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 Bílina oslavila výročí Sametové revoluce koncertem  Nezaměstnanost se skoro nemění  OS se stále drží myšlenky
na obnovu „Pohádkáče“  O zimní úklid chodníků se bude starat město  V Městském divadle byla Eva Hrušková a Jan Přeučil 

Koncert zahájili starosta města 
Josef Horáček a předseda Svazu 
bojovníků za svobodu v Teplicích 
JUDr. Ing. Jaroslav Musial, který 
celý koncert zaštítil. Oba v pro-
slovech zavzpomínali na studen-
ty na Albertově před dvaceti lety 
a poslali jim dík.

Po úvodních proslovech se 
o slovo přihlásila první část sa-
motného koncertu, která na pódi-
um přivedla žáky a učitele ZUŠ. 
Začali lidovými písničkami jako 
například Na tom Bošileckým 
mostku, pokračovali klavírní-
mi skladbami a prostor dostaly 
i další hudební nástroje. Na fl étnu 
a fagot za klavírního doprovodu 
zazněla Humoreska od Antonína 
Dvořáka. Mimo jiné jako vzpo-
mínka na Karla Kryla, který se 
výročí nedožil, zazněla písnička 
Pasážová revolta.

Hosté Lubomír Brabec
a Jan Vodňanský

Na koncert přijali pozvání 
i známí hosté. Byli jimi kyta-
rový virtuóz Lubomír Brabec 

a spisovatel, herec a zpěvák Jan 
Vodňanský s Danielem Dobiá-
šem. „Na tuto akci přijely tako-
vé osobnosti poprvé, protože se 
jednalo o kulaté výročí. Zároveň 
chci poděkovat sponzorskému 
daru Severočeských dolů, díky 
nimž jsme si mohli účast Jana 
Vodňanského a Lubomíra Brab-
ce dovolit,“ uvedl organizátor 
Michal Mlej.

Pan Brabec předvedl, jak do-
konale si s kytarou rozumí a pře-
devším se španělskou skladbou 
Gran Jota, která znamená téměř 
50 variací, jak se dá jen na kyta-
ru zahrát, sklidil velký a dlouho-
trvající potlesk.

Jan Vodňanský a Daniel Do-
biáš přinesli na jeviště humor. 
Píseň Jak mi dupou králíci za-
zpíval Jan Vodňanský i s verši 
v němčině, angličtině a ruštině 
a přidal i písně na známé české 
melodie se svými slovy jako na-
příklad Proč bychom je nezmlá-
tili. Došlo také na recitaci vtip-
ných krátkých i delších básní.

Společně se ZUŠ zakonči-
li první část koncertu písněmi 

Když jde malý bobr spát a Kolik 
je na světě moří.

Pan Vodňanský pro Bílinský 
zpravodaj vyjádřil svůj názor 
i k polistopadovému vývo-
ji v zemi: „Vývoj společnosti 
hodnotím bohužel velmi skep-
ticky. Nespoléhal bych tolik ani 
na výměnu generací, jak někteří 
zdůrazňují. K tomu by bylo po-
třeba mít nejdřív kvalitní škol-
ství. Otázka vnímání moderní 
historie a výuka dětí o moder-
ních dějinách je v zoufalém sta-
vu. A aby nová generace mohla 
dozrát a přinést něco nového 
svému národu, musí nejdříve 
dobře pochopit to, co předchá-
zelo. Nyní je však na to špatně 
připravována.“

Kupředu levá,
kupředu pravá

I druhá část oslav kulatého výročí 
přinesla zajímavý obrázek. Naplnil 
ji po přestávce fi lm Kupředu levá, 
kupředu pravá dokumentaristky 
Lindy Jablonské. Ve fi lmu diváci 
spatřili mladé lidi aktivně se hlásící 
k levicovému či pravicovému poli-
tickému smýšlení. Linda Jablonská 
se soustředila na několik konkrét-
ních hrdinů a zajímala se o jejich 
způsob života a vidění světa.

Na koncertu se podílelo město 
Bílina, KC Kaskáda a Občanské 
sdružení Bílina 2006. Koncert se 
povedl na jedničku a posluchači se 
výborně bavili. Organizátor Michal 
Mlej ohodnotil průběh vystoupení 
také kladně: „Koncert se dle mého 
názoru povedl a proběhl bez problé-
mů. Koneckonců tomu nemohlo být 
ani jinak, protože bílinská Základ-
ní umělecká škola, která program 
akce zajišťovala, všechny akce dělá 
profesionálně. Rovněž s účastí di-
váků jsem spokojen. Přišlo asi 150 
lidí, což považuji v období chřipek 
za dobrou návštěvnost.“

Především se však zdařilo pří-
jemné setkání lidí, kteří si připo-
mněli, že na zvůli absolutní moci už 
můžeme jen vzpomínat. Svobodně.

Jana Karlová

Výročí Sametové revoluce oslavili
s Bílinou i Vodňanský a Brabec

Koncertem oslavila Bílina dvacetileté výročí Sametové revoluce. 
Ve středu 18. listopadu zněly Městským divadlem hlasy dětí i učitelů 
ze ZUŠ, kytarové umění Lubomíra Brabce a písně a básně založené 
na slovních hříčkách Jana Vodňanského a Daniela Dobiáše.

Kytarový virtuóz Lubomír Brabec a spisovatel, herec, zpěvák a lidový fi lozof Jan Vodňanský Foto: Václav Weber

Děti ze ZUŠ
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Hluční sousedé
Na základě oznámení občanů byla 

hlídka MP Bílina vyslána do pro-
storu sídliště Za Chlumem, kde 
v jednom bytě panelového domu 
probíhala hlučná zábava. Strážníci 
nájemnici bytu upozornili na skuteč-
nost, že je již po 22 hodině a že je 
tedy nutno zábavu ztišit, nebo ukon-
čit, nerušit hlukem okolí a dodržovat 
noční klid. Nájemnice hudbu ztišila 
a strážníkům slíbila, že se situace 
již nebude opakovat. Bohužel, sliby 
chyby. Zhruba hodinu poté musela 
hlídka k uvedenému bytu znovu. 
Opětovně zde docházelo k rušení 
nočního klidu. Strážníci po nezbyt-

ných úkonech provedených na mís-
tě věc oznámili k řešení správnímu 
orgánu, který rozhodne jak vysokou 
sankci za tento vůči sousedům bezo-
hledný přestupek si nájemnice bytu 
“zaslouží”. 

 (Ilustrační foto)

Snažil se být nenápadný,
přesto byl zadržen

Při kontrolní činnosti hlídka MP 
Bílina v blízkosti jednoho z objektů 
ve vlastnictví města Bíliny zjistila 
podezřelý pohyb. Strážníci na místě 
přistihli muže, který baterkou svítil 
do sklepních oken objektu. Muž své 
“nenápané”jednání vysvětloval tak, 
“že nic nedělá, že si to tu jen tak 
prohlíží”. Takováto výmluva však 

u strážníků neuspěla a při ověřová-
ní jeho totožnosti vyšlo najevo, že 
muž je hledán Policií ČR, která si 
muže převzala k dalšímu opatření. 

(Ilustrační foto)

Odcizené vozidlo
Policisté vyšetřují krádež vozi-

dla, ke které došlo v obci Hostomi-
ce na Bílinsku. Neznámý pachatel 
zde nezjištěným způsobem odcizil 
osobní vozidlo Škoda Octavia, 
škoda byla oznamovatelem vy-
číslena na 100.000 korun, policie 
ihned po vozidle vyhlásila pátrání. 

V případě dopadení 
hrozí pachateli až 
tři roky vězení.

„Očesané“ vozidlo
Policisté z Bíliny vyšetřují 

krádež součástek z vozidla VW 
Passat v katastru obce Hrobčice. 
Neznámý pachatel z něj během 
noci odcizil střešní nosiče, stěrače 
a mlhové světlo. Poškozený škodu 
vyčíslil na 20 000 korun. Pachateli 
hrozí v případě dopadení trest od-
nětí až na dvě léta.

Z deníku Městské policie Bílina

Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám 
zaběhl mazlíček, může být právě tam. Na fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. 
Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Hledáte svého mazlíčka?

Jiskra: je 6 let stará fenka kříženka 

německého ovčáka a labradora, veselá a živá, 

ráda chodí ven na procházky a je poslušná. 

Vhodná k domku se zahrádkou nebo do bytu 

s dostatkem pohybu. Očkovaná a odčervená.

Fešák: je rok starý kříženec střední 

velikosti, přátelský a veselý. Vhodný 

do bytu, ale i k domku se zahrádkou.

Očkovaný a odčervený.

Car: je kříženec německého ovčáka 1-2 

roky starý, střední velikosti, vhodný do bytu 

nebo k domku se zahrádkou. Očkovaný 

a odčervený. Má rád procházky a pamlsky.

ý

Kontakt na útulek
v Jimlíně:

www.utulek-jimlin.wz.cz
tel.: 604 451 258

Malina: je kříženec německého 

ovčáka a belgického ovčáka malinois, 

7 let starý pes. Vhodný k domku se 

zahrádkou. Očkovaný a odčervený. 

Vděčný za pohlazení.

ní

Město Bílina
ZÁJEZDY 2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  
 28. 11. Drážďany   

 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – Dejvice

O ČEM SE CHCETE 
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkrétního?

„Pálí“ vás něco?
Chcete se na něco zeptat

odpovědných lidí?
Zeptáme se za vás.
Napište svůj námět

nebo dotaz na e-mail:
bz-namety@seznam.cz

Martina Tuháčková
ve spolupráci

s RSZ Bílina s.r.o.
pořádají

ČERTOVSKÉ 
HRÁTKY

PLAVECKÁ HALA BÍLINA
neděle 6. 12. 2009

15.00 – 17.00 hodin 

Přijďte se svým rodinným 
týmem v počtu 6ti členů 

(minimálně o dvou dětech
do 15ti let) soutěžit

o super ceny…

Přihlásit se můžete
na pokladně Plavecké haly

do soboty 5. 12. 2009
do 20 hod.

1. místo – permanentka
RSZ Bílina s.r.o.

1. až 3. místo – ceny 
z Delikatesy Bílina

všichni soutěžící dostanou 
drobný dárek :-)

     
Po programu: rozhovor 

s Martinem Kasalem
     

Vstupné (na 2hodiny):
dospělí – 70,- Kč
a děti – 55,- Kč
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OŽEHAVÉ TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ

Úřady se však brání a na míru 
péče o zmíněné sídliště mají 
jiný náhled. Podle slov starosty 
Josefa Horáčka se Teplickému 
předměstí věnuje město a Měst-
ská policie více než jiným síd-
lištím: „Teplické předměstí jsme 
nenechali stranou a staráme se 
o něj. Například tím, že se kaž-
dý den uklízí, takže nepořádek je 
tam jedině v neděli, ale v pondělí 
v poledne už je tam zas čisto.“ 
Zda více znamená dostatečně, 
zůstává otázkou. K odpovědi se 
podle všeho různé strany staví 
značně různě. 

MP je v Panelovém sídlišti 
také častěji než jinde a spolu-
pracuje s PČR. „Na Panelové 
sídliště jsou hlídky veleny pri-

oritně. Pokud situace dovolí, 
hlídkují tam strážníci prakticky 
neustále,“ říká strážník Franti-
šek Krejčí. Nemohou však stát 
u každého vchodu a nemohou být 
pořád na jednom místě. Starosta 
bezradně apeluje i na rodiče: 
„Za děti zodpovídají především 
rodiče a ti by je neměli nechávat 
po večerech pobíhat venku.“ 

Ani stížnosti směřující k her-
ně není lehké vyslyšet, protože 
zákon neumožňuje omezit herně 
bezdůvodně provoz, a důvod, 
jako například přílišný hluk 
z herny nebo dávání za vinu 
herně vykradené auto poblíž, se 
údajně těžko prokazuje. A bez 
důkazů se nedá nic dělat, hájí se 
město. Ani potencionální zrušení 

výherních automatů prý ničemu 
nepomůže, místo nich přijdou vi-
deoterminály a situace bude stále 
stejná.

Revitalizace, kterou sídliště 
postupně prochází, bude pokra-
čovat. Hotová je první etapa. 
Město se zbylé etapy rozhodlo 
sloučit po dvou, a tak místo dvou 

let budou druhá a třetí etapa trvat 
jeden rok, stejně jako další dvě.

Starosta Josef Horáček zdů-
razňuje, že na Teplické předměs-
tí radní nezapomněli a usilují 
o zlepšení situace v něm. Zda 
ovšem jeho vysvětlení nepůsobí 
alibisticky, je na úsudku občanů.

Jana Karlová

Teplické předměstí, především Panelové sídliště, je stále ožehavým 
tématem. Lidé, kteří v něm žijí, nejsou spokojeni a nežije se jim tam 
dobře. Ozývají se hlasy, že město o sídliště nedostatečně dbá, málo se 
o něj stará a neřeší jeho naléhavé problémy.

Nedělní odpad u popelnic Foto: Václav Weber

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 31. 12. 2009 MěÚ

v Bílině bude zcela uzavřen (kromě podatelny a kanceláře
starosty) z důvodů čerpání dovolených.

Odbory  investic, školství a kultury a stavební úřad bude 
uzavřen již od středy 23. 12. až do čtvrtka 31. 12. 2009.

Ve středu 30. 12. 2009 budou  úřední hodiny ostatních
odborů pouze do 16.30 hodin.

NEZAPOMEŇTE NA ÚHRADU
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD!

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad 
v II. pololetí 2009 je do středy 30. 12. 2009 16.30 hod.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti i v ostatní dny a to v poklad-
ně Městského úřadu v Bílině, přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:
 Pondělí    7 – 12.00   a   12.30 – 18.00 hod.
 Úterý       7 – 11.30   a   12.00 – 14.00 hod.
 Středa      7 – 12.00   a   12.30 – 18.00 hod.
 Čtvrtek    7 – 11.30   a   12.00 – 14.00 hod.
 Pátek       7 – 13.00 hod.

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem 
na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 
konstantní symbol: 0558, specifi cký symbol: rodné číslo plátce. 
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více po-
platníků, je třeba nahlásit fi nančnímu odboru Městského úřadu 
v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď tele-
fonicky na č. 417 810 957, 417 810 827 nebo e-mailem na adresu 
fi nancni@bilina.cz. 
Poplatek na rok 2009 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu

a rok,(t.j.250,- Kč/osoba/pololetí)
Děkujeme za pochopení - Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ Bílina

Říjnová nezaměstnanost nevyká-
zala podle statistik Úřadu práce příliš 
velkou změnu. Celková nezaměstna-
nost se zvýšila o 24 osob, meziročně 
se však počet uchazečů zvýšil o 2054 
osob. Nezaměstnaní v Bílině přibyli 
tři.

Během října se nově na Úřad práce 
přihlásilo 845 uchazečů o zaměstná-
ní, což bylo o 309 uchazečů méně než 
v září, a naopak vyřazeno z různých 
důvodů bylo 821 zájemců o práci.

Nezaměstnanost v okresním mě-

řítku činila v říjnu 12,8 %, a oproti 
září tak byla mírně vyšší. Stejně 
tak v Bílině – míra nezaměstnanosti 
v září byla nepatrně nižší než v říj-
nu.

Celkově bylo evidováno 158 vol-
ných míst, tedy o devět méně než 
v září a na jedno místo připadalo 
rovných 52 uchazečů. V Bílině bylo 
v říjnu 23 volných míst, o čtyři méně 
než v září. Na jedno místo tak připa-
dalo více než 64 bílinských zájemců 
o práci. Jana Karlová

Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti (%) Počet volných pracovních míst

září říjen září říjen září říjen

Bílina 1481 1484 13,53 13,68 27 23

Okres Teplice 8189 8213 12,77 12,8 167 158

NEZAMĚSTNANOST V ŘÍJNU

DOPRAVNÍ NEHODA
Pivovarské náměstí se opět stalo místem dopravní nehody. 

Ve středu 18. listopadu se tu střetla dvě osobní auta. Řidič tmavé 
Škody Felicie, který vyjížděl z Pivovarské ulice, nedal přednost v jíz-
dě a střetl se bočně s Fordem Focus.

Na tomto náměstí se dopravní nehoda nestala zdaleka poprvé, pro-
to by řidiči projíždějící tímto úsekem měli dbát zvýšené opatrnosti 
a pozornosti.
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ÚKLID CHODNÍKŮ V REŽII MĚSTA

Pohádkový les stále bez lidí a postaviček

Pro města to znamená pro-
blém navíc: „Když napadne sníh, 
bude problém uklidit celé město.
Samozřejmě nejfrekventovanější 
chodníky se budeme snažit uklidit 
jako první a MTSB budou odklízet 
sníh hlavně na cestách, kudy lidé 
chodí do práce. Nelze uklidit všech-
no najednou a od prioritních chod-

níků se paprskovitě budou uklízet 
i ostatní. Některé tak budou uklizené 
do několika hodin, jiné do jednoho 
či dvou dnů,“ vysvětluje starosta Jo-
sef Horáček.

Podle slov starosty si hodně maji-
telů přilehlých domů chodník i přes 
změnu zákona uklidí, nicméně nelze 
na to spoléhat, proto Bílina bude no-

vou povinnost řešit posílením tech-
nickým i personálním. Na radě měs-
ta bylo schváleno zakoupení dvou 
nových zametacích strojů bezmála 
za sto tisíc, které se dají použít prá-
vě na odklízení sněhu. Kromě toho 
město plánuje využít lidi, kteří jsou 
přes sociální úřad k dispozici pro 
veřejnou službu, aby nepřišli o pří-

spěvek na živobytí. Momentálně je 
takto k dispozici 120 osob.

Přes veškerou snahu se může stát, 
že na neuklizeném chodníku dojde 
k úrazu. Pro tyto situace má město 
všech více než 80 km chodníků pojiš-
těných. Lze jen doufat, že síly na uklí-
zení budou stačit a pojištění nebude 
nutné využívat. Jana Karlová

Již na letošní prázdniny se po-
čítalo s divadlem či soutěžemi pro 
děti a postupnou obnovou postavi-
ček, ale vše zatím stojí. Proč tomu 
tak je, vysvětluje předseda OS 
Jan Beneš: „Všechno se zastavilo 
na domluvě s majiteli pozemků. Ti 
jsou celkem čtyři.“ Město je pou-
ze jedním z vlastníků a vlastní jen 
menší část na konci lesa. S jeho 
souhlasem není problém. Největ-
ší díl vlastní Martin Lobkowicz 
a zbylé části bílinský občan a Stát-
ní statky, které jsou momentálně 
v likvidaci.

„Všechny vlastníky jsme obesla-
li se žádostí o schůzku, abychom 
se domluvili na užívání pozemků. 
A s tím jsou největší problémy. 
U Státních statků je to záležitost vě-
řitelů a jednání stále probíhají. Ma-

jitel z Bíliny nám neodpověděl ani 
na jeden dopis, takže domluva je 
těžká. A co se týče pana Lobkowic-
ze, se souhlasem problém není, 
ale už od dubna se marně snažíme 
domluvit si schůzku s jeho zmoc-
něncem pro majetkové záležitosti. 
Takže ani tady to nepokračuje,“ 
vykresluje zádrhele pan Beneš.

Jsou tedy sice napsané a před-
jednané různé projekty, které se 
však nemohou kvůli neuceleným 
právům na užívání pozemků re-
alizovat. OS je rozhodnuto, že se 
s problémy kolem pozemků bude 
snažit posunout vpřed do konce 
února příštího roku. Pokud se to 
však nepodaří, chce OS vytvořené 
projekty začít uskutečňovat na po-
zemku města. Od června 2010 tedy 
plánuje do Pohádkového lesa pro-

gram, i pokud nevyjdou dohody 
o ostatních pozemcích.

Jedním z plánů je pozvat výtvar-
níky, kteří by zrenovovali některé 
postavičky, a poté uspořádat vý-
tvarnou školičku pro děti. Tím by 
byla obnovena část postaviček. Při-
praven je i další program: „Máme 
již dohody s lidmi, kteří vlastní 
koně a provozují hipoterapii. Příští 
rok v létě by tak mohli být v lese ně-
které víkendy koně pro děti. Mohla 
by se tu konat i drakiáda. Jde nám 
hlavně o to přilákat lidi do lesa,“ 
vypočítává možnosti lesa Jan Be-
neš.

Bylo by velmi pozitivním po-
činem, kdyby se tak unikátní věc 
v ČR, jakou Pohádkový les beze-
sporu je, uvedl znovu do provozu.

Jana Karlová

V zimních měsících letošního roku se již nebudou muset trápit s uklízením chodníků majitelé přilehlých nemovitostí. Letos 16. dubna 
nabyla účinnosti novela zákona a v ní návrh senátora a teplického primátora Jaroslava Kubery, v němž odpovědnost za údržbu chod-
níků připadá městu. Podle jeho slov byl stav, kdy vlastník domu odpovídá za škody na chodníku, který mu nepatří, absurdní.

Ledvice dostanou nejmodernější blok ve střední Evropě

Generálním dodavatelem stav-
by je Škoda Praha Invest, s. r. o. 
Kondenzační čtyřtělesovou tur-
bínu dodá Škoda Power, věžový 
granulační kotel bude od  Alstom 
Power Systems a novou odsiřovací 
jednotku postaví Austria Energy & 
Enviroment. Odsířené spaliny bu-
dou přitom vypouštěny přes nově 
postavenou chladicí věž. 

Další přínos kraji

„Investiční aktivity v kraji se 
stávají vhodnou příležitostí pro 
fi rmy uspět ve výběrových říze-
ních na stavební, inženýrské prá-
ce další práce a přinášejí tisíce 
nových pracovních příležitosti. 

Od počátku svého působení vyna-
ložila Skupina ČEZ na investice 
více než 85 mld. Kč, což pomoh-
lo vytvořit u našich dodavatelů 
v rámci Ústeckého kraje 33 500 
nových pracovních míst. Investi-
ce Skupiny ČEZ odpovídají část-
ce vynaložené na výstavbu 113 
Mariánských mostů v Ústí nad 
Labem,“ řekl Vladimír Hlavinka.

Působnost Skupiny ČEZ je pro 
Ústecký kraj také zajímavá z hle-
diska zaměstnanosti, neboť ¼ 
všech zaměstnanců Skupiny ČEZ 
(včetně zahraničí) je zaměstnáno 
právě v Ústeckém kraji. Počet 
zaměstnanců celé Skupiny ČEZ 
tvoří 3 % všech zaměstnaných 
Ústeckého kraje. 

Nové informační centrum
v Elektrárně Ledvice

Kromě uvedených aktivit při-
náší Skupina ČEZ do Ústeckého 
kraje další formy pomoci. Tou 
je nejen velmi významná spon-
zorská podpora, ale také nemé-
ně důležitá podpora vzdělávání 
a osvěty. Výstavba nového zdroje 
zahrnuje vzdělávací a osvětové 
aktivity, mezi které patří i ote-
vření nového moderního infor-
mačního centra Ledvice. Je první 
svého druhu v ČR, které je za-
měřené na klasickou energetiku. 
Nově otevřené informační cent-
rum tématicky doplňuje ostatní 
informační centra Skupiny ČEZ 

zaměřená např. na jadernou ener-
getiku či obnovitelné zdroje. 

Nové informační centrum je tří-
podlažní a vyznačuje se výrazným 
moderním architektonickým a vý-
tvarným řešením. Styl expozice 
je akční, interaktivní, nabízí zážit-
kovou formu prezentací a využívá 
vysoce vyspělé audiovizuální tech-
nologie, např. 3D zobrazení, virtu-
ální realitu, on-line měření fotosyn-
tézy živého stromu, detailní popisy 
technologie nového uhelného elek-
trárenského bloku atd. Kapacita 
informačního centra pro skupiny 
je 50 osob. Informační centrum je 
otevřeno pro veřejnost úterý – so-
bota od 9.00 do 17.00 hodin.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

Na konec roku 2012 je v Elektrárně Ledvice naplánováno předběžné převzetí nového bloku o výkonu 660 MW. Na nejmodernější za-
řízení na výrobu elektrické energie spalováním hnědého uhlí v České republice i ve střední Evropě vůbec vynaloží Skupina ČEZ více 
než 30 miliard korun. Životnost nového elektrárenského bloku bude 40 let, přičemž jeho hrubá účinnost dosáhne 47 procent. Účinnost 
kotle nového bloku dosáhne 91 procent. Spotřeba uhlí i emise CO2 na jednu kilowatthodinu se oproti původním blokům sníží o 26 %. 
Objem emisí SO2 a NOx poklesne o více než 50 procent.

Když se letos 1. června konala vernisáž výstavy Pohádkového lesa, přinášela zároveň velká očeká-
vání. Bílinské děti tenkrát namalovaly, jak by si Pohádkový les představovaly, a Občanské sdružení 
Bílina 2006 (OS) popisovalo plány na jeho znovuobnovení.

Postavička z Pohádkového lesa
 Foto: Václav Weber
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Outdoorové sporty v Bílině

Děti ze školy i školky se dozvěděly něco o pověstech spojených 
s Prahou. V pátek 13. listopadu školáky ze ZŠ Za Chlumem 
a dětičky z MŠ M. Švabinského v Městském divadle s několika 
pražskými pověstmi seznámili Eva Hrušková a Jan Přeučil.

POVĚSTI PRO DĚTI

Jak to bylo s Horymírem, jeho Še-
míkem a s Faustovým domem před-
vedl samotný Alois Jirásek (Jan Pře-
učil) se svou paní Jiráskovou (Evou 
Hruškovou), kteří si na pomoc 
přibrali dřevěné loutky. Děj a celá 
koncepce vystoupení nenechala děti 
pasivní. Od první do poslední minu-
ty jsou do představení vtahovány: 
„Chceme, aby si děti z pověstí co 
nejvíce odnesly a pamatovaly. Pro-
to je to pro ně nejen podívaná, ale 
i aktivní zapojení do vystoupení,“ 
řekl Jan Přeučil a vysvětloval dále 
význam pověstí pro děti, „Měly by 
jim pro budoucí život něco povědět 
a naznačit zásady a principy, které by 
v životě měly respektovat.“

Pražské pověsti navazují na Po-
věsti české, které Divadlo Evy 
Hruškové a Jana Přeučila také hraje. 
Stvořili je opět vysoce profesionální 
umělci, kterými se divadlo obklopu-
je a jejich práce si váží. Jsou jimi Jiří 
Chalupa, Zdeněk Barták, Kateřina 
Hovorková, Martina Drijverová, 
Jaroslav Doležal a další. „Pražské 
pověsti jsme zkoušeli asi dva měsí-
ce. Je třeba se dobře sehrát, nacvičit 
choreografi i, písničky a dobře použí-
vat loutky,“ přiblížil přípravu před-
stavení pan Přeučil.

Děti se při vystoupení neměly 
příležitost nudit a opravdu se bavily. 
Inspirativní a chytlavé písničky při-
tahovaly jejich pozornost a zábava 

neutuchala. Na jevišti se dělo stále 
něco nového, střídalo se herecké 
umění obou aktérů s předváděním 
loutek a zpíváním písniček.

S Divadlem Evy Hruškové a Jana 
Přeučila, které brzy oslaví 10 let své 
existence, se v Bílině opět potkáme 
na jaře 2011 s hravým představením 
Čert a Káča.

V divadle pro děti 
jsem našla naplnění

Eva Hrušková, herečka, zpěvač-
ka a scénáristka, našla své poslání 
v divadle pro děti. Dětem se věnu-
je od mládí, při představeních děti 
programově vtahuje do děje a její 
vystoupení jsou pro děti nezapome-
nutelným zážitkem. Přesto ji hodně 
lidí zná především z role Popelky 
natočené v roce 1969, kde si jako 
sedmnáctiletá zahrála po boku zpě-
váka Jiřího Štědroně.

Ke vzpomínkám na tuto roli 
i k dětem se obracela i v našem roz-
hovoru.
1. Jak začala Vaše herecká karié-
ra?

Začínala jsem jako malá zpívat 
v televizi, protože jsem udělala kon-
kurz do pořadu Hledáme písničky 
pro děti. To mi bylo 11 let. Zpívala 
jsem pak v televizi až do 17, kdy 
mě režisérka Vlasta Janečková, 
která na pořadu Hledáme písničky 
pro děti pracovala, vybrala pro roli 

Festival se koná již sedmým ro-
kem a prochází různými městy. Le-
tos jich navštíví nebo již navštívil 
22. Po Bílině přijdou na řadu ještě 
například Frýdek-Místek, Kromě-
říž či České Budějovice.

V Bílině ho mají diváci možnost 
vidět už druhým rokem: „Jeden 
ročník jsem viděla v televizi a zau-
jal mě. Mám navíc k těmto sportům 
dobrý vztah, proto jsem si přála, 
aby Bílina byla jedním z pořada-
telů. S ředitelem festivalu panem 
Kráčelíkem nebyl pak problém se 
domluvit,“ uvedla ředitelka KC 
Kaskáda Ingrid Skopcová.

V průběhu bílinské zastávky kino 
promítalo 21 fi lmů. Festival byl 

zahájen v úterý 10. listopadu pět-
advacetiminutovým snímkem An-
napurna na lehko, který zobrazoval 
výstup alpským způsobem na tuto 
himálajskou osmitisícovku v Nepá-
lu, a zakončen v neděli 15. listopadu 
stominutovým Mount St. Elias.

Festival je soutěžní a přihlášeno 
je celkem více než 60 fi lmů, které 
jsou rozdělené do čtyř kategorií – 
dobrodružný a extrémní sportovní 
fi lm, horolezecký a horský fi lm, 
dobrodružný vodní sportovní fi lm 
a cestopisný fi lm. Filmy pochází 
z ČR, Slovenska, Španělska, Velké 
Británie, Norska, USA či Austrá-
lie. Vítězný snímek bude vyhlášen 
5. prosince v Praze.

Doprovodným programem 
k festivalu byla výstava teplického 
cestovatele a fotografa Jiřího Reis-
siga nazvaná Barma, země nejen 
tisíce chrámů: „Outdoorové spor-
ty i fi lmy mám velice rád a jsem 
už čtvrtstoletí aktivní horolezec. 
Dělám také cyklistiku a vysoko-
horskou turistiku. Na outdooro-
vé fi lmy se rád podívám, protože 
jsou o zemích, kam bych se sám 
rád podíval, nebo bych chtěl ale-
spoň vidět, jak to v nich vypadá.“ 
Barma jako taková se k outdooru 
nijak nevztahuje, přesto je dobrým 
úvodem k festivalu tohoto druhu. 
„Barma je velmi působivá a hodně 
zasahuje emoce člověka. Byl jsem 
tam 14 dní a leckdy jsem oprav-
du nevěděl, jestli mám zmáčk-
nout spoušť, jak byly zážitky silné 
a emotivní,“ popisuje Jiří Reissig 
svůj dojem z této jihovýchodní 
asijské země a jako na ilustrující 

doklad poukazuje na fotku chlap-
ce, který smutně hledí přes ostnaté 
dráty.

Snad se tu outdoorového fes-
tivalu dočkáme i v příštím roce 
a postupně se z něj stane bílinská 
tradice. Jana Karlová

Lezení po horách, sjíždění kolmých skal na lyžích nebo třeba jen 
prohlížení krás různých krajin – to si užili na fi lmovém plátně pří-
znivci outdoorových fi lmů, kteří v týdnu od 10. do 15. listopadu 
navštívili bílinské Digitální kino. Probíhal zde putovní Festival out-
doorových fi lmů.

Eva Hrušková při vystoupení s loutkou Foto: Václav Weber

Jiří Reissig před dvěma svými 
fotkami na doprovodné výstavě 
k festivalu outdoorových fi lmů

Foto: VáclavWeber

Popelky. Po ní jsem natočila ještě 
několik dalších pohádek. Nakonec 
jsem šla na DAMU na loutkařinu, 
což mě velmi zaujalo, protože to je 
komplexní obor – herectví, loutky, 
zpěv, pohyb.
2. Jak vzpomínáte na Popelku?

Byla to moje největší role, ale 
letos je to již 40 let, to už je hodně 
dávno. A říkám si s potěšením, co se 
za tu dobu změnilo, a myslím, že to 
byly změny většinou k lepšímu.
3. Co říkáte na to, že se od roku 
1977 nesměla vysílat?

Já to už ani tak nevnímám. Tou 
dobou už jsem se věnovala divadlu 
pro děti a na Popelku už moc ne-
myslela. Divadlo pro děti mě napl-
ňovalo a dodnes naplňuje a moc se 
mi líbí. Myslím, že to je práce, která 
má smysl.
4. Kdybyste měla tři oříšky, co 
byste v nich chtěla mít?

Aby všichni kolem mě byli 
zdraví, šťastní a aby všechno tak, 
jak to je, zůstalo co nejdéle.
5. Uváděla jste i pořad Kuřátka, 
jak se vám líbil?

Velmi mě bavil. Děti jsem měla 
jakoby přes kameru, ale pořád 
jsem je vnímala jako publikum. 
Bohužel jsem je musela opustit 
po jakési zvláštní „spekulaci“ jis-
tých lidí. To bylo to nejhorší, co se 
mi v profesním životě stalo. Bylo 
mi to velice líto.
6. Byly děti před 20 lety jiné než 
dnes?

Já bych řekla, že ne. Věková 
kategorie, pro kterou hrajeme, je 
vlastně pořád stejná. Jsou to citli-
vé děti, které se rády smějí. A hra-
jeme především pro nejmenší. 
Představení, kam chodí děti z dru-
hého stupně, máme jen pár. 

Jana Karlová
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„Je nám dobře na světě“
V MŠ Švabinského se nenudíme. Stále se tu něco děje.Děti si 

zkouší vařit polévku,kterou si potom dají k obědu a ještě nechají 
ochutnat rodičům.V plánu mají upéci si bábovku a uvařit puding.
Také si vyzkoušely pobyt v solné jeskyni v Teplicích,kterou chce-
me pravidelně navštěvovat a udělat něco dobrého pro zdraví.Pro-
to,aby byly děti zručné a šikovné jsme nakoupili dostatek různých 
puzzlí,které jsou momentálně pro ně dobrou zábavou.

Za odměnu byly děti místo odpoledního odpočinku „mlsat“.Na-
vštívili jsme novou cukrárnu na náměstí.Dali jsme si zmrzlinové 
poháry – to vám byla dobrota.

V plánu máme dokončení výzdoby koupelen,vstupní haly 
a školní zahrady,ale to zase až příští rok. 

Eliška Růžičková, ředitelka MŠ
Děti při vaření

Letos byl posunutý termín a mís-
to v říjnu se závodilo až v sobotu 14. 
listopadu. V tom byla již tradiční 
soutěž netradiční: „Závody jsme po-
řádali vždy u příležitosti oslav zalo-
žení Československa kolem data 28. 
října. Ale tento rok nebylo v říjnu 
dostatečné množství vody v řece, 
proto je termín takto posunutý a zá-
vody jsou pojaty jako oslava 20 let 
od Sametové revoluce,“ uvedl orga-
nizátor Roman Šebek.

Své síly změřilo celkem 23 lodí, 
na nichž byla vždy dvojice závodní-
ků. Měli za úkol projet 11 brankami 
na trase z Kyselky k vlakovému ná-
draží. Pět z branek bylo proti prou-
du a neprojetí či dotknutí se tyče 

branky bylo časově penalizováno. 
Vítězem se stala loď, která trať pro-
jela nejrychleji a za muže to byla 
letos osádka Josef Lipanský a Vla-
dimír Rubeš z Kostomlat, Druzí 
byli Václav Suchý a Miroslav Fanta 
z Chlumce a na třetím místě dojeli 
do cíle Milan Vondráčeka Daniel 
Beneš z Bíliny a Loun. V kategorii 
žen byly nejrychlejší Radana Šeb-
ková a Radka Onuferová z Mrzlic 
a Teplic.

Cenou pro vítěze byla nová loď 
a stupně vítězů byly oceněny věnci 
a pravým maďarským uherákem. 
Ceny vítězům předával jako každý 
rok Pepa Ježek jako vodník.

Roman Šebek také poděkoval 

Jemen, ofi ciálně Jemenská re-
publika, je státem na jihu Arabské-
ho poloostrova v jihozápadní Asii. 
Jeho sousedy jsou Saudská Arábie 
a Omán. Co do počtu obyvatel je 
Jemen dvakrát větší než Česká re-
publika. 99 % tvoří Arabové-musli-
mové.

Na přednášce se zájemci dově-
děli o historii i současnosti Jemenu, 
zblízka nahlédli do života tamních 
obyvatel a poznali odlišnost jejich 
myšlení a kultury. Dozvěděli se také 
spoustu zajímavostí, které jsou Je-
menu vlastní.

Na první pohled zaujala po pří-
jezdu do Jemenu Luboše Drbohlava 

celková odlišnost země: „Je to ne-
bývalá země, cizinec z Evropy má 
pocit, že cestoval v čase a vrátil se 
do 18. století. Zejména v horách, 
kam se nedostanou auta, nabývá ta-
kový pocit zvláštního kouzla.“

Asi největší zvláštností, ze všech 
islámských zemí typickou právě 
pro Jemen, je žvýkání listů rostliny 
kat. Listy jsou lehce halucinogenní 
s podobnými, ale značně silnější-
mi účinky než káva. Podle pana 
Drbohlava je to největší zvláštnost 
Jemenu: „Kat žvýkají úplně všichni, 
muži, ženy i děti. A utratí za něj asi 
70 % platu. Každé odpoledne se celé 
národní hospodářství zastaví, proto-

Řeka Bílina se opět po roce stala místem, kam se sjeli soutěžící kanois-
té. Konaly se tu letos již poosmé závody lodí nazvané Bílina plná lodí.

Ten, kdo zavítal ve středu 7. října v 18 hodin do klubovny Měst-
ské knihovny, se přenesl do islámské země Jemen. Luboš Drbo-
hlav vyprávěním o této asijské zemi zavedl posluchače do hlav-
ního města Sanná a pokračoval do hor a horských vesnic. Své 
zážitky doprovázel promítáním fotografií.

BÍLINOU PLULY LODĚ

JEMEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Povodí Ohře, které této soutěži vy-
chází každoročně vstříc a výrazně 
ji podporuje: „S Povodím Ohře je 
velmi dobrá spolupráce. Přestože 
je každým rokem méně a méně vody, 
vždy ji pro tuhle soutěž ušetří a za-

jistí, aby se závod mohl uskutečnit. 
Za to je třeba jim poděkovat.“

Přejme, ať je vody pro tyto závo-
dy dost v příštích letech a tradice zá-
vodů kanoí v Bílině nezanikne.

Jana Karlová

že si všichni sednou a žvýkají kat.“
Expedici organizovalo podobně 

jako další poznávací cesty občanské 
sdružení VELbloud se sídlem v Lou-
nech. Každý rok se jeho redakce, 
jejímž členem je i Luboš Drbohlav, 
rozdělí a navštíví různé islámské ze-

mě. Své poznatky a zážitky publiku-
je ve svém stejnojmenném časopise. 
Za cíl si členové kladou navazovat 
jako Evropané kulturně osvětové 
a odborné kontakty s muslimským 
světem a snažit se o vzájemné poro-
zumění a sblížení. Jana Karlová

Foto: Václav Weber

Hlavní město Jemenu Sanná
se svou typickou architekturou
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KRAJINA I NÁLADY NA JEDNÉ VÝSTAVĚKRAJINA I NÁLADY NA JEDNÉ VÝSTAVĚ
Ve výstavní síni U Kostela spatřili zájemci do včerejšího dne jak 
obrazy, tak fotografi e v rámci výstavy Emoce cest. Svá díla tu vy-
stavovali dva autoři – Světlana Masopustová (uměleckým jménem 
Mason) a Antonín Linke. Výstava se konala od 29. října do 25. lis-
topadu. V sobotu 7. listopadu měla svou vernisáž.

Oba autory nejdříve krátce 
představila kurátorka výstavy 
Petra Běhálková a po ní pronesli 
krátký proslov i autoři. Poděko-
vali přítomným za zájem a za ná-
vštěvu a popřáli jim, aby se jim 
vystavovaná díla líbila a odnesli 
si z nich dobré dojmy. Pro ná-
vštěvníky, jichž se sešlo na 60, 
bylo připraveno i malé pohoštění. 
K vidění bylo asi 15 obrazů paní 
Mason a o deset více fotografi í 
pana Linkeho.

Návštěvníky jejich díla zauja-
la: „Nejvíc se mi líbí, že na fo-
tografi ích je naše severočeská 
krajina a poznávám místa, kde 
jsem sama byla. Na obrazech 
paní Mason se mi zase líbí, že 
jsou ze života,“ uvedla jedna 
z přítomných.

„O malování se zajímám od dět-
ství a snažím se mu věnovat každou 
volnou chvilku. Nevěnuji se však 
jenom malování, ale i četbě o té-

matu a životopisům malířů. Mým 
oblíbencem je Vincent van Gogh 
a mým oblíbeným slohem fran-
couzský impresionismus,“ vypráví 
Světlana Mason, která se v obra-
zech vyjadřuje především pomocí 
barev a tvarů. „Vyjadřuju pocity 
a nálady, o kterých člověk nemlu-
ví, vzkazy lidem, které se nedají 
vyjádřit slovy, proto je maluji.“ 
K tomu malířka využívá různých 
technik, které ráda střídá. Malu-
je tužkou, pastelem, temperami, 
vodovkami. „Každou technikou 
může člověk vyjádřit něco jiné-
ho. Ráda využívám hlavně zářivé 
a syté barvy,“ dodává malířka.

Antonín Linke se fotografová-
ním zabývá tři roky. Nejraději fotí 
přírodu a lidi, jak se mohli ná-
vštěvníci výstavy přesvědčit. „Při 
focení se snažím využívat hlavně 
příznivé světlo. Jinak nějakou ob-
líbenou techniku či pohled na ob-
jekt nemám.“

Oba autoři vystavovali v Bílině 
poprvé. Paní Mason je z Bíliny, 
pak Linke z Mostu, a tak jejich 

první výstava v Bílině snad neby-
la poslední.

Jana Karlová

Světlana Mason a Tony Linke při vernisáži výstavy
Foto: Václav Weber

V ulicích Bíliny pobíhal srnec
Obyvatelům Bíliny se naskytla netradiční podívaná. Ve středu 11. lis-

topadu pobíhal v ulicích kolem hospody Moskva srnec. Do města ho 
zahnali volně pobíhající psi. Myslivecké sdružení Bořeň by touto cestou 
chtělo poděkovat jednomu ze svých členů, který se v této situaci s pomo-
cí občanů Bíliny o srnce postaral a zachránil mu život. V ulici 5. května 
ho odchytil a odvezl zpět do lesa k Bořni.
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO
26. listopadu – 19 hodin

CO JINDE NEUSLYŠÍTE 2
Divadlo Kalich Praha

Jevištní talk show, která nabízí 
divákům možnost poznat zblízka dva 

naše přední herce Evu Holubovou 
a Boba Klepla. Každý večer je 

originálem, který se nebude opakovat. 
Co jinde neuslyšíte 2 je nenávratným 
dílem okamžiku. Jeho protagonisté si 
navíc do každého dílu zvou zajímavé 

hosty.
Hrají: Eva Holubová, Bob Klepl a jejich 

hosté. Předprodej vstupenek od 26. 
10. 2009

5. prosince – 19 hodin
VZPOMÍNKY NA MISS

Módní přehlídka Martiny Tuháčkové. 
Speciální host All X. Účast přislíbila 

fi nalistka České Miss 2009 Julie 
Zugarová. Předprodej vstupenek 

od 5. 11. 2009 
Vstupné:

Přízemí (celé): 250,- Kč
Balkón 1. řada: 250,- Kč

Balkón 2. - 5. řada: 220,- Kč
Balkón 6. - 8. řada: 150,- Kč

6. prosince – 19 hodin
VŠE O MUŽÍCH

Miro Gavran (Studio DVA Praha)
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co 

se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, 
když se testosteron smíchá s city 

a striptýzem.  Tragikomedie o mužích 
pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Michal Slaný, Filip Blažek, 

Maroš Kramár. 
Režie: Jana Janěková

Předprodej vstupenek od 6. 11. 2009. 
Vstupné:

Přízemí (celé): 250,- Kč
Balkón 1. řada: 250,- Kč

Balkón 2. - 5. řada: 200,- Kč
Balkón 6. - 8. řada: 160,- Kč

KINO HVĚZDA
26. listopadu – 19 hodin
CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ!

UUSA/Komedie. České titulky.
Chytrá a sexy komedie o mužích, 
ženách a obrovské propasti, která 
odděluje to, jak o sobě navzájem 

smýšlejí...
Hrají: Katherine Heigl, Gerard 

Butler, Eric Winter…
Vstupné: 70,-Kč 96 minut

27. listopadu – 17 hodin
G-FORCE

USA/Rodinný fi lm. České znění.
Svět potřebuje chlupaté hrdiny....

V českém znění: Tomáš 
Matonoha, Ivan Trojan, Tereza 
Kostková, Martin Zounar …

Vstupné: 70,-Kč 89 minut

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
11. prosince

BLUESOVÉ VÁNOCE 2009
Jaké je město pod sněhovou peřinou? Co přijde, když sníh

roztaje? Představení Zimní pohádka to dětem prozradí.
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Jestliže 16. století bylo naplně-
no klidem a rozkvětem, bylo 17. 
století jeho pravým opakem. Po-
klidný život, který se do 17. století 
přenesl, netrval totiž dlouho. Klid 
zbraní a rozmach města přerušila 
třicetiletá válka, která pro Bílinu 
i celou zemi byla velkou pohro-
mou.

V celé zemi probíhala násilná 
rekatolizace. To by se Bíliny samo 
o sobě nemuselo týkat, protože 
v Bílině katolictví převládalo. 
V okolních vesnicích však nikoliv. 
Po roce 1625 se snažil obyvatele 
horských vesnic v bílinských dr-
žavách donutit ke katolické víře 

bílinský panský hejtman Butz 
pomocí vojáků, které naverboval 
v Mikulově.

Další výrazné ztráty znamenaly 
švédské nájezdy. Například rok 
1634 a vypálení zámku a deseti 
domů švédskými nájezdníky měs-
to srazilo. Po těchto pohnutých 
osudech bylo potřeba nejméně 
dalších 30 let, aby se město vzpa-
matovalo.

V roce 1660 mu Lobkovico-
vé potvrdili jeho stará privilegia. 
Rozvíjet se začala také stavební 
činnost. Václav Ferdinand Lob-
kovic pozval italského architekta 
Antonia della Portu a nechal pře-

stavět své bílinské sídlo. Na místě 
bývalého hradu tak vyrostl v le-
tech 1675 – 1682 raně barokní zá-
mek. Ve stejném období byla zre-
konstruována součást obranného 
systému původního hradu – bašta 
Manda.

Stavební ruch se netýkal jen 
zámku. Ve městě byl vybudován 
kostel svatého Štěpána, který se 
však do dnešních dnů nedocho-
val. Vznikla také nová budova 
arciděkanství a světlo světa spat-
řila i radnice v renesančním stylu. 
Zrodilo se také mnoho soch. Do-
dnes chodí lidé na náměstí kolem 
kašny se sochou svatého Floriána 

a barokního mariánského sloupu 
od G. P. Toscana z poslední třetiny 
17. století, který byl letos v listo-
padu po zrestaurování na náměstí 
znovu postaven.

Vlivem třicetileté války ztratila 
Bílina český ráz. Zdejší obyvatel-
stvo bylo během bojů do značné 
míry vyhubeno a noví osadníci 
přicházeli z různých částí Němec-
ka, především ze Saska. Po roce 
1670 tak získala Bílina německý 
ráz.

V 17. století se také rozmohly lé-
čivé prameny Kyselky. Jejich věhlas 
pak nabyl na intenzitě v následují-
cích stoletích. Jana Karlová

Víte o historii...

Katolizace, války a germanizace v 17. století

čtvrtek 10. prosince 2009
od 16 hodin v Městském

divadle v Bílině

Vstupné: 60 Kč / děti od 3 let
90 Kč / dospělí

Rezervace a předprodej vstupenek
v Infocentru na Mírovém náměstí v Bílině

tel.: 417 810 985

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, 
místní organizace v Bílině

zve všechny své členy na 

v sobotu 12. prosince 2009
od 9.00 hodin

v Městském divadle v Bílině.

č l e n s k o u  s c h ů z i
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Rada města na své 22. schůzi, konané dne 18. 11. 2009 mimo jiné
Uložila:

Tajemníkovi Městského úřa-
du předložit vyjádření odboru 
dopravy k vybudování sjezdu 
pro kočárky naproti restaura-
ci Moskva.    
Tajemníkovi Městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic vypsáním vý-
běrového řízení na akci „Zpra-
cování kompletní projektové 
dokumentace na rekonstrukci 
městského divadla v Bílině“.  

Schválila:
Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
na spolufi nancování projektu 
„Pochopením k toleranci a re-
spektu“ ve výši 13.000 Kč s tím, 
že zbylá část spoluúčasti bude 
fi nancována z rezervního fondu 
ZŠ Lidická. 
Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace z Programu podpory 
kultury a literární fond mezi 
městem Bílina a Konzervato-
ří Teplice ve výši 20.000 Kč 
na uspořádání koncertu Jakub 
Jan Ryba: Česká mše vánoční. 
Žádost Nadačního fondu pro zá-
chranu kulturní památky kostela 
Sv. Stanislava a fary v Měruni-
cích zamítá. 
Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a Bílinskou přírodovědnou spo-
lečností, o. s., ve výši 38.151 Kč 
na nákup zůstatkového movitého 
majetku Muzea Bílina, o. p. s. 
Uzavření darovací smlouvy me-
zi městem Bílina a p. Martinem 
Kasalem ve výši 15.000 Kč, 
za absolutní vítězství v kulturis-
tické soutěži Mr. Universe 2009 
dne 17.10.2009.
Grant za reprezentaci mezi měs-
tem Bílina a Atletickým klubem 
Bílina ve výši 10.000 Kč. 
Schvaluje žádost Severočeských 
dolů, a. s., Chomutov a souhla-
sí s čerpáním finanční rezervy 
na sanace a rekultivace pozem-
ků, které budou realizovány 
v roce 2010 v katastru města 
Bíliny a jsou v souladu s plat-
ným Plánem rekultivace území 
dotčeného těžbou Dolů Bílina 
pro rok 2010, dle předloženého 
návrhu. Podpisem souhlasu po-
věřuje starostu města. 
Použití finančního daru ve vý-

ši 1.500.000 Kč od společnosti 
ČEZ, a. s., Praha na vybudování 
zastávek MHD v ulici Teplická, 
5. května a Teplická-Náměstí 
(restaurace U Vraha) a výmě-
nu části zábradlí u řeky Bíliny 
s tím, že tyto akce budou předfi-
nancovány městem. 

Souhlasila:
S uspořádáním ohňostroje jako 
součást slavnostního programu 
Rozsvícení vánočního stromu 
na Mírovém náměstí kona-
ného dne 28. listopadu 2009, 
dle obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2007. 
S přijetím daru ve výši 
360.000 Kč od Skupiny ČEZ pro 
ZŠ Lidická na vybavení jazyko-
vé a počítačové učebny interak-
tivním systémem. 

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro pří-
pravu a zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu městem 
Bílina, na akci:
 „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení lokalita „Na Výsluní“ 
Bílina“ je nabídka firmy Stani-
slav Tejček ELEKTROSERVIS 
Bílina. 
 „Chodník v sídlišti Za Chlu-
mem (před domy č. p. 716 a č. 
p. 725)“ je nabídka firmy Bez-
old Petr Bílina. 
 „Komunikace pro pěší – chod-
ník Za Chlumem“ je nabídka 
firmy Žejdlík Josef, Bílina. 
 „Chodník v ulici Litoměřické 
v Bílině (před domy č. p. 797 
a č. p. 798)“ je nabídka firmy 
Petr Arpáš, s. r. o., Bílina
 „Parkoviště osobních aut u do-
mu č. p. 330 v Síbově ulici 
v Bílině“ je nabídka firmy Petr 
Arpáš, s. r. o., Bílina. Druhou 
v pořadí je nabídka firmy Žejd-
lík Josef, Bílina. 
Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci:
 „ČSA – výměna obrubní-
ků při zádlažbě rekonstrukce 
plynovodu“ dle směrnice č. 
04/2007 , firmě PLYNOMONT 
TEPLICE, s. r. o., Dubská 1806, 
Teplice, a to jako specializova-
nou zakázku. 

Koutek zábavy...
 Panu Novákovi věští kartářka budoucnost:
 "Vidím luxusní vilu, mercedes, bazén a krásnou mladou ženu."
 "No to je úžasný, sláva ......!!!"
 "Vidím také Vás! Stojíte tam a čumíte na to dírou v plotě."

Co dělá blondýna ve skříni? 
Poslouchá Kabáty.

Doktor předepíše starci fungl nové luxusní naslouchátko, které není 
na první pohled vidět. Uplyne měsíc a stařec je opět u doktora, který 
se ho ptá: „Tak co, jak se osvědčilo naslouchátko? Jistě má celá 
Vaše rodina radost, že je zase bez problémů slyšíte, že?“ A stařec se 
usměje a odpoví: „Kdepak. Já jsem jim neřekl, že je slyším, a už jsem 
třikrát změnil závěť.“

 „Vybudování zastávek MHD 
v ulici Teplická, 5. května 
a Teplická – Náměstí (restau-
race U Vraha)“ dle Směrnice č. 
04/2007 , fi rmě STOZ, spol. s. r. 
o., Most, jako specializovanou 
zakázku. 
„Výměna části zábradlí u řeky 
Bíliny“ dle Směrnice č. 04/2007 
, fi rmě Metalimpex Group, spol. 
s. r. o., Teplice, jako specializo-
vanou zakázku s tím, že cena za-
kázky nepřesáhne 1.000.000 Kč 
vč. DPH. 
„Vybavení jazykové učebny 
a PC učebny ZŠ Lidická“ dle 
směrnice č. 04/2007 , fi rmě AV 
MEDIA, Praha, jako specializo-
vanou zakázku. 
„Oprava oplocení sportovního 
areálu tenisových kurtů města 
Bíliny“ dle směrnice č. 04/2007 
, fi rmě Žejdlík Josef, Bílina, ja-
ko specializovanou zakázku. 
Ukončit nájemní smlouvu uza-
vřenou mezi městem Bílina 
a panem Danielem Kopřivou, 
jejímž předmětem je pronájem 
nebytových prostor v Zeleném 
domě a zároveň ukládá tajem-
níkovi městského úřadu vypsat 
výběrové řízení na tento nebyto-
vý prostor. 

Uděluje:
Cenu Rady města Bíliny Ing. Ja-
roslavě Mrázové, za celoživotní 
přínos městu v působnosti peda-
gogické a ve veřejné správě.

Doporučuje:
Kulturnímu centru Kaskáda 
vypsat nové výběrové řízení 
na pronájem baru v městském 

divadle a kulturním domu. 

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města

zamítnout
Žádost společnosti Klerus, s. 
r. o., o prodej budovy čp. 374, 
Mostecké Předměstí, s pozem-
kem p. č. 2003/2 k. ú. Bílina. 

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města vzít 

na vědomí
Zápis z jednání ze dne 10.11.2009 
ohledně stavby „Lávka přes řeku 
Bílinu a silnici I/13, Bílina“. 

Vzala na vědomí:
Informaci ředitelky KC Kaskáda 
o prodeji automobilu ŠKODA 
PICKUP, který je ve vlastnictví 
KC Kaskáda. 
Informaci vedoucího odboru do-
pravy o výši fi nančních nákladů 
na umístění dvou příčných prahů 
v ul. 5. května. 
Zprávu o výsledku provedené 
kontroly předaných písemností, 
zpracovanou Ing. Růženou Kit-
tlovou, jejímž předmětem byly 
vybrané účetní doklady k re-
alizaci a vyúčtování koncertů 
Bořeň Mysteria Open Air 2009 
a Rocková Bílina 2009. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

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

v sekretariátu starosty města 
a dále i na webových

stránkách města
(www.bilina.cz)
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SKM Bílina má mistryni republiky!

Již začátek první třetiny domá-
cím nevyšel. Uběhlo deset minut
a po chybách obrany prohrávali 
0:3. Až ke konci třetiny se poda-
řilo jednou brankou snížit skóre. 

Ve druhé třetině se hra přeléva-
la z jedné strany na druhou a bylo 
to znát i na výsledku. Na každé 
straně padlo po třech brankách
a průběžný výsledek se změnil 
na 4:6. Domácí v této třetině 
stáhli hru na dvě útočné forma-
ce, což se projevilo na zlepšení 
hry. 

Třetí třetina začala mírným 
tlakem domácích. Tlak přinesl 
ovoce. Draci vsítili oproti jedné 
soupeřově brance branky rovnou 
dvě a snížili na rozdíl jediného 
gólu – na stav 6:7. Ale hosté, 
kteří byli o něco lepší bruslařsky 
i kombinačně, si vítězství nene-

chali vzít a pojistili jej vstřele-
ním dalších dvou branek. 

Musíme však pochválit celé 
mužstvo Draků, že bojovalo až 
do konce a neustále dotahovali, 
i když skóre v některých chvílích 
pro ně bylo nelichotivé. Utkání 
se hrálo slušně, vyloučení byla 
jen za běžné fauly. Zápas dobře 
odřídil hlavní rozhodčí pan Bou-
da, na čarách bratři Hodačové.
Bílina - Sokolov 6 : 9
Třetiny: 1-3, 3-3, 2-3 Branky: 
Mofl ár Asist.: Kratochvíl
Vyloučení: 6 - 6 Kratochvíl Au-
lický 2x 
Využití: 0 - 2 Rudolf 2x Veselý
Hrnčíř 2x Sládek
Sestava:
brankáři: Malý, Jurašík
hráči: Jurčo, Sládek, Verner, 
Oplt, Hrnčíř, Veselý, Rudolf, 

Mistrovství republiky je v rámci 
seriálu závodů karate JKA vrchol-
ným podnikem a nominovat se 
na něj mohou skutečně jen ti nej-
lepší. V sobotu ráno tedy ke slav-
nostnímu nástupu nastoupilo na 170 
špičkových závodníků z celé České 
republiky. Vzhledem k dosavadní 
úspěšné sezoně, která představuje i 9 
medailí z Mistrovství Evropy JKA, 
a tvrdé práci při tréninku přijeli ka-
ratisté SKM Bílina do Tábora s vel-
kými nadějemi a vysokými cíli. Již 
při prvních zápasech se ukázalo, že 
ani konkurence nezahálí a že to bo-
jovníci ze severu nebudou mít vůbec 
lehké. Dobře se uvedla mladší žáky-
ně Markéta Čebišová, pro kterou to 
bylo první mistrovství a vůbec prv-
ní závod takového významu. Další 
mladší žákyně Kamila Emingerová 
zaváhala v kata a vypadla v prvním 
kole. Chuť si však spravila v kumi-
te a v kata týmech, a tak si nakonec 
odvezla dvě medaile. Ve starších žá-
kyních byla žhavým želízkem Bar-
bora Šindelářová, která oprávněně 
mohla pomýšlet na příčky nejvyšší. 
Drobná chyba ji sice vyřadila v kata, 
ale technická a taktická vyspělost jí 
nakonec v soutěži kumite vynesla 
zlatou medaili, a tedy titul Mistryně 

republiky pro rok 2009. V kategorii 
kata mladší dorostenci získal bronz 
Bui Mong Diep. Mong si vedl dobře 
i v kumite, kde postoupil do fi nálo-
vých bojů a skončil těsně pod stupni 
vítězů. V kategorii starší dorostenci 
a junioři nastoupili za SKM Jakub 
Jeřábek a Daniel Engler. Jakub měl 
v obou kategoriích trochu smůlu 
na los, a tak již v úvodních kolech 
nastupoval s loňskými mistry nebo 
s těmi, kteří se mistry republiky stali 
záhy. Daniel podal velmi dobrý vý-
kon, který mu vynesl bronz v kumite 
mezi staršími dorostenci i juniory.

Mezi juniorkami a ženami byla 
nadějí Jarmila Masopustová. V prv-
ních kolech kata se však Jarmile ob-
novilo vleklé zranění koleního vazu, 
které ji v dalších bojích značně ome-
zovalo. Přesto Jarmila předvedla 
výkon na hranici možností, který jí 
vynesl čtvrté místo v kata juniorky 
a zejména pak senzační bron mezi 
ženami. Dobře si vedly i kata týmy, 
když mladí karatisté získali druhá 
místa v kategoriích mladší žákyně, 
starší žáci a starší žákyně.

Byl to dlouhý a náročný den, 
na jehož konci jsme se zeptali 
Romana Masopusta, který na sou-
těži působil nejen jako trenér a in-

Ne každý zápas se bílinským Drakům podaří. V odloženém utkání 3. kola Krajské ligy dorostu, hrané v pátek 6. 11. 2009, Draci podlehli Sokolovu. 

V sobotu 7. listopadu vycestovala výprava karatistů oddílu 
Shotokan karate do Masopust Bílina, na Mistrovství republiky 
v karate JKA, které hostilo historické město Tábor. Svěřence in-
struktora Romana Masopusta čekala celá řada náročných sou-
bojů, za které by se jistě nemuseli stydět ani slavní předkové 
spjatí s tímto jihočeským městem.

Drakům se proti Sokolovu nedařilo

Podkrušnohorský pohár 2009 – 3. ročník 
- celostátní závod v krasobruslení opět v Bílině
V sobotu 28.11.2009 se uskuteční na našem zimním stadionu další, 

již 3. ročník celostátního závodu v krasobruslení „Podkrušnohorský 
pohár“. Soutěžit se bude celkem v 11 kategoriích, závod začíná ráno 
v 8 hodin a předpokládaný konec je stanoven na 19 hodinu. 

Pořadatelem závodu je oddíl krasobruslení při HC Draci Bílina, po-
řádající oddíl bude zastupovat všech 7 závodnic - Vanessa Paulová, 
Nicole Křehlová, Eliška Hladíková, Dominika Kolmanová, Natálie 
a Valerie Vondráčkovy, Alexandra Bezruková.

Zastoupení bude mít i oddíl krasobruslení při HC Stadion Teplice, 
startovat budou 4 závodnice - Marie Švarcová, Eva Kozáková, Helena 
Chourová, Eleonora Koševaja.

Přijďte se podívat na výkony malých krasobruslařek a povzbudit je . 
Je to jedinná akce v roce tohoto druhu v Bílině a na Teplicku vůbec, ur-
čitě stojí zato ji vidět. Předpokládá se účast cca 100 závodnic z mnoha 
oddílů celé České republiky, takže určitě uvidíte krásné výkony.

 M. Koberová

Kratochvíl, Aulický, Beran, Hr-
neček, Ferko, Mofl ár, Toman

Trenéři: Radislav Balín, Jin-
dřich Balín R. a J. Balínové

struktor, ale i jako rozhodčí, jak 
je s vystoupením svých svěřenců 
spokojen: „Mistrovství republi-
ky je vrcholná soutěž, na kterou 
přijíždí ti nejlepší, a tak je kon-
kurence velká a boje jsou tvrdé 
a náročné. Úspěchem je pak i po-
stup mezi nejlepších osm, případ-
ně do fi nálové čtyřky. Vzhledem 
k výsledkům v sezoně jsme možná 
mohli čekat trochu víc, ale i tak 
jsem s výkonem všech závodníků 
spokojen a celkový zisk devíti me-
dailí včetně jednoho mistrovského 
titulu považuji za úspěch.“

Konečné výsledky 
závodníků SKM Bílina:
• Zlato: Barbora Šindelářová kumi-

te starší žákyně
• Stříbro: Kamila Emingerová ku-

mite mladší žákyně
 kata tým mladší žákyně, starší 

žáci, starší žákyně
• Bronz: Bui Diep Mong kata 

mladší dorostenci
 Daniel Engler kumite starší do-

rostenci a junoři
 Jarmila Masopustová kata ženy

Text a foto:
Václav Hampejs, SKM Bílina

Mistryně republiky Bára Šindelářová



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

AEROBIK Z DDM OPĚT ZVÍTĚZIL
12 26. listopadu 2009

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina, 
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Jana Karlová, tel. 732 850 493. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Jiří Kalous, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Povoleno Referátem kultury OkÚ Teplice pod č. 7/1991. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině 
a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice,
tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz.

Byl položen nový umělý povrch 
hrací plochy pro oba zmíněné spor-
ty a postaveno zcela nové sociální 
zázemí. Přední (dolní) část, slou-
žící od roku 1956 volejbalistům, 
vyrostla zásluhou několika gene-
rací vyznavačů volejbalu v krás-
ný, perfektně fungující sportovní 
areál s parametry vyhovujícími 
nejnáročnějším akcím. Všechno 
ovšem svépomocí s minimálním 
přispěním fi nančními prostředky. 
Vzniklo zařízení se třemi antuko-
vými kurty, které vyžadují každo-
denní údržbu před jejich použitím 
i po něm.

Údržba spočívá v pečlivém rov-
nání povrchu, doplňování antuky, 
kropení, někdy také válcování 
a lajnování. Spotřeba dnes drahé 
vody je značná. Proto volejbalisti 
již před 15 lety přikročili k výmě-
ně antukového povrchu na třetím 
kurtu za umělý povrch Nisaplast. 
Ten se však brzy ukázal jako ne-

vyhovující a byl před pěti lety na-
hrazen za fi nanční pomoci města 
moderní umělou trávou Wimble-
don importovanou z Belgie. Jde 
o naprosto bezúdržbový, volejbalu 
plně vyhovující povrch s vysokou 
životností.

Protože všechny cihelny v blíz-
kém i vzdáleném okolí Bíliny pře-
staly vyrábět antuku, přistoupil 
oddíl volejbalu k řešení položit 
umělý povrch na druhý kurt. Bylo 
třeba především najít v Bílině ne-
bo blízkém okolí stavební fi rmu, 
která bude zárukou, že akce v hod-
notě milion tři sta tisíc korun bude 
do 31. října realizována. Volba pad-
la na stavební fi rmu Petra Arpáše, 
jehož dlouhodobě dobrý vztah k bí-
linskému sportu a kontakty s pra-
covníky volejbalového oddílu byly 
zárukou úspěšné spolupráce.

Celé rekonstrukci předcházela 
revize zdravotního stavu stromů 
v Tyršově zahradě a následné od-

Bílinská Tyršova zahrada prošla v uplynulém desetiletí řadou vý-
znamných změn. Horní část areálu byla především díky velké fi -
nanční podpoře našeho města zrekonstruována na pěkné moderní 
sportovní zařízení pro oddíly házené a hokejbalu. 

VOLEJBAL MÁ NOVOU „DVOJKU“

Obě skladby – Pan Hrášek 
a slečna Kukuřička a druhá se-
stava Williem Wallace – skotská 
legenda, opět nezklamaly. Líbily 
se a opět vyhrály.

 Soutěž organizoval klub KK 
aerobik Praha a název soutěže byl, 

Žij pohybem. Obě naše družstva, 
Caviky i Cik – Cak, obsadila 1. 
místa ve svých kategoriích. Sku-
pina Caviky vyhrála i diváckou 
soutěž a bylo to opravdu znát. 
Po jejich skladbě – Pan Hrášek 
a slečna Kukuřička, byl obrovský 

14. listopadu se v Praze konala první soutěž aerobik týmů v nové 
sezóně. Vždy je pro nás první soutěž ta nejdůležitější, abychom vě-
děli, zda se budeme v nových sestavách líbit a jestli všechny prvky 
ve skladbě zvládneme.
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potlesk a všem se velice líbili. 
Obě skupiny se již od srpna 

připravují na nominaci na Mis-
trovství České republiky Aerobic 
Team Show, která se koná 13. 
prosince v Lounech. Bude tam 
veliká konkurence, tak se zkusíme 
na MČR probojovat. Doufáme, že 
nesčetné hodiny tréninku se nám 
zúročí na tak velké soutěži. Mys-
lím si, že si to opravdu zasloužíme 
– držte nám palce. 

Rádi bychom ještě jednou po-

děkovali našim sponzorům, kteří 
nám svým fi nančním příspěvkem 
pomohli zrealizovat ušití 40 kos-
týmů pro děti z obou skupin. Dě-
kujeme 

Nadace ČEZ, SD – 1. strojíren-
ská a.s., Autoškola EMCO, Petr 
Arpáš s.r.o., Martin Köhler, Ga-
briela Adamcová, RPi C Teplice 
s.r.o., Autoškola Jana s.r.o., Petr 
Váňa, pan Miroslav Svoboda, fi r-
ma ADAS.

Text a foto: Věra Ryjáčková

Caviky

Cik Cak

stranění, popř. redukce korun urče-
ných stromů. Za vydatnou pomoc 
v této záležitosti děkují volejbalisti 
odboru životního prostředí a paní 
Hořejší. Doplnění zeleně provedla 
Rekultivace Severočeských dolů.

Nejdříve bylo nutné provést ne-
zbytné práce před položením vlast-
ního umělého povrchu „dvojky“. 
Tyto práce spočívaly v urovnání 
stávajícího antukového povrchu, 
rozbourání a odvozu starých ocho-
zů, odstranění starého osvětlení 
kurtu, odstranění starého a instala-
ce nového oplocení kurtu, úprava 
odvodnění. To vše předcházelo 
tomu hlavnímu – stavbě nových 
betonových ochozů a položení 

betonové desky na celém kurtu. 
Po tomto byl ze široké nabídky vy-
brán umělý povrch zaručující vy-
sokou životnost a všestranné užití.

Povrch byl velmi rychle polo-
žen. Pak přišlo na řadu lajnování. 
Za tímto účelem přijela specializo-
vaní fi rma z Rakovníka. Na nové 
betonové ochozy byly instalovány 
pestrobarevné plastové sedáky.

Stavba byla hotová 31. října 
a o týden později předána volejba-
listům. Ti věří, že zrekonstruovaná 
„dvojka“ bude pro své nesporně 
dobré vlastnosti vítaným zázemím 
pro začínající nejmladší volejbalis-
ty. Jaromír Jirásek,

předseda oddílu volejbalu


