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ADVENT je začát-
kem liturgického roku a pří-
pravou na Vánoce. V teo-
logickém smyslu se advent 
vyznačuje dvojím očekává-
ním slavnosti narození Ježí-
še Krista a jeho druhého pří-
chodu na konci času.

Advent začíná 1. nedělí 
adventní, tedy neděli mezi 
27. listopadem a 3. prosin-
cem. Konec adventu pak 
představuje západ slunce 
Štědrého večera. 3. neděle 
adventní se nazývá GAUDE-
TE a oproti ostatním advent-
ním dnům není její liturgic-
kou barvou fialová,  ale růžo-
vá.               (zdroj Wikipedie)

Rozsvícení vánočního stromu doprovodil ohňostroj
Bílina – Slavnostní rozsví-

cení vánočního stromu pro-
běhlo poslední sobotu v měsí-
ci listopadu. Program zajistila 
KC Kaskáda, která zájem pří-
chozích nesoustředila pouze 
na Mírové náměstí. 

Ve výstavní síni U koste-

la probíhala výstava Betlémů 

pražského loutkáře Františka 

Valény. Kostel sv. Petra a Pav-

la se rozezněl vánoční hudbou 

v podání smyčcového kvarteta 

z teplické konzervatoře.

Na samotném náměstí neu-

šlo pozornosti Divadlo v Pyt-

li Petra Stolaře z Hrobu, kte-

ré si herce vybíralo mezi dět-

mi a „stavělo“ z nich živý Bet-

lém.

„Děti spolupracovaly dobře 

a už hodinu před začátkem se 

tísnily u kulis tak, že jsme jim 

museli vymezit místa. Zájem 

dětí zahrát si Betlém byl velký 

a tomu jsme velmi rádi, protože 

někdy se děti stydí nebo bojí, 

ale v Bílině se nadšeně hlásily 

a každý si chtěl zahrát,“ uved-

la Martina Tuháčková členka 

divadla a dodala: „Navštivte 

nás v Hrobu, stejně tam všich-

ni musíte“.

 Na pódiu se stejně jako kaž-

dý rok vystřídal Pěvecký sbor 

Základní umělecké školy v Bíli-

pravila Plzeňská fi rma LAKI. 

Samotná příprava ohňostroje 

trvala 4 hodiny.

„Nejtěžší na celé akci bylo 

zkoordinovat program tak, aby 

návštěvníci nemuseli čekat po 

celou dobu na náměstí a měli 

možnost podívat se například 

do kostela, na výstavu nebo do 

Městského divadla. Zatím jsme 

neměli žádné negativní ohla-

sy, naopak program a hlavně 

ohňostroj se velmi líbil“ zhod-

notil slavnostní podvečer Petr 

Mácha z KC Kaskáda.

Lada Laiblová

ně, Komořinka a Schola Viva 

Bilinensis. Nechyběla již tradič-

ní soutěž ve zdobení vánočních 

stromečků, kterou s přehledem 

vyhrála MŠ Síbova. Kdo nechtěl 

postávat na náměstí a čekat na 

rozsvícení stromu, měl mož-

nost s dětmi zajít do divadla, 

kde se hrála pohádka Hodi-

na čertopisu v podání Divadla 

Matýsek z České lípy.

Vyvrcholením celého pod-

večera bylo to, na co všichni 

netrpělivě čekali. 10, 9, 8, 7…..

a starosta Josef Horáček rozsví-

til vánoční strom na Mírovém 

náměstí. Současně s tím se roze-

zněla hudba a konečnou tečku 

za celou vánoční slavností udě-

lal ohňostroj, který návštěvníci 

ocenili potleskem. Ohňostroj 

synchronizovaný hudbou při-
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Omezili byste prodej a používání silvestrovské pyrotechniky?

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

J. Švehla, 
55 let, důchodce: 
„Ano, omezil 

bych nejen prodej, 

ale hlavně použí-

vání petard. Mlá-

dež už od listopadu 

na sídlištích bouchá 

petardy a je to dost 

nepříjemné.“

J. Brožkovec, 
81 let, důchodce:

„Nevadilo by mi, 

kdyby se silves-

trovská pyrotech-

nika neprodávala 

a nevyráběla vůbec. 

K čemu to je? Osla-

va Nového roku 

je o něčem jiném, 

než bouchat dělbu-

chy.“

J. Kuzmíková, 
65 let,   důchod.:
„Určitě bych 

prodej i používá-

ní petard omezila. 

Mělo by se to pro-

dávat tak týden před 

Silvestrem, aby děti 

neměly čas to odpa-

lovat už od října po 

sídlištích.“

Milan Hrouda, 
65 let, důchodce: 
„Já bych prodej 

silvestrovské pyro-

techniky omezil 

jen na určitý den, 

například na 31.12. 

a pak už by prodejci 

měli smůlu a použí-

vání bych povolil jen 

v noci na 1.ledna. “

Petra Běhálková, 
27 let, kurátorka: 

„Omezila bych 

prodej i používání 

petard. Myslím si, 

že od Mikuláše by to 

děti klidně používat 

mohly, ale dřív je to 

zbytečné. “

David Král,
14 let, žák: 

„Já bych prodej 

ani používání sil-

vestrovské pyro-

techniky neomezo-

val. Naopak bych 

byl pro to, aby se 

to ještě více rozší-

řilo. “

Bílina má opět jednoho místostarostu

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

Poprvé od roku 1989 se po 

komunálních volbách utvořila 

na bílinské radnici středopravá 

koalice. ODS vstoupila do povo-

lebního jednání hlavně s Hnu-

tím nezávislých za harmonic-

ký rozvoj obcí a měst, následně 

oslovila nově zvoleného zastu-

pitele za LiRU a dva zvolené čle-

ny SNK-ED.

„Povolební jednání byla složi-
tá a těžká, ale jsem přesvědčen 
o tom, že řízení města dostane 
nový a energičtější vítr. Jsem si 
dobře vědom, že opozice bude 
velmi tvrdá a nic nám zadarmo 
nedaruje, ale i toto bude ku pro-
spěchu našeho města,“ řekl mís-

tostarosta Roman Šebek.

• Bílinský MěÚ bude mít opět 
pouze jednoho místostarostu, 
co bude pro Vás největší změ-
nou?

„Před čtyřmi lety ustanovi-
lo zastupitelstvo dva místosta-
rosty, mezi které byly rozděleny  
resorty investiční a neinvestiční. 
Současné zastupitelstvo ustano-
vilo pouze jednoho místostaros-
tu. Nejprve musím vstoupit do 
jednání s panem starostou, aby-
chom si přerozdělili kompeten-
ce. Investiční záležitosti a dopra-
va s největší pravděpodobností 
přejdou na starostu a mě zůsta-
ne resort neinvestiční. Pro mě je 
zatím největší změna ta, že jsem 
byl zastupitelstvem ustanoven 
velitelem Městské policie.“
• Plánujete nějaké personální 
nebo pracovní změny v MěP?

Chtěl bych se především 
zaměřit na veřejný pořádek 

než na dopravu, jak tomu bylo 
doposud. Tím nechci říci, že by 
si MěP neměla všímat neukáz-

něných řidičů, ale moje snaha 
bude směřovat hlavně k tomu, 
aby co nejvíce byla zajištěna 
pomoc lidem ve zlepšení kvali-
ty občanského soužití. Je potřeba 
klást větší důraz na přestupko-
vou komisi a udržet pořádek na 
velkých sídlištích. Co se týká per-
sonálních změn, tak to je velmi 
předčasné o tom hovořit. Nejdří-
ve se musím seznámit s chodem 
MěP, s jejím ředitelem a ostatní-
mi zaměstnanci a hlavně záko-
ny o obecní policii.

• Teď máte možnost naplňovat 
Váš volební program, co bude 
prioritní?

Co se týká investičního voleb-
ního programu, tak k tomu se 
musí vyjádřit nově vytvořená 
koalice. 

Předpokládám, že dojde 
k určitým kompromisům, pro-
tože musíme respektovat názo-
ry ostatních koaličních stran. Já 
budu prosazovat přesně to, s čím 
jsem šel do voleb, tedy volební 
program ODS. Uděláme vše pro-
to, abychom se posunuli k těm 
modernějším a hezčím městům 
v naší zemi.      (lal)

Vánoční svátky nepřinášejí jen klid a pohodu, 

ale také zábavnou pyrotechniku určenou přede-

vším na poslední den v roce. Stejně, jako každý 

rok se začínají na Městském úřadě hromadit stíž-

nosti na hluk, který má na svědomí právě zábav-

ná pyrotechnika.

„Jelikož ze zákona nemůžeme zakázat prodej 
ani užívání zábavné pyrotechniky, pravděpodob-
ně se to udělá jako v loňském roce. Pokud se zjis-
tí, že děti, které používají zábavnou pyrotechni-
ku během prosince mají rodiče na sociálních dáv-
kách, odejmou se jim hotové peníze a hradit se 
jim bude pouze strava a ošacení,“ uvedl staros-

ta Josef Horáček.

Zábavná pyrotechnika I. třídy se může prodá-

vat volně v obchodech na tržištích i dětem. Tam 

patří převážně bouchací kuličky. Do II. třídy pat-

ří například světlice, rakety, dýmovnice nebo škr-

tací petardy. Pyrotechnika II. třídy se smí pro-

dávat osobám nad 18 let a pouze v kamenných 

obchodech, ne na tržnicích.  III. Třída vyžaduje 

již zvláštní povolení.

„Chtěl bych apelovat na rodiče dětí, aby jim 
vysvětlili, že používání zábavné pyrotechniky 
takovým způsobem není vhodné. Setkávám se 

s tím, že děti hází například dělobuchy starším 
občanům pod nohy, pod kočárky, na psy nebo pří-
mo do domovních vchodů a obchodů. Je to „hrač-
ka, která může mít nedozírné následky,“ dodal 

starosta.

V Bílině je nejhorší situace stejně jako každým 

rokem na velkých sídlištích. Jedná se hlavně o Tep-

lické předměstí a sídliště Za Chlumem.           (lal)

Čertovo kopyto, zábavná pyrotechnika I. třídy.
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Střípky 
z Bíliny

Josef Horá-
ček obhájil na 
další čtyřleté 
období křeslo 
starosty měs-
ta. Nastanou 
nějaké změ-
ny nebo bude-

te pracovat ve stejné linii jako 
doposud?

„Určitě by se měla v následu-
jících letech zlepšit občanská 
vybavenost města. To znamená 
vše, s čím přijde občan do styku 
nejčastěji jako jsou autobuso-
vé zastávky, které nejsou všech-
ny zastřešené, přístupové cesty, 

Otázka pro starostu
bezbariérové chodníky a další. 
Legislativně musíme tlačit na 
to, aby se zlepšilo celkové souži-
tí na velkých sídlištích, protože 
nespokojenost občanů se stále 
zvyšuje. Chceme najít způsob, 
jak zabránit stále rostoucímu 
počtu oblastí se zvýšenou kri-
minalitou a vzrůstajícím nepo-
řádkem. Nadále budu jednat se 
Sdružením obcí a měst a tlačit 
na vládu, aby  město získalo v té-
to záležitosti větší pravomoc.

Také mám v plánu sehnat 
sponzorské peníze na Měst-
ské divadlo, abychom ho moh-
li kompletně zrekonstruovat. 

V roce 2008 by se mělo začít 
s rekonstrukcí Mírového náměs-
tí. Další záležitost, která se bude 
muset řešit je bílinská polikli-
nika. Je určitě dobře, že máme 
k dispozici tak vybavené zdra-
votní středisko, ale musíme na-
jít efektivnější způsob financo-
vání. Současný provoz poliklini-
ky není zrovna ideální.

Závěrem bych chtěl zmínit 
náš nejpalčivější problém a to 
jsou lázně. Doufám, že v násle-
dujícím období dojde v této 
otázce k významnému posunu 
a konečně se nám podaří lázně 
zrekonstruovat a zprovoznit.“

■ OZNÁMENÍ
Dne 31.12. 2006 a 1.1. 2007 

nebudou MTSB vyvážet 

odpad z důvodu uzavře-

ní 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 (vpravo) 

– nová pokladna, č. 101 v těch-

to 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 stanoven 

ve výši 470,- Kč na osobu a rok 

Splatnost poplatku je ve dvou 

termínech a to: k 30.06.2007 

za I. pololetí k 30.12.2007 za II. 

pololetí.

■ II. ROČNÍK                                  
MULTIKULTURNÍ AKCE

Již po druhé se v Městské 

knihovně na Teplickém před-

městí pořádala multikulturní 

akce, kterou uspořádal bílinský 

rómský poradce Štefan Tomáš.

„Tuto akci pořádáme společ-
ně s Městskou knihovnou, kde 
používáme nejen její prostory, 
ale i knihy s rómskými pohád-
kami nebo básněmi. V letošním 

Rada města Bíliny na své 25. schůzi konané dne 29.11.2006 mimo jiné
schválila:
■ Ukončení nájemní smlouvy 

s fi rmou KACHITSYN  - NN, s.r.o.,  

na pronájem nebytových prostor 

o výměře 82,16 m2  v I. NP, ul. 

Litoměřická č.p. 1 – výroba baget 

a lahůdek, k datu 30.11.2006. 

Nebytový prostor bude zveřej-

něn k dalšímu pronájmu.

■ Přijetí dotace ve výši 10 000,- 

Kč pro  ZŠ Lidická, na realizaci 

projektu „Duhová škola“. 

■ Přijetí státní dotace od odbo-

ru ŽPaZ  Krajského úřadu Ústí 

n.L. na meliorační činnost, ve 

výši 7.000,-Kč pro Lesy ČR,s.p. 

Velemín.

■ Vyhlášení výběrového řízení 

na poskytování půjček z Fondu 

rozvoje bydlení, dle uvedených 

podmínek pro rok 2007. Pově-

řuje fi nanční odbor  a stavební 

úřad ke zpracování návrhu  jeho 

vyhodnocení a předložení zastu-

pitelstvu města ke schválení.

■ Plán odpisů příspěvkové 

organizace Městské technické 

služby Bílina na rok 2007. 

■ Uzavření smlouvy mezi měs-

tem Bílina a společností NTD 

group, a.s., Ústí nad Labem,  je-

jímž předmětem je údržba, ser-

vis a opravy kamerového sys-

tému instalovaného na silnici 

I/13. 

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města ke schvá-
lení

■ Rozpočet města, jeho zaří-

zení a řízených organizací na rok 

2007, avšak bez státních dotací, 

které budou zapracovány for-

mou dodatku rozpočtu, po pře-

dání závazné výše dotace, schvá-

lené Krajským úřadem Ústecké-

ho kraje.

■ Vyúčtování hospodaření 

města jeho zařízení a řízených 

organizací za III. čtvrtletí roku 

2006.

■ Přijetí dotace pro MěTSB na 

veřejně prospěšné práce, ve výši    

285 000,- Kč.

■ Přijetí účelové dotace od 

Ministerstva fi nancí ČR na výkon 

agendy sociálně právní ochrany 

dětí ve výši 284.000,- Kč v roce 

2006.

■ Přijetí dotace od Minister-

stva kultury ČR ve výši 200 000,- 

Kč na obnovení  Lesní kavárny.

■ 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. led-

na 2007.

■ Znění darovací smlou-

vy a podmínky v ní stanove-

né, na převod bytových domů 

čp. 751 a 752 až 756, obec Bíli-

na, část obce Teplické Předměs-

tí na město Bílina. Dárce: Doly 

a úpravny Komořany, s.p, se síd-

lem v Mostě, Václava Řezáče 315, 

PSČ 434 67. 

■ Výkup pozemkových parcel 

č. 1637 a 1638 o celkové výmě-

ře 1.558 m2 v k.ú, Bílina, za cenu 

dle Cenové mapy stavebních 

pozemků města Bíliny 100,- Kč/

m2 a zároveň schvaluje uza-

vření  kupní smlouvy č. ÚTŘ-

OSM/209/2006/K/A a podmín-

ky v ní stanovené. Prodávající je 

společnost Mostecká uhelná a.s. 

se sídlem v Mostě, Václava Řezá-

če 315, PSČ 434 67.

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města   stanovit:

■ Počet členů kontrolního 

a fi nančního výboru zastupitel-

stva města na devět. 

Odvolává:
■ V souladu se zákonem 

č.128/2000 Sb., § 102, odst. 2, 

písm. g) v platném znění, na 

návrh tajemníka MěÚ z funk-

ce vedoucího stavebního úřa-

du MěÚ Bílina p. Karla Přibyla 

na vlastní žádost,  ke dni  25. 01. 

2007. Současně souhlasí s ukon-

čením jeho pracovního pomě-

ru ke stejnému datu, tj. 25. 01. 

2007. 

Jmenuje:
■ Redakční radu Bílinského 

zpravodaje  ve složení: p. Šebek, 

pí. A. Baumgartnerová, V. Ryjáč-

ková, P. Zaťková, Lada Laiblo-

vá, Mgr. Hanzlíková, Ing. Karel 

Mach, Ing. Kvěch a Ing. Jiří 

Schamberger. 

■ Hodnotící komisi pro zakáz-

ky malého rozsahu ve složení: 

Mgr. Zuzana Bařtipánová, pan 

Miroslav Košťák (SNK ED), pan 

Zdeněk Jirásko, Mgr. Zdeň-

ka Hanzlíková (HNHRM), pan 

Rudolf Chlad, pan Václav Mojžíš 

(KSČM), pan Pavel Košťál (LiRA), 

paní Martina Havlová, Aubrech-

tová (ČSSD), pan Roman Šebek 

(ODS). Zapisovatelka – paní 

Miroslava Strunzová. 

Vzala na vědomí:
■ Splnění usnesení rady měs-

ta, kterým bylo uloženo vedoucí 

odboru školství a kultury zpraco-

vat koncepci pro řešení speciál-

ních tříd ve městě. 

■ Splnění usnesení rady měs-

ta, kterým bylo uloženo mís-

tostarostovi zadat zpracování 

obecné ceny objektu veřejných 

záchodků na bývalé městské 

tržnici. Obecní cena dle odhad-

ce činí 30 000,- Kč. 

Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města  a dále i na webo-
vých stránkách města  (www.bili-
na.cz)
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  Představujeme...

V poslední době jsme se 

v Bílinském zpravodaji dočetli 

mnohé o Vlastimilu Aubrechto-

vi a tak se nabízí otázka, jakou 

činností se v současné době 

zabývá a co je v jeho v kompe-

tenci jako vládní zmocněnec 

pro severozápadní Čechy. 

Poslanec Vlastimil Aubrecht 

je členem meziresortní komise, 

která rozhoduje o 15 mld., kte-

ré by se měly rozdělit do obcí 

poznamenané důlní těžbou.

• Kolik přišlo do meziresort-
ní komise žádostí?

Celkem přišlo 52 žádostí z toho 

se jich 36 vrátilo zpět k přepraco-

vání, 15 se jich schválilo z nichž 

pouze 8 byly žádosti na realizaci 

a 1 žádost se zamítla úplně.

• Co má v náplni práce vlád-
ní zmocněnec?

Já osobně mám ve svém 

resortu uhelné společnosti 

a prů mysl. Pomoc při vytváře-

ní nových pracovních míst pro 

horníky a restrukturalizaci hor-

nictví. Z 80 % , ale dělám to, co 

v mojí náplni práce není.

• Například?
Oddlužování obcí a komuni-

kace s obcemi  ohledně žádostí 

o dotační tituly od Šluknovské-

ho výběžku až po Cheb. Pomá-

hám například obcím, které 

mají nízký rozpočet a nemo-

hou si dovolit projekt v hod-

notě 2 miliónů, protože to 

je jejich celoroční rozpočet. 

Funkci vládního zmocněnce 

vykonávám 5 let a zcela zdar-

ma. Placen jsem jako poslanec. 

Ze zákona ani nelze platit dvě 

funkce.

• Jaká je nejčastější chyba při 
podávání žádostí o dotaci?

Nejčastější chybou je to, 

že projekty nejsou v souladu 

s územním plánem obcí nebo 

chybí ze stavebního úřadu pra-

vomocná územní rozhodnu-

tí. Co se týká Bíliny jako obce 

III. typu, tedy obce s rozšíře-

nou působností, a která dostá-

vá 30 miliónů důlní renty, by 

měla žádat o dotaci na realiza-

ce a ne na projekty. Projektová 

dokumentace na terénní úpra-

vy není zase tolik složitá a dra-

há a obec by pak mohla dostat 

více fi nancí na samotnou rea-

lizaci.

Obce by měly mít již „v šup-

líku“ připravené projektové 

dokumentace na určité kon-

krétní akce  a v případě vyhlá-

šení vhodného dotačního titu-

lu si podat žádost s již připrave-

nou projektovou dokumentací 

včetně všech potřebných pra-

vomocných rozhodnutí. Celý 

proces se tak značně urychlí 

a takto připravená obec má vět-

ší šanci dotační titul získat.

Uplynulý týden byla funkce 
vládních zmocněnců při zase-
dání vlády zrušena a veškerá 
jejich pravomoc převedena na 
Krajské úřady.  

  Lada Laiblová

ŠTĚSTÍ PŘEJE
PŘIPRAVENÝM
JAK VYUŽÍVÁ DOTAČNÍ FONDY BÍLINA

Zpracováním  žádostí o dotační tituly se zabývá 

oddělení regionálního rozvoje na Městském úřa-

dě v Bílině. V rámci celé Radovesické výsypky se 

podávala žádost o dotační titul na cyklo stezky. 

Projektovou dokumentaci přímo na propoje-

ní Radovesické výsypky zpracovala veřejně pro-

spěšná společnost Terra Natura. Dotační titul je 

vyhlášen pouze na pozemní úpravy.

„Město v současné době pracuje na změně 

územního plánu a uvažuje o vybudování prů-

myslové zóny pro malé a střední podnikání 

a propojení cyklostezek. Z ministerstva průmys-

lu a obchodu nepřišla zatím žádná zpráva, že by 

předložená žádost neměla  všechny náležitosti. 

Na dotaci není žádný právní nárok,“ podotkla 

vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ladisla-

va Hamrová.

Město si také zažádalo o dotační titul číslo 

4. Severozápad. Tento dotační titul se vyhlásil  

na fi nanční podporu projektové dokumentace. 

Město Bílina podalo dvě žádosti a to na projekt 

Mírové náměstí a Zelenou halu v Tyršově zahra-

dě. Vyhověno bylo pouze v jednom případě, kdy 

město obdrží 1 180 000,- Kč na projektovou doku-

mentaci na akci Revitalizace historického cent-

ra města Bíliny. 

V roce 2006 zpracovalo město strategický plán, 

na který přispěl Krajský úřad ze svého programu 

BROÚK, protože EU dbá na to, aby z jejich pro-

středků byly podporovány ty projekty, které mají 

veřejnou podporu.

Na základě strategického plánu se bude rada 

města rozhodovat, které projekty budou priorit-

ní a kdo je bude zpracovávat. Obce, které budou 

mít připravené projektové dokumentace včetně 

všech rozhodnutí, tak mají největší šanci uspět 

s žádostmi o dotační tituly.

„Dokumentaci máme již rozpracovanou až do 

stupně pro stavební povolení. Dalším stupněm 

projektové dokumentace je realizační a zadáva-

cí. Po té se začne žádost kompletovat tak, aby 

bylo možné žádost podat do Regionálního ope-

račního programu (ROP) Severozápad, priorita 

1-Regenerace a rozvoj měst, opatření 1.1-Revi-

talizace a regenerace městských aglomerací,“ 

dodala L.Hamrová.

Většinu nákladů vynaložených na projektové 

dokumentace si Bílina hradí ze svých fi nančních 

zdrojů.                                                                         (lal)

ročníku jsme se soustředili na 
děti prvního stupně ze Základ-
ní školy praktické a ZŠ Lidic-
ké, a podle toho volili i přísluš-
nou literaturu,“ sdělil rómský 

poradce Stefan Tomáš.

Na akci vystupovala rómská 

spisovatelka, básnířka a loutko-

herečka Jarmila Hannah Čermá-

ková a hrou na kytaru doprová-

zel známý rómský hudebník Jan 

Ačo Slepčík. Hostem byl starosta 

Bíliny Josef Horáček.            (lal)

■ PRODEJ VÁNOČNÍCH            
KAPRŮ

21.12. – 23.12. 2006 od 8.00  

do 17.00 hodin na dvoře rybář-

ského svazu u autobusového 

nádraží.

Kapr z jižních Čech, cena jako 

v loňském roce 70,-Kč.

■ RYBNÍKY V BEZOVCE                 
SE DOČKAJÍ  OPRAVY

Krajská rada schválila fi nanč-

ní dotaci pro město Bílina 

na opravu spodního rybníka 

v Bezovce. Rybník má netěs-

nou hráz, to se projevuje znač-

ným únikem vody a problémy 

s kanalizační přívodovou sto-

kou.

„Celkové náklady projektu 
jsou 703 722,-Kč. Z Krajského 
úřadu z Fondu vodního hospo-
dářství Ústeckého kraje přišla 
dotace v celkové výši 492 605,-Kč. 
Projekt se skládá ze dvou částí, 
kromě sanace průsaku u dolní-
ho rybníka se opraví trubní pro-
pojení s horním rybníkem,“ sdě-

lila vedoucí regionálního roz-

voje Ladislava Hamrová.

Opravou obou rybníků se 

zabezpečí přítok vody do rybo-
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Výrobna a prodejna: Duchcov, Želénská ul. 1291
Tel./fax: 417 835 292, mobil: 739 505 711, 739 505 710

www.limba.cz, e-mail:stejskal@limba.cz

VÝROBA NÁBYTKU
KOVOVÝROBA
TRUHLÁŘSTVÍ

Nábytek na zakázku, kuchyňské linky, vestavné skříně, vybavení
interiéru, dětské pokoje, dřevěné výrobky, schody, kancelářský nábytek.

Přijďte se podívat, jak vzniká nábytek.

Provozní doba:
PO 6.00 – 15.30 hod.
ÚT 6.00 – 16.30 hod.
ST 6.00 – 15.30 hod.
ČT 6.00 – 15.30 hod.
PÁ 6.00 – 15.30 hod.

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a úspěchů
v novém roce Vám přeje

celý kolektiv fi rmy Limba.
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Významné stromy 19 – zerav řasnatý
V úvodu se musíme našim 

příz nivcům omluvit. Digitální 

svět nám tentokrát ukázal svou 

stinnou stránku – po nespráv-

ném kliknutí na klávesnici 

počítače do redakce BZ éterem 

doputovala verze 18. dílu seri-

álu, ve které nebyly doplněny 

čerstvé parametry popisova-

ného jasanu ztepilého poblíž 

stáčírny kyselky. Doplňujeme 

je tedy teď: obvod kmene  činí 

297 cm, výška stromu cca 18 m 

a šíře koruny přes 15 m. Jeho 

krásný vzhled je dán tím, že jako 

světlomilný strom roste osamo-

ceně a má dostatek místa pro 

rozvoj mohutné koruny.

Ale teď už k dalšímu stro-

mu. Je jím zerav řasnatý nebo-

li obrovský. Tento druh byl 

v Bílině vysazován především  

v lázeňském  parku na Kysel-

ce, kde jsme objevili několik  

vznosných exemplářů  v parčí-

ku za hlavní lázeňskou budo-

vou po obou stranách dřevěné-

ho altánku při vstupu do parčí-

ku. Všechny  stromy jsou zde ve 

vynikající kondici. Byly vysaze-

ny hromadně  v době obnovy 

parku po velké přestavbě láz-

ní na konci předminulého sto-

letí, jedná se tedy o stromy více 

jak 100 let staré. Dosahují výšek 

kolem 15 m, šíře štíhlé koruny je 

4 i více m a obvod kmene u nich 

činí až  150 cm.   

Zerav řasnatý  (Thuja pli-
cata) nazývaný též obrovský 

(u nás v kultivaru ´Zebrina´) je 

ve své domovině statný stále 

zelený strom s výškou až 40 m 

s přísně štíhle kuželovitým tva-

rem. Jeho domovinou je Sever-

ní Amerika. Má dlouhé řasna-

té větvičky nápadně lesklé na 

rubu naopak ojíněné. Přírod-

ní varianta má větvičky s dro-

bounkými přisedlými lístky 

tmavě zelené. Bílinské zeravy 

jsou kultivary ´Zebrina´, což 

znamená, že na letorostu se 

pravidelně střídají pásy lístků 

s nižším obsahem chlorofylu, 

než je obvyklé, s těmi normál-

ními a celá větvička tak půso-

bí pruhovaným dojmem.  Na 

rozdíl od jiných zeravů tento 

na zimu nehnědne. Po rozem-

nutí silně voní. 

V době vysazení se jednalo 

o novinku, takže bílinské zeravy 

patří k nejstarším „zebrinám“ 

v Čechách. V parčíku za hlav-

ní lázeňskou budovou působí 

skutečně impozantně a těžko 

si dnes bez nich tento parčík 

dovedeme představit.  

Ve fosilním záznamu severo-

západních Čech není rod Thu-

ja znám. 

 K. Mach   a   J. Boršiová

lovných rybníků a zabrání se 

klesání hladiny vody v rybníku. 

Jedná se o zemní práce závislé 

na klimatických podmínkách.

■ INFORMACE PRO OSOBY, 
KTERÉ KE DNI 31. 12. 2006 
PEČUJÍ O OSOBU ČÁSTEČNĚ 
BEZMOCNOU STARŠÍ 80 LET

Česká správa sociálního zabez-

pečení upozorňuje, že účast oso-

by na důchodovém pojištění 

podle § 5 odst. 1 písm. s) záko-

na č. 155/1995 Sb., o důchodo-

vém pojištění, z titulu péče o oso-

bu částečně bezmocnou starší 80 

let přichází v úvahu pouze do 31. 

12. 2006. 

Dne 1. 1. 2007 nabývá účinnos-

ti zákon č. 108/2006 Sb., o sociál-

ních službách a zákon č. 109/2006 

Sb., kterým se mění některé záko-

ny v souvislosti s přijetím záko-

na o sociálních službách. Změ-

ny, které tyto zákony přinášejí se 

dotknou i právní úpravy důcho-

dového pojištění.

Od tohoto data přestává 

být pojem „bezmocnost“ sou-

částí českého právního řádu 

a pro ekvivalentní   situace je 

nahrazen pojmem „závislost“, 

ve smyslu ust. § 8 zákona č. 

108/2006 Sb. Zákon rozděluje 

závislost podle míry její inten-

zity do 4 stupňů. 

Podle ustanovení § 120 odst. 

2 písm. a) zákona č. 108/2006 

Sb., se osoby, kterým ke dni 1. 

1. 2007 náleželo zvýšení důcho-

du pro částečnou bezmocnost 

považují od tohoto data za oso-

by závislé na pomoci jiné fyzic-

ké osoby ve stupni I (lehká 

závislost).

Podle ustanovení § 5 odst. 

1 písm. s) zákona č. 155/1995 

Sb., ve znění zákona č. 109/2006 

Sb., jsou účastny důchodového 

pojištění pouze osoby pečující 

osobně o osobu, která je závis-

lá na péči jiné osoby ve stupni 

II (středně těžká závislost) nebo 

ve stupni III (těžká závislost) 

anebo stupni IV (úplná závis-

lost). Osoby, které pečují o oso-

by, jejichž nepříznivý zdravotní 

stav svojí závažností nedosahu-

je stupně závislosti II, nejsou od 

1. 1. 2007 účastny důchodové-

ho pojištění. 

Osobám pečujícím ke dni 31. 

12. 2006 o částečně bezmocnou 

osobu starší 80 let lze doporučit, 
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Tomáš Procházka.

Lukáš Rosenkranz.

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

aby navázaly kontakt s okresní 

správou sociálního zabezpeče-

ní příslušnou podle místa jejich 

bydliště, kde jim budou poskyt-

nuty podrobnější informa-

ce týkající se dopadů neúčas-

ti na pojištění na jejich budou-

cí důchodové nároky, případ-

ně jim bude nabídnuta mož-

nost podání přihlášky k účasti 

na dobrovolném důchodo-

vém pojištění podle § 6 odst. 

2 zákona č. 155/1995 Sb. Záro-

veň s nimi bude vyřešena i otáz-

ka možného vydání rozhodnutí 

o době a rozsahu péče o částeč-

ně bezmocnou osobu starší 80 

let pro období do 31. 12. 2006.

■ MŠ ŠVABINSKÉHO...
Návštěva zimního stadionu
Našla se skupina odvážliv-

ců, dětí z MŠ Švabinského, kte-

ří si chtěli vyzkoušet své umění 

na bruslích. Po dobu vycházky, 

kdy si ostatní děti hrály na hři-

šti, „naši krasobruslaři“ zkou-

šeli své první krůčky na brus-

lích. Některé děti našly dost 

odvahy a pustily se objet celé 

jedno kolo. Napoprvé vydržely 

na ledové ploše přes půl hodi-

ny, pak už některé začaly bolet 

nohy. Každý byl rád, když brus-

le sundal, ale při zpáteční ces-

tě se vyptávaly, kdy zase půjdou 

bruslit.

Mladí bílinští programátoři 
reprezentovali své město úspěšně

O víkendu 10.-12. listopa-
du proběhly v prostorách VUT 
Brno na Fakultě informačních  
technologií dvě soutěže pro 
mladé programátory.

V pátek se konalo fi nále Mezi-

národní programátorské sou-

těže Baltík 2006, do kterého se 

probojoval MB_tým ve složení 

Jakub Černík a Tomáš Pro-

cházka. Programátorská sou-

těž spočívá v tom, že soutěžící 

řeší zadané úlohy. Věřte, že ne-

jsou jednoduché. 

V pátek po soutěži měly 

všechny děti možnost seznámit 

se s technickým zázemím nové 

budovy Fakulty informačních 

technologií. Děti nejvíce zaujal 

náhradní agregát a obdivova-

ly ohromný klimatizovaný pro-

stor servrovny.

Sobota byla ve znamení 13. 

ročníku  Mezinárodní tvůrčí 

soutěže Baltík + Baltazar. Sou-

těž je naprosto odlišná. Děti si 

doma vytvoří program, obe-

šlou jím soutěž. Organizáto-

ři pak vyberou nejlepší progra-

my a jejich autory pozvou, aby 

své programy veřejně prezento-

vali a obhájili. Prezentace v aule 

vysoké školy  před širokou veřej-

ností je pro děti opravdu hodně 

náročná, je to pro ně ale ohrom-

ná zkušenost.  Náš  DDM, ale 

hlavně Bílinu reprezentovalo 6 

dětí – Jakub Černík, Tomáš Pro-

cházka, Jakub Kratochvíl, Lukáš 

Riedel, Lukáš Rosenkranz a Len-

ka Dohnalová. 

Zatímco večer měla porota 

plné ruce práce s hodnocením 

programů, vyšli jsme si s dět-

mi prohlédnout večerní Brno 

z nadhledu Petrova a pak se šli 

schovat do tepla nových počíta-

čových učeben na FIT. 

V neděli se už jen vyhodno-

covalo.V programátorské sou-

těži Baltík 2006 na mezinárod-

ní scéně se MB-tým umístil na 

4. místě se ztrátou pouhých 0,25 

bodu. 

Největší úspěch v tvůrčí sou-

těži Baltík + Baltazar z našich 

dětí zaznamenal Lukáš Rosen-

kranz, který obhájil 2. místo 

v kategorii mladších žáků se 

svým programem ZOO. Získal 

za něj přehrávač MP3. Všechny 

děti si ze soutěže přivezly drob-

né ceny, ale hlavně velmi pěkné 

zážitky a novou motivaci.  

Eva Klasová
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Střípky 
z Bíliny

INZERCE 959/TP

Jak si pejsek s kočičkou děla-
li k svátku dort aneb ve „šva-
bince“ se peklo.

Po celé mateřské škole to 

vonělo. Paní ředitelka Eliška 

Růžičkvá den předem řekla, co 

budou druhý den dělat – péct 

pudingové bábovky. Děti měly 

za úkol přinést z domova vajíč-

ko, puding a prášek do peči-

va. Paní kuchařky přichystaly 

potřebné nádobí, náčiní, čepič-

ky a děti začaly.

Všechny se postupně vystří-

daly v míchání, šlehání až je 

bolely ruce. Uvařený puding 

si daly ke svačině a upečené 

bábovky jako zákusek k obě-

du. Ještě se rozdělily s kuchař-

kami, aby samy posoudily, jak se 

jim pečení povedlo. Ochutnaly 

i některé maminky. Příště se dají 

do vánočního cukroví. Kdo při-

jde a zastaví se, určitě dostane 

ochutnat.             E. Růžičková

U nás bydlí 
andělé

Vánoční čas se k nám pomalu blíží, a tak, aby-

chom to radostné čekání trochu zkrátili, nachys-

tali jsme s dětmi z naší MŠ Chlum spoustu pěk-

ných ozdob. V sobotu 25.11. jsme totiž na náměs-

tí zdobili stromeček. Nebyl to stromeček ledaja-

ký, ale přímo andělský. Taky dalo dětem spoustu 

práce vybrat andělům na šatičky ty nejkrásnější 

barvy a ozdůbky. Třídy se proměnily v návrhář-

ské dílny, kde se stříhalo, lepilo, zapouštěly se bar-

vy, tiskalo a malovalo. Společnými silami vznik-

li nádherní andělé, ze kterých měly děti velkou 

radost. O to těžší bylo rozhodování, které anděly 

vzít na náměstí a které nechat ve školce. Zdobení 

stromečku se opravdu vyvedlo, počasí nám přá-

lo a děti stromek za chvíli krásně vyzdobily. Teď 

čekáme anděla opravdového, blíží se totiž zkouš-

ka odvahy, přijde k nám spolu s čertem a Mikulá-

šem.                                                     Jana Pavlíčková

V naší školce 
někdy straší

Poslední den v říjnu  proběhl v naší MŠ Chlum B 

projektový den: „ V NAŠÍ ŠKOLCE STRAŠÍ“. Celý 

týden jsme společně připravovali veselé straše-

ní, děti malovaly, kreslily a vystřihovaly duchy 

a bubáky . Ani rodiče nestáli stranou, protože i oni 

se do výroby strašidel aktivně zapojili. Maminky 

připravily dětem krásné kostýmy a tak se školka 

od rána hemžila upíry, čarodějnicemi a čaroději, 

strašidýlky a netopýry. I paní učitelky a kuchařky 

se proměnily v čarodějnice, ale hodné.

A protože do naší školky chodí hravá strašidla , 

bylo pro ně připravené dopoledne plné strašidel-

ných her a odvážných soutěží , které měly taju-

plné názvy .Děti překračovaly začarovaný rybník 

nebo lovily draky,  měly celý den dobrou náladu 

a všechno čarování se jim moc líbilo.  Paní učitel-

ky pro ně zahrály maňáskovou pohádku O Hon-

zovi a strašidlech, ale hlavně proběhlo zdobení 

velikého kouzelného stromu před naší školkou 

a co by to bylo za kouzelný strom, kdyby pod ním 

nebyl ukrytý sladký poklad? Na závěr si všechny 

děti společně zatancovaly na zahradě.

Chcete vědět, jaký bude náš další projektový 

den? Přece kloboukový!         Kolektiv MŠ Chlum

■ ZA KRÁSAMI ČESKÉHO 
STŘEDOHOŘÍ

Nedávno proběhla na ZŠ 

Lidická zajímavá beseda spo-

jená s DVD prezentací na téma 

Krásy Českého středohoří. 

Zavítal za námi ze Správy CHKO 

České středohoří pan Ivo Daneš 

a začal nás v naší multimediál-

ní učebně seznamovat s téma-

ty, která jsme si jako škola moh-

li předem zvolit. Vybrali jsme si 

přírodní krásy Českého středo-

hoří, zajímala nás samostat-

ná lokalita Milešovka, se všemi 

svými meteorologickými rekor-

dy a zajímavostmi, přírodopis-

ce potěšily informace o slad-

kovodních rybách, natáčených 

potápěči.

Každé ze tří zvolených témat 

obsáhlo jednu vyučovací hodi-

nu, témata jsme volili pro 7. až 9. 

třídu a pokud i v příštích letech 

bude ze strany CHKO trvat 

nabídka těchto pořadů, určitě 

se u nás na škole bude pro vel-

ký úspěch opakovat.

Za ZŠ Lidická Mgr. Martin 
Sýkora a Mgr. Jan Sobotka 
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Kulturní 
servis

Plán kulturních akcí           
na   prosinec  2006

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■ Pátek 15. prosince17.00 h.

Předvánoční setkání 
s dechovkou
Hraje Bohemia – Dixiland 

z Teplic

Vstupné: 30,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Neděle 10. prosince 18.00 h.

O mlsném Matesovi a prin-
cezně Terezce
Hudební pohádka

Vstupné: 45,-Kč (děti do 3 let 
zdarma)
■ Úterý 12.prosince 19.00 h.

Frankie a Johny ve svitu luny
Hrají: Bára Hrzánová a Radek 

Holub

Vstupné: 220,- 200,- 160,- 
130,-Kč
■ Neděle 17. prosince 14.00 h.

Hurá vánoce-vánoční show 
pro děti
Inka Rybářová a Michal 

Nesvadba 

Vstupné: 80,-Kč (děti do tří  

let zdarma)

■ Neděle 17. prosince 17.00 h.

Vánoční koncert Evy Pilarové
Nejen vánoční písně v podání 

české star Evy Pilarové

Vstupné: 120,-Kč a 100,- Kč 
(balkon)
■ Úterý 19. prosince 17.00 h.

Vždyť jsou Vánoce
Vystoupení tanečního 

a hudebního oboru ZUŠ Bílina 

KINO HVĚZDA
■ Středa 13. prosince od 18.00 

a 20.00 h.

Čtvrtek 14. prosince od 18.00 

a 20.00 h.

LET č. 93
USA.Drama 11. září 2001. 

Teroristé unesli čtyři letadla. 

Tři zasáhla svůj cíl. Tohle je 

příběh čtvrtého z nich..

Vstupné: 55,-Kč    Nevhodné 

do 15 let

GALERIE POD VĚŽÍ
■ ČESKÁ KRAJINA
Od bílinského výtvarníka 

a restaurátora Pavla Antoní-

na Říhy, člena Výtvarného 

sdružení ČR

Prodejní výstava potrvá do 

31.12.2006

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
■ Betlémy
Betlémy, vánoční pohledy, 

svatá rodinka od známého 

pražského betlemáře a loutka-

ře Františka Valeny.

KC Kaskáda informuje

Divadelní představení jaro 2007

■ VÁNOČNÍ DĚTSKÁ SHOW    
-  HURÁ VÁNOCE

Michal Nesvadba a Inka 

Rybářová. V Městském diva-

dle proběhne v rámci slavností 

„Vánoce v Bílině“ dětská vánoč-

ní show se známými protago-

nisty.  Jako první se předsta-

ví známá Inka Rybářová s pís-

ničkami, soutěžemi a bezva 

zábavou. V programu s Inkou 

vystoupí klaun Rybička. Hos-

tem též bude kouzelník Edy 

Bonbón a Kačka Žvejkačka.  Ve 

druhé části show vystoupí všem 

dobře známý Michal Nesvadba 

se svými kousky.

Vánoční dětská show začíná 

v neděli 17. prosince 2006 od 

14.00 hodin v Městském divadle 

v Bílině. Vstupné činí 80,- Kč

Předprodej vstupenek pro-

bíhá v Infocentru na Mírovém 

náměstí v Bílině.

■ VÁNOČNÍ KONCERT        
EVY PILAROVÉ a hostů

V Městském divadle se usku-

teční v neděli 17. prosince 

Vánoční koncert legendární 

a známé zpěvačky Evy Pilarové 

a jejích hostů. V pořadu zazně-

jí nejen vánoční písně této zpě-

vačky. Koncert začíná v Měst-

ském divadle v Bílině v 17.00 

hodin. Vstupné činí 120,- Kč 

v přízemí a 100,- Kč na balkón. 

Předprodej vstupenek pro-

bíhá v Infocentru na Mírovém 

náměstí v Bílině.

■ POZVÁNKA DO KINA
Zveme všechny milovníky 

fi lmového plátna do kina na 

novinku s názvem LET č. 93. 

Tento fi lm je rekonstrukcí udá-

lostí z 11. září 2001 a útoku na 

USA. Film promítáme ve dnech 

13. a 14. prosince 2006 v kině 

Hvězda v Bílině od 18.00 a 20.00 

hodin. Vstupné činí 55,- Kč.

■ POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
BETLÉMŮ 

Ve výstavní síni U kostela 

v Bílině právě probíhá vánoč-

ní výstava betlémů, vánočních 

pohledů a svaté rodinky od 

známého pražského betlemáře 

a loutkaře Františka Valeny.

Výstava potrvá do 25.ledna 

2007. Výstava je otevřena PO-

PÁ od 10-16 hodina a SO-NE od 

12-17 hodin. Vstupné je 30,- Kč , 

důchodci 20,- Kč a děti 10,- Kč.

Petr Mácha, KC Kaskáda

■ Leden

Líbánky aneb 
láska ať jde 
k čertu

Hrají: Jiří Langmajer, K. 

Issová/I. Jirešová, J. Čvan-

čarová /M. Válková a dal-

ší

■ Únor

Dveře aneb pane 
vy jste náhoda

Hrají J. Hartl, J. Smutná, 

V. Boučková/J. Stryková

■ Březen

Smíšené pocity
Hrají: Jana Hlaváčová, 

Petr Kostka, Jaroslav Sato-

ranský, Ladislav Hampl

■ Duben

Drahouškové
Hrají: Jana Paulová, 

Pavel Zedníček, David 

Suchařípa a další.

■ Květen

Blbec k večeři
Hrají: Václav Vydra, V. 

Freimanová/J. Boušková, 

Josef Carda, J. Švandová, 

N. Urbánková, J. Menzel/ 

Z. Žák.
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Knižní novinky na měsíc prosinec 2006 
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ …

Deník šíle-
né milenky, 
volné pokra-

čování best-

selleru Deník 

šílené manžel-

ky součas-

né spisovatel-

ky Ireny Obermannové vypráví 

opět o problémech, které přiná-

šejí partnerské vztahy. Hrdin-

ka knihy konečně po různých 

životních peripetiích nachází 

své místo v životě a v nelehké 

životní etapě jí pomáhá příběh 

biblické ženy Lilit, plný tajem-

ství i shodných životních posto-

jů a pocitů. Je to opět kniha, kte-

rá čtenářky nejen pobaví,ale 

dobrou znalostí psychologie 

jim také může pomoci při řeše-

ní jejich vlastních problémů. 

Vydává nakl. Motto Praha.

Podivné hry, další z detektiv-

ních případů inspektora Johna 

Rebuse  čtenáře zavede  opět do 

Skotska dnešních dnů. V příbě-

hu studentky z vlivné a bohaté 

bankéřské rodiny,která se za 

záhadných okolností ztratí, je 

mnoho nevyjasněných okol-

ností i tajemství. Autor knihy 

anglický spisovatel Ian Ran-

kin si už u našich čtenářů zís-

kal velkou oblibu a také tento 

příběh slibuje napínavé inteli-

gentní počtení pro dlouhé zim-

ní večery,kdy se tak rádi hezky 

bojíme v teple domova.Vydává 

nakl. BB art Praha.

Naučná pro dospělé, pro 

poučení…

Manželské 
etudy, literár-

ního zpraco-

vání šestidíl-

ného doku-

m e n t á r n í -

ho cyklu reži-

sérky Heleny 

Třeštílkové, který mapuje osu-

dy šesti manželských párů po 

dobu dvaceti let, se ujal velmi 

zdařile její manžel Michael Tře-

štík.Filmy sledovalo více než 

milion diváků a jak se ukázalo 

divácký ohlas zasáhl i do další-

ho života hrdinky jednoho z pří-

běhů.Tato velmi zajímavá son-

da do instituce zvané manžel-

ství určitě zaujme nejen ty 

čtenáře,kteří dokument sledo-

vali na televizní obrazovce. Kri-

ze rodiny,kterou v dnešní době 

prožíváme ,se dotýká každého 

z nás, a vzhledem k tomu, že roz-

vodů je více než sňatků, určitě 

stojí za zamyšlení, jak rodinný 

život sloučit s požadavky sou-

časné uspěchané doby.Vydává 

nakl.Lidové noviny Praha.

Jan Pivec, 
ž i v o t o p i s  

h e r c e , k t e r ý 

patřil do 

generace her-

ců, která už 

odchází, na-

psal bez při-

krašlování a zbytečného skan-

dalizování David Laňka. Jan 

Pivec(1907-1980) byl jedním 

z nejlepších a jeho herecký 

projev plný vřelosti, nadhledu 

a „člověčiny“ dokázal strhnout 

diváky nejen na divadle, ale také 

ve fi lmu a v televizi. Od třicátých 

až do konce šedesátých let tvo-

řil jeden ze základních herec-

kých pilířů Národního divadla 

a bylo smutné sledovat , jak byl 

nakonec nucen odejít,protože 

dostával role nedůstojné jeho 

talentu. O tom a ještě o mnoha 

jiných stránkách jeho pestrého 

života vypráví tato kniha. Vydá-

vá nakl. Petrklíč Praha.. 

PRO MLÁDEŽ
Pranostiky aneb Rokem 

krok za krokem, knížka kolek-

tivu autorů zve děti na zajíma-

vou procházku s ilustrátorem 

Zdeňkem Smetanou, otevře 

pro ně vzácnou truhlu plnou 

dávných předpovědí pro kaž-

dý měsíc v roce a připome-

ne dětem tradiční zvyky, kte-

ré se vztahují nejen k Váno-

cům a Velikonocům. Čtenáři 

si osvěží lidová říkadla a také si 

mohou vyzkoušet svou nápadi-

tost a zručnost a v nadcházejí-

cím adventu si něco pěkného 

vyrobit nebo si nějaký pěkný 

zvyk zařadí do vlastních rodin-

ných rituálů. Vydává nakl. Alba-

tros Praha.

Koledy – zpěvník, knížka 

obsahuje 36 koled známých 

i méně známých a jednodu-

chý notový záznam, uprave-

ný pro hudebníky amatéry tak, 

aby si mohl zahrát každý,kdo 

má chuť. Děti si mohou jedno-

duché melodie zahrát na zob-

covou fl étnu, nebo na housle 

a pokud nemají žádný hudeb-

ní nástroj, hřeben a pokličky od 

maminky také dobře poslouží. 

Autor knihy Petr Mandel knihu 

napsal tak srozumitelně, že je 

určena opravdu nejširší veřej-

nosti, aby si u stromečku moh-

la zazpívat celá rodina… Vydá-

vá nakl. Albatros Praha.

K vánoční pohodě knihovna 
připravila kromě řady nových 
knih, z nichž připomínáme 
alespoň těchto pár titulů, také 
dvě výstavy. 

V prostorách čítárny cent-
rální knihovny na Mírovém 
náměstí si mohou návštěvní-
ci prohlédnout výrobky jedné 
z našich čtenářek, paní Lady 
Černé, která v měsíci listopadu 
vystavovala své práce inspiro-
vané podzimem a během pro-
since  zde bude vystavovat 
výrobky inspirované Vánoce-
mi. 

Na schodišti knihovny pak 
budou vystaveny práce dětí ze 
Základní školy na Pražském 
předměstí, které vznikly v pro-
jektových dnech z iniciativy 
učitelek měsíci listopadu na 
téma ilustrátoři dětských knih 
a v prvním prosincovém týd-
nu na téma Vánoce s Josefem 
Ladou.Tak se přijďte podívat 
a návštěvu knihovny můžete 
spojit s návštěvou výstavní síně 
u kostela, kde jsou k vidění Bet-
lémy a vánoční stromečky. Za 
kolektiv knihovny srdečně zve 
a přeje pěkné vánoční počtení 

M. Šímová  

Nový bodový systém
Pravomoci obecní policie

Paragraf 79, odst. 8

K měření rychlosti vozidel je oprávněna 

policie a obecní policie, obecní policie při-

tom postupuje v součinnosti s policií.

Novinkou je také to, že strážník obec-

ní policie může zabránit řidiči pokračo-

vat v jízdě, pokud ten poruší odstavec 1 

a 2 paragrafu 118. Podle těchto odstavců se 

jedná o provinění, kvůli nimž může naří-

dit odstavení vozidla policista ČR. Stráž-

ník obecní policie je povinen setrvat na 

místě do příchodu policie.

Lze předpokládat, že toto rozšíření pra-

vomoci povede k většímu dohledu nad 

dopravou kolem menších měst – zejmé-

na bude zpřísněn dohled nad příměstský-

mi komunikacemi, které jsou vzhledem ke 

zvýšené individuální dopravě hodně frek-

ventované a často je na nich překračová-

na rychlost 90 km/h. 

Pravomoci celní správy
Paragraf 79

Zastavovat vozidla je oprávněn:

k) celník ve stejnokroji při výkonu čin-

nosti v rozsahu oprávnění stanovených 

zvláštními právními předpisy.

Seznam těch, kteří smějí zastavit vo-

zidlo (policista, vojenský policista, stráž-

ník obecní policie ve stejnokroji, ale např. 

i účastník dopravní nehody, pokud je to 

potřeba), rozšířili celnici.

Je to i v souvislosti s tím, že po zruše-

ní celních kontrol na hraničních přecho-

dech se změnila náplň jejich činnosti. Cel-

níci mohou např. podle zákona 185/2004 

zjišťovat, zda není převáženo zboží, kte-

ré uniklo celnímu dohledu, tedy to, kte-

ré bylo na území EU propašováno a ny-

ní se pohybuje po našem území. Celníci 

mohou zastavovat vozidla také v souvis-

losti s jinými svými úkoly, např. mohou 

kontrolovat dálniční známky, dohlížet na 

dodržování veterinárních předpisů. Tuto 

svou novou pravomoc mohou uplatnit 

pouze tehdy, pokud podle určitého záko-

na mají na určitou oblast dohlížet.
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  Z dopisů našich čtenářů...

■ BRYNDÁČEK – KLUB  
MIMINEK

Mám sen. O tom, že všichni 

potřební v Bílině, najdou svůj 

kout, kde jim bude s dobrými 

lidmi hezky na duši i na těle.

Mezi zvláštní skupinu patří 

i otcové a maminky na mateřské 

dovolené i když to vlastně žád-

ná dovolená není. Je to zvláštní 

svět. Muži často celé dny v prá-

ci. Den za dnem, ve dne sami. 

V zimě inverze, v létě žádné 

hřiště pro malé děti, jako mají 

jiná města. Jediné místo v létě 

na sezení jsou venkovní stolky 

u hospody.

Přál bych si, aby alespoň 

část mého snu zaujala poslan-

ce a vedení města Bíliny. Pod-

niknou kroky k nápravě věcí pro 

lepší život obyvatel i těch malič-

kých, s bryndákem?

Někde na snadno přístup-

ném místě u parku či zahrád-

ky připravit místnost pro klub 

rodičů s malými dětmi. Jiné klu-

by a klubovny dostávají dohro-

mady milióny od města na svo-

ji činnost. A co děti, mají si kde 

hrát? Není vám na radnici han-

ba?

Možná schopná organizátor-

ka jako klíčnice. Parta ze škol-

ních lavic rozjede zajímavé 

akce. Je to šance, jak lépe pro-

žít ten krásný i když nenáročný 

čas péče o malé dítě.

Co vy na to? Rodičové, babičky 

a dědové? Šlo by to? Tak se ptám? 

Mají si kde hrát?                S. Pták

Váš sen se již splnil před tře-
mi lety, kdy byl založen klub 
Klokánek. Tento klub navště-
vují maminky s dětmi v dopo-
ledních i odpoledních hodi-
nách. Součástí klubu Klokánek 
je i zahrada s vybudovaným dět-
ským hřištěm a posezením pro 
maminky. Tento školní rok Klo-
kánek navštěvuje přes 100 čle-
nů a další se mohou přihlásit. 
Schůzky jsou v pondělí, středu 
a pátek od 10.00 do 11.30 hodin 
a zahrada je k dispozici v odpo-
ledních hodinách od 15.00 do 
18.00 hodin.

V Domě dětí a mládeže také 
probíhá keramika a počítače 
pro rodiče s dětmi. Myslím si, že si 
děti mají kde hrát a pokud chcete, 
můžete nás navštívit i Vy. 

             Věra Ryjáčková, DDM

■ MLADÍ MUŽI V KRAVA-
TÁCH

Taneční. Radost i děs pro 

mnohé dívky i chlapce. Vel-

ká očekávání věcí neznámých. 

První společenská akce při vstu-

pu do světa dospěláků. Oči rodi-

čů a prarodičů. Zájem kamará-

dů.

Šaty, boty, kravaty, rukavičky, 

košile. První kolo absolvovali po 

obchodech.

V Bílině, v nově upraveném 

Kulturním domě Fontána Za 

Chlumem běží další kurz spo-

lečenského chování a tance. Již 

36 let manželé Dufkovi učí prv-

ní taneční kroky. Vychováva-

jí naši bílinskou mládež. Letos 

více než 30 tančících párů.

Vyzpovídal jsem dva mla-

dé muže v kravatě. Oba stře-

doškoláci studující v Tepli-

cích. Kamarádi Nikola Ferstel 

a Marek Haas.

Pamatujete si ještě barvu 
bot tanečnic?

M: U některých.

N: Nepamatuji, moc jsem se 

na boty nedíval.

Jaký tanec jste si oblíbili?
M: Waltz. Král tanců.

N: Ča-Ča živý tanec.

Plánujete první plesovou 
sezónu?

M: Ano, v Teplicích chci na 

zdravotnický a obchodní matu-

ritní ples.

N: Určitě, navštívím v Bílině 

Myslivecký a Hornický ples.

Vybrali byste si ze zdejších 
tanečnic nevěstu? Nejmeno-
vat. Po chvilce váhání.

M: Ano.

N: Ano.

Tanec jako investice do dal-
ších 60ti let. Víte, kde jej můžete 
všude uplatnit?

M: Plesy, na dovolené.

N: Plesy, fi remní večírky.

Co vám dal zdejší kurz galant-
ního chování na parketu?

M: První taneční kreace, pres-

tiž, chování se ve společenském 

obleku.

N: Jistotu na parketu, líbí se 

mi i prostředí, základy spole-

čenského chování. Jak udělat 

první dojem v kravatě.

Je jen dobře, že v Bílině tyto 

kurzy stále probíhají. Kultivu-

jí naší mládež, rozšiřují se kon-

takty mladých lidí v hezkém 

oblečení a prostředí. Zůstávají 

vzpomínky na první lásky. Pře-

jeme jim nejedny protančené 

boty i střevíčky.                S. Pták

Redakce nezodpovídá 
za došlé příspěvky a žád-
ným způsobem je neu-
pravuje.
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  Z deníku Městské policie...

DOJEL NA ČOKOLÁDU
Jako zcela nepoučitelný se 

projevil šestapadesátiletý muž 

z Teplic. Onoho dne přija-

la hlídka MP Bílina oznáme-

ní o drobné krádeži v prodej-

ně Tesco v Bílině. Strážníci na 

místě zjistili, že muž v prodejně 

odcizil několik tabulek čokolá-

dy, přičemž byl přistižen ostra-

hou prodejny. Hlídka MP Bíli-

na muže předvedla na místní 

oddělení policie ČR, kde bylo 

následně zjištěno, že muž se již 

v minulosti několikrát dopustil 

majetkové trestné činnosti.

Jednání muže, které by za nor-

málních okolností bylo „pou-

hým“ přestupkem, nyní policis-

té kvalifi kovali jako trestný čin. 

Muž byl policií ČR zadržen a za 

krádež několika balení čokolá-

dy mu nyní hrozí trest odnětí 

svobody.

NEŘIDIČ
V prostoru Panelového síd-

liště v Bílině, bylo hlídkou MP 

Bílina spatřeno jedoucí vo-

zidlo, které bylo evidentně 

v „neutěšeném“ technickém 

stavu. Strážníci provedli kon-

trolu, při které vyšlo najevo, 

že vozidlo má propadlou STK. 

Kontrolou osoby řidiče, bylo 

zjištěno, že dotyčný nevlastní 

řidičský průkaz.

Vzhledem ke skutečnosti, že 

dle novely zákona je řízení vo-

zidla bez příslušného řidičské-

ho oprávnění trestným činem, 

byl řidič předán hlídce policie 

ČR k provedení dalších nezbyt-

ných opatření.

VANDALOVÉ
Na základě oznámení, byla 

hlídka MP vyslána do prostoru 

hřiště na ZŠ Za Chlumem. Stráž-

níci, kteří na místo přijeli zjistili, 

že skupinka nezletilců zde úmy-

slně poškodila zařízení hřiště. 

Při šetření konkrétních viníků 

výrostci svalovali vinu jeden 

na druhého. Nebylo jim to však 

příliš platné, neboť jejich „řádě-

ní“ zaznamenal i kamerový sys-

tém MP Bílina.

O poškození majetku školy, 

bylo vyrozuměno vedení ško-

ly i policie ČR. Vzniklou škodu, 

pak budou muset uhradit rodi-

če nezletilých vandalů.

Labuť
Díky upozornění strojvedou-

cího, se podařilo hlídce MP Bíli-

na zachránit život labuti, kte-

rou zranil pravděpodobně pro-

jíždějící vlak. MP Bílina přijalo 

oznámení o labuti ležící blízko 

kolejiště v prostoru Kyselky. 

Hlídka, která byla na místo 

vyslána, nalezla zhruba kilo-

metr za Kyselkou labuť, která 

ležela přímo v kolejišti a byla 

ošklivě zraněna na hlavě. Stráž-

níkům se podařilo labuť z kole-

jí odnést v poslední chvíli, pro-

tože minutu poté místem pro-

jel vlak.

Strážníci zraněnou labuť pře-

vezli do záchranné stanice pro 

zraněná zvířata „FALCO“ v Hor-

ním Týnci u Litoměřic.    (JFK)

Město Bílina-Město odpadu a skládek

Městská policie v Bíli-
ně zaznamenala dne 25.11. 
2006 v Bílině ul. Teplická, 
M.Švabinského a A. Sovy znač-
ný nepořádek u kontejnerů. 
Jedná se vždy o běžný odpad, 
který má být umístěn v kontej-
neru, ale místo toho se nachází 
na zemi. Jedná se o sídliště, kde 
je tento stav zcela běžný.

Jedná se o znečištění veřej-

ného prostranství, tedy o pře-

stupek proti veřejnému pořád-

ku dle § 47 odst. 1 písm. d) zák. 

č. 200/90 Sb zákon o přestup-

cích – (kdo znečistí veřejné pro-

stranství), který může Městská 

policie řešit na místě bloko-

vou pokutou do výše 1000,-Kč. 

Dále se však přestupce může 

dopustit přestupku proti veřej-

nému pořádku dle § 47 odst. 1 

písm. h) z.č. 200/90 Sb (kdo neo-

právněně založí skládku), kde je 

sazba daleko větší a je určena ve 

Správním řízení. Jedná se o pří-

pady, kdy občané ke kontejne-

rům umísťují starý nábytek 

či vyřazené spotřebiče a další 

věci, které se do kontejnerů ne-

vejdou. K tomuto odpadu slouží 

sběrný dvůr.

Každý občan města Bíliny si 

musí uvědomit, že tento odpad 

vytváří nepříznivý vzhled pro-

středí, ve kterém žije. Alarmu-

jící je skutečnost, že do míst, 

kde se hromadí odpad se sta-

hují hlodavci a kočky. Je zde 

vysoké riziko přemnožení hlo-

davců a po té různé nákazy cho-

rob a infekcí.

Dále byl zaznamenán pří-

pad shoření dvou plastových 

kontejnerů na tříděný odpad 

v Kmochově ulici. Vandalové 

se baví tím, že ničí náš společ-

ný majetek. Způsobená škoda 

činí 20.000,- Kč. Věc byla pře-

dána PČR Bílina a byla kvalifi -

kována jako tr. čin poškozová-

ní cizí věci dle § 257 odst. 1 tr. 

zákona.

Občané mohou tomuto řádě-

ní vandalů zabránit, když v pří-

padě ujištění popisovaného sta-

vu vyrozumí telefonicky (i ano-

nymně) Městskou policii v Bíli-

ně nebo PČR Bílina.

Str. Ladislav Šimon

Ulice  Kmochova.

Ulice Antonína Sovy.
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MOBILNÍ TELEFONY PRO VŠECHNY
Největší výběr mobilních telefonů

INZERCE 987/TP

O2 Telefonica, Bílina, Seifertova 105
tel. 417 820 071 - autorizovaný dealer O2

Nabízíme: � neblokované telefony
 � náhradní díly, baterie, nabíječky, pouzdra

Provádíme: � opravy a odbloky telefonů

Zřizujeme: � pevné linky, pevný a mobilní internet, O2 TV
 � převody z GO na paušál, nové smlouvy
 � telefony od 1 Kč

VYUŽIJTE VÁNOČNÍ NABÍDKY O2

Nabídky pracovních míst:
 � prodavač – plat 10 000 Kč
 � externí pracovník – plat 20 – 30 000 Kč

Krasobruslařky přivezly 
zlato a bronz do Bíliny

V Roudnici nad Labem se konal 1. roč-

ník Podřípského poháru v krasobrusle-

ní. Celostátního závodu se zúčastnily 

děti od přípravky až do 12 let. HC Dra-

ci Bílina odd. krasobruslení nominoval 

závodnice do třech kategorií a sklidil vel-

ký úspěch. 

„Pro domácí oddíl je tento výsledek 
velkou injekcí do další práce s těmito 
nadějemi a lákadlem pro další zájem-
ce o tento sport. Krasobruslaři trénují 
na našem zimním stadionu denně od 

úterý do pátku a pokud bude mít někdo 
zájem, může se přijít podívat,“ řekla tre-

nérka malých krasobruslařů Miloslava 

Koberová.

V kategorii nejmenších začínajících 

krasobruslařů do 6 let zvítězila Eliška 

Hladíková (5 let).  V kategorii příprav-

ky pokročilejších do 6 let po velkém boji 

obsadila Nicole Křehlová krásné 3. mís-

to a v kategorii nováčků do 8 let se umís-

tila na 9. místě debutující Vanessa Pau-

lová (7 let).

HC Varnsdorf – HC Draci Bílina  5:8 (3:1, 1:4, 1:3)
Varnsdorf -  Draci měli od 

začátku velkou převahu.  Ale 

v  10.min. měli již pět vylou-

čených hráčů a domácí využili 

dvě přesilovky. Hosté byli hoke-

jově jasně lepší, domácí nabíd-

li  bojovnost.   

V úvodu druhé třetiny hrá-

li Draci přesilovku a od mod-

ré snížil Hošek, který se vzá-

pětí trefi l i podruhé. Také dru-

há třetina pokračovala za stálé 

převahy Bíliny. Stačila však jed-

na chyba a domácí ještě doká-

zali ve 36.min. srovnat.  Ovšem 

po následním kolotoči poslal 

Draky do vedení Šikl. V závěru 

druhé třetiny měla Bílina dva 

vyloučené, z toho Král dostal 

desítku.   Hra ztratila tempo. 

Jen se vrátil Král, přišla 51.min. 

Hošek, který nastoupil s horeč-

kou, dostal 5+do konce a Draci 

dohrávali v osmi. 

Ale blýskl se Kousek, který 

přidal dvě branky. Byl nejpro-

duktivnějším hráčem, vstřelil 

tři branky a na tři nahrál. „Byl 

to takový zvláštní zápas. Odjeli 

jsme jen s deseti hráči, hrálo se 

v mlze, dvakrát vypadla časo-

míra a rozhodčí také nemě-

li zrovna svůj den. Za těchto 

podmínek musím být s vítěz-

stvím spokojen,“ řekl trenér 

Jiří Hájek. 

Branky  Bíliny: 3. 53. 56.Kou-

sek, 23. 25.Hošek, 32. 42.Miko-

lášek, 36.Šikl.

Sestava: Novák – Lexa, Goga, 

Boháček, Hošek – Kousek, Král, 

Mikolášek – Šikl, Gergel.     (ob)

Bílinský korfbal boduje

Tvrdá příprava = vytoužený postup
Souš - Do elitní skupiny byli 

zařazeni bílinští fotbalisté na 

zimním turnaji APOLLO CUP 

2007, který pořádá  FK SIAD 

Souš na umělé trávě v Mostě. 

„Hracími dny jsou soboty a 1.

kolo se hraje 6.ledna a  Bílina 

se utká o půl sedmé večer s FK 

Domoušice,“ řekl nám vedoucí 

mužstva Miroslav Spáčil.   Dal-

šími soupeři budou dorost FK 

Blšany,  dorost  FK SIAD Most, 

FK Březno, FK Litvínov B,  FK 

SIAD Souš A, FK Brozany a AFK 

Chomutov. Turnaj končí 3.břez-

na a SK SIAD Bílina nastoupí    

ve 12,30 hodin  proti  FK Bran-

dov. „Bude to dobrá příprava na 

jarní boj o postup do krajského 

přeboru. Máme ve skupině veli-

ce kvalitní soupeře  a věřím, že 

se s mužstvem sehrají i posily, 

o kterých jednáme  a naši naděj-

ní dorostenci. 

Z minulých let máme s tím-

to turnajem velice dobrou zku-

šenost. Ohromnou výhodou 

je, že se každé utkání hraje na 

výborném terénu bez ohle-

du na počasí.  Rád bych  brzy 

pořádal podobný turnaj i na 

umělé trávě v Bílině,“ svěřil se 

prezident bílinských fotbalis-

tů Petr Arpáš. Poslední umě-

lá tráva se na Teplicku položila 

nedávno v Krupce. Bílina má 

v zimě k dispozici pro všechna 

mužstva pouze jedno škvárové 

hřiště.                                        (ob)

Bílinské korfbalové družstvo starších žáků odehrálo další kolo 

celostátní ligy na své palubovce. V tělocvičně Základní školy Aléská 

přivítalo družstva Bělé pod Bezdězem, Třeboně a Děčína. Poprvé se 

tak bílinským podařilo bodovat jednou remízou a jednou výhrou. 

Nejlepším domácím střelcem se stal opět Radek Hlaváč.

Výsledky:  KC Kaskáda Bílina – SK Bělá p. B. „A“  2:9 (0:4), C Tře-

boň – KC Kaskáda Bílina  5:2 (2:1), SK Bělá p. B. „B“ – KC Kaskáda 

Bílina 3:3 (1:0), KC Kaskáda Bílina – Bělá „A“ 3:18 (2:11), KC Kas-

káda Bílina – TKC Děčín 4:3 (1:2).

Sestava: Hlaváč, Charvát, Dlouhý, Kouba, Schulze, Mrkvičková, 

Folejtarová. Trenér : Petr Mácha.


