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Kulturista M. Kasal třetí na MS 2006  v Ostravě.

J. Hrdina předává cenu naději českého hokeje Martinu Kučerovi.

ProfiPůjčka
• 10 000 - 160 000 Kč
• bez ručitele
• rychle a na cokoli

 
Půjčky pro zaměstnance,
důchodce i podnikatele.

Více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Dolů Bílina, 11. patro

www.profireal.cz

INZERCE 441/TP

V Bílině dekorovali sportovce
Na závěr roku se sešli bílin-

ští sportovci v kulturním domě 

Fontána, aby ti nejlepší pře-

vzali z rukou nejpovolanějších 

ocenění za sportovní výkony. 

Hostem pořadu byla fotbalo-

vá legenda Antonín Panenka, 

hokejista a držitel Stanleyova 

poháru Jiří Hrdina, kulturis-

ta Martin Kasal, zpěvák Mar-

tin Maxa a další. Pořadem pro-

vázel  Honza Beneš z rádia Bla-

ník.

„Byla to má moderátor-

ská premiéra, tak doufám, že 
nedopadla nejhůře. Moderovat 
mě baví, jen jsem měl původ-
ně v plánu udělat z toho tro-
chu show. Například se navléct 
do sportovní výstroje té katego-
rie, ze které nominovaný spor-
tovec pocházel. A protože v jed-
né nominaci byly sporty třeba 
tři, těšil jsem se na to, jak při-
jdu v hokejové přilbě, fotbalo-
vých trenýrkách a s podběrá-
kem v ruce... Bohužel to nevy-
šlo, organizátor měl strach, že 

by se lidé urazili...,“ uvedl Hon-

za Beneš. 

Jak dále podotkl, popr-

vé v životě viděl na vlast-

ní oči namazaného kulturistu 

v akci (namazaného barvivem) 

a potkat ho v noci, vyběhl by 

strachy na Bořeň za 30 vteřin.

„Myslím si, že Den sportovců 
byl důstojným a zároveň zábav-
ným poděkováním města těm, 
kteří reprezentují Bílinu dale-
ko lépe a efektivněji, než mnozí 

oficiální činitelé. Bílinští spor-
tovci a lidé, kteří se věnují mlá-
deži jsou bílinským „rodinným 
stříbrem“ a město by je mělo 
náležitě hýčkat,“ dodal  Beneš.

Slavnostního předávání se za 

město zúčastnil starosta Bíliny 

Josef Horáček a místostarosta 

Roman Šebek.

„Chtěl bych poděkovat panu 
Benešovi za atmosféru, kte-
rou dokázal vytvořit a musím 
uznat, že se projevil  jako dobrý 
moderátor. Účinkující byli též 
výborní a dle mého názoru se 
celý pořad povedl,“ doplnil na 

závěr starosta.                         (lal) Krásné           
prožití 

vánočních          
svátků 

a pevné                
zdraví nejen               
v novém roce             

přeje 

STAROSTA
JOSEF

HORÁČEK
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Je správné, když se rodiny zadlužují kvůli vánočním svátkům?

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Eva Tomanová,
24 let,  mateřská:

„Není to dobré. Pod-

le mého je tako-

vé zadlužování hlou-

post. Pokud lidé nema-

jí dost peněz na dár-

ky, tak mají kupovat 

jen maličkosti. Je zcela 

zbytečné se kvůli tomu 

stresovat.“

Gerhard Šlégr,
65 let, důchodce: 

„Je to velká hloupost. 

Nechápu, jak se lidi 

mohou kvůli poříze-

ní drahých vánočních 

dárků zadlužit. Osobně 

bych žádné Vánoce ani 

nedělal, pokud bych na 

ně neměl, než abych si 

šel půjčit.“

Alexander Karoly, 
48 let, tesař: 

„Nikdy bych se neza-

dlužil kvůli náku-

pům dárků na Váno-

ce. Chápu ale lidi, kteří 

mají hluboko do kapes 

a na Vánoce jim prostě 

nezbývají žádné pení-

ze. Pak si musejí někde 

vypůjčit.“

Jana Tothová, 
16 let, studentka: 

„Myslím si, že pokud 

lidé nemají peníze 

a chtějí si udělat pěkné 

Vánoce, tak si muse-

jí někde půjčit. Přece 

nebudou mít chudého 

Ježíška? Já bych si klid-

ně půjčila.“

Ž. Zdvíhalová, 
33 let, podnikatelka

„Osobně bych se kvůli 

Vánocům nikdy neza-

dlužila a to i kdybych 

je musela oželet, na 

druhou stranu mám 

pochopení pro lidi, 

kteří jsou ve fi nanční 

tísni a chtějí si udělat 

pěkné Vánoce.“

Jana Kubíková,
25 let,  mateřská: 

„Myslím si, že lidé by si 

peníze na Vánoce měli 

šetřit po celý rok, aby si 

mohli koupit to na co 

mají dostatek peněz. 

Je zbytečné si půjčo-

vat a zadlužovat se jen 

kvůli jedinému dni 

v roce.“ 

Termíny poskytování příspěvků sportovním 

a společenským organizacím v roce 2007
Podmínky a žádosti o příspěvek jsou 

uvedené na www.bilina.cz v části Sport 

a kultura, popř. vám je sdělí pracovnice 

odboru školství a kultury Městského úřa-

du Bílina, pí Hyrmanová (tel. 417 810 933). 

Žádosti se odevzdávají vč. povinných pří-

loh na odbor školství a kultury, popř. na 

podatelnu Městského úřadu Bílina dle sta-

novených termínů.

Sportovní organizace
• Příspěvky za reprezentaci měs-

ta  v roce 2007. Žádosti je nutné ode-

vzdat do 12. 1. 2007 (formulář „Žádost 

o fi nanční příspěvek sportov-

ní organizace za reprezentaci města“)

• Příspěvky na činnost organizace v roce 

2007 (tzn. podle počtu členů) je nutné 

odevzdat do 12. 2. 2007 (formulář „Žádost 

o fi nanční příspěvek sportovní organizace 

na činnost“)

Společenské (nesportovní) organizace
• Žádosti o příspěvek na rok 2007 se 

odevzdávají do 31. 12. 2006. (Formulář 

„Žádost o fi nanční příspěvek z Programu 

podpory kultury“)            Veronika Spurná,
vedoucí odboru školství  a kultury

Zadlužování Půjčit si nebo ne?
domácností 

Lidé v České republice si stále více zvykají žít 

na dluh. Vánoce již tradičně patří mezi obdo-

bí, kdy zájem o nákupy na splátky roste a s ním 

i půjčky obecně. Všeobecně se většímu zájmu 

o půjčky těší soukromé fi rmy než bankovní 

sektor. 

Podle teplického deníku dluhy českých 

domácností překročily 484 miliardy korun.

Zvýšený zájem o půjčky potvrdila manažerka 

fi rmy Provident Ing. Zekia Dennehy.

„Naše společnost, jako každý rok zazna-

menává zvýšený zájem o poskytování půj-

ček. O tom, že naši klienti oceňují výhody naší 

půjčky a vysokou úroveň našich služeb svěd-

čí i fakt, že řada z nich se k nám v předvánoč-

ním období pravidelně vrací. Průměrná půjčka 

činí 12.000 Kč, ale protože je poskytována jako 

bezúčelová, nesledujeme za jakým účelem lidé 

fi nanční prostředky využívají. Podobně jako ve 

všech ostatních oblastech služeb je i ve fi nanč-

ním sektoru konec roku obdobím nejzajíma-

vějším a tím i zároveň nejnáročnějším,“ uvedla 

manažerka.                                                              (lal)

Ano, ale ... Půjčit si peníze je dnes náramě jednouché. Je to dobře i špatně. 

Půjčování peněz (ať ve formě hypotéky, úveru atd.) je pro každého, kdo chce 

fi nancovat své investiční nápady báječný produkt. Půjčené peníze jsou levné, 

neboť suma půjčená dnes má pro nás větší hodnotu než stejná suma splace-

ná v budoucnosti (zaplatit pět tisíc dnes a pět tisíc za deset let není díky infl a-

ci, produktivitě práce a reálné mzdě to samé), obvzláště když si půjčím za pět 

procent a vlastní peníze mohu stejný den vložit do podílových fondů, které 

vynášejí procent deset. Základní logika: půjčme si na realizaci investic, kte-

ré mají do budoucna větší návratnost než úroky a poplatky za půjčený obnos. 

Financování vlastního bydlení je výjimkou, nejde totiž o investici, ale spíše 

o závazek, avšak existenčního rázu, takže v jisté formě nutnost. Doposud dob-

ré.

Zauvažujte, zda-li televize pro tatínka nebo mobilní telefon pro babičku, na 

které jste si tyto Vánoce půjčili spadají do kategorie investic!!! Jakou hodnotu 

budou mít za rok, když vy budete stále splácet? Lidé jsou ochotni se do rozum-

né míry zadlužit, když mají důvěru ve svůj budoucí příjem např.: povýšení v prá-

ci, růst ekonomiky a produktivity práce atd. Těmto závazkům je však lépe se 

vyhnout v době předvánoční, kdy lidé spíše než pod vlivem prosperujících zítř-

ků jednají pod nátlakem reklamy, davové histerie a vlastního svědomí. Pak se 

se slávou dozvíme, jak jsme utratili oproti minulému roku pětistovku za dár-

ky navíc a jak dobře se nám vlastně žije. Pravdou je, že hodně lidí prostě půj-

čené peníze nesplatí, následkem čehož banky a jiní poskytovatelé zvýší úroky 

a poplatky, aby se zahojily. Ti zodpovědní nebudou schopni realizovat některé 

své investice, ale hlupáci, ti přístí rok jen nesplatí o něco víc...

J. Hamr, student ekonomie



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 321. PROSINCE 2006

Střípky 
z Bíliny

M ě s t o 
nechalo zpra-
covat stra-
tegický plán 
rozvoje měs-
ta. Jakým 
z p ů s o b e m 
ho využijete 

v následujícím 4- letém voleb-
ním období?

„Na posledním jednání 
zastupitelstva se odložil plán 
investic pro příští rok, který by 
se měl schválit v únoru 2007. 
Při zasedání zastupitelstva také 
zazněl požadavek, že by se měl 

Otázka pro starostu
připravit investiční náhled na 
4-leté volební období, který by 
měl vycházet právě ze strategic-
kého plánu rozvoje města. Ze 
strategického plánu se vyberou 
priority, které budou finančně 
únosné, budou vypsané kon-
krétní dotační tituly a jaký 
finanční podíl bude mít město.

Mezi priority patří například 
domy s pečovatelskou službou, 
které budou rozděleny na III. 
etapy, mateřská škola v ulici M. 
Švabinského, trávník 3. genera-
ce, ale také dětská hřiště, kte-
rá v Bílině výrazně chybí jak 
na sídlištích, tak ve středu měs-

ta. V rámci revitalizace panelo-
vých sídlišť se počítá i s výstav-
bou dětských hřišť na Teplic-
kém předměstí a v sídlišti Za 
Chlumem.

Nejprve by se měly připra-
vit projektové dokumentace, 
abychom mohli hned jak bude 
vyhlášen příslušný dotační 
titul, zažádat o dotaci na reali-
zaci daného projektu.

3. ledna se bude konat první 
jednání „u kulatého stolu“, kde 
se doladí plán investic na rok 
2007 a připraví rozvojový plán 
na další  čtyři roky.“

■ Oznámení
Dne 31.12. 2006 a 1.1. 2007 

nebudou MTSB vyvážet odpad 

z důvodu uzavření veřejné 

skládky Celio. Svoz odpadu je 

zajištěn na 2.1.2007.

■ Nezapomeňte na poplatek 
za komunální odpad

Konečný termín splatnosti 

poplatku za komunální odpad 

v II. pololetí 2006 je 30. 12. 

2006.

Poplatek můžete uhradit 

hotově v pokladně Městského 

úřadu v Bílině, přízemí (vpra-

vo) – nová pokladna, č. 101 

v těchto hodinách:

Pondělí    7 – 11.30   a   12.00 – 17.00

Úterý       7 – 11.30   a   12.00 – 14.00

Středa      7 – 11.30   a   12.00 – 17.00

Čtvrtek    7 – 11.30   a   12.00 – 14.00

Pátek       7 – 13.00

V pátek 29.12.2006 pokladní 

hodiny pouze do 11.00 hod.

Poplatek lze uhradit i složen-

kou nebo bezhotovostním 

převodem na účet města 19-

1060440379/0800, variabilní 

symbol: 1337, konstantní sym-

bol: 0558, specifi cký symbol: 

rodné číslo plátce.  

■ Upozornění:
• Včas nezaplacený  poplatek 

bude zvýšen o 50 %, tj. penále. 

• Poplatku podléhá každá 

fyzická osoba s trvalým poby-

tem v Bílině.

■ Upozornění pro občany!
Místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních 

odpadů na rok 2007 je stano-

ven ve výši 470,- Kč na osobu 

a rok. Splatnost poplatku je ve 

dvou termínech a to: k 30. 6. 

2007 za I. pololetí k 30. 12. 2007 

za II. pololetí.

■ Komunitní plánování
Metoda komunitního plá-

nování umožňuje obcím efek-

tivnější plánování sociálních 

služeb, aby odpovídaly míst-

ním potřebám jednotlivých 

sociálních skupin. Cílem této 

metody je zvyšování dostup-

nosti a hlavně kvality sociál-

ních služeb.

„Jednotlivé skupiny, kterých 
je šest se budou scházet jednou 

RADA  MĚSTA  BÍLINY NA SVÉ 26. SCHŮZI 

KONANÉ DNE 13. 12. 2006 MIMO JINÉ
uložila:

■ Vedoucímu odboru nemo-

vitostí a investic předkládat 

čtvrtletně RM přehled energe-

tických nákladů v pavilonech 

č. 1 a 5 na bývalé ZŠ na Teplic-

kém Předměstí.   

schválilo:
■ Uzavření smlouvy o bez-

platné výpůjčce nebytových 

prostor mezi městem a Člo-

věkem v tísni, společností při 

České televizi, na místnost č. 

54 o výměře 56,11 m2 v II. NP, 

pavilonu č. 5, bývalé ZŠ Tep-

lické Předměstí, s účinností od 

1.1.2007, do 30.11.2007, za úče-

lem využití jako nízkoprahové  

centrum pro děti a mládež.

■ Uzavření smlouvy o bez-

platné výpůjčce nebytových 

prostor mezi městem a  Obcí 

baráčníků  na místnost č. 9 

o výměře  56,11 m2  v I. patře 

pavilonu č. 1, bývalé ZŠ Tep-

lické Předměstí, s účinností 

od 1.1.2007, na dobu neurči-

tou, s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, za účelem využití jako 

společenská místnost.

■ Záměr sloučení Klubu 

důchodců I, Klubu důchodců 

II, Svazu zdravotně postižených 

Bílina, a Centra pro zdravot-

ně postižené Ústeckého kraje 

– detašované pracoviště Tepli-

ce, do nově rekonstruovaných 

a rozšířených prostor Klubu 

důchodců I., Aléská, Bílina. 

■ Čerpání investičního fon-

du ZŠ Bílina, Za Chlumem 

v celkové výši 140 728,- Kč na 

zakoupení interaktivního sys-

tému a na částečnou úhradu 

keramické pece. 

■ Termíny konání schůzí 
RM v roce 2007:

leden 10.,  24.

únor 7., 21.

březen 7.  21.

duben 4., 18.

květen 2., 16., 30.

červen 13., 27.

červenec 25.

srpen 22.

září 5., 19.

říjen 10., 24.

listopad 7., 21.

prosinec 5., 19.

■ Organizačního řádu Měst-

ského úřadu, včetně přílohy č. 

1 – organizační schéma Měst-

ského úřadu Bílina a přílohy č. 

2 – organizační schéma města, 

s účinností od 1. 1. 2007.

■ Termíny a místo koná-

ní svatebních obřadů (obřad-

ní síň městského úřadu), a ter-

míny konání vítání občánků 

v roce 2007.  

■ Poskytnutí studie prove-

ditelnosti a podnikatelského 

záměru na rekonstrukci Lázní 

Kyselka společnosti VCES, a.s. 

Praha, na dobu do 31. 3. 2007, 

a to za účelem jejího doplnění 

a předložení potencionálním 

investorům a partnerům. Veš-

kerá doplnění podléhají před-

chozímu souhlasu města Bíli-

ny. 

rozhodla:
■ Nejvhodnější nabídkou 

zakázky malého rozsahu dle 

interních pravidel města, na 

akci „Ostraha areálu Lázně 

Kyselka“, vypsanou dne 24. 11. 

2006, je nabídka fi rmy Imrich 

Záhorčík - hlídací agentura 

DAGO Mar. Radčice. 

projednala:
■ Záměr rekonstrukce 

objektu č.p. 668 v ul. M. Šva-

binského na mateřskou ško-

lu, dle upravené varianty B, při 

vynaložení souhrnných nákla-

dů ve výši 11 mil. Kč a dopo-

ručuje zastupitelstvu města 

zařadit rekonstrukci do plánu 

investic na rok 2007. 

projednala a doporučuje ZM 
ke schválení:

Vstup města Bílina do obec-

ně prospěšné společnosti MAS 

- SERVISO o.p.s. , s tím, že 

účast v této společnosti nebu-

de pro město představovat 

žádné fi nanční náklady. 

vzalo na vědomí:
■ Děkovný dopis Policie ČR 

v Bílině, strážníkům Městské 

policie v Bílině, za dobrou spo-

lupráci při odhalování trestné 

činnosti, převážně majetkové-

ho charakteru. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední des-
ce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města  a dále 
i na webových stránkách města  
(www.bilina.cz)
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Střípky 
z Bíliny

nebo dvakrát v měsíci v zaseda-
cí místnosti MěÚ v Bílině. V plá-
nu je sociodemografická anylý-
za, dotazník pro poskytovate-
le sociálních služeb, dotazník 
pro uživatele, celoplošná anke-
ta a nakonec analýza metodou 
focusových skupin, to zname-
ná najít pro každou skupinu 12 
respondentů, kteří budou odpo-
vídat na dotazy sociologa,“ sdě-

lila Lucie Ječmenová manažer-

ka komunitního plánování 

v Bílině.                                    (lal)

■ Úprava hřiště na Teplickém 
předměstí

Město ve spolupráci s Měst-

skou policií připravilo návrh 

na doplnění stávajícího spor-

tovního hřiště na Teplickém 

předměstí.

„Na stávajícím hřišti by měla 
vzniknout ještě jedna plocha 
z hlazeného betonu, která by 
mohla sloužit např. na fotbal.
Přikoupili bychom dva koše na 
basket a v návrhu jsou také ale-
spoň tři menší atrakce pro ska-
teboardisty. Rozpočet vyšel na 
1 200 000,- Kč bez DPH, kde nej-
větší finanční zátěž bude tvořit  
fotbalová plocha 32 x 15 m,“ 
vysvětlil vedoucí investičního 

odboru Ing. Jaroslav Bureš.

V návrhu se také počí-

tá s oplocením celého are-

álu a rozšířením veřejného 

osvětlení přímo u sportoviš-

tě. Žádost o dotační titul by se 

měla podat nejpozději do 10. 

ledna 2007 v rámci prevence 

kriminality.                              (lal)

■  Bytová situace v Bílině
Město dostalo bezúplatným 

převodem do svého majetku 

dva domy v sídlišti Za Chlu-

mem od Dolů a úpravny 

Komořany. Jedná se o domy 

čp. 751 a 752-6.

„Předpokládáme, že jeden 
dům si ponechá ve svém vlast-
nictví město, abychom moh-
li reagovat na poptávku bytů 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY NA SVÉM 1. VEŘEJNÉM 

ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 7.12. 2006 MIMO JINÉ
uložilo:

■ Starostovi města svolat jedná-

ní zástupců všech volebních stran, 

jehož předmětem bude vytvoře-

ní koncepce rozvoje města Bíliny, 

jeho organizací a zařízení, v obdo-

bí let 2006 – 2010, a to včetně plá-

nu investic, oprav a údržby. 

■ Tajemníkovi městského úřa-

du předkládat zastupitelům na 

každém zasedání přehled poda-

ných žádostí o dotační tituly 

a jejich úspěšnost. 

■ Kontrolnímu výboru zastu-

pitelstva města zahrnout kontro-

ly plnění Plánu odpadového hos-

podářství do plánu práce na rok 

2007. 

■ Vedoucí fi nančního odbo-

ru předložit návrh na poskytnu-

tí „fi nančních prázdnin“ za neza-

placené příslušenství pohledá-

vek a zároveň předložit rozbor za 

předchozí období, ve kterém byly 

penále promíjeny.

schválilo:
■ Prodej domu č.p. 545 v uli-

ci Teplická, pozemkové parce-

ly č. 1687 pod stavbou, dvou-

garáže včetně pozemkové parce-

ly č.1688/4 pod stavbou a pozem-

kové parcely č. 1688/1 a pozem-

kové parcely ... č. 1683/156 

oddělené geometrickým plánem č. 

2052-195/2005 z pozemkové par-

cely č. 1683/96, za cenu dle obál-

kové metody 1 200 000,- Kč. 

■ Výkup  pozemkové parcely 

č. 319/2 o výměře cca 130 m2 v k.

ú. Bílina, za cenu 200,- Kč/m2, od 

manželů A. a Z. D.

■ Znění darovací smlouvy 

a podmínky v ní stanovené, na pře-

vod bytových domů čp. 751 a 752 - 

6, obec Bílina, část obce Teplické 

Předměstí na město Bílina. Dár-

ce: Doly a úpravny Komořany, s.p., 

se sídlem v Mostě, Václava Řezáče 

315, PSČ 434 67. 

■ Výkup pozemkových parcel č. 

1637 a 1638 o celkové výměře 1.558 

m2 v k.ú, Bílina, za cenu dle Ceno-

vé mapy stavebních pozemků 

města Bíliny 100,- Kč/m2 a zároveň 

schvaluje uzavření kupní smlouvy 

č. ÚTŘ-OSM/209/2006/K/A a pod-

mínky v ní stanovené. Prodávají-

cí je společnost MUS a.s. se sídlem 

v Mostě.

■ Navýšení rozpočtu odbo-

ru nemovitostí a investic o částku 

1 180 000,- Kč - přijetí dotace od 

MMR  ČR, na projekt revitalizace 

historického centra města Bíliny. 

■ Přijetí neinvestičního daru 

50 000,- Kč od Nadace občanského 

fóra na opravu kostela Zvěstování 

panny Marie. 

■ Rozpočet města, jeho zařízení 

a řízených organizací na rok 2007 

v této výši:

Příjmy: 290 753 000,- Kč

Výdaje: 278 895 000,- Kč. 

Financování: 11 858 000,- Kč   

Investice budou projednány 

a schváleny na únorovém zasedá-

ní zastupitelstva. 

■ Dotace ze státního rozpoč-

tu na rok 2007, schválené KÚ ÚK, 

a investice na rok 2007, budou do 

schváleného rozpočtu roku 2007 

zapracovány formou dodatku 

k rozpočtu. 

■ Podání žádosti na program 

„Podpora terénní sociální práce 

v roce 2007“ se spoluúčastí měs-

ta ve výši nejméně 30 %, tj. cca 

51 000,- Kč. 

■ Uzavření smlouvy mezi měs-

tem a panem Janem Grunclem, 

jejímž předmětem je poskytnutí 

bezúročné půjčky ve výši 20 000,- 

Kč, na úpravu bezbariérového 

přístupu k plošině, s výší splátek 

1 150,- Kč měsíčně, s dobou splat-

nosti 18 měsíců. 

■ Koncepci pro řešení speciál-

ních tříd ve městě - zrušení odlou-

čeného pracoviště Vrchlická 270,  

ZŠ Bílina, Lidická 31/18,  k 31. 8. 

2007 a přesun žáků ze speciálních 

tříd na ZŠ praktická Bílina, Kmo-

chova 205/10, k 31. 8. 2007. Kapa-

cita ZŠ Bílina, Lidická 31/18,  bude 

tímto snížena na 345 žáků.

■ Uzavření smluv mezi měs-

tem a subjekty  o poskytnutí dota-

ce a fi nančního příspěvku dle § 85 

písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, za r. 

2006. 

■ Přijetí  účelové dotace od MF 

ČR na výkon agendy sociálně práv-

ní ochrany dětí ve výši 284.000,-  

Kč v roce 2006.

■ Plán odpadového hospo-

dářství Města Bíliny zpracova-

ný Regionální rozvojovou agen-

turou Ústeckého kraje, a.s., Vel-

ká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 

nad Labem, s účinností od 1. ledna 

2007 s tím, že do investičních akcí 

budou zakotveny fi nanční pro-

středky na dotační tituly, souvise-

jící s plněním plánu odpadového 

hospodářství. 

■ Termíny konání veřejných 

zasedání ZM Bíliny v roce 2007:

Únor  15.

Duben 26.

Červen 21.

Září 13.

Listopad  1.

Prosinec  13. 

■ Uzavření smlouvy mezi měs-

tem a DP Ústeckého kraje, a.s. 

o zajištění MHD osob v Bílině 

v roce 2007, a to za stejných pod-

mínek jako v roce 2006. 

pověřilo:
■ Starostu města Bíliny pana 

Josefa Horáčka, právem hlaso-

vat na valné hromadě společnos-

ti Severočeská vodárenská společ-

nost, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 

Teplice a na valné hromadě spo-

lečnosti Regionální rozvojová 

agentura Ústeckého kraje, a. s., 

Budovatelů 1995, 434 01  Most. 

vydalo:
■ Rozhodnutí o uložení odvo-

du neoprávněně použitých - 

zadržených prostředků ve výši 

6 225,- Kč, ve stanovené lhůtě do 

31. 12. 2006, organizaci HC Dra-

ci Bílina. 

■ Jednací řád výborů ZM Bíliny.

zamítlo:
Žádost nájemníků bytové-

ho domu č. p. 87 Mírové náměs-

tí o koupi bytových jednotek do 

podílového spoluvlastnictví. 

stanovilo:
■ Počet členů kontrolního výbo-

ru ZM na jedenáct členů a počet 

členů fi nančního výboru ZM na 

jedenáct členů.

projednalo:

■ Zápis ze zasedání fi nančního 

výboru ze dne 4.12. 2006.  

zvolilo:

■ Jako další členy kontrol-

ního výboru ZM: p. Zd.Rend-

la st. (ČSSD), p. J. Mairicha (LiRA) 

a Ing. M. Beňáka (KSČM). Tajem-

nicí KV jmenuje sl. K.Žofkovou. 

■ Jako další členy fi nanční-

ho výboru ZM:  p. Ing. P. Montaga 

(HNHRM),       Ing. Fr.Poživila (SNK 

– ED), sl.K. Tetourovou (ČSSD) 

a p. J. Svobodu     (KSČM). Tajem-

nicí FV jmenuje pí I. Karkovou. 

vzalo na vědomí:
■ Složení slibu člena ZM  

Ing. Františka Poživila. 

■ Nabídku na odkoupení akcií 

společnosti Regionální rozvojo-

vé agentury Ústeckého kraje, a.s. 

s tím, že z důvodu časového defi -

citu se město nebude k nabídce 

vyjadřovat. 

■ Vyúčtování hospodaření měs-

ta jeho zařízení a řízených organi-

zací za III. čtvrtletí roku 2006.

■ Informaci tajemníka městské-

ho úřadu o zákonu č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, který nabývá účin-

nosti dnem 1. ledna 2007.  

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu starosty 
města  a dále i na webových strán-
kách města  (www.bilina.cz)
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Významné stromy 20 – buk lesní, převislý

Tento významný strom 

nalezneme v lázeňském par-

ku vlevo od cestičky ve smě-

ru chůze při cestě od inhala-

toria k Lesní kavárně („Kafá-

či“). Od budovy inhalatoria 

kmen stromu je vzdálen cca 

30 m. Mohutný strom 

nemůžeme minout. Skloně-

né větve této převislé varianty 

buku lesního sahají až na zem. 

Strom je v relativně dobré 

kondici. Předpokládané stáří 

lze odvodit z údajů o generální 

přestavbě okolí hlavní lázeň-

ské budovy - strom byl zasazen 

přibližně v letech 1903-5. Roz-

ložitý strom vyrostl do výšky 

23 m, koruna zaujala šíři 25 m 

a obvod kmene dosáhl 190 cm.      

Buk lesní (Fagus sylvati-
ca) je stromem rozšířeným 

skoro po celé Evropě. Tvo-

ří souvislé porosty nebo ros-

te ve smíšených lesích s jed-

lí, smrkem, dubem, jasanem 

a jilmem. Dosahuje výšky až 

30 m, typické jsou tenké pruž-

né větve s dlouhými štíhlý-

mi pupeny a hladká šedá kůra 

i ve stáří. Listy jsou vejčité , 5 

- 10 cm dlouhé , lesklé, celo-

krajné nebo jen mělce zoubka-

té. Plodem je známá bukvice. 

Roste na vlhčí humózní a na 

živiny bohaté půdě s dostat-

kem vápna, především na sva-

zích hor do výšky 1250 m.n.m. 

Je stínomilný, má rád vyš-

ší vzdušnou vlhkost, proto ho 

v nížině podkrušnohorské pán-

ve málokdy najdeme. Růžově 

hnědobílé bukové dřevo pat-

ří mezi tvrdá a vysoce výhřev-

ná dřeva. Kultivar s převislými 

větvemi (´Pendula´) patří mezi 

nejcennější převislé stromy.  

Daný exemplář je význam-

ný především svým stářím 

(pamatuje založení parku), 

ojedinělostí v širokém okolí 

a svým krajinotvorným dopa-

dem - jedná se o strom skuteč-

ně krásný, připomínající v létě 

obrovskou listovou fontánu. 

Buky jsou známé v pylových 

spektrech celých čtvrtohor.  

Přítomnost rodu Fagus je ale 

doložena již z třetihor - spod-

ního Miocénu, nálezy otis-

ků listů druhu Fagus saxonica 

v jílech mostecké pánve. Ten-

to druh měl listy spíše špičaté 

a protáhlé.

K. Mach   a   J. Boršiová

v Bílině, kde  je hodně volných 
bytů, ale nejsou v majetku měs-
ta. Zbytečně se tak mladé rodi-
ny stěhují jinam,“ řekl starosta 

Josef Horáček.

Město se chce v příštím roce 

zaměřit na rekonstrukci domů 

s pečovatelskou službou. Tyto 

domy se stavěly v 50. letech 

minulého století, takže oprava 

bude velmi fi nančně náročná 

a rozdělená na etapy. Probíhá 

změna územního plánu, která 

počítá se 40 rodinnými domky 

pod Bořněm na PP II.

„V současné době se zpraco-
vává studie infrastruktury pro 
stavební parcely pod Bořněm,  
a předpokládám, že v příštím 
roce dojde k prodeji jednotli-
vých parcel,“ dodal starosta.    

(lal)
■ Bioodpad v Bílině

Město má již zpracovanou 

projektovou dokumentaci na 

rozšíření a sběr bioodpadu 

v obci včetně čističky a myč-

ky pro tyto účely. S vybu-

dováním se počítá v areálu 

MTSB. V  současné době pro-

bíhá inženýrská činnost, takže 

v nejbližší době bude vydá-

na žádost o stavební povolení. 

Počítá se také s nákupem spe-

ciálního vozu na svoz biood-

padu.

Sběr bioodpadu včetně 

sběrných vozů a nádob bude 

podporovat operační program 

životního prostředí Priorita 4., 

zkvalitnění nakládání s odpa-

dy a opatření 4.1. zkvalitnění 

nakládání s odpady.             (lal)

■ Veřejné bruslení v době 
vánočních svátků
23. 12. 2006 - 7,00 - 14,00 hod.

24. 12. 2006 - 7,00 - 8,15 

a 10,15 - 16,00

25. 12. 2006 - 7,00 - 15,30

26. 12. 2006 - 7,00 - 13,15

V dalších dnech bude upřes-

něno na vývěsce zimního sta-

dionu nebo se můžete infor-

movat na t.č. 417 823 927.

Vedoucí ZS Jiří Müller

■  Oprava portálu
Ve spolupráci s oddělením 

regionálního rozvoje v Bíli-

ně se podařilo získat 100 tisíc 

korun na kompletní renova-

ci portálu a lobkowiczského 

erbu u vchodových dveří kos-

Mikulášská besídka v azylovém domě
Nadace Člověk v tís-

ni uspořádala tři miku-

lášské besídky. Nejdříve 

pro ty nejmenší, odpo-

ledne v nízkoprahovém 

centru a večer si to Mikuláš s čertem a andělem 

namířili přímo do azylového domu.  

„Největší účast byla samozřejmě odpoledne 

v nízkoprahovém centru, kde se sešlo asi 55 dětí 
a mládeže. Největší překvapení se nám povedlo 
v azylovém domě, kde nás nikdo nečekal a něk-
teré děti se opravdu bály,“ řekl Jiří Kulich vedou-

cí nízkoprahového centra v Bílině.

Všechny děti dostaly balíčky s překvapením, 

hlavně ty, které Mikuláši přednesly nějakou 

básničku nebo zazpívaly písničku.                  (lal)



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ6 21. PROSINCE 2006

Střípky 
z Bíliny

Caviky dosáhly na metu nejvyšší.

INZERCE 935/TP

Vás zve na oslavu Silvestra 2006
Silvestrovské menu:

večeře, sekt picolo na přípitek, studené mísy, chuťovky

K tanci a zábavě hraje živá hudba. Přijďte si vychutnat
atmosféru silvestrovských oslav v centru města.

Rezervace v recepci hotelu – telefon 417 829 180.
Máme také otevřeno na Štědrý večer a o svátcích.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Hotel U LVA Bílina

INZERCE 936/TP

Hotel u LVA
Nechcete strávit Štědrý večer doma?

Zveme Vás tímto na štědrovečerní večeři
do Hotelu u LVA. Těšíme se na Vaší návštěvu.

HOTEL JE PRO VÁS OTEVŘEN
I PO VŠECHNY VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ SVÁTKY. 

Rezervace v recepci hotelu, tel. 417 829 180

tela Zvěstování Panny Marie 

na Újezdě.

„Padesát tisíc korun nám 
věnovala Nadace Občanského 
fóra a druhou polovinu měs-
to Bílina. Nadace OF vypisu-
je tento dotační titul každý rok.  
Smyslem tohoto programu je 
podpora a záchrana opomíje-
ných památek v ČR prostřednic-
tvím občanských ini ciativ,“ sdě-

lil člen městské rady a zastupi-

telstva Michal Mlej.

Bílina obdržela od Nadace 

OF minulý rok 50 tisíc na opra-

vu Božích muk u kostela sv. 

Petra a Pavla.

Podle Michala Mleje se opra-

va portálu uskuteční v obdo-

bí jarních měsíců. Spodní část 

portálu je zasažena erozí a je 

zde znatelný výskyt krust. Cel-

kový stav portálu je zásluhou 

kyselých dešťů v katastrofál-

ním stavu a vyžaduje komplet-

ní restaurátorský zásah.

Odhadní cena rekonstrukce 

je ve výši 97 tisíc korun.    (red)

Neustálý nepořádek u kontej-
neru na Teplickém náměstí.

Za dětmi přijel Ježíšek

Aerobic v DDM přivezl domů vítězství

Dům dětí a mládeže opět 

uspořádal akci „Přijede k nám 

Ježíšek“.

Zahrada  a náš domeček se 

začal zaplňovat dětmi i dospě-

lými a všichni čekali na příjezd 

Ježíška. 

Čekání bylo vyplněno 

vánoční diskotékou pod tak-

tovkou Vlasty Vébra.Děti si 

mohly ozdobit vánoční per-

níček nebo si vyrobit výro-

bek ve vánočních dílnách, kte-

ré byly na zahradě i v prosto-

rách DDM. V kuchyni si moh-

ly  sami upéct kynuté vánoč-

ní pečivo.Vůně provoněla celý 

náš domeček a krásně dokres-

lila, sice s měsíčním předsti-

hem, vánoční náladu. V dalším 

stánku si děti i dospěláci mohli 

vybrat malý dárek pro své blíz-

ké, nebo koupit něco dobré-

ho na zub. V tělocvičně DDM 

probíhalo promítání pohádek, 

kde se děti mohly zahřát tep-

lým čajem.

Krátce po páté hodině by-

ly slyšet rolničky a Ježíšek 

i s Ledovou královnou   

dorazil na zahradu DDM. 

Doslova se prodral davem  

a vystoupil na pódium.

 Pozdravil všechny děti a slí-

bil, že se pokusí jejich přání 

splnit.

Bylo moc pěkné vidět děti, 

jak se těší, až přijdou k Ježíš-

kovi a sdělí mu svá přání. Dětí 

bylo hodně a tak si každý musel 

poctivě vystát frontu. 

Všechna přání byla vyřčena 

a nakonec celé akce nás čekal 

bonbónek v podobě ohňostro-

je.

Ježíšek odjel a doufáme, že 

24. prosince budou všechny 

děti šťastné a spokojené.

Nakonec bychom chtěli 

poděkovat všem dobrovolným 

vedoucím a dětem, kteří nám 

s touto akcí pomohli.

Kolektiv DDM

Nová sezóna začala a my 

jsme se na letním soustředění 

poctivě připravovali.

Každé družstvo připravo-

valo novou soutěžní sestavu.  

První týmové závody proběhly 

v Ústí nad Labem 17. listo padu 

pod názvem Aerobic North 

show. Na tyto závody vyrazi-

la naše tři družstva. V mladší 

kategorii je to družstvo Cavi-

ky, které s novou sestavou Lol-

lipop získalo 1. místo. Ve star-

ší kategorii soutěžilo družstvo 

Storm, které obsadilo 4. místo  

a družstvo Cik – Cak, které se 

umístilo na 1. místě. Soutěžily 

zde týmy z Ústí nad Labem, 

Mostu, Poděbrad, Slaného atd. 

Bylo to naše první vítězství 

a doufám, že za pomoci dětí 

a rodičů, obhájíme i další skvě-

lá místa po celý školní rok.

Věra Ryjáčková, 
Klára Palečková

Odd. tělovýchovy

■ Zimní stadion
Strojovna na zimním sta-

dionu v Bílině, která slouží již 

od roku 1974 by potřebovala 

obnovit. Ve strojovně zimní-

ho stadionu se nachází vysoký 

obsah čpavku, přesněji 740 kg. 

Na opravu strojovny byla zpra-

cována projektová dokumen-

tace, ale doposud nebyla podá-

na na oddělení regionálního 

rozvoje na MěÚ v Bílině.

„Od 31. ledna 2006 je vede-
ní zimního stadionu obezná-
meno o vysokém výskytu čpav-
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Střípky 
z Bíliny

Foto: M. Erben

INZERCE 1008/TP

Bezpečnostní agentura
hledá

zkušené muže na pozici do maloobchodní prodejny
pro Bílinu

Požadujeme čistý TR a fyzickou zdatnost.
Nabízíme HPP, VPP i brigádu.

Kontakt po-pá 9-17 hod. 774 477 003, 284 692 148.

obchodní detektiv-strážný

■ Otevření nové učebny
V ZŠ Aléská otevřely dveře 

další nové učebny – KNIHOV-

NY. Slavnostní otevření zahá-

jila ředitelka školy Mgr.Božena 

Holková,která popřála všem 

kolegům a žákům, aby se jim 

v hezkém prostředí dobře pra-

covalo.

Této chvíle se zúčastnil také 

žákovský parlament a žáci 9.A 

s paní učitelkou Mgr. Janou 

Koblihovou, která využila 

knihovnu k výuce literární 

výchovy. Součástí knihovny 

jsou také dva počítače napoje-

né na internet. Zvláštní podě-

kování patří panu ing. arch. 

Volmanovi, který sponzor-

sky navrhl řešení učebny a bez 

nároku na odměnu dozoroval 

všechny práce. 

■ Projektový den 1. tříd – ZŠ 
Aléská

V našich prvních třídách 

proběhl další projektový den, 

tentokrát na téma „Rodina“. 

Ve třídách nám vyrostla veliká 

řepa a několik rodin s pomocí 

zvířátek se ji pokoušelo vytáh-

nout. V jiné rodině se naro-

dil neposlušný klučík jmé-

nem Budulínek. Při rodinné 

oslavě jsme snědli dortíky, ale 

i chléb s máslem, který nama-

zaly dívky (maminky) klukům 

(tatínkům). Všem moc chutna-

lo. Herecké talenty jsme obdi-

vovali i při pantomimě, kdy 

děti představovaly různé čle-

ny rodiny. Vyvrcholením celé-

ho dopoledne bylo prohlížení 

Novinky ze ZŠ Aléská
rodinných fotografi í prvňáč-

ků, kteří ochotně představo-

vali ostatním své sourozen-

ce, maminky, tatínky, babič-

ky i dědečky. Fotografi e jsme 

nalepili na čtvrtky, na druhou 

stranu namalovali obrázek své 

rodiny a vzniklo krásné rodin-

né třídní album. 

Děti byly nadšené a už se těší 

na další projekt.

Mgr.Dana Sepešiová

■ Vánoce s Josefem Ladou
Pamatujete si, jak dříve bylo 

touto dobou už sněhem pokry-

to celé město? Děti se koulo-

valy za domem a v domácnos-

tech vonělo čerstvě napečené 

cukroví. Vypadá to, že o tako-

vém adventu už můžeme jen 

snít. Jenže 1. stupeň ZŠ Alés-

ká se na to nemohl dívat a tu 

předvánoční atmosféru si 

nenechal ujít. 6. a 7. prosince, 

kdy už Mikuláš nadělil všem 

hodným dětem dobroty a čert 

pohrozil řetězem zlobilům, se 

žáci z 1. stupně oblékli do krás-

ných pohádkových kostýmů 

a tím přivolali Josefa Ladu. Ilu-

strátora znají již z předešlého 

projektu a už jen zbývalo, aby 

si děti v maskách připomně-

ly, jak jen asi vypadá taková 

Ladovská zima. Po besedách ve 

třídě a ukázce pohádky „Hrát-

ky s čertem“ se všichni ocit-

li v ateliéru, kde začala vzni-

kat malebná díla podobná 

těm Ladovým. Nyní zdobí pro-

story školy děti, které jezdí na 

saních, sněhulák, z něhož leze 

mráz za nehty, ale i krásný bet-

lémský obraz. 

Vzhledem k tomu, jak si děti 

poradily s tímto nelehkým 

projektem a jak je práce bavi-

la, vám už teď slibujeme, že až 

přijde ta správná chvíle, pustí-

me se do další podobné práce. 

Jen se přijďte podívat!!!

1. stupeň ZŠ Aléská

■ VÝZVA V LANOVÉM 
CENTRU – ZŠ Aléská

 V pátek 8.12.2006 jsme se 

vydali na adrenalinový výlet 

do Prahy, kde jsme navštívi-

li lanové centrum Proud. Zde 

jsme pod vedením zkušených 

instruktorů Dany a Slávka pro-

šli programem vhodným pro 

každého, kdo hledá dobro-

družství a nezapomenutelné 

okamžiky. Čekala na nás výzva 

v podobě krátkého zábavného 

rozcvičení, nízkých lanových 

překážek, výuky jištění, vyso-

kých individuálních a týmo-

vých lanových překážek. 

Po fyzicky náročném dopoled-

ni jsme se přemístili do palá-

ce Flora do kina Cinema City 

a zhlédli fi lm „Spláchnutej“. 

Za takto krásně strávený 

předvánoční čas děkujeme 

sponzorům. Pan Pavel Prchal 

zaplatil autobus a paní Věra 

Chlapcová kino a občerstvení 

pro třídu na vánoční posezení.

Nikol Sedlmaierová  
a  Mgr.Dagmar Axamitová

ku ve strojovně. Termín podá-
ní žádosti o dotační titul na 
Ministerstvo školství, tělovýcho-
vy a mládeže byl říjen 2006, ale 
do této doby nebyla předložena 
projektová dokumentace včetně 
položkového rozpočtu a tech-
nickými podklady,“ vysvětlila 

vedoucí oddělení regionálního 

rozvoje L. Hamrová.

Hlavní předpoklad pro 

obdržení dotačního titulu 

z fondu MŠMT, je snížení obsa-

hu čpavku alespoň o 100 kg.

„Projektová dokumenta-
ce zpracována byla, ale část-
ka na realizaci se vyšplhala na 
7 miliónů korun. Vše jsme kon-
zultovali se stavebním odbo-
rem v Bílině a bylo nám vysvět-
leno, že snížit tuto sumu nelze. 
Původně jsme počítali s 3 až 3,5 
milióny korun,“ uvedl vedoucí 

zimního stadionu p. Müller.

Zimní stadion prozatím dis-

ponuje s novými čerpadly 

a zastaralé zařízení udržuje 

v chodu. 

■ Staré řidičské průkazy vlast-
ní přes milion občanů ČR

Podle paragrafu 134 odst. 2 

písm. a) zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozem-

ních komunikacích musí být 

do 31. prosince 2007 provede-

na výměna všech řidičských 

průkazů, které byly vydány 

v období od 1.7. 1964 do 31.12. 

1993 za nový řidičský průkaz.

„V Bílině je 1651 držitelů 
takových řidičských průkazů. 
Určitě by bylo nejlepší, kdyby 
řidiči, kterých se to týká chodili 
pro nové řidičské průkazy prů-
běžně a nenechávali výměnu 
na poslední chvíli,“ připomněl 

vedoucí odboru dopravy v Bíli-

ně Miroslav Jedlička.

V Teplicích by mělo při-

jít k přepážkám 10 813 držite-

lů řidičských průkazů, v Mostě 

8 851. V celé republice  1 378 866 

řidičů.                                        (lal)



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 21. PROSINCE 2006

Kulturní 
servis

Plán kulturních 
akcí na leden  2007

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■ Sobota 13. ledna 20.00 hod.

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ 
PLES
Hraje skupina Ventilky, boha-

tá zvěřinová tombola. Pořá-

dá myslivecké sdružení Bořeň 

Bílina. Vstupné: 120,-Kč
■ Sobota 19.ledna 20.00 hod.

PLES FOTBALISTŮ
Hraje kapela Alternativa, 

bohatá tombola. Všichni jsou 

srdečně zváni.

Vstupné: 170,-Kč 

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Neděle 14.ledna 15.00 hod.

POPELKA
Klasická česká pohádka 

s herečkou Evou Hruškovou 

a loutkami Jaroslava Doležela.

Vstupné: 45,-Kč (děti do 3 let 
zdarma)
■ Úterý 23. ledna 19.00 hod.

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ 
JDE K ČERTU
Hrají:J.Langmajer, K. Issová, J. 

Čvančarová, J. Jirešová

Vstupné: 200,- 160,- 130,-Kč

KINO HVĚZDA
■ Středa 10. ledna od 18.00

Čtvrtek 11.ledna od 18.00 

HEZKÉ CHVILKY 
BEZ ZÁRUKY
ČR. Hořká komedie o tom, jak 

si nelze dělat iluze… Hrají: B. 

Polívka, J. Krausová, M. Hoff-

man a další. Vstupné: 50,-Kč    

■ Pátek 12.ledna od 18.00 hod.

Sobota 13. ledna od 18.00 hod

VOLVER
Španělsko. Komedie.

Hrají: Penelope Cruz a další..

Vstupné: 65,-Kč Do 15 let 

nepřístupné

GALERIE POD VĚŽÍ
■ ČESKÁ KRAJINA
Od bílinského výtvarníka 

a restaurátora Pavla Antoní-

na Říhy, člena Výtvarného 

sdružení ČR

Prodejní výstava prodloužena 

do 31.1. 2007

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

Připravujeme: 
■ VÝSTAVU PANENEK od roku 

1890 do současnosti. Součástí 

výstavy budou pokojíčky, pří-

slušenství, kočárky, fotografi e 

a panenky BARBIE.

KC Kaskáda informuje
PERMANENTKY NA  DIVADELNÍ JARO 2007 
JIŽ V PRODEJI

Zájemci o permanentní vstupenky do Měst-

ského divadla v Bílině na divadelní představení 

v první polovině příštího roku jsou již v prode-

ji. Kulturní centrum Kaskáda připravilo celkem 

5 představení, na které bude možno této slevy 

využít. V příštím roce budeme mimo divadelní 

představení uvádět v divadle jiné pořady. Mezi 

nejzajímavější určitě budou patřit show Zdeňka 

Izera, pořad Miroslava Donutila, nebo vyprávě-

ní Zdeňka Trošky. Za zmínku určitě stojí i ope-

reta z Hudebního divadla v Karlíně a koncert 

Marie Rottrové. Ženám přijde vhod i připra-

vovaná módní show. Na měsíc květen je ješ-

tě rozjednáno divadelní představení Divadla 

Járy Cimrmana nad rámec těch pěti divadelních 

představení, na které je možno si zakoupit per-

manentky. Na toto představení nebudou platit, 

stejně jako na ostatní představení, která jsem již 

jmenoval(Izer, Donutil, Troška…). Chceme tak 

dát možnost i ostatním návštěvníkům, kteří si 

nekoupí permanentky, aby měli možnost vidět 

představení z bližších řad v přízemí a samozřej-

mě využít stoupajícího zájmu navštěvovat naše 

divadlo.                              Petr Mácha, KC Kaskáda

Tak k nám přijela Coca-Cola
První den v prosinci tohoto roku jsem navštívila Mírové náměs-

tí, kam měl podle vylepených plakátů a jiných upoutávek přijet 
vánoční kamion Coca-Cola. Z celé akce jsem byla zklamaná, pro-
tože to, co nám bylo slibováno v upoutávce KC Kaskáda, nebylo 
splněno.

Příjezd osvíceného kamionu byl nádherný, ale to bylo vše. Elf 
a Santa Claus sice přijeli, ale vidět byly pouze jejich ruce, které 
občas něco vyhodily z okna kamionu.

Pro mě a mé děti to byla nejhorší akce, které jsme se v Bílině 
zúčastnili. Doufám, že nám a hlavně dětem  někdo kompetentní 
vysvětlí, proč nebylo splněno to, co slibovaly reklamní poutače.

D. Kapferová 

Kamión Coca Cola
V pátek 1. prosince dora-

zil ve večerních hodinách 

na Mírové náměstí v Bílině 

reklamní kamión  fi rmy Coca 

Cola. Ohlasy na tuto akci byly 

v mnoha případech negativ-

ní, proto mi dovolte reagovat 

na vzniklou situaci. V pondělí 

27.listopadu jsme se na inter-

netových stránkách dozvě-

děli, že již zmíněný kamión 

bude projíždět naším městem 

v pátek 1. prosince 2006. Kami-

ón se bude přesouvat z Ústí 

nad Labem, kde má mít zhru-

ba tříhodinový program do 

Mostu, kde bude vystupovat 

další den. Naše prosba zněla 

na manažerku tohoto projek-

tu, zda by se tento kamión ne-

mohl alespoň na nějakou chví-

li a prohlídku  zastavit v našem 

městě. Bylo nám tedy po tom-

to jednání přislíbeno, že v ča-

se 19,45 hodin, kdy bude kami-

ón projíždět Bílinou, se na 

půl hodiny zastaví na našem 

náměstí na prohlídku. ,Otevře 

se  a rozdají se nějaké reklamní 

předměty. Bohužel situace se 

po příjezdu na Mírové náměs-

tí okamžitě změnila. Několi-

ka tisícový dav, který kamión 

očekával, se ho sice dočkal, ale 

ze slíbené krátké prohlídky se 

stalo doslova peklo a boj o to, 

kdo se dostane alespoň trochu 

blíže ke kamiónu. 

Vinou některých nedočkav-

ců z řad hlavně rómských sku-

pin se začalo na auto lézt a ze 

Santa Clause, který se uká-

zal, začali tito nedočkavci str-

hávat i převlek, který měl na 

sobě. Proto se sám rozhodl, že 

se raději  schová a pokojíček 

před těmito skupinami neote-

vře, jelikož ho čeká ještě něko-

lik vystoupení v jiných měs-

tech. Z tohoto důvodu nepro-

běhl program tak, jak bylo 

původně naplánováno. Samo-

zřejmě, že nás to všechny mrzí, 

ale za vzniklé situace se nedalo 

nic jiného dělat. V žádném pří-

padě nikdo neočekával, že se 

na náměstí sejde taková masa 

lidí. 

Dle mého názoru by ani při-

pravené jakékoliv zábrany ten-

to dav neudržely. Po odjez-

du manažerka Coca Coly ješ-

tě telefonovala, že v žádném 

jiném městě tolik lidí na tuto 

atrakci nepřišlo. Jsme rádi, že 

tak rychle zafungovala naše 

propagace, ale opravdu takový 

zájem jsme neočekávali. Jsme 

již se zmiňovanou manažer-

kou v kontaktu a ráda by udě-

lala celý program příští rok 

v našem městě. Dnes s urči-

tostí víme a předpokládáme, 

že zájem bude zase velký a na 

celou akci se důkladně připra-

víme.

Petr Mácha, KC Kaskáda

Reakce na kritiku...
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L. Dobrodinský - harfa a M. Kůda - flétna.

Schola Viva Bilinensis.

Městská knihovna se otvírá komorní hudbě
Kulturní centrum Kaskáda 

v Bílině připravilo na začátek 

Adventu 2006 lahůdku urče-

nou nejen pro milovníky „váž-

né“ hudby.

V 75 minutovém formá-

tu krátkého soiré vyplnila prv-

ní třetinu představení svým 

uměním stále se lepšící Scho-

la Viva Bilinensis. Tentokrát 

v zeštíhleném obsazení 4 sop-

rány, 4 alty 2 tenory a bas při-

nesla v pondělí 4. prosince v 19 

hodin svým věrným poslucha-

čům něco z předvánočních 

tónů v písni Co sa stalo, přiho-

dilo a skladbou abbé Borderise 

Adéste fi déles.

Z volby rozverného ariosa 

z opery Kouzelná fl étna W. A. 

Mozarta s názvem Das klinget 

so herlich (Zvonečků hlas milý) 

romantické sborové skladby 

Abschied vom Walde F. Men-

delssohna-Bartholdyho, byla 

cítit budoucí orientace sbo-

ru na spolupráci s příhranič-

ními soubory zeměpisně i kul-

turně blízkého Saska. Zejména 

v Mozartově písni, sbor tento-

krát s velkým elánem a muzi-

kantským pře hledem proká-

zal vytříbený smysl pro hra-

vý taneční charakter nápěvu 

i zvukomalbu původního tex-

tu.

Své vystoupení zakonči-

li zpěváci Scholy, které posí-

lil hráč na příčnou fl étnu a tře-

tí tenorista, skladbou Johan-

na Sebastiana Bacha Wol mir 

daß ich Jesum habe, aranžo-

vanou ředitelem ZUŠ v Bílině, 

panem Jiřím Kopou pro čtyř-

hlasý sbor, sólový dechový 

nástroj a symfonický orchestr. 

Poloviční playback z Discma-

na, „prohnaný“ 15Wattovým 

combem vytvořil v klubovně 

hudební lázeň, v níž se za chví-

li koupali nejen zpěváci a fl ét-

nista, ale i publikum. Že to byla 

lázeň očistná a osvěžující, dali 

posluchači účinkujícím najevo 

závěrečným bouřlivým potles-

kem.

Úvodní produkci Scholy po 

krátké technické přestávce 

vystřídal program komorního 

dua Severočeské fi lharmonie 

v Teplicích ve složení: Lukáš 

Dobrodinský - harfa a Martin 

Kůda - fl étny. Orchestrální hrá-

či, kteří patří k našim předním 

virtuozům, nestáli před bílin-

ským publikem poprvé. 

Tentokrát zvolili reperto-

ár složený z drobnějších skla-

deb barokního mistra Anto-

nia Vivaldiho, guru německé-

ho romantismu - Mendelssoh-

na-Bartholdyho, něžného bar-

bara Clauda Debussyho, nebo 

Fryderyka Chopina, sužova-

ného steskem po rodném Pol-

sku. V duu i v sólových partech 

zněla příjemná souhra fl ét-

ny, chvíli divoké jako horský 

vichr, chvíli konejšící zvukem 

rákosu, spolu s královskou har-

fou, nejvšestrannějším strun-

ným nástrojem. Pan Dobro-

dinský uváděl každou ze skla-

deb výstižnou charakteristikou 

nebo zajímavostí o jejím vzni-

ku.  Bachův AIR s nádhernou 

kantilénou fl étny, vystavěnou 

na zdobných, avšak neotřesi-

telných základech bachovské 

polyfonie v harfovém dopro-

vodu zakončil úvodní večer se 

zajímavým hostem pěvecké-

ho sdružení Schola Viva Bili-

nensis. Čtenáře Zpravoda-

je stejně jako v pondělí  pub-

likum Barborky v klubovně již 

nyní mohu pozvat na 2. setká-

ní s hráči teplické fi lharmonie 

na 2. února 2007 od 19 hodin.  

Jan Maryško

Nový bodový systém
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Mezinárodní řidičské průkazy – na území České republi-

ky je dále vydáván mezinárodní řidičský průkaz podle Úmlu-

vy o silničním provozu – platnost stanovena na dobu jednoho 

roku od data vydání, v ojedinělých případech až na tři roky od 

data vydání.

Tyto mezinárodní řidičské průkazy neopravňují k řízení 

motorových vozidel na území České republiky. Jsou určeny 

pouze k mezinárodnímu silničnímu provozu a vždy s platným 

národním řidičským průkazem.

Lékařské potvrzení
Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 60, 65 a 68 let 

a po dovršení věku 68 let každé dva roky je povinen s podrobit 

pravidelné lékařské prohlídce, kterou provádí posuzující lékař 

(viz § 84, odst. 4, zákona č. 361/2000 Sb.). Ten na základě lékař-

ské prohlídky vydá „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel“.

Podle nového znění zákona je držitel řidičského průka-

zu povinen mít při řízení motorového vozidla tento posudek 

o zdravotní způsobilosti při sobě a na požádání ho předložit 

policistovi ke kontrole (viz § 6, odst. 9).
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  Z dopisů našich čtenářů...

VÁŽENÍ ČTENÁŘI                         
BÍLINSKÉHO ZPRAVODAJE.

Dovolte mi, abych se vyjád-

řila k článku „Náš zákazník už 

dávno není náš pán“, uveřej-

něného v Bílinském zpravoda-

ji č. 22.

Tento článek napadá mou 

fi rmu Marie Černá, která se 

zabývá nejen rozvozem jídel, 

ale provozuji závodní stravová-

ní pro jednu z největších fi rem 

v regionu. Pečení svatebních 

koláčků mám jako doplňkovou 

službu, která ovšem není v žád-

ném případě spojená s rozvo-

zem těchto výrobků. Chci se 

jen vyjádřit k výše uvedenému 

článku. Pan Weber si u naší 

fi rmy telefonicky zamlou-

val výrobu koláčků, ale po 

téměř 10 minutovém hovoru 

s naší manažerkou, se nemoh-

li domluvit a proto tato předa-

la telefon mně. Pan Weber mi 

sdělil, že chce koláčky dovézt 

do ulice Maxe Švabinské-

ho, že mi za to udělá v novi-

nách reklamu. Když jsem mu 

vysvětlila, že rozvoz nezajišťu-

jeme, byl neústupný a nechtěl 

toto pochopit a nadále mi vnu-

coval svou verzi s reklamou. 

Tak jsem mu sdělila, že mi 

jeho reklama může být pr…, 

že žádnou nepotřebuji. Nabíd-

la jsem mu dovoz koláčků na 

smluvené určené místo, kte-

ré je na trase rozvozu jídel pro 

důchodce, kteří jsou ve stano-

venou dobu připraveni před 

domem a čekají na odevzdání 

obědů. Nemohu si proto dovo-

lit objíždět Bílinou a nedodržet 

stanovené časy na předává-

ní obědů. Toto odmítl. Po pří-

jezdu mého řidiče, který roz-

voz zajišťuje, mi bylo jím sdě-

leno, že pan Weber ho v Bílině 

zastavil a řekl mu, aby koláč-

ky přivezl a předal v prodej-

ně u p. Lauricha, že si je tam 

vyzvedne. 

Tak jsem tedy koláčky posla-

la do uvedené prodejny. Jaký 

byl můj údiv, když jsem čet-

la jeho článek o mé neochotě 

a odložení koláčků do krám-

ku u nádraží, kde jen „úplnou 

náhodou“ objevil, to nemu-

sím snad ani psát. Odporuje to 

zdravému rozumu, kde bych 

potom získala peníze za ode-

vzdané zboží, kdybych je jen 

náhodně odložila do krámku 

u nádraží?! Jsem si plně vědo-

ma toho, že zákazníci jsou ti, 

pro které tu jsem a nemohu si 

dovolit je ztrácet svou „neo-

chotou“, jak píše, že za ty roky, 

co provozuji svou fi rmu, mám 

dost vděčných zákazníků, jak 

z řad důchodců, tak i z řad 

zaměstnanců fi rmy, pro kte-

rou smluvně vaříme již něko-

lik let.

A nemusím se stydět se ani 

pod toto podepsat. Věřím, že 

pan Weber přehodnotí své 

nepravdivé řádky a bude nato-

lik slušný, že se za ně i veřejně 

omluví.

Přeji i jemu jen samé spoko-

jené „zákazníky“.

Marie Černá

REAKCE NA DOPIS PÍ.              
ČERNÉ MARIE

Vážená paní Černá, v minu-
lých dnech mi byl doručen 
dopis, který jste adresovala čte-
nářům „Bílinského zpravo-
daje“. Dovolte mi, abych zpět-
ně reagoval na to, co uvádíte 
ve vašem dopise. V úvodu bych 
chtěl sdělit, že tento článek 
nikoho nenapadal, ale konsta-
toval holou pravdu, a že jste se 
tam poznala, to je Váš problém. 

K další věci, byť již staré. Sva-
tební koláčky jsem si u vás – 
respektive u pí. Víchové objed-
nával, protože jsem je potře-
boval na rodinNou oslavu. 
Uvádíte, že telefonický hovor 
trval déle než 10 minut, ale 
jenom proto, že se vás muse-
la pí. Víchová zeptat, zda jste 
schopni dle mé objednávky též 
vyrobit koláčky s povidly, na to 
nebyla schopná sama odpově-
dět. Než-li se domluvila s vámi 
a Vy jste se laskavě dostavi-
la k telefonu, uplynulo dal-
ších 7 minut a nakonec jsem se 
stejně nic nedozvěděl. V rám-
ci této objednávky jsem sluš-
ně požadoval, zda je možné 
tyto koláčky dodat na uvede-
nou adresu v objednávce. Je mi 
dosti podivné, že ačkoliv auto 
s rozvozem obědů jezdí kolem 
mého bydliště, byla jste proti 
zajištění této dodávky na urče-
né místo.

K další věci – nejsem si vůbec 
vědom toho, že bych vám vnu-
coval, že vám zajistím reklamu 
v novinách, to mi vůbec nepří-
sluší,  to je věc inzertního oddě-
lení v Teplicích. Můžu vám 
však sdělit, po zkušenostech 
s touto mojí poslední objed-
návkou u vás, že by mně to ani 
ve snu nenapadlo, i kdyby to 
bylo možné realizovat!!!

K další věci – je pravdou, že 
jsem mluvil s vaším pracov-

níkem, který zajišťuje rozvoz 
obědů o důvodech, proč nel-
ze zajistit dodání objednaného 
zboží zákazníkovi až do domu. 
Bylo mi sděleno, že by si lidé na 
toto zvykli?! Takže usuzuji, že 
vám ani tak nejde o zákazníky, 
jinak by tento problém s dodá-
ním zakázky nenastal! Dále 
se ptám, jak je možné, že tato 
zakázka byla dodána na jinou 
adresu, než bylo dojednáno 
s pí. Víchovou při zadání telefo-
nické objednávky?! 

Když pominu to, že jste se 
velice neslušně vyjádřila ve 
smyslu mám Vás u pr…. a zavě-
sila mi telefon, že nelze mluvit 
o ochotě jednat se zákazníkem. 
Nakonec se objednané koláč-
ky objevily v prodejně p. Lauri-
cha v SuNN. Jak je možné toto, 
když zadání objednávky včetně 
možného i nemožného dodá-
ní nebylo realizováno na uve-
denou adresu, ale zcela někam 
jinam?! Dodávám, že jsem 
s vaším pracovníkem vůbec 
nejednal o dodání koláčků 
do této prodejny. Ono se totiž 
vymyká zdravému rozumu, 
abych si nechal dodat zboží 
někam, kde vlastně nebydlím. 
Moje bydliště je totiž na dru-
hé straně města Bíliny. Vlast-
ně došlo k porušení smlouvy – 
objednávky, kde byla zcela jas-
ně uvedena adresa včetně tele-
fonu, kde jsme byli domluve-
ni s pí. Víchovou, že v případě 
změny budu včas informován 
o jakékoliv změně. Při koneč-
ném dojednávání této zakáz-
ky tj., kdy jste velice nezdvoři-
le zavěsila telefon, a já jsem byl 
znovu nucen volat pí. Vícho-
vou, abych se ujistil, že objed-
návka trvá, a zde bylo dohod-
nuto, že si objednané zboží 
osobně vyzvednu v pátek mezi 
13:00 – 13:30 hodin na ELE ve 
vaší výrobně!!!

Takže teď jde o ten zdravý 
rozum, jak vy vlastně uvádíte!

Na závěr – nechápu, co mám 
přehodnocovat a za co se Vám 
mám vlastně omlouvat, když 
vy jste nedodržela objednáv-
ku a zcela jistě jste ji porušila 
tím, že zboží nebylo dodáno na 
místo, které vám bylo sděleno! 
Doklad o této objednávce byl 
přiložen k této zakázce – svědek 
pí. Laurichová.

Obráceně, já jsem vlastně 
toto zboží z prodejny u p. Lau-
richa vlastně ani neměl ode-
brat, udělal jsem to jen proto, že 
mi bylo řečeno pí. Laurichovou, 

že zboží již zaplatila při dodá-
ní ze svého. Tolik zcela na závěr 
k Vašemu  dopisu v „Bílinském 
zpravodaji“.

S pozdravem V. Weber

VÁŽENÁ REDAKČNÍ RADO ,
s blížícím se koncem roku 

nastává i čas kdybychom rádi 

poděkovali všem , kteří nám 

po celý uplynulý rok pomáhali 

.Jsme rádi , když si děti , jejich 

rodiče i prarodiče mohou 

v Bílinském zpravodaji přečíst 

o úspěších kroužků , dozvědět 

se o chystané soutěži , výstavě , 

jarním či letním táboře.

Neznám  priority při uve-

řejňování článků o proběh-

lých akcích ve městě  a tak jen 

zamrzí, že je celá první strana 

25.čísla  věnována akci:  Roz-

svícení vánočního strom-

ku a ta, kterou DDM pořádal 

o den dříve - Vítání Ježíška - se 

už do tohoto čísla nevešla. A  to 

měla opravdu velký úspěch.Pro 

děti byl připraven bohatý pro-

gram  na zahradě i v budově.

Děti  i dospělí vytvářeli dárky, 

soutěžili a tancovali s Vlastou 

Vébrem , pekli kynuté miku-

lášské pečivo , zdobili perníky, 

dívali se na pohádky a popíje-

li  vánoční čaj  ,....  a netrpělivě 

vyčkávali příjezd Ježíška . 

A nakonec - stejně jako 

loni  v tuto dobu na stejné akci 

-  ozářil oblohu ohňostroj . 

Proto nesouhlasím s větou 

pod fotografi í -  „Ohňostroj byl 

originální tečkou  za slavnos-

tí.“  Bílina ten víkend už vidě-

la druhý  ohňostroj  ...

Přeji Vám jménem svým 

i všech svých  kolegů vese-

lé Vánoce a šťastný nový 

rok  2007 .       Krista Sýkorová ,
 ředitelka DDM

ODOVĚĎ
Souhlasím s tím, že akce 

„Vítání Ježíška“ je velice a hlav-
ně pro děti velmi atraktivní. 
Věřte, že bychom chtěli uspoko-
jit všechny instituce i přispěva-
tele, a uveřejnit v BZ příspěvky, 
které pošlou nebo akce, na kte-
ré nás pozvou. Kámenem úra-
zu je ale kapacita BZ. Na Ježíš-
ka jsme  nezapomněli a uveřej-
ňujeme ho v tomto čísle, i když 
se zpožděním. Nemyslím si, 
že  Dům dětí a mládeže pat-
ří k opomíjeným organizacím 
a v BZ má vždy své místo.

Ohňostroj byl opravdu ori-
ginální tečkou za slavnostním 
rozsvěcením vánočního stro-
mu, protože v minulosti se při 
tomto aktu ohňostroj nepořá-
dal.                         Lada Laiblová
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M. Maxa s M. Bařtipánem.

M. Sýkora s moderátorem H. Benešem.

Antonín Panenka při předávání cen.

INZERCE 1014/TP

Restaurant Corbetta
Přeje všem svým spokojeným zákazníkům

příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů

do nového roku 2007

Těšíme se na vaši
návštěvu

v příjemném
prostředí

naší restaurace

Salón Eva
Srdečně vás zveme do provozovny

„PEDIKÚRA - MANIKÚRA“
Kde mě najdete?

V Bílině, Břežánská 390/7 (vedle gymnázia)
Co Vám mohu nabídnout?

 pedikúru, paraf. zábaly, šokovou kúru na ruce,
speciální kosmetiku “GANNADERM“...

Těším se na Vaši návštěvu
Vosáhlová Eva

606 732 603

Sportovní organizace Počet 
členů

Shotokan karate Masopust 162

 TJ Sokol 69

Velosport Team Bílina
SK Favorit - cyklistika 26
Fotbalová škola Bílina

AVZO TSČ ČR - oddíl bikrosu,lodní 58
automodelářů,motokrosu,stol.ten,
494. Letecko-modelářský klub
SK SIAD Bílina - házená 402

hokejbal
fotbal

stolní tenis
KLH HC Draci 277

SSK MTs Bílina 103

Atletický klub Bílina 244

AVZO - sportovní střelba 35

MO ČRS 118

Sportovní Klub rybolovné techniky 131

Bikros  OBI Bílina 29
Korfbalový klub - Kaskáda  Bílina
Motoklub Bílina
Sportovní kuželkářský klub
ŠSK při ZŠ praktická
Šk.sportovní klub Gymnázium

OCENĚNÍ BÍLINŠTÍ SPORTOVCI
Příjmení a jméno

Šindelářová Barbora
Masopustová Jarmila
Junková Soňa
Eisner Hynek
Topfr Jan
Jaroš Michael
Zahradský Dušan
Čermák Jiří
Hlavnička Tomáš
Korous Jiří
Znamenáček Martin
Drobná Daniela

Masopust Rudolf
Bečvařík Václav
Zedník Zdeněk
Vrzák Milan
Procházka Jakub
Kučera Martin
Rendl Jiří 
Filipovský Jiří
Tuláček Vladislav
Mgr. Sýkora  Martin
Sehnoutka Miroslav
Sehnoutková Martina 
Králová Dana
Handl Ivo
Bařtipán Marek
Šecka Luděk
Guzák  Tomáš
Hlaváč Radek
Nusko Pavel
Švejnoha Antonín 
nenominuje
nenominují
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MLADÍ STŘELCI NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Ve vzduchovkové střelnici v Bíli-

ně se střílela Vánoční cena měs-

ta Bíliny. Za účasti 42 závodní-

ků se střílelo ze vzduchové pis-

tole a vzduchové pušky. Do Bíli-

ny zavítali hosté z Prahy, Sokolova 

a Ústeckého kraje.

Ve střelbě ze vzduchové pistole: 

muži na 10metrů, zvítězil teplic-

ký střelec Ctibor Arnold s nástře-

lem 563 bodů. Ze 600 možných, 

před bílinským pistolářem Jiřím 

Filipovským ml. z klubu Ts-Bíli-

na nástřelem 562 bodů a třetí mís-

to obsadil Najman Jaroslav z Pra-

hy. Mezi ženami a juniory se na 

první místo probojoval Jan Dočkal  

z Meziboří nástřelem 362 ze 400 

možných. Druhý skončil Klepa-

ček Jan ze Sokolova nástřelem 361 

bodů a třetí místo obsadila Krysty-

níková Hana 361 bodů.

V soutěži ze vzduchové pušky do 

10 let, se na prvním místě umísti-

la Martina Sehnoutková z Bíliny 

nástřelem 280 bodů a splnila limit 

první výkonnostní třídy. Z chlap-

ců do 12 let se na krásném druhém 

místě umístil Miroslav Sehnoutka 

z Bíliny s nástřelem 284 bodů.

Střelecký Klub Avzo-Bílina 
klub 0382 přeje všem sportovcům 
a občanům Bíliny krásné prožití 
vánočních svátků a šťastný nový 
rok 2007.

Za střelecký klub 

Sehnoutka Jaromír

HC Draci Bílina – HC Česká Lípa  12:6 (5:0, 1:5, 6:1)

SK Kadaň B – HC Draci Bílina  4:8 (2:3, 2:3, 0:2)

Bílina – Branková úroda, i když ve druhé třetině do domácí 

branky, čekala na diváky v posledním zápase první části krajské-

ho přeboru.  Tlak domácích byl od úvodu místy drtivý, ale Miko-

lášek, Kubinčák i Viedeman spalovali šance jak na běžícím pásu. 

Až druhá desetiminutovka přinesla další branky. Lahůdkou byla 

kombinace Viedeman, Kubinčák, Šešina, kdy padla čtvrtá bran-

ka. Bílina byla jasně lepší a diváci se těšili na brankové hody i ve 

druhé třetině.  Ale Draci přestali bruslit, tempo opadlo a hosté se 

chytili příležitosti.  V šatně Draků však bylo o přestávce nebýva-

le dusno a na led  se vrátilo úplně jiné mužstvo. Střelecky exce-

loval Kubinčák. O pohodě domácích svědčí i 56.min. Na trestné 

lavici seděli tři Draci, ale hosté se minutu nedostali k puku. Jinak 

se hrálo velice slušně a rozhodčí Krebs měl nebývalý cit pro hru.    

„Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Ve druhé třetině však hrá-

či soupeře podcenili, přestali bruslit a byli překvapeni z vývoje. 

V poslední třetině ale předvedli parádní výkon,“ hodnotil trenér 

Draků Jiří Hájek.  Draci skončili v první časti krajské přeboru na 

třetím místě. Druhá část začne 13.ledna, kdy Draci hostí doma 

Kadaň B.  Ve druhé části přeboru již nebude startovat  VTJ Libe-

rec, Česká Lípa a Varnsdorf. 

Branky: 19. 23. 45. 48. 53.Kubinčák, 1. 16. 49.Mikolášek, 11. 

52.Kousek, 16.Šešina, 42.Goga – 23. 40.Peterka, 32. 35.Osmík,  

31.Bureš, 59.Pásek

Sestava: Novák – Goga, Baumruk, Boháček, Lexa, Procházka 

– Kousek, Král, Mikolášek – Viedeman, Kubinčák, Šešina – Šikl, 

Gergel, Kalkus.

Stadion Litoměřice – Draci Bílina 4:4 (2:3, 0:0, 2:1)
Litoměřice - S řadou juniorů předvedla Bílina dobrý výkon  

a byla jen krůček od vítězství. Měla raketový nástup a v 9.min. 

vedla 3:0.  „Potom jsme dostali branku v oslabení a těsně před 

sirénou takový nešťastný usmolený gól,“ litoval trenér Jiří Hájek.  

Druhá třetina se odehrála v poklidu a rozhodovalo se v té posled-

ní, kdy domácí hráli jen na dvě pětky. Závada po přihrávce Vie-

demana ujížděl sám na domácí branku, ale nedal. „V 57.min. 

jsme byli ve třech a vzápětí byl vyloučen další náš hráč. Sudí ten 

závěr nezvládl, to se těsně před koncem nepíská.   Domácí vyrov-

nali a vedli. My jsme vyrovnali při power play.“  Ohromnou šan-

ci měl těsně před koncem Boháček, ale netrefi l branku.   „Byl to 

jeden z nejlepších výkonů v sezóně. Výborně hrál Viedeman, kte-

rý se po delší době vrátil do mužstva,“ ocenil výkon Hájek. 

Branky:  Král 2, Závada, Boháček.                                                  (ob)

Kadaň  -  Hned v úvodu hrála Bílina ve třech, ale ubránila se  

Domácí šli do vedení v 5.min., ale bylo to poslední vedení v celém 

utkání. Draci měli tentokrát ve vyrovnaném zápase lepší koncov-

ku a dokázali proměňovat i přesilovky.  Ale pět vteřin před siré-

nou domácí snížili na rozdíl branky. Hned po úvodním vhazová-

ní přidal čtvrtou branku v pádu Mikolášek.  Po polovině zápasu 

využili Draci dvě přesilovky a vedli 6:2. 

Na třetí branku Mikoláška přihrál mladý Procházka.  Syn býva-

lého reprezentanta hraje  sice obranu, ale dokáže  zaskočit i na 

dalších místech. Proti Roudnici byl připraven jako náhradní 

brankář.  V Kadani hrál na křídle a podle trenéra Hájka si ne vedl 

špatně. V závěru druhé třetiny se hrálo čtyři na čtyři a domácí 

dokázali vstřelit dvě branky. V úvodu poslední třetiny hráli Dra-

ci čtyřminutovou přesilovku, ale bez brankového efektu. Potom 

kadaňští zaveleli k náporu.  Ale v 53.min. po přihrávce Mikoláš-

ka se trefi l Kousek. V závěru již Bílina kontrolovala hru a v klidu 

utkání dohrála. „Vyhráli jsme zaslouženě po kolektivním výko-

nu. Ta vůle po vítězství byla na klucích vidět,“ řekl nám  trenér 

Jiří Hájek.   

Branky: 10. 21, 34.Mikolášek, 6. 54.Šešina, 19. 31.Meixner, 

43.Kousek

Sestava: Novák – Goga, Baumruk, Boháček, Lexa – Král,                 

Mikolášek, Kousek – Meixner, Šešina, Gergel – Procházka, Abr-

ham.                                                                                                              (ob)


