě, na dvou 
až třech místech by mělo dojít k dopl-
nění. Pro jaro vidí Arpáš důležitý start 
do soutěže. Pokud by se podařil jako 
podzimní vstup, bude po starostech.  
„Z rodinných důvodů by chtěl končit 
Radek Stiller, ale bych moc rád, kdyby 
nám na jaře ještě pomohl. Počítáme, 
že v rámci dobrých vztahů přijdou 
dva až tři hráči z Mostu,“ dodal 
Arpáš.   Právě Stiller patřil na podzim 
k nejlepším hráčům a hlavně, když se 
mužstvu nedařilo, zdvíhal morálku 
ostatních.  Podzimní jedničkou byl 
brankař Klaus Pohl, který se i umístil 
v desítce nejlepších sportovců Bíliny, 
a oprávněně.  V řadě zápasů předváděl 
zákroky, za které by se nemusel stydět 

ani slávistický Vaniak. A vzhledem 
k tomu, že Martin Vaniak je o rok 
a půl starší, Pohl se může stále ještě 
zlepšovat… 

Pro jarní část soutěže dojde i k posí-
lení realizačního týmu. „Trenérem 
zůstává Josef Tichý, trenérskou trojku 
si udělal Jaroslav Kovačka a k nim 
ještě přijde Bedřich Hulínský, býva-
lý náš hráč.  Masérem zůstává Petr 
Zatloukal a roli hlasatele bude zase 
plnit Petr Procházka, který je i ofi ciál-
ním mluvčím klubu,“ vypočítal Arpáš.  
Počátkem roku také dojde k ofi ciální-
mu spojení fotbalového FKL a Fot-
balové školy a vznikne jeden výbor.  
Jednotný klub bude mít áčko v kraj-
ském přeboru, starší a mladší dorost 
v krajském přeboru, starší a mladší 
žáky v divizi a čtyři družstva příprav-
ky a celkem na 250 členů. 

A co přeje sobě a všem přátelům 
fotbalu do roku 2009 Petr Arpáš? 
„Dnes by mě stačilo takové páté místo 
v krajském přeboru a hrát pěkný fot-
bal. Ale vize je stále divize.  Všem přá-
telům kolem fotbalu bych do nového 
roku popřál hodně štěstí, zdraví a plný 
stadion diváků při zápasech. A chtěl 
bych poděkovat všem zastupitelům 
města za podporu, kterou tomuto lido-
vému sportu dávají.“

 Oldřich BUBENÍČEK

Bílina - Zázraky se ještě dějí, tak 
by se dala nazvat tato informace. Po 
letech snažení se dobrá věc podařila. 
Předvánoční pondělí 22. prosince 
se stane významným mezníkem 
pro budoucnost bílinského fotbalu, 
ofi ciálně se otevře tréninkové hřiš-
tě s umělým trávníkem. Slavnostní 
výkop provede v 15.30 hodin legen-
dární Antonín Panenka a potom změří 
své síly Internacionálové a Stará garda 
Bíliny. „V pondělí se splní dlouholetý 
sen všech, kteří se kolem bílinského 
fotbalu pohybují. A bude to hlavně pro 
naše fotbalové naděje, které museli 
jezdit trénovat i hrát na hřiště okol-
ních obcí. Chtěl bych poděkovat 
i všem zastupitelům, kteří se o umělou 
trávu zasloužili,“ uvedl pro Bílinský 
zpravodaj šéf fotbalového klubu Petr 
Arpáš. Také áčko již nebude v zimě 
odkázané na milost a nemilost klubů, 
které mají umělou trávu. Tedy zda si 

s Bílinou budou ochotny zahrát pří-
pravný zápas. 

Během slavnostního otevření do-
jde k podpisu smlouvy o spolupráci 
mezi SK SIAD Bílina a Fotbalovou 
akademií Josefa Masopusta pro mla-
dé fotbalisty. Akademie vznikla letos 
v Mostě. Jedná se o velký projekt 
výchovy mladých fotbalistů od pří-
pravky až po vstup do profesionální-
ho fotbalu, včetně potřebného vzdělá-
ní, na které se klade stejná důležitost 
jako na fotbalové umění. Jméno 
jednoho z nejslavnějších našich fotba-
listů dodává akademii zvuk i v Evro-
pě. Slavnostního otevření umělého 
trávníku se zúčastní i první muž 
mosteckého fotbalu Petr Kabíček, 
který u zrodu akademie stál. Vedení 
fotbalového klubu Bílina vyzývá náv-
štěvníky slavnostního otevření, aby 
využili k parkování záchytné parko-
viště u prodejny Lidl. (ob)

Umělá tráva se stává skutečností

Foto: S. Brožíková


