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 Do řeky Bíliny unikl benzín  Septimáni bílinského gymnázia natočili fi lm  Zastupitelstvo neschválilo výpověď ředitelky 
Kaskády I. Skopcové  Afrika je v Galerii pod Věží  ZUŠ naladila na Vánoce  Bílinští karatisté přivezli bronz z ME 

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my 

opět stojíme na prahu nového 
letopočtu v očekávání nových 
událostí a často s různými před-
sevzetími, cíli, touhami. Přeji 
vám, obyvatelům Bílinska, abys-
te do nového roku vstoupili pra-
vou nohou a podařilo se vám vše, 
na co upřete své úsilí. Přál bych 
nám všem, abychom si 
rok 2010 mohli všich-
ni zapsat jako úspěšný 
ve všem, do čeho se 
pustíme.

Věřím zejména, že 
pro lepší život ve městě 
se nám povede úspěšně 
zrealizovat investiční 
akce přinejmenším tak 
jako v roce 2009, kdy se nám 
podařilo postavit dva kruhové 
objezdy, zvýšit bezpečnost jed-
notlivých částí města mobilní 
služebnou či získat Interspar.

V roce 2010 bychom měli do-
končit stavbu posledního kruho-

vého objezdu, zajistit speciální 
světelnou signalizaci na přecho-
dy pro chodce u všech kruhových 
objezdů a snad se povede pokro-
čit v řešení obchvatu. Věřím, 
že zdárně dokončíme zateplení 
ve školkách, začneme s rekon-
strukcí Mírového náměstí, zatím 
alespoň osazením nového osvět-
lení a zrestaurováním kašny.

Velmi bych svému 
městu přál, aby se ko-
nečně podařilo vymys-
let něco přínosného 
s pivovarem a lázně-
mi, které už léta chát-
rají a jejichž stav nás 
velmi trápí. Rok 2010 
by měl přinést rozře-
šení, i kdybychom mě-

li ve fi nále z těchto objektů něco 
jiného, než jsme původně zamýš-
leli. Doufám, že se nám tím vším 
podaří také více přiblížit město 
turistům, zajímavé památky si 
širší pozornost zasluhují a kupní 
síla hostů pomůže celkově zlep-
šit chod našeho města.

Nemohu opomenout, že rok 
2010 bude rokem voleb. Pře-
ji všem voličům šťastnou ruku 
a uváženou volbu. Věřím, že 
najdete toho, kdo za vámi bude 
stát, kdo bude bojovat za vaše 
zájmy, kdo i pro město udělá co 
nejvíce.

Nezbytné pro dobrý a spo-
kojený život je zdraví jako al-
fa omega všeho, co si můžeme 
přát. Proto přeji všem, aby se 

každému z vás vyhýbaly nemo-
ci i úrazy a abychom si udrželi 
pevné zdraví. 

Přeji vám, aby se vám vyda-
řily všechny plány, se kterými 
do příštího roku vstupujete. 

Závěrem tedy obrazně zdvi-
hám sklenku k přípitku na nový 
rok plný spokojenosti.

Josef Horáček

VÍTEJTE V ROCE 2010

Foto: Jaroslav Egermaier

PF 2010
Ať vám nový rok
přinese zdraví, 
štěstí, lásku 

a hodně úspěchů

redakční rada



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ2 7. ledna 2010

V Bílině proběhla akce „Mládež“
V pátek 27. 11. v nočních hodi-

nách se v Bílině a Teplicích usku-
tečnila policejní akce s názvem 
“Mládež“ zaměřená na podává-
ní  alkoholických nápojů osobám 
mladších  18 let. Do akce bylo 
nasazeno několik desítek policistů 
služby pořádkové a kriminální po-
licie Teplice, 10 strážníků Městské 
policie Teplice a 5 strážníků Měst-
ské policie Bílina. Celkem bylo 
kontrolováno 11 restauračních za-
řízení. V šesti  případech bylo zjiš-
těno podání alkoholu osobě mladší 
18 let. V pěti případech se jednalo 
o zařízení v Teplicích, v jednom 
případě v Bílině. Všechny případy 
jsou řešeny jako přestupky na úse-
ku ochrany před alkoholismem. 
Policisté budou zjišťovat, kdo mla-

distvým alkohol podal. Tato akce 
jistě nebyla poslední, v budoucnu 
se počítá s dalšími podobnými kon-
trolami. 

KRÁDEŽ V BÍLINĚ OBJASNĚNA
Zloděj, který koncem října v pro-

storách Dolu Bílina vnikl do skříňo-
vých nástaveb u čtyř zaparkovaných 
nákladních vozidel a odcizil kabely, 
vodiče a svářecí agregát a způsobil 
tak škodu přesahující 40 tisíc korun 
byl dopaden. Policisté mu sdělili 
podezření z trestného činu krádeže 
a 30 letý lapka z Bíliny teď bude če-
kat na verdikt soudu, který ho může 
potrestat až dvouletým vězením.

NETRPĚLIVOST
JI PŘIPRAVILA O PENÍZE

O deset tisíc korun přišla žena, 

která si z bankomatu v Bílině chtěla 
vybrat finanční hotovost. Po zadá-
ní PIN čekala na bankovky, kte-
ré jí však bankomat hned nevydal. 
Netrpělivá žena šla na pobočku 
banky, mezitím částka z bankoma-
tu vyjela. To už ale byla majitelka 
účtu pryč a peníze si místo ní od-
nesl neznámý pachatel. Policie věc 
vyšetřuje jako trestný čin kráde-

že, za který může 
jít nepoctivec až 
na dva roky za mříže.

Z deníku Městské policie Bílina

ee.

Poděkování
Ilusrační

foto

„Program podpory kultury a literární 
fond“ a „Program podpory zájmových a spo-
lečenských organizací“

Přesné znění grantů je zveřejněno na: www.
bilina.cz, Sport a kultura, odkaz žádosti o fi nanč-
ní příspěvky. Termín podávání žádostí není pev-
ně stanoven, tzn. že žádosti mohou být podávány 
v průběhu celého roku. Přesto doporučuji, vzhle-
dem ke schvalovacím procesům podávat žádosti 
o dotaci cca 2 měsíce před konáním akce! Upo-
zorňuji, že žádost musí být podrobně rozepsána, 
aby z ní bylo patrné, kdy akce proběhne, kdo se 
na ní spolupodílí, výše vlastních nákladů atd.

• Program podpory sportu
Nadále rozčleněn na granty – příspěvek na čin-
nost, odměna za reprezentaci města, grant 
na trenéra. Granty zůstávají beze změny, jako 
v r. 2009. Přesné znění grantů je zveřejněno na: 
www.bilina.cz, Sport a kultura, odkaz žádosti 
o fi nanční příspěvky.
• Grant na trenéra – termín podání žádosti 
do 8.1.2010
• Příspěvek na činnost – termín podání žá-
dosti do 10.2.2010
• Odměna za reprezentaci města – žádosti je 
možné podávat v průběhu roku, žádat lze pouze 

o příspěvek za reprezentaci výjimečných úspěchů
 Úplné znění podmínek a formuláře žádostí 

jsou zveřejněné na webových stránkách města 
Bíliny www.bilina.cz v části Sport a kultura, 
popř. vám je sdělí pracovnice odboru školství 
a kultury Městského úřadu Bílina. Žádosti se 
odevzdávají vč. povinných příloh na odbor škol-
ství a kultury, popř. na podatelnu Městského 
úřadu Bílina. 

V Bílině dne 21.12.2009
Bc. Veronika Spurná

vedoucí odboru školství a kultury

Ráda bych touto cestou chtěla vyslovit poděkování starostovi našeho 
města panu Josefu Horáčkovi, který mi pomohl z mé tíživé životní 
situace. Svým přístupem, pomocnou rukou a osobní angažovaností 
a hlavně lidským jednáním velmi rychle vyřešil mou nepříznivou 
situaci a tím zlepšil kvalitu mého života.
Velmi mu touto cestou děkuji jak za pomoc, tak za to, že dokázal, že 
dobří lidé ještě žijí a že je člověk na svém místě. Marie Bártová

Grantové programy města v roce 2010 
(žádosti podávané prostřednictvím OŠaK)

Hledáte mazlíčka?
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 fotografiích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za no-
vého majitele, který o ně bude dobře pečovat. 

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Dáma (místo odchytu: 
Bílina) – nejspíše
kříženec jezevčíka, 
asi 4 roky stará fena, 
dobrý zdravotní stav

Haska (místo odchytu: 
Bílina) – nejspíše husky, 
asi rok a půl stará fena, 
dobrý zdravotní stav

Igor (místo 
odchytu: Bílina) 

– kříženec, asi rok 
starý pes, dobrý 

zdravotní stav

Mařenka (místo 
odchytu: Bílina)

– nejspíše kříženec 
jezevčíka, asi rok 
stará fenka, dobrý 

zdravotní stav
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Vyplývá to z výsledků rozborů 
vzorků kontaminované vody, kte-
ré zveřejnilo Povodí Ohře. „Vzor-
ky byly odebrány den po havárii, 
nyní už bude koncentrace výrazně 
nižší,“ řekl ČTK mluvčí vodohos-
podářského podniku Jan Svejkov-
ský a doplnil: „I tak máme stále 
informace od lidí, že v okolí řeky 
Bíliny, konkrétně v Mostě u přesu-
nutého kostela, byl ještě skoro tý-
den po havárii zápach po benzinu 
cítit,“ uvedl Svejkovský.

Kvůli úniku ropných látek, kon-

krétně směsi pyrolýzních benzí-
nů, uhynul v řece větší počet ryb, 
látky navíc pronikly v Ústí nad 
Labem až do Labe. Kompletní 
zprávu o havárii a jejích okolnos-
tech včetně výsledků chemických 
rozborů proto Povodí Ohře pošle 
podle Svejkovského i do Němec-
ka.

Příčiny úniku ropných látek 
z provozu Petrochemie vyšetřuje 
od pondělí i havarijní komise spo-
lečnosti Unipetrol RPA. „Ihned 
bylo zahájeno prověřování mož-

ných zdrojů a příčin úniku a ana-
lýza uniklé látky,“ uvedl tiskový 
mluvčí Unipetrolu Jan Martínek. 
Výsledky lze něj očekávat nejdří-
ve tento měsíc. 

Unipetrol RPA od samého za-
čátku spolupracuje s hasiči Ústec-
kého kraje, Policií ČR, Povodím 
Ohře, Českou inspekcí životního 
prostředí (ČIŽP), krajským ry-
bářským svazem, městy a obce-
mi v okolí. Policie případ vyšet-
řuje jako podezření z ohrožení 
a poškození životního prostředí 
a ČIŽP nejspíše zahájí s Unipetro-
lem správní řízení.

Firma Unipetrol RPA už byla 
v minulosti za stejný prohřešek 

postižena. ČIŽP jí vyměřila milio-
novou pokutu za znečištění Bíliny 
v červenci 2007.

Vedení společnosti sdělilo, že 
společnost okamžitě přijala opat-
ření, která zamezují znečištění 
řeky Bíliny chemickými látkami. 
„Bezprostředně po havárii jsme 
zavedli preventivní opatření, kte-
rá by měla vést k tomu, že se nic 
podobného nebude opakovat. Na-
víc jsme zpřísnili systém kontrol 
v provozech. Litujeme, že se něco 
takového stalo, a omlouváme se 
všem, jimž tato událost způsobila 
nepříjemnosti,“ oznámil pan Mar-
tínek.

Jana Karlová; ČTK

Ropné látky, které 23. prosince unikly z litvínovské fi rmy Unipe-
trol RPA do řeky Bíliny, stonásobně až tisícinásobně překročily 
limity přípustné pro znečištění povrchových vod. 

Ropné látky uniklé do Bíliny 
až tisícinásobně překročily limity

„Nelze přesně stanovit počet 
akcí, které uspořádáme, a zatím 
ani jejich náplň. Určitě bychom 
však rádi pozvali na autorské 
čtení spisovatele Emila Hak-
la, autora románu O rodičích 
a dětech, který byl i zfi lmo-
ván,“ naznačila jeden ze záměrů 
knihovny její ředitelka Marcela 
Šímová.

Do Bíliny by mohla dále zaví-
tat brněnská spisovatelka Simo-

na Monyová, úspěšná autorka 
románů pro ženy. Další spisova-
telka, kterou má knihovna v hle-
dáčku pro letošní rok, je Ivona 
Březinová z Ústí nad Labem, 
která píše především pro děti 
a mládež.

Již několikrát byl v bílinské 
městské knihovně písničkář 
a spisovatel Jan Burian. Knihov-
na by ho ráda s nějakým zajíma-
vým pořadem pozvala i letos. 

V plánu je také několik cestopis-
ných přednášek.

„Také se opět zapojíme do akce 
Noc s Andersenem, do níž by-
chom rádi pozvali nějakého ilu-
strátora. Vše se však bude odvíjet 
od našich fi nančních možností,“ 
uzavřela paní Šímová.

Knihovna prostě žije i děním 
mimo regály a to je do nového 
roku rozhodně dobré znamení.

Jana Karlová

Zájemci o literaturu, kteří si loni dopřáli příležitosti setkat se u autorského čtení s Terezou Boučkovou, 
Vlastimilem Vondruškou a Alenou Ježkovou nebo navštívili zajímavé přednášky si jistě kladou otázku 
– co se bude konat letos?

Rok 2010 v městské knihovně

Septimáni zářili na fi lmovém plátně

Loni v Bílině předčítala pro děti
Alena Ježková

Foto: Václav Weber

Zahájení proběhlo ve velkém 
stylu, křtilo se DVD a vlastní ak-
téři fi lmu předali jako poděkování 
„Oskary“ za režii a námět paní 
profesorce Mgr. Květuši Borkov-
cové a za kameru, střih a zvuk 
panu Jiřímu Faitovi.

První klapka mafi ánské storry, 
jak by se dal fi lm charakterizovat, 
padla na pokyn režisérky přesně 
před rokem. Pak už se natáčení 
rozjelo plnou parou hlavně o so-
botách a nedělích. Exteriéry se to-
čily v Bílině na Kyselce, na letišti 
v Braňanech a interiéry v budově 
gymnázia a v restauraci Corbetta. 
Role kladných i záporných hrdinů 

ztvárnili nejenom studenti septi-
my Veronika Koubková, Renata 
Myslíková, Adéla Horová, Lada 
Poppová, Radka Krzáková, Ka-
rolína Kolaříková, Tomáš Johan-
na, Radek Krišal, Daniel Horák, 
Jakub Graboský, Tomáš Maier, 
Lukáš Hykl, Vladimír Zdeněk, ale 
i Lada Musilová ze sexty a Lenka 
Englová ze 4. ročníku.

Zvláštní podělkování patří 
za fi nanční podporu městu Bílina 
a nezištnou podporu našich býva-
lých studentů Jiřímu Faitovi, který 
stál za kamerou a Petru Brantovi 
za technické zpracování.

Mgr. Miroslava Auliková

Vánoční dárek pro své spolužáky připravili septimáni bílinského 
gymnázia v podobě premiéry fi lmu Ztracený poklad, ve kterém si 
s velkou chutí zahráli. Premiéra se neobešla bez významných hos-
tů pana Ing. Ladislava Kvěcha tajemníka města a paní Veroniky 
Spurné vedoucí OŠMT.
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V pátek měli za úkol vytvořit program na téma Stra-
konice a jejich historie podle dané osnovy. Další ztvár-
nění už bylo na samotných soutěžících. 

V sobotu se museli začínající programátoři poprat 
s konkrétním zadáním úloh. Z bílinských začínjících 
programátorů velmi překvapil teprve desetiletý a letos 
začínající Petr Skuthan, který nečekan obsadil, v mlad-
ší kategorii, velmi pěkné třetí místo. 

V kategorii starších žáků obsadil hezké páté místo 
Ondřej Adamec.

Vlasta Vébr

K tomuto svátku byla vydána 
i publikace a kulaté výročí příjem-
ně uctily červnové oslavy. Byly 
doprovázeny pěknými a kvalitní-
mi výstavami v Galerii Vojtěcha 
Preissiga.

Výročí to nebylo loni jediné. 
Ve spádové obci Štrbice slavil 
místní Sbor dobrovolných hasičů 
100 let svého trvání. Původně byl 
sbor německý, od roku 1946 se da-

tuje vznik českého sboru. Pro obec 
jsou hasiči kromě svého hlavního 
poslání přínosem hlavně po strán-
ce společenské a sportovní.

Významnou událostí, která 
Světec v loňském roce potkala, 
bylo zrekultivování vodní plochy 
Márinka. Provázelo jej vytvoření 
písečné pláže, laviček, košů a ze-
leně. To vše díky prostředkům 
na tzv. sanace ekologických škod.

Čtvrtek 10. prosince však při-
nesl zasedání městského zastu-
pitelstva, na kterém byla mimo 
původní program otevřena 
o této věci diskuze, která vyústi-
la ve zcela jiné stanovisko.

Již dříve pro nesouhlas s vý-
povědí ředitelky odstoupil 
z pozice radního Michal Mlej 
a na protest proti rozhodnutí 
rady hodlalo ukončit spolupráci 
s Kaskádou i občanské sdružení 
Pure Music. S námitkami a po-
chybnostmi o správnosti tohoto 
kroku se ozvaly také hlasy za-
stupitelů.

Jako první především podě-
kovala zastupitelka Marcela 

Dvořáková ředitelce za pestrou 
nabídku a vyslovila přesvěd-
čení, že ředitelka město vědo-
mě nepoškodila. Ve prospěch 
paní Skopcové pak zastupitelé 
postupně nastolili argumenty 
mimo jiné nelogického sledu 
kroků při udělení výpovědi, 
k němuž došlo dříve, než byly 
známy výsledky auditu, ředitel-
ka nedostala možnost obhajoby, 
a dokonce se ozvala ostrá slova 
jako komplot a jidášské jedná-
ní. „Nesrovnalosti zde byly, ale 
návrh na odvolání měl být pří-
padně podán po jejich vyšetření 
a objasnění. Ve skutečnosti pro-
běhlo vše příliš náhle a rychle,“ 

Kromě toho bylo za minulý rok 
rozšířeno veřejné osvětlení v části 
Chotějovice a ve Světci na Lottě 
a zrekonstruovány byly koupel-
ny v obecních bytech na zámku. 
Hřištím ve Světci, Chotějovících 
a Štrbicích se dostalo sportovního 
vybavení. V Chotějovicích navíc 
spatřila světlo světa plocha pro 
hru petanque.

Rok 2010 však snad nebu-
de za tím uplynulým zaostávat. 
V plánu je rekonstrukce mateřské 
školy a knihovny v Chotějovicích 

či rozvedení inženýrských sítí 
ve Štrbicích pro budoucí výstavbu 
rodinných domů. Dalším počinem 
bude revitalizace zeleně ve Světci 
na území Lotta Marie.

Obecní úřad má pak ještě jednu 
vizi: „Pokud se nám podaří získat 
dotaci na generální opravu býva-
lé školy ve Světci, vznikne tam tzv. 
enviromentální středisko. V něm 
by byla mimo jiné umístěna také 
knihovna,“ prozradila plán sta-
rostka Světce Soňa Prachfeldová.

Jana Karlová

uvedl zastupitel Zdeněk Rendl 
mladší.

Hlasy hájící názor rady města 
zase označovaly chyby za zá-
važné a přestože nebyl znám 
přesný výsledek auditu, bylo 
již zřejmé, že nejde o pochybe-
ní banální, což potvrdily i da-
ňové poradkyně Ing. Kittlová 
a Ing. Ansorgová. Ing Kittlová 
však zároveň řekla, že městu 
nevznikla finanční škoda. Zmi-
ňovanými chybami byly napří-
klad rozdílná čísla účtů na ručně 
psané faktuře a její tištěné verzi, 
nečíslované vstupenky a něko-
lik desítek zadarmo rozdaných 
vstupenek na Rockovou Bílinu, 
problémy s DPH nebo neuvede-
ní částky ve smlouvách.

K pochybením zřejmě došlo, 
nicméně bývalá ředitelka Skop-

cová se hájila, že ekonomka 
na žádné problémy neupozorni-
la: „Kdyby tyto chyby a nedo-
statky ekonomka zmínila, což 
je její povinností, samozřejmě 
bych zakročila. Účetnictví ne-
bylo zcela v pořádku, ale za něj 
nese odpovědnost v prvé řadě 
ekonomický úsek. Kaskádu jsem 
finančně nijak nepoškodila.“

Zastupitelstvo města se na zá-
kladě vznesených argumentů při-
klonilo na stranu Ingrid Skopco-
vé a doporučilo radě města uložit 
dočasně pověřenému řediteli KC 
Kaskáda Antonínu Moravcovi 
vyvolat jednání o tom, aby vý-
pověď paní Skopcové byla vzata 
zpět. Na řadě je rada města, která 
své původní stanovisko buď po-
tvrdí, nebo přehodnotí.

Jana Karlová

V pátek 11. prosince vyrazili začínající progra-
mátoři „ Baltíka“ z bílinského DDM již tradičně 
do Strakonic. 

Má-li se obci Světec přiřadit charakteristický znak právě uply-
nulého roku, je to bezpochyby 800. výročí vzniku obce. 

Radou města byla 23. listopadu náhle dána výpověď ředitelce 
KC Kaskáda Ingrid Skopcové. Zdůvodnění se opíralo o údajná 
pochybení a nesrovnalosti v účetnictví. 

BALTÍCI
SE VE STRAKONICÍCH 

NEZTRATILI

800 let ve Světci

Kolem KC Kaskáda zatím oblačno
Účastníci strakonické soutěže
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Hezké Vánoce nám přišli 
popřát i představitelé našeho 
města, pan starosta Josef Horá-
ček, pan tajemník Ing. Ladislav 
Kvěch a členové zastupitelstva 
p. René Štěpánek a Zdeněk 
Rendl ml., kteří nám již tradič-
ně přinesli pěkné dárky, jimiž 
nás velmi potěšili. Při následné 
besedě se rozproudila družná 
debata, ve které nám všichni 
představitelé města ochotně 
odpovídali na různé dotazy, tý-
kající se dění v našem městě.

Pečivo, káva, zákusky, vá-
noční stromeček a výzdoba…. 
prostě ta pravá vánoční atmo-
sféra, ke které ale patří také 
vánoční koledy…. A právě ty 
nám přišli zazpívat žáci ZUŠ 
v Bílině ze souboru Komořin-
ka pod vedením slečny Vero-

niky Duchoslavové a krásnými 
písněmi s vánoční tématikou 
nám naše posezení zpříjemnili. 
Musím dětem za jejich vystou-
pení poděkovat, neboť k nám 
přicházejí pravidelně a my se 
na jejich vystoupení vždy moc 
těšíme.

Při této příležitosti musím 
také poděkovat p. Mgr. Moni-
ce Peterkové z lékárny na Tep-
lickém Předměstí za sponzor-
ský dar pro náš klub, který nám 
poskytuje již několik let.

Rok je za námi, prožili jsme 
ho, dá se říci, ve zdraví a do no-
vého roku 2010 přeji touto ces-
tou všem členům našeho klubu 
a všem lidem dobré vůle pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost…

Venuše Vachalcová,
vedoucí Klubu důchodců 2 

Otevřena byla v Galerii pod Věží 
19. listopadu a potrvá až do 25. led-
na 2010. Přináší bílinským fotogra-
fi e tří jihoafrických zemí pořízených 
ze dvou cest pana Tišera. První se 
uskutečnila v roce 1998 a zavedla 
ho na jihovýchod Afriky, do Zim-
babwe. Jeho hlavním městem je 
Harare a má kolem 13 milionů 
obyvatel. „Tam jsem byl s Přemys-
lem Rabasem, výborným znalcem 
přírody. A protože mám přírodu 
velmi rád, hodně mi cestování s ním 
přineslo. Na tuhle cestu vzpomínám 
velice rád,“ řekl fotograf.

Z druhé cesty z roku 2004 pochá-
zí fotografi e z JAR, ale především 
z Namibie, která leží na západ-
ním pobřeží Afriky. Jejím hlavním 
městem je Windhoek a země má 

asi dva miliony obyvatel. Zde pan 
Tišer obdivoval především poušť: 
„Mám velmi rád pouště, fascinují 
mě. A v Namibii je, zřejmě nejstarší 
poušť, která se jmenuje Namibská 
poušť. Z ní na výstavě návštěvníci 
také uvidí fotky.“

V obou zemích pak zaujaly pana 
Tišera národní parky: „Parky zna-
menají přírodu a ta, jak už jsem 
řekl,mě zajímá obzvlášť. V Namibii 
je národní park Etoša, v Zimbabwe 
Matto Pono a Hwange.“ Obrázky 
z nich jsou na výstavě také.

Jaroslav Tišer je z Oseka a v Bí-
lině vystavuje podruhé. Jeho první 
výstava se týkala Patagonie. V Af-
rice byl už v roce 1985. V Tunisku 
se tehdy poprvé dostal do pouště. To 
byl zlomový okamžik, kdy se Afri-

„V případě plynových kotelen, 
které máme rovněž na Teplicku 
a Bílinsku, půjde naopak cena 
za teplo dolů, a to řádově o stov-
ky korun. Nejvyšší snížení bude 
činit 7%, což pro běžnou domác-
nost bude znamenat úsporu kolem 
1 500 korun za rok,“ říká František 
Macek, vedoucí útvaru prodeje 
a arketingu ČEZ Teplárenská, a. s. 

Jak dále uvedl, i když ceny za tep-
lo z uhelných elektráren byli nuceni 
upravit směrem nahoru, stále jsou 
a dlouhodobě budou ve srovnání 
s jinými způsoby dodávek tepla 
ekonomicky výhodné. „V případě 
měst na Chomutovsku jsou naše 
ceny dokonce nižší, než je průměr 
v České republice,“ poznamenal 

František Macek s tím, že velký dů-
raz je rovněž kladen na ekologický 
způsob dodávek a celkovou kvalitu 
služeb odběratelům.

„Naší běžnou praxí se stala osob-
ní jednání se zákazníky, zajímá nás 
jejich názor a jakoukoliv v praxi 
realizovatelnou myšlenku, která 
napomůže ještě více zvýšit kvalitu 
dodávek a dalších našich služeb, 
rádi vezmeme za svou. Zajímá nás 
i to, jak můžeme se zákazníkem 
spolupracovat a v čem mu můžeme 
pomoci. Tím samozřejmě dokáže-
me být společně konkurenceschop-
ní. Tuto novou fi lozofi i spolupráce 
chceme pochopitelně uplatňovat 
jak v případě stávajících, tak poten-
ciálních zákazníků“ uzavírá Franti-

ka stala jeho oblíbeným cestovatel-
ským cílem. Navštívil však i další 
země. Kromě evropských jsou to 
například asijské země či Argentina 

nebo Chile v Jižní Americe. Není 
tedy pochyb, že Jaroslav Tišer má 
co vystavovat, má co nabídnout.

Jana Karlová

šek Macek.
V případě tepla vyráběného 

prostřednictvím elektráren Pruné-
řov (Chomutov a Jirkov) Tušimi-

ce (Kadaň a Klášterec nad Ohří) 
vlastní ČEZ Teplárenská pouze 
primární rozvody. Finální úprava 
ceny v Chomutově, Jirkově, Kada-
ni a Klášterci nad Ohří je tudíž zá-
ležitostí správců sekundárních sítí. 
Na primáru se přitom zvedla cena 
o 5,7 procenta.  

 Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severní Čechy 

Poutavé nahlédnutí na černý kontinent, především na jeho přírodu, 
nabízí výstava fotografa Jaroslava Tišera s názvem Afrika.

Severní Čechy – Odběratelé tepla prostřednictvím, plynových kotelen ČEZ 
Teplárenské, a. s., mohou být spokojeni. Vyrobený GJ tepelné energie tím-
to médiem bude totiž pro ně příští rok levnější, než letos. Naopak vlivem 
vnějších okolností mírně vzroste cena tepelné energie vyrobené uhelnými 
elektrárnami. V průměru půjde o 3,5% na sekundárních dodávkách, což 
znamená pro průměrnou domácnost měsíční zvýšení nákladů o 48 korun. 

Šťastné a veselé...

ČEZ Teplárenská rozvíjí užší spolupráci se zákazníky

AFRIKA V BÍLINĚ

Jaroslav Tišer zavěšuje své fotky Foto: Václav Weber

RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
Čapkova 851, Bílina, tel.: 773 801 088

na veškeré 
zboží v měsíci 
lednu 
a únoru 
2010

10 %
sleva

INZERCE 0110/BZ

Tak by se dalo nazvat vánoční posezení, které proběhlo v měsíci 
prosinci v našem Klubu důchodců č. 2 v Havířské ulici.
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Dívky z přípravné taneční vý-
chovy zatančily na koledy Gloria 
a Zelená je louka, další ročníky 
pak předvedly tance na skladby 
Přišel k nám Ježíšek, Co je toho 
příčinou od Hany Hegerové či 
V zajetí od Itala Savia Riccardiho.

Prostor dostala i sóla a diváci 
si mohli vychutnat taneční umění 
na skladby například Ave Maria 
či Variace kočky z baletu Šípková 
Růženka.

Bílinu svou návštěvou na před-
vánočním koncertě potěšil také 
jako host večera Martin Pavlíček, 
který studuje druhý ročník taneční 
konzervatoře v Praze. Před za-

Za hraní koled a rozsvíceného 
vánočního stromečku nám děti 
z Mateřské školy M.Švabinského 
v Bílině přednesly básničky, které 
si pro tuto slavnostní chvilku při-
pravily. 

Rodiče byli vyzváni k podpisům 
do naší pamětní kroniky. Toho-
to slavnostního podepisování se 
mohli zúčastnit i ostatní příbuzní, 
pokud se dostavili k tomuto cere-
moniálu. 

Rodičům poté byly předány pa-
mětní listiny, květiny a malé dár-
ky. 
Do života byly přivítány tyto dě-
ti. 

Michal Krupka, Adam Sysel, 
Tomáš Pulchart, Matěj Vrchotka, 
Petra Koudelková, Natálie Stejska-

plněným sálem zatančil na píseň 
Memory z muzikálu Cats.

Na závěr zazněla Alžbětinská 
serenáda a se svíčkami zatančili 
žáci 4. a 5. ročníků. Nakonec roz-
daly víly všem přítomným dáreč-
ky a udělaly tak koncertu příjem-
nou vánoční tečku.

Koncert trval hodinu a půl 
a moderovala ho Veronika Du-
choslavová. „Jsem ráda, že přes 
veškeré nemoci a přesto, že ně-
které děti chyběly, vše proběhlo, 
jak mělo. Rodičům se vystoupení 
líbila a děti byly nadšené,“ zhod-
notila koncert jeho organizátorka 
Petra Běláčová.

lová, Lucie Hudáková, Tereza Pro-
cházková, Ondřej Koukola, Aneta 
Baladová, Ema Kasalová, Hana 
Beránková, Matěj Svoboda, Vác-
lav Linda, Karolína Janovcová, Vít 
Novotný, Dominik Horák, Kristý-
na Jarošová, Oliver Vážný, Dušan 
Baďura, Natálie Jurčíková, Adam 
Zaťko, Matěj Beránek, Tereza Mi-
kulová, Lucie Hana Špadrnová, 
Tereza Hegrová a Petr Hájek. 

Vážení spoluobčané, 
chtěla bych vám touto cestou 

popřát v novém roce 2010 hlav-
ně hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti. Zároveň se budu tě-
šit na naše další společná setkání 
v obřadní síni Městského úřadu 
v Bílině u akcí jako jsou Vítání 

Na ředitele ZUŠ Jiřího Kopu se 
z koncertu vánoční nálada oprav-
du přenesla: „Koncert mě naladil 
dokonale. Když jsem se díval, jak 
je to hezké a slavnostní, poprvé 

občánků, kdy bylo přivítáno v ro-
ce 2009  celkem 53 dětí a nebo se 
společně zúčastnili obřadů jako 
jsou zlaté, kdy byly dvě a jedné 
stříbrné svatby.             

Vítání občánků na rok 2010 se 
uskuteční:  30.03., 29.06., 21.09., 
14.12., vždy od 14.30 h. 

Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dveří 
212 I. poschodí, kde předloží rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz - 
nejpozději týden před konáním 
slavnostní akce.

Na všechny se moc těší
matrikářka Miloslava Uhrová 

na mě dýchly Vánoce a přišel klid 
a vánoční nálada. Pokud se to 
přeneslo tak i na diváky, jistě si 
užili hezký podvečer.“

Jana Karlová

Návštěvníky městského divadla naladila na vánoční atmosféru bílin-
ská ZUŠ. Žáci všech ročníků tanečního oboru předvedli své umění 
v pátek 18. prosince od půl šesté na koncertě Vánoční dárek.

Dne 15. 12. 2009 se uskutečnilo slavnostní vítání nově narozených 
občánků našeho města.  V obřadní síni Městského úřadu přivítal 
naše občánky pan místostarosta Roman Šebek. 

VÁNOCE NALADILA ZUŠ

Vítání občánků

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber

Krásné vzpomínání...
Děti z MŠ M.Švabinského v Bílině jely na svůj poslední výlet v tomto roce.

Zajely si do pohádky.Navštívily „Perníkovou chaloupku“pod Kunětickou horou.
Během návštěvy se jich ujal milý průvodce,se kterým zažily pěkné zážitky.V per-
níkové chaloupce sídlil „ježidědek“ s bujným létajícím koštětem,prošly se nebíč-
kem a sklouzly se do pekla(jen ty odvážlivci).Seznámily se s výrobou perníku,k-
terý také ochutnaly a zapily horkým čajem.Výlet se vydařil,ani se jim nechtělo 
domů – v pohádce bylo fajn.

Děti děkují MěÚ v Bílině za možnost poznávání a cestování.
Růžičková Eliška, řed.MŠ
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Co všechno musí udělat malé děvčátko, které sní o práci modelky, či dokonce o korunce nekrásnější 
dívky? V sobotu 5. prosince se na to pokusila odpovědět módní přehlídka, která se letos konala již 
popatnácté a nesla název Vzpomínky na miss.

Martina Tuháčková v extravagantních šatech Foto: Václav Weber

Součástí Ozvěn mezinárodního 
fi lmového festivalu Jeden svět 
2009 v Bílině byla tak i projekce 
dokumentárního fi lmu Tenkrát 
režiséra Roberta Sedláčka z roku 
1999. Velký dokument ve stylu 
podobných produkcí tak, jak je 
známe například z BBC, je zají-
mavý především tím, že jeho já-
drem je popis událostí od 17. 11. 
do konce roku 1989, a to z pohle-
du hlavních aktérů tohoto období, 
a je sestřihem toho nejzajímavěj-
šího z téměř 250 hodin videozá-
znamů.

„Chtěli jsme vybrat dokument, 
který nejen přibližuje události, jež 
se odehrály před dvaceti lety, ale 
zároveň byl natočen před lety de-
seti. To dává divákům jedinečnou 
možnost hodnotit nejen z odstupem 
dvaceti let události roku 1989, ale 

„V tomto roce jsem se inspirova-
la Českou miss. Jedna přehlídka by-
la i v extravagantním oblečení a co 
fi nalistka, to jeden módní návrhář 
a jeden model. Já jsem oblékla Julii 
Zugarovou,“ vysvětluje organizá-
torka Martina Tuháčková to, jak jí 
impulsem pro letošní ročník byly 
přípravy a zážitky z republikové 
soutěže krásy. Svou inspiraci pak 
dále rozvinula: „Základem je to, co 
musí podstoupit malá dívka, která 
by se chtěla ucházet o titul miss ne-
bo sní o tom, že se stane modelkou.“ 
Tak se holčičky například dozvědě-
ly, že jako první je potřeba mít tzv. 
book, album se svými kvalitními 
fotkami, kterými se dále prezentují.

Na přehlídce vystoupily ženy 
a dívky všech věkových katego-
rií, různé výšky a postavy, aby se 
ukázala móda na všech typech žen. 
Snahou organizátorky bylo, aby šlo 
o bílinské dívky a oblečení z bílin-
ských obchodů. Na přehlídce vy-
stoupily také modelky z kroužku 
Škola pro modelky DDM Bílina.

Modelky předváděly různé ob-
lečení – od spodního prádla přes 

pláště až po nejrůznější kombina-
ce. Nechyběly ani modely z umělé 
kůže jako ekologický symbol kva-
litní náhrady kůže zvířat. Součástí 
byla i přehlídka extravagantního 
oblečení. Vyvrcholení celého veče-

ra obstaraly svatební šaty. Celým 
pořadem provázel moderátor Jiří 
Balda.

Módní přehlídka byla plná růz-
ných variací, inspirace a každý si 
na ní jistě našel podle svého vku-

su modely, které by se mu líbily 
na sobě samém.

Kapela All X v Bílině
Program zpestřila několika kous-

ky šestičlenná skupina All X, která 
získala popularitu v předloňské sou-
těži soutěži X Factor. V něm začína-
la pod názvem Al Chajda: „Tenhle 
název vznikl spojením počátečních 
jmen či přezdívek členů a zkomolil 
se na Al Chajda, ale nechtěli jsme 
jím provokovat. V dnešní době pro-
vokativní je, ale za tím účelem ne-
vzniklo a nechtěli jsme na tom ani 
stavět. Proto jsme se během soutě-
že přejmenovali,“ vysvětlil jeden 
z členů skupiny Lukáš Dočkis.

Jejich Vystoupení jsou velmi 
kreativní, bohatá a osobitá. „Inspi-
raci na ně bereme doslova všude. 
Jak jde život, člověka napadají 
různé věci a je inspirován úplně 
všedními zážitky. Například při ná-
kupu lístku na tramvaj uvidím ně-
co, co mě zaujme, a to další se už 
od toho odvíjí. Je však někdy těžké, 
abychom se dohodli, co je dobré 
a co ne, a někdy trvá dlouho, než 
dáme dohromady jedno vystoupe-
ní.“ Kromě vlastního vystoupení 
dostali také diváci prostor na otáz-
ky směřující ke kapele.

Jana Karlová

také s odstupem deseti let fi lmo-
vou refl exi těchto událostí. Je to 
vlastně taková vzpomínka na dru-
hou. Zároveň se v dokumentu ob-
jevuje i hlavní host večera, Šimon 
Pánek, a diváci mají jedinečnou 
možnost se zeptat na cokoliv, co 
je v souvislosti s projekcí napad-
ne,“ vysvětlil výběr fi lmu ředitel 
bílinské pobočky Člověka v tísni 
dr. Zdeněk Svoboda.

Tak se také skutečně stalo, pro-
jekce byla následována besedou 
s jedním z vůdců studentského 
hnutí oněch dnů, dnes výkonným 
ředitelem společnosti Člověk 
v tísni, o. p. s. panem Šimonem 
Pánkem, který velmi zajímavým 
způsobem sdělil své dojmy z lis-
topadových událostí i to, jak si 
v té době představoval  Českou 
republiku za dvacet let a jak ji 

vnímá nyní. Po živé a místy bouř-
livé diskuzi s naplněným sálem 
klubu Moskva následoval koncert 
Jana Budaře v doprovodu forma-
ce Eliščin band trio a litoměřické 
punkové skupiny KoV. Pořadatelé 
večera děkují za podporu Skupině 
ČEZ, která je partnerem celého 
projektu Ozvěny mezinárodního 
fi lmového festivalu Jeden svět 
2009 – 20 let demokracie.

redakce

Partnerem akce Ozvěny mezi-
národního fi lmového festivalu 
Jeden svět 2009 – 20 let demo-
kracie je Skupina ČEZ.

V pátek 4. prosince uspořádala bílinská pobočka společnosti Člo-
věk v tísni ve spolupráci s panem Michalem Mlejem další ze sé-
rie akcí, které se váží ke dvacátému výročí listopadových událostí 
roku 1989.

Šimon Pánek a Jan Budař v klubu Moskva

OD HOLČIČKY K MISS

Šimon Pánek



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 7. ledna 2010

Rekreační
a sportovní zařízení

Prvním dnem roku 2009 oficiál-
ně vznikla společnost Rekreační 

a sportovní zařízení Bílina, s.r.o. 
Zakladatelem a jediným vlastní-
kem je město Bílina. Cílem při 
jeho založení bylo zajistit širo-

ké veřejnosti kvalitní zázemí 
k provozování sportovních a re-
kreačních aktivit. Během roku 
společnost své služby postupně 
rozšiřovala, zavedla permanent-
ky, veřejné bruslení s hokejkami 
na zimním stadionu, aquaaero-
bik či atrakce aquaroller v pla-
vecké hale.

Úspěšní sportovci
Ve druhém ročníku Sportovce 
roku vedeném na vítězství jed-
noho sportovce vyhrál kulturis-
ta Martin Kasal z klubu K.M.H. 

Bodybui ld ing . 
Loňský rok pro 
něj byl velmi 
úspěšný. Abso-
lutní vítězství 
na Mr. Univer-
se je věc nejen 
v Bílině, ale 
v celé ČR nevídaná.
Velký úspěch zaznamenala také 
karatistka Barbora Šindelářo-
vá, která 7. listopadu zvítězila 
na mistrovství České republiky 
v Táboře a stala se mistryní re-
publiky v soutěži kumite.

Rok 2009 na Bílinsku
Kruhové objezdy

Město si loni naplánovalo 
stavbu tří kruhových objez-
dů na silnici 1/13. Výstavba 
dvou z nich začala v červenci. 
Omezila se dočasně doprava 
na hlavní třináctce, ale pro 
osobní auta byla zobousměrně-
na Wolkerova a zprůjezdněna 
Seifertova ulice. Stavba obou 
kruhovývh objezdů jak u Li-
dlu, tak u Penny byla dokonče-
na na konci října.
V prosinci pak začala stavba 
třetího kruhového objezdu, kte-
rý bude stát u Radnice. Její po-
kračování závisí v současnosti 
nejvíce na počasí. Wolkerova 
i Seifertova ulice zůstanou ote-
vřeny až do konce stavby.

Interspar
Významným bodem loňského 
roku bylo otevření Intersparu 
v Bílině. Proběhlo za celoden-
ních oslav 4. listopadu. Market 
přinesl práci více než stovce 
lidí od řezníků, pekařů přes 
prodavačky, pokladní a další. 
Jeho výstavba trvala devět mě-
síců. Zákazníkům nabízí 220 
míst k parkování a otevírací 
dobu od 9 do 21 hodin, v neděli 
do 20 hodin.

Mobilní
policejní služebna

Vytvoření mobilní služebny 
bylo radou města schváleno 
na jaře a 11. září byla ofi ciál-
ně představena. Od té doby se 

pohybuje po městě na místa, 
kde je aktuálně nejvíce potřeb-
ná, a funguje nonstop. Iniciátor 
projektu, místostarosta Roman 
Šebek, hodnotí její práci pozi-
tivně. V místech, kde stojí, je 
situace zklidněná.
Služebna se současně stane in-
focentrem policie, kam lidé si 
do ní budou moci chodit pro 
informace týkající se policie 
a časem by se mohla stát i mís-
tem, kam si lidé budou moci 
chodit pro různé úřední tiskopi-
sy, a ušetří si tak cestu do centra 
města.

Lávka přes řeku Bílinu
Stavba lávky byla zahájena již 
v roce 2008 a dostavěna měla 
být na jaře 2009, její stavba 
byla však naopak zastavena. 
Zkomplikovaly ji geologické 
podmínky v podobě tekutých 
písků, a z toho plynoucí značné 
navýšení ceny dodavatelem – 
fi rmou FRK. Z původní částky 

něco přes 20 milionů se cena 
vyšplhala až na částku kolem 
35 milionů. 
Situace kolem její dostavby se 
stále řeší. Místostarosta Roman 
Šebek ji chce určitě dostavit, 
aby město nemuselo vracet pat-
náctimilionovou dotaci kraji 
a nepřišly vniveč dosud proin-
vestované peníze.

Nový ředitel
městské policie

V minulém roce došlo k odvo-
lání ředitele MěP Marcela Špič-
ky. Na jeho místo byl v říjnu 
byl  jmenován Pavel Ryjáček, 
který se ve své koncepci chce 
zaměřovat hlavně na zlepšová-
ní spolupráce s PČR, aktivní, 
ochotnou a slušnou komunikaci 
strážníků s občany a na projek-
ty prevence kriminality.

Prevence kriminality
Od září závazně spadla do pů-
sobnosti městské policie pre-

vence kriminality, a proto bylo 
zřízeno místo preventisty, kte-
rým se stal strážník František 
Krejčí. Počítá se jak se situační 
prevencí (zřízení a rozšíření ka-
merových systémů, lepší osvět-
lení nebezpečných míst atd.), 
tak se sociální prevencí (besedy 
ve školách).

Hřiště
Za loňský rok vzniklo v Bílině 
hned několik nových či zrekon-
struovaných hřišť a dětských 
koutků. V dubnu byla otevřena 
hned tři – v ulicích Kpt. Jaroše, 
Čapkově a Alšově. V září bylo 
vybudováno v Kmochově ulici 
multifunkční hřiště či v Důlní 
ulici dětský koutek.
Trend výstavby hřišť byl na-
startován již asi před pěti lety 
a i v roce 2010 se snad děti 
dočkají dalších ploch na hraní 
a sport.

Audiostezka
Pozorohudný průvodce Bíli-
nou byl vytvořen loni mezi zá-
řím a listopadem Občanským 
sdružením Bílina 2006. Jme-
nuje se audiostezka a zájemci 
se její pomocí dozví historii 
i další poznatky o významných 
objektech města jako radnice, 
gymnázium, městská knihov-
na, Lesní kavárna atd. Infor-
mační zdroje nabízí zdarma 
na webových stránkách města, 
a to i v němčině.

Foto: Václav Weber

Martin Kasal

Město

Sport
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Osobnosti v Bílině
Za loňský rok navštívila Bíli-
nu řada zajímavých osobností. 
Na koncertech jsme si mohli užít 
brazilskou metalovou kapelu 
Sepultura, rockera Aleše Brich-
tu, bratry Nedvědy, zahrála zde 
skotská legenda Nazareth, Ken 
Hensley nebo slovenská skupina 
No Name. Příznivce jazzu a blu-
es jistě nadchli Slovák Peter Lipa 
či Nizozemec Hans Theesink.
V městské knihovně ze svých 
knih předčítali například Tereza 

Boučková, Vlastimil Vondruška 
a pro děti píšící spisovatelka Ale-
na Ježková. O Jemenu vyprávěl 
v klubovně knihovny Luboš Dr-

bohlav, orchideje Českého stře-
dohoří představili Karel Nepraš 
a Roman Kroufka a na besedu 
o bílých nosorožcích přijel bý-
valý ředitel chomutovského zo-
oparku Přemysl Rabas.
V městském divadle zazářili 
v průběhu roku například Lukáš 
Vaculík, Dalibor Gondík, Maroš 
Kramár, Jan Přeučil a Eva Hruš-
ková, Valerie Zawadská, David 
Matásek a další.

80. výročí ZUŠ
Loni v říjnu slavila bílinská zá-
kladní umělecká škola 80. výročí 
svého založení. K této příležitosti 
vydala publikaci o své historii 
i současnosti. Výročí oslavila 

dnem otevřených dveří a ve vý-
stavní síni U Kostela výstavou 
prací základních uměleckých 
škol z Bíliny, Dubí, Duchcova 
a Teplic. Večer se rozjel koncert, 
na který přijely bílinské ZUŠ po-
přát k osmdesátinám i ostatní zá-
kladní umělecké školy okresu.

Nová kniha o Bílině
Město vydalo novou knihu s ná-
zvem Město Bílina. Ke koupi 
je od 16. prosince v Infocentru 
na náměstí. Čtenář se z ní vý-
voj města v historii i informace 
o současnosti. Dílo vyšlo osm let 
po Bílině v zrcadle staletí.

Socha svatého Prokopa 
v Mukově

V říjnu byla po půl století scho-
vávání vrácena na mukovskou 
náves opravená socha svatého 
Prokopa. Pochází z 18. století 
a po nástupu totality našla leti-
tý nedobrovolný úkryt v zemi. 
Na její obnově se podílelo Ob-
čanské sdružení na záchranu 
kostela svatého Prokopa a čeští 
a němečtí přátele Bílinska. Svatý 
Prokop se stal symbolem obno-
vení identity Mukova.

Mariánský sloup
Během půl roku byl zrestaurován 
Mariánský sloup na Mírovém ná-

městí. V po-
lovině listo-
padu už jej 
mohli bílinští 
vidět na svém 
místě. Socha 
pochází z po-
slední třetiny 
17. století 
a po odstra-
nění násled-
ků exhalací 
a zmýdelně-
ných olejjů 
p r o d ě l a l a 
zpevnění, re-
tuš a závěrečná úpravy.

Pohádkový les
V červnu oslovilo Občanské 
sdružení Bílina 2006 děti s otáz-
kou, jak by si představovaly po-
hádkový les. Už o prázdninách 
v něm chtělo sdružení pořádat 
alespoň nějaké akce. Dodnes 
však realizace projektů na jeho 
záchranu vázne na domluvě 
s majiteli pozemků, na nichž se 
les nachází.
Občanské sdružení se však ne-
vzdává a letos chystá na červen 
projekty jako jízda na koních či 
výtvarná školička atd. realizo-
vat alespoň v části, která náleží 
městu. Částečné obnovy se tedy 
les dočká snad letos.

Aleš Brichta

Dalibor Gondík, Maroš Kramár

Kultura

Aerobik v DDM
Skupiny Caviky a Cik-Cak byly 
v loňském roce velmi úspěšné. 
V dubnu získaly zlato v soutěži 
Dance Děčín 2009 a putovní pohár 
primátora města Děčína zůstal tak již 
potřetí v rukou Bíliny. První místo si 
odvezly ze soutěže Poděbradská brá-

na. Cenným úspěchem bylo první 
místo skupiny Cik-Cak a druhé mís-
to skupiny Caviky v Hradci Králové 
v soutěži O zlatý pohár. První místa 
získala obě družstva v Praze na sou-
těži týmů Žij pohybem. Děvčata 
pod vedením paní Ryjáčkové a Ro-
senkranzové za sebou mají úspěšný 

rok. Držme jim palce, aby podobně 
úspěšný rok měla i před sebou.

Jubilejní ročník putovního 
poháru ředitele MěP

V září proběhl jubilejní desátý ročník 
mezinárodní střelecké soutěže v poli-

cejním parkuru O putovní pohár ředi-
tele Městské policie Bílina. Na střel-
nici v Hrobčicích poměřilo své síly 
16 tříčlenných družstev, z toho dvě 
z Německa. Soutěž vyhrála PČR Ústí 
nad Labem, druzí byli jejich kolego-
vé z Teplic a třetí PČR Bílina. MěP 
Bílina skončila šestá.

Moderátorka celého večera Han-
ka Štrymplová vyzpovídala postup-
ně mluvčího každé z šesti soutěží-
cích kapel. Jako první přišla smršť 
tvrdých tónů brněnské formace 
TEN STICKS. Fontána se třásla 
v základech a uši všech přítomných 
drtil hodně, hodně kvalitní rock-
crossover. Živá muzika prokládaná 
předtočenými samply a choreogra-
fi ckými výstupy si jistě získala ne-
jednoho nového fanouška.

Po brněnských bardech nastou-
pila mladá kapela z Litomyšle 
s názvem DIRTY WAY, kterou 

ovšem nevybírala porota, nýbrž 
postoupila na základě hlasování 
fanoušků. Živé vystoupení v je-
jich podání bylo vzhledem k jejich 
mládí opravdový zážitek.

Jako třetí kapelu publikum 
na pódiu přivítalo formaci z Mo-
ravského Krumlova, která si říká 
SILLAGE a její doménou je po-
p-rockový styl s anglickými tex-
ty. Při jejich vystoupení mi běhal 
mráz po zádech a kdybych nevěděl 
odkud chlapi přijeli, tipoval bych 
je na nějakou profesionální anglic-
kou kapelu.

V sobotu 21. listopadu 2009 se v KD Fontána v Bílině konalo 
fi nále prvního ročníku soutěže rockových kapel, která byla vy-
hlášena 12. března.

Rocková soutěž třásla Fontánou
Moravu pak na podiu vystřídala 

Praha, kterou v ve fi nále zastupo-
vala hardrocková formace DUR-
MAN. Zahrála však jen pár vteřin 
a kytaristovi odešel aparát.

Na pódium se rychle přesunula 
bílinskému publiku dobře známá 
kapela ze Cvikova PAVOUCY. Je-
jich hardrock-crossover který hrají 
dává tušit důvod proč Pavoucy 
hráli jako předkapela legendárním 
Nazareth a Kena Hensleyho z Uri-
ah Heep.

Poslední hrací čas si vylosovala 
hardrocková formace z Pelhřimo-
va, která si říká StarejPejr. Zajíma-
vá kapela, která sama o stylu svojí 
hudby říká, že se jedná o „Pilgrim-
Rock“. Netradiční pojetí kytaro-

vých partů ve spojení s perfektním 
zpěvem vytvořilo zajímavou smě-
sici. Nesoutěžně obohatila celý ve-
čer bílinská kapela Grock.

O vítězství rozhodla porota a to 
tak, že první místo si z Bíliny od-
vezla kapela Sillage, druhou příčku 
obsadila formace Pavoucy a třetí 
místo si do portfolia zapíše kapela 
StarejPejr. Další místa porota nevy-
hlašovala, protože ve FlyUp! nikdo 
neprohrává. Supertriko Disturbed 
dovezené z USA si z Bíliny odvezl 
největší showman, baskytarista ka-
pely Durman, Milan Báchor.

Celá akce se uskutečnila díky 
kapele Grock, KC Kaskáda, městu 
Bílina a sponzorů.

František Krejčí
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MĚSTSKÉ DIVADLO V BÍLINĚKulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

15. ledna – 20 hodin 
EROTICKÝ PLES 

Erotická tombola, go-go 
tanečnice, tanečnice topless, 
obsluha nahoře BEZ, módní 

přehlídka sexy spodního prádla, 
pánský strip, dámský strip, duo 

sexy show a pornoherečka Natali. 
Celý večer bude hrát DJ LENIN. 

Vstupné: 220 Kč 
Předprodej vstupenek 

od 16. 12. 2009 

MĚSTSKÉ DIVADLO

25. ledna – 19 hodin
KAREL PLÍHAL (folk)

Koncert známého českého 
písničkáře. Vstupné: 90 Kč 

v předprodeji; 130 Kč na místě 
Předprodej vstupenek 

od 25. 11. 2009. 
Pořad je nevhodný pro děti 

do 10 let! 

KINO HVĚZDA 

8. – 9. ledna –19 hodin 
2012 

USA/CANADA. Akční, sci-fi  
thriller. České titulky. Varovali nás! 
Hrají: John Cusack, Amanda Peet; 

Oliver Platt … Vstupné: 70 Kč, 
158 minut

12. – 13. ledna –19 hodin 
ULOVIT MILIARDÁŘE 

ČR/Drzá komedie. České znění. 
Drzá komedie od reţiséra Tomáše 
Vorla... Hrají: Tomáš Matonoha, 

Ester Janečková, Tomáš Etzler, Jiří 
Mádl, Josef Carda, Milan Šteindler 

Vstupné: 70 Kč, 90 minut 

14. ledna – 19 hodin 
ZOMBIELAND 

USA/Horrorová komedie. České 
titulky. To nerozchodíš. 

Hrají: Jessie Eisenberg, Woody 
Harrelson; Emma Stone… 
Vstupné:70 Kč, 88 minut

15. – 16. ledna – 19 hodin 
V HLAVNÍ ROLI JÁ 

USA/Černá komedie. České 
titulky. Černá komedie 

tragických rozměrů aneb Zubatá 
se nepřezouvá... Hrají: Dylan 

Moran, Mark Doherty...
Vstupné: 65 Kč, 87 minut 

Předplatné jaro 2010
Vážené dámy a pánové, naši divadelní přátelé,
předkládáme vám přehled divadelních představe-
ní, která budou odehrána od ledna do května 2010 
v Městském divadle v Bílině. Všechny hry jsou zařa-
zeny do divadelního předplatného, které vám umož-
ňuje navštívit tato představení s cca 20% slevou 
(270 Kč) oproti vstupnému. Místa v divadelním sále 
jsou rozdělena do tří cenových pásem:

I. pásmo – přízemí, 1. řada balkon
II. pásmo – 2. – 5. řada balkon
III. pásmo – 6. – 8. řada balkon

Cena předplatného je oproti celkovému vstupnému 
na jednotlivá představení značně zvýhodněna:

  Předplatné
 I. pásmo 1000 Kč
 II. pásmo 800 Kč
 III. pásmo 600 Kč

Divadelní předplatné si můžete zakoupit od 14. 12. 
2009 v Informačním centru.

Informační centrum v Bílině je otevřeno od pon-
dělí do čtvrtka od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 
do 15:00, tel.: 417 810 985, 
infocentrum@kckaskada.cz.

Zakoupením abonentní průkazky získáváte ně-
které výhody:
• majitelé předplatného zaplatí pouze první čtyři 

představení a poslední páté mají zdarma
• majitelé předplatného mají zajištěné své stálé 

místo v hledišti divadla
• budou jim pravidelně zasílány propagační ma-

teriály o všech akcích pořádaných KC Kaskáda 
v Bílině

• abonentní průkazka je přenosná

A na co se můžete těšit?

28. ledna
– 19 hodin

Rob Backer
– CAVEMAN

(Divadlo U Hasičů 
Praha)

„Obhajoba jeskynního 
muže“, kterou napsal 
a na jevišti sám uvádí 
Rob Backer, předsta-

vuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži 
a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často 
nedorozumění.
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík

9. února – 19 hodin
Pierre Chesnot – PENZION PONORKA
(Docela velké divadlo Litvínov)

Francouzská komedie nás zavede na jih Francie 
do vily na pobřeží, která se kvůli nebezpečí prozraze-
ní mileneckého vztahu promění v penzion, ve kterém 
si nezvaní hosté podávají dveře.
Režie: Jurij Galin
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Lenka Lavičková, 
Andrea Traganová, Roman Štolpa, Jana Galinová, 
Hana Sršňová, Alena Boháčová, Lukáš Masár, Petr 
Erlitz, Jan Bouše a Petr Kozák

14. března – 19 hodin
Miro Gavran – VŠE O ŽENÁCH
(Studio Dva Praha)

Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno 
ví… a to nejen o ženách.
Režie: Jana Janěková
Hrají: Jitka Schneiderová, Anna Šišková, Jana Krau-
sová, Michal Slaný/Jan Jackuliak

29. dubna – 19 hodin
Noel Coward – ZAMILOVAT SE
(Divadlo Kalich Praha)

Dva lidé na nástupišti. Každé ráno 
cestují do práce a z práce. Ranní 
únavy, podvečerní letargie, racho-
tící vozy, všude plno lidí, mlčící 
hlavy, plné otázek. Peníze a man-
želství. A přece… Dva páry očí 
se v této spleti nádražního ruchu 
setkají. Znovu a znovu se na sebe 
dívají. A stane se ta nejkrásnější 

a nejjednodušší věc na světě – zamilují se do sebe.
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

31. května – 19 hodin
Yasmina Reza – KUMŠT
(Divadelní společnost 
Jana Hrušínského Praha)

Slavná komedie o nerozlučném přátelství, které roz-
dělí spor o neobvyklé umělecké dílo.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský

Caveman

Penzion
PONORKA
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Skupiny Cik-Cak a Caviky z Domu dětí a mládeže 
Bílina soutěžily ve smíšené kategorii, která byla vě-
kově do 25 let. Obě skupiny postupují na Mistrovství 
ČR v Brně 24. ledna a to z pěkného 6. a 7. místa.

Bezesporu největším překvapením bylo vyhlášení 
zvláštní ceny SKOKAN ROKU, tu získaly obě bílinské formace 
za největší skok v aerobiku v roce 2009. Odměnou je finanční část-
ka 10 000 Kč a pitný režim v podobě 500 lahví minerální vody. 
Skokan roku je poděkování nejen pro členy formací, ale také pro 
vedoucí Věru Ryjáčkovou a Petru Rosenkranzovou.

Vlasta Vébr

Agility je závod na překážko-
vé trati, něco jako parkurové ská-
kání u koní. Vznikl v druhé polo-
vině 20. století v Anglii. Za otce 
agility je v České republice po-
važován Radko Loučka. Psi se 
svými pány překonávají různé 
druhy překážek, a v lukovském 
klubu se tak setkají se skočkami, 
kladinou, áčkem, houpačkou, 
proskakovacím kruhem, pevným 
i látkovým tunelem, skokem 
do dálky či slalomem. Soutěžní 
parkurová trať pak mívá kolem 
20 překážek.

Soutěže by chtělo do budoucna 
pořádat i lukovské Tormádo, jak 

sděluje pan Štýbr: „Starostka nám 
slíbila vytvoření nového prostoru, 
který by odpovídal soutěžním po-
žadavkům, abychom mohli uspo-
řádat ofi ciální soutěž. Místo, kde 
trénujeme nyní, neodpovídá. Ale 
celkově je to běh na delší trať.“ 
Potřeba je také více lidí, aby závo-
dy získaly určitou úroveň, protože 
současní členové jsou většinou 
začátečníci.

Kdo se chce stát členem klubu, 
musí absolvovat deset tréninků. 
Rozplánované jsou vždy na pon-
dělní odpoledne, v zimě však tré-
ninky plánuje počasí. Během půl 
roku získal klub takto pět členů 

a dalších pět zájemců o členství 
usiluje. „Kurz existuje jednak 
proto, aby členové měli již ně-
jaké základy, a jednak abychom 
nepřijímali lidi, kteří si to chtějí 
jenom vyzkoušet. Vyzkoušejí si to 
na kurzu, a tak poznají, jestli je 
to baví, nebo ne,“ uvedl důvod 
podmínky členství výcvikář Ja-
kub Štýbr.

Přihlásit se může každý ma-
jitel psa, s nímž pak utvoří tým 
a vlastně společně překonávají 
překážky. Na věku ani plemeni 
mazlíčka nezáleží, měl by však 
mít alespoň základní poslušnost-
ní návyky.

Kromě agility také dogfrisbee

Koho by neoslovilo agility, 
může vyzkoušet dogfrisbee. To 
je sport, v němž pes musí chytit 
ze vzduchu hozené frisbee. Má 
různé disciplíny.

U tohoto sportu však nejsou 

naplánované žádné pravidelné 
tréninky, ale kdokoliv má mož-
nost si s výcvikáři domluvit 
schůzku a přijet. Jakub Štýbr 
je v dogfrisbee velmi úspěšný. 
Je mistrem republiky a z mis-
trovství Evropy, které se konalo 
v srpnu v německém Verdenu, si 
přivezl jedno první místo v dis-
ciplíně super minidistance, čtvr-
té místo v disciplíně quadruped 
a šestý byl ve freestyle.

V Lukově se ukázky těchto 
sportů předvádějí pravidelně 
na dětském dni. Mohou je však 
vidět i okolní obyvatelé, pokud 
organizátoři nějaké pořádané 
akce projeví o tyto zajímavé psí 
sporty zájem: „Pokud by orga-
nizátoři nějaké akce v okolí měli 
zájem, jsme schopni ukázku agi-
lity a dogfrisbee zajistit. Přivezli 
bychom vlastní překážky a s pej-
sky něco předvedli,“ uzavřel Ja-
kub Štýbr.  Jana Karlová

Třetí adventní neděli se v lounské sportovní hale konala soutěž sku-
pinových choreografi í Aquila Aerobic Team Show. 

Je to už půl roku, co byl v Lukově založen klub agility, v jehož rám-
ci mohou příznivci tohoto psího sportu trénovat se svými mazlíč-
ky a stmelovat se jako tým. Klub Tornádo Lukov vznikl v červnu 
a za cíl si klade provozovat tréninky agility a časem pořádat i sou-
těže v tomto atraktivním psím sportu.

Formace Cik-Cak a Caviky
dostaly originální vánoční dárek

PSÍ SPORTY NA BÍLINSKU
Vítězné formace Caviky a Cik-Cak Foto:Věra Ryjáčková

FOTBALOVÝ PLES
V sobotu 23. ledna 2010 
od 20.00 hodin.

v KD Kaskáda v Bílině (Sídliště Za Chlumem)
Na plese nás jako obvykle čeká bohatá tombola a skupina 
Ventilky a pumpičky, která bude ples hudebně doprovázet.

Lístky v hodnotě 130 Kč lze objednat 
na tel. 602626087 (V. Slivoně);

725541560 (V. Kindl); 605267592 (P. Junek).

pořádá FK Bílina

Pes vybíhající z látkového tunelu



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

Bronz z mistrovství Evropy putuje do Bíliny

12 7. ledna 2010

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.

Do klubu se přijímají jak chlap-
ci, tak dívky, ale dětí se zájmem 
hrát fotbal ubývá. Například mlad-
ší přípravka, která si zahrála při 
oslavách 90. výročí založení klu-
bu, je složená z ročníků narození 
2001 a 2002. Dohromady je v ní 
něco přes 20 dětí. „Je to problém 
dnešní doby, že mládež ke sportu 
příliš netíhne, a proto nejsou na-
plněné jednotlivé ročníky tak, jak 
bychom si představovali,“ uvádí 
trenér mladší přípravky Karel Ob-
racaník.

Základem pro zařazení do týmu 
je především chuť trénovat a hrát. 
Nezbytná je však také výbava. Tou 
je vlastní fotbalový míč a kopač-
ky. Jedny na trávu a jedny do haly 

pro sálovou kopanou. Na trénink 
musí mít zájemce i vlastní chráni-
če a štulpny. Pokud jde o zápasy, 
veškerou výbavu zajišťuje klub.

Důležitý je také měsíční příspě-
vek 400 Kč. „Ten jde na provoz. 
Hradí se z něj především výjezdy 
na zápasy a turnaje,“ říká pan 
Obracaník.

Malým fotbalistům 
se v bílinském klubu líbí

• Ondřej Šedivý (8 let): Hra-
ju na levé obraně a líbí se mi tu. 
Máme fajn trenéra a na tréninku 
mě nejvíc baví přihrávky, kopání 
na branku a rád se učím nájezdy. 
Fandím Spartě.

Bílinský fotbal se tradičně věnuje i mládežnickým kategoriím. 
V Bílině nechybí mladší a starší přípravky rozdělené podle roč-
níků narození. 

Utkání začalo v rychlém tempu 
a Drakům se dařila kombinační 
hra lépe než v předchozím utkání 
proti Sokolovu. Výsledek podle 
toho vyzněl, Draci první třetinu 
vyhráli 3:1. 

Ve druhé třetině začal Cheb nápo-

Členy reprezentace byli i zá-
vodníci klubu Shotokan karate 
do Masopust Bílina, a to v ka-
tegorii kadetů a juniorů Jakub 
Jeřábek a Daniel Engler, v kate-
gorii juniorek a žen pak Jarmila 
Masopustová. Shotokan Karate 
je ve své podstatě sice jen jed-
no, ale jak už to tak bývá, růz-
né školy a různé asociace mají 
různá pojetí a rozdílný náhled 
na používané techniky. Přes-
to se výprava České republiky 
v konkurenci závodníků z 25 
států neztratila, mladí karatisté 
SKM Bílina byli jejími platný-

mi členy, a zejména pak Jarmila 
Masopustová, která si svým vy-
nikajícím výkonem v disciplíně 
kata vybojovala bronzovou me-
daili. Celková bilance české re-
prezentace je tedy jedno stříbro 
a dvakrát bronz, z čehož jedna 
bronzová medaile putuje záslu-
hou Jarmily Masopustové také 
do Bíliny. 

V pátek 27. 11. 2009 probíha-
lo v Bílině vyhlašování ankety 
Sportovec roku a i zde měl oddíl 
Shotokan karate do Masopust 
své zástupce. Na třetím místě 
této prestižní ankety byl vyhlá-

šen Daniel Engler, na sedmém 
místě pak skončil Filip Schäfer. 
A protože Daniel v té době bo-
joval o medaile na mistrovství 
Evropy v Rakousku, převzal pro 
něho ocenění na podiu kultur-
ního centra Fontána jeho mlad-
ší bratr Michal, který je také 
vynikajícím závodníkem. Pro 
bílinský oddíl se tak poslední 
listopadový víkend stal více než 
úspěšným a jeho členové opět 
prokázali, že patří k nejlepším.  

Václav Hampejs,
SKM Bílina

rem, ze kterého se mu podařilo sní-
žit stav na 3:2. Ale Dráčata zatlačila 
na pilu a během pouhých dvanácti 
minut vstřelila pět branek. Tím bylo 
o osudu utkání rozhodnuto. 

Poslední třetina se tak již ode-
hrála v poklidném tempu, soupeři 

se jen podařilo jednou brankou 
snížit na konečných 8:3.

Dračí dorost nastoupil do utká-
ní se čtyřmi obránci a čtyřmi úto-
ky. V brance Draků odchytal své 
první celé utkání Jurašík. I přes 
obdržené tři branky odvedl velice 
dobrý výkon.

Sestava domácích:
Jurašík – Malý, Balín, Jurčo, Oplt, 
Verner, Beran, Chalupný, Kra-

tochvíl, Hrnčíř, Veselý, Rudolf, 
Hrneček, Sládek, Aulický, Ferko, 
Toman
Branky: 
Sládek 2 Asistence: Balín, Oplt, 
Kratochvíl, Jurčo, Beran 2 To-
man, Chalupný 1 Hrnčíř, Rudolf 1 
Veselý, Aulický 1, Hrnčíř 1 

Trenéři: Balín Radislav, Balín 
Jindřich

R. a J. Balínové

V 6. kole Krajské ligy dorostu zavítal na bílinský led chebský sta-
dion. I když soupeř přijel jen v deseti, nemínil hru jen tak vzdát 
a vítězství předem odevzdat soupeři. Během utkání domácí občas 
potrápil. 

Ve dnech 27. – 29. 11. 2009 vycestovala reprezentace Českého svazu karate JKA na mistrovství Evropy 
asociace ESKA, které se konalo v rakouském Walsu. 

• Jakub Grossmann (8 let): Hra-
ju středního záložníka a fotbal mě 
baví. Líbí se mi, že nás trenér učí 
nové taktiky, sestavy, nové brejky. 
V lize fandím Slavii.

• Karel Obracaník (8 let): Jsem 
brankář a hraju fakt rád.Náš trenér 
je fajn. Na tréninku mám nejradši 
nácvik přihrávek a střel na bránu. 
Mým oblíbeným klubem je Bílina.

• Jana Libovická (7 let): Hraju 
na levé straně zálohy. S kluky se 
mi hraje dobře, ale později bych 
se chtěla dostat do dívčího týmu. 
Baví mě trénink přihrávek a střel-
by, ale jsem ráda, když si zahraje-
me fotbálek. Máme prima trenéra. 
Z fotbalových klubů fandím Tepli-
cím.

Text: Jana Karlová
Foto: Václav Weber

ROZHODLA DRUHÁ TŘETINA

Bronz z mistrovství Evropy putuje do Bíliny

Ondřej Šedivý a Jana Libovická

Jarmila Masopustová

Jakub Grossmann a Karel Obra-
caník

DĚTI A FOTBAL


