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UVNITŘ ZDARMA VOLEBNÍ PŘÍLOHA SE VŠEMI KANDIDUJÍCÍMI STRANAMI

Místostarosta Roman Šebek při proslovu před slavnostním otevřením 
lávky Foto: Václav Weber

Přecházení přes silnici 1/13 je bezpečné. Minulý týden byla do-
končena a v pátek 24. září pak slavnostně otevřena lávka přes 
tuto silnici a řeku Bílinu. Její stavba, kterou provázela řada 
komplikací, trvala tři roky.

PÁSKA SLAVNOSTNĚ PŘESTŘIŽENA, LÁVKA OTEVŘENA

„K dnešnímu dni vedla dlouhá 
a trnitá cesta. Bylo potřeba udě-
lat mnoho práce a řadu kompro-
misů ve prospěch věci. Ale o to 
více jsem rád, že se dílo poda-
řilo,“ konstatoval místostarosta 
Roman Šebek, který ve svém 
proslovu před otevřením lávky 
poděkoval všem, kteří k jejímu 
zprovoznění přispěli. Mezi ně 
patří všichni zastupitelé, kte-
ří svým hlasem stavbu lávky 
umožnili, autor projektu Josef 
Pálka, ex-hejtman Ústeckého 
kraje Jiří Šulc, který pro lávku 
uvolnil 15 milionů korun, sou-
časná hejtmanka Jana Vaňhová 
za vstřícné jednání při prodlou-
žení termínu výstavby, Severo-
české doly za přispění čtyřmi 

První okamžiky křtu bílinského CD
„Rodný kraj“ v podání Petra Koláře

a za asistence starosty Josefa Horáčka
a radního Zdeňka Rendla ml. 

miliony, stavebnětechnický do-
zor pan Martinec a zejména také 
fi rma Betonstav, která dokázala 
ve stanoveném termínu lávku 
úspěšně dokončit.
„Přeji všem občanům, aby si 
lávku oblíbili, byli s ní spokoje-
ni a zvolili si bezpečí přechodu 
po ní místo nebezpečného přebí-
hání silnice,“ zakončil místosta-
rosta. Podobné přání měli i sta-
rosta Josef Horáček a zástupce 
ředitele strategie a komunikace 
ze Severočeských dolů Rudolf 
Kozák. Ten navíc zdůraznil, že 
tímto přemostěním Bílina na-
pomohla cílům projektu STOP 
PRACH: „Je to projekt obcí pod 
Bořněm, v němž je jedním z ini-
ciátorů právě i Bílina. V rám-

Letošní pokračování této tradiční 
akce mělo po čtyřech letech zno-
vu výrazně slavnostní ráz, neboť 
se v jeho průběhu konal křest 
CD „Rodný kraj“, jež je výběrem 
skladeb z Belinensis 2006-2010. 
Čestnou roli kmotra CD přijal 
čtyřnásobný stříbrný Český slavík 
a jedna z nejzářivějších hvězd naší 
populární hudby Petr Kolář. Slav-
nostního aktu se ujal společně se 
starostou města Josefem Horáč-
kem, pod jehož záštitou se osmý 
ročník bílinských hudebních slav-
ností uskutečnil, a za přítomnosti 
tvůrců CD a členů organizačního 
týmu Belinensis Zdeňka Rendla 
ml., René Štěpánka, Zdeňka Svo-
body a Michala Mleje.   

 pokračování na str.8

V pátek 17. září se v sále Měst-
ského divadla v Bílině konal 
již osmý ročník Bílinských 
hudebních slavností Belinen-
sis. Pro velký zájem diváků se 
uskutečnila dvě představení 
za sebou, od 17:00 a 20:00 hod.

PETR KOLÁŘ KMOTREM NOVÉHO BÍLINSKÉHO CDPETR KOLÁŘ KMOTREM NOVÉHO BÍLINSKÉHO CD

ci tohoto projektu se má snížit 
prašnost ve městech. Tím, že 
nyní nebudou muset auta tolik 
brzdit a opět se rozjíždět kvůli 
chodcům, bude prašnost nižší.“

Bezbariérová lávka stojí, teď už 
je jen na samotných lidech, jestli 
využijí bezpečnosti, kterou za-
ručuje, a nebudou kvůli ušetřené 
minutě přebíhat silnici. JaK
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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 foto-
grafi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

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

Bubáček: kříženec, asi 1,5 – 2 roky 
starý pes, v kohoutku cca 23 cm,

dobrý zdravotní stav. Je to mazel, 
který rád chodí na procházky. 

Velmi milý a nekonfl iktní společník, 
vhodný jak k domku se zahrádkou 

s teplým zázemím, tak i do bytu.
Je očkovaný a odčervený.

Belgi: nejspíše NO, pes, pohublý 
s dvěma chybějícími prsty na přední 
tlapě. Kulhá. Hrozně rád by i s tímto 

handicapem našel nový domov 
u hodných lidí. Je velmi milý spo-

lečník. Vhodný pouze k rodinnému 
domku se zahrádkou s teplým záze-

mím. Je očkovaný a odčervený.

Rošťanda: nejspíše bígl, asi rok stará fena, v kohout-
ku cca 41 cm, dobrý zdravotní stav. Rošťanda je mladá 
fenečka, která ráda chodí na procházky a mlsá piškot-
ky. V útulku je nekonfl itní a bezproblémová, ostatních 
fenek si nevšímá. Je to dobrá společnice do mladé 
rodinky, a to jak do bytu, tak k domku se zahrádkou, 
ale s teplým zázemím. Je očkovaná a odčervená.

Nejčastější přestupek:
nepoužití pásů

V pátek 17. září proběhla na Tep-
licku dopravně bezpečnostní akce 
zaměřená na dodržování pravidel 
silničního provozu. Během akce 
policisté zkontrolovali celkem 178 
vozidel a zjistili 25 přestupků. Nej-
častějším porušením zákona bylo 
nepoužití bezpečnostních pásů, 
ve dvou případech nebyl použit 
zákonem předepsaný zádržný sys-
tém. Dvě osoby řídily pod vlivem 
alkoholu, pět vozidel nemělo vyho-
vující technický stav. Celkem byly 
uděleny blokové pokuty za 8 300 
korun, pět případů bylo oznámeno 
k projednání na příslušný dopravní 
odbor.

Bezpečnostní akce „Mládež“
V pátek 17. září proběhla v Tep-
licích a Bílině bezpečnostní akce 
„Mládež“ zaměřená dodržování zá-
kazu podávání alkoholických nápo-

Z deníku Policie ČR
jů osobám mladším 18 let. V Tepli-
cích zkontrolovaly policejní hlídky 
5 restauračních zařízení a zjistili, 
že alkohol zde konzumovalo deset 
lidí pod věkovou hranicí dospělos-
ti. Výsledky kontrol v Bílině byly 
podobné, zde policisté zkontrolo-
vali sedm provozoven, kde přistihli 
devět osob pod vlivem alkoholu. 
Nejvyšší hodnotu „nadýchal“ ještě 
neplnoletý mladík, kterému policis-
té naměřili 1,16 promile alkoholu 
v dechu, teprve 14letá dívka pak 
měla v dechu 0,64 promile alko-
holu. Všechny mladistvé a nezle-
tilé policisté předali zákonným zá-
stupcům, zároveň byl o výsledcích 
kontrol informován odbor sociálně 
právní ochrany dětí místně přísluš-
ného úřadu.

Nechtěl za mříže
Podezření z přečinu maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vykázání 
sdělili policisté 33letému muži z Bí-
liny. Byl totiž odsouzen hned dvě-
ma soudy k nepodmíněným tres-
tům odnětí svobody a to v délce 12 
a 18 měsíců. Za mříže se mu však 
nechtělo a přes výzvu k nastoupe-
ní trestu se do věznice nedostavil. 
Letošní léto tak sice strávil na svo-
bodě, ale k již vysloveným pravo-
mocným trestům mu může soudce 
přičíst další tři roky, které může 
strávit ve vězení.

Místo rádia vzal celé auto
Policisté obvinili z přečinu krádeže 
18letého mladíka, který v červnu le-
tošního roku odcizil v Bílině osobní 
vozidlo. Nejdříve chtěl z auta jen 

odcizit rádio, ale poté, co v přihrád-
ce palubní desky nalezl rezervní klí-
če, využil příležitosti a z místa činu 
vozem odjel. Ukradené auto odsta-
vil u nedaleké restaurace a rádio 
prodal. Teď poputuje před soudce, 
který ho může poslat až na dva roky 
za mříže.
 
Loupež objasněna za dvě hodiny
Místní a osobní znalost svěřené-
ho okrsku a lidí v něm žijících se 
osvědčila policejní hlídce z Bíliny. 
Na obvodním oddělení přijali ozná-
mení poškozeného, kterého přepadl 
neznámý pachatel a pod pohrůžkou 
násilí jej okradl o peníze a mobilní 
telefon. Na základě poskytnutého 
popisu bylo hned policistům jasné, 
kdo se loupeže dopustil. Šli najisto 
a během dvou hodin známého reci-
divistu dopadli a zadrželi. Jelikož 
loupež je podle trestního zákoníku 
zvlášť závažným zločinem, hrozí 
násilníkovi až deset let ve vězení.

Vykradl dodávku
V půlce srpna letošního roku přijali 
policisté z Bíliny oznámení majitele 
vozidla Renault Trafi c, kterému se 
do auta vloupal neznámý pachatel. 
Lapka si s sebou odnesl kovový 
kufřík s nářadím, jehož hodno-
tu majitel vyčíslil na 1550 korun.   
Spravedlnosti však zloděj dlouho 
neunikal, policisté jeho totožnost 
zjistili a sdělili mu podezření z pře-
činu krádeže. 

Z chaty odnesl nářadí
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 

Skokanka: 2,5 roku stará kříženka 
NO. Živá a hravá. Má základy posluš-
nosti, je učenlivá, hodná a mazlivá, 
ale velmi dobře hlídá. Ráda by našla 
hodnou paničku či pána s domečkem 
a zahrádkou. Nepohrdne ale ani tep-
lým domovem v bytě, ale s dostatkem 
pohybu. Je očkovaná a odčervená.

do rekreační chaty. Z té si následně 
odnesl několik kusů elektrického 
ručního nářadí, jejichž hodnotu 
vyčíslil majitel objektu na 4 500 
korun. Nesrovnatelně větší škodu 
způsobil zloděj na zařízení chaty, ta 
byla vyčíslena na deset tisíc korun. 
V případě dopadení hrozí lapkovi 
za přečiny krádeže a poškození cizí 
věci až dvouletý pobyt ve vězení.

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

Termín Cíl zájezdu 
Září – říjen Kralovice – houby 

(dle zájmu) 
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – Dejvice

ZÁJEZDY 2010
MĚSTO BÍLINA

ilustrační foto

Upozornění pro řidiče
Majitelé řidičského

průkazu, který byl vydán 
před rokem 2000, si jej 

musí do konce letošního 
roku vyměnit!

S sebou na odbor dopravy
je nutno přinést občanský

průkaz, řidičský průkaz
a jednu fotografi i na doklad.
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Lidé žijící v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou v Bílině 
budou mít hezčí a také lépe uzpůsobené prostředí. Dům jim na-
bídne hned třináct nově zrekonstruovaných bytů a komfortnější 
život lidem se sníženou schopností mobility.

Dům se soustředěnou pečovatelskou službou v novém

Opravy začaly v červenci a dokon-
čeny budou v říjnu. Deset bytů již 
září novotou a je kompletně ho-
tových. Ve zbylých třech opravy 
v současnosti probíhají. „Proběhly 
kompletní rekonstrukce koupelen 
tak, aby lépe vyhovovaly imobil-
ním či méně pohyblivým nájemní-
kům, a spousta dalších věcí,“ řekl 
Tomáš Pavel z odboru nemovitostí 
a investic a vyjmenoval i další věci, 

mezi které patří také výměna linek, 
sporáků, dveří, zárubní, nové ve-
stavěné skříně, dále opravy všech 
povrchů jako stropů, podlahových 
krytin, štuků. Součástí zvelebení 
bytů je i kompletní rekonstrukce 
elektroinstalace.
Náklady na opravu jednoho bytu 
činí 175 tisíc a město si pro nově 
opravené byty našlo prostředky 
ve svém rozpočtu. JaK

Starosta Josef Horáček v jednom ze zrekonstruovaných bytůStarosta Josef Horáček v jednom ze zrekonstruovaných bytů
Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

N e z a m ě s t -
nanost se 
přes prázdni-
ny prakticky 
n e z m ě n i l a . 
V okrese zů-
stala v srp-

nu na stejném procentu jako v červenci 
a v Bílině se jen nepatrně snížila. V okrese 
se drží na 13,42 %. V Bílině neklesla pod 
14 %, pohybuje se těsně nad touto hranicí. 
Na čele je již tradičně Krupka s 15,45% 
nezaměstnaností.
Počet evidovaných uchazečů kolísá jen 
v malém rozmezí. V teplickém okrese při-
byli za srpen jen tři a jejich počet vzrostl 
na 8607, Bílina jich zaznamenala o sedm 
méně než v červenci a má jich 1525. Ženy 

tvořily 51,6 % ze všech nezaměstnaných. 
Meziročně se počet nezaměstnaných zvý-
šil o 650. Podporu pobíralo 1771 uchazečů 
o práci, což představuje 20,6 % z celkové-
ho počtu nezaměstnaných v okrese.
Počet volných pracovních míst se zvýšil 
jak v celém okrese, tak v samotné Bílině. 
V Bílině se zvýšil výrazněji, a to o devět 
míst. V celém okrese nabídl úřad práce 
o pět volných míst více. Na jedno místo 
připadalo 45 uchazečů o zaměstnání, tedy 
o jednoho méně, než jak tomu bylo v před-
minulém měsíci.
Nově se v srpnu na úřadu práce zaregis-
trovalo 723 uchazečů, což je o 75 lidí více 
než v červenci. Naopak vyřazeno z eviden-
ce úřadu práce bylo 720 zájemců o práci, 
z nichž 375 nastoupilo do pracovního po-

měru. Pro nedostatečnou spolupráci s úřa-
dem práce bylo vyřazeno 191 lidí.
O 17 přibyl počet nezaměstnaných mezi 
zdravotně postiženými. V srpnu jich bylo 
1087. Co se týče vzdělanostní struktury, 
bylo mezi nezaměstnanými nejvíce lidí se 
základním vzděláním, a to 4023. Následo-
valo 2996 vyučených, 1 378 bylo středo-
školáků a uchazečů s vyšším odborným 
vzděláním a 210 uchazečů bylo vysoko-
školáků. Počet volných pracovních míst 
dosáhl v okrese na 190. Z toho 32 míst 
bylo určeno pro uchazeče se základním 
vzděláním, vyučení jich měli k dispozi-
ci 87, středoškoláci a uchazeči s vyšším 
odborným vzděláním vybírali ze 47 míst 
a vysokoškolákům se nabízelo 24 pracov-
ních pozic. JaK

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

ČERVENEC SRPEN ČERVENEC SRPEN ČERVENEC SRPEN
Bílina 1532 1525 14,08 14,06 16 25
okres Teplice 8604 8607 13,42 13,42 185 190

Zábradlí kolem řeky Bíliny je nové. Letos proběhly dvě etapy jeho 
výměny. Zábradlí již bylo zastaralé, proto si město z rozpočtu vyhra-
dilo jeden milion na výměnu zábradlí mezi OK Břežánská a OK Lidl 
a druhý milion na zábradlí od Břežánské k Intersparu obstaral starosta 
Josef Horáček jako dar od skupiny ČEZ.
Díky novému zábradlí je tak cesta podél řeky pro lidi bezpečnější 
a na nové zábradlí je také daleko hezčí pohled. JaK

Reakce na populární e-mail Ligy pro lepší Bílinu
V posledních týdnech se po Bílině rozšířil e-mail Ligy pro lepší Bíli-
nu, kde se uvádí několik nepravdivých skutečností o mé osobě. Nor-
málně na anonymní texty nereaguji, ale vzhledem k popularitě této 
přílohy mi nezbývá, než-li na tento text veřejně reagovat. Uvádí se 
zde, že jsem podepisoval jako „stavební dozor“ předávací protokoly 
víceprací na stavbě bílinské lávky, tzv. „Šebkova tobogánu“ a že tím 
vznikla městu fi nanční škoda. Já zde prohlašuji, že jsem žádný sta-
vební dozor na této lávce neprováděl a žádné předávací protokoly ne-
podepisoval. Sám jsem tuto lávku kritizoval a její původní výstavbu 
blížící se k cca 40 mil. korun aktivně na zastupitelstvu zastavil. Lávka 
se nakonec po novém výběrovém řízení dostavuje za 25 milionů ko-
run. Stavební dozor v první části spodní stavby prováděl jiný bílinský 
stavař, kterého jako všechno na této nešťastné stavbě kritizoval au-
ditor zastavené a rozdělané stavby. Já osobně bych hlavně kritizoval 
za neprofesionalitu a neznalost, než za korupční jednání. Já osobně 
žádám tzv. „Ligu pro lepší Bílinu“ o omluvu.

Ing.František Poživil, člen zastupitelstva

Nové zábradlí podél řeky Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Starosta Josef Horáček s vedoucím odboru nemovitostí a investicStarosta Josef Horáček s vedoucím odboru nemovitostí a investic
Jaroslavem Burešem u nového zábradlí Foto: Václav WeberJaroslavem Burešem u nového zábradlí Foto: Václav Weber
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V průběhu celého roku nabí-
zí pravidelné aktivity a mno-
ho tradičních i nových akcí jak 
pro členy Klokánku, tak pro 
veřejnost. Klokánek je otevřen 
vždy od 10:00 do 11:30 hodin, 
v pondělí a ve středu je pro-
gram určen pro děti od 1 do 2 
let, v úterý a v pátek je program 
pro děti od 2 do 3 let a čtvrtek 
je vyhrazen pro miminka do jed-
noho roku. Všechny programy 
v Klokánku jsou zaměřeny pře-
devším na zvykání dětí na ko-

lektiv, na rozvoj řeči a celkově 
na práci ve skupině. Klokánek 
nabízí také výuku angličtiny pro 
děti od 1,5 roku s rodiči , ang-
ličtinu pro předškolní děti, spor-
tovní kroužky, dětskou rytmiku 
a další pravidelné aktivity. O při-
pravovaných akcích se dočtete 
vždy v měsíčním přehledu nebo 
na webových stránkách DDM 
Bílina. Na všechny rodiče s ma-
lými „klokánky“ se moc těšíme. 
Kolektiv pracovníků Rodinného 

centra Klokánek DDM Bílina

Rodinné centrum Klokánek je po let-
ních prázdninách opět otevřeno

Po letní přestávce opět zahájilo svou 
činnost Rodinné centrum Klokánek 
DDM Bílina. Centrum nabízí volno-
časové a vzdělávací programy pro ro-
diny s dětmi od narození do mladšího 
školního věku.

Jaký máte názor na počet parkovacích míst v Bílině?
Josef Horáček
(NEZÁVISLÍ PRO BÍLINU)
Za poslední období se udělalo vel-
mi mnoho nových parkovacích 
míst. Vznikla nová místa na sídlišti 
Za Chlumem i v Panelovém sídlišti. 
Tam v rámci druhé etapy revitaliza-
ce vznikají nyní ještě další. Ale asi 
jich nikdy nebude dost. Počet parko-
vacích míst, která byla potřeba před 
deseti lety, neodpovídají tomu, co je 
potřeba dneska. Aut je hodně a mís-
ta nestačí.
Pro novém volební období máme 
již vypracovanou studii, v níž je 
uvedeno, kde by mohly být další 
parkovací plochy, takže se nová 
místa nadále budou tvořit. Problém 
je, že to nemůže být vždy na úkor 
zeleně a zmíněná studie je podle 
toho vytvořená. To znamená, že v ní 
jsou ta místa navržena tak, aby bylo 
zabráno co nejméně zeleně. Postup-
ně by se z této studie čerpalo a nové 
zastupitelstvo nesmí pro příští rok 
zapomenout zařadit nové parkovací 
plochy do investic.

Roman Šebek (ODS)
Na sídlištích jich je určitě málo. Dřív 
se stavěla sídliště podle jiných para-
metrů, počítalo se jedno auto na tři 
rodiny, později dvě auta na tři rodiny, 
a proto místa na parkování nestačí.
Proto jsme také na sídlištích v po-
sledních osmi letech vybudovali asi 
deset nových parkovišť. Poslední 
parkoviště se udělalo Za Chlumem 
u Hájkova zdravotnického stře-
diska, tam jsme se ovšem setkali 
i s kritikou občanů kvůli tomu, že 
jsme zabrali kus louky, ale už to ne-
jde jinak. Parkoviště nejsou nafuko-
vací a většinou se bohužel rozšiřují 
na úkor travnaté plochy. 
Situace je napjatá také na Pražské, 
kde si lidi stěžují, že není kde zapar-
kovat, a přitom jsme tam udělali dvě 
velká parkoviště, takže situace je 
opravdu kritická a nezbude nic jiné-
ho než opět ukrajovat další kusy trá-
vy a i přes kritiku některých občanů, 
že ničíme zeleň, musíme rozšiřovat 
parkovací místa.

Bc. Zdeněk Rendl ml. 
(Bílinští sociální demokraté)
Řešení problému nedostatku míst 
k parkování v Bílině považuji za je-
den z nejdůležitějších úkolů pro 
nové vedení města. Vedle rozšiřo-
vání parkovacích míst na úkor trav-
natých ploch mezi domy je potřeba 
také aktivně pracovat na přípravě 
a realizaci nových parkovišť, přede-
vším u našich sídlišť, kde je situace 

nejtíživější. Omezený a prakticky již 
vyčerpaný prostor v okolí obytných 
budov zvětšit nemůžeme, zbývá tedy 
vytváření parkovišť na méně frek-
ventovaných místech. Zde ale bývá 
problém s vykrádáním odstavených 
automobilů. Z výše uvedených sku-
tečností vyplývá prakticky jediné 
řešení, které může lidem v nejhustěji 
obydlených částech Bíliny význam-
ně pomoci. Využít volné, ale méně 
přehledné plochy k postavení nových 
parkovišť a zajistit zde bezpečnost 
stálou hlídací službou. Nově vzniklá 
pracovní místa strážných bych neob-
sazoval pracovníky fi nančně velmi 
nákladných bezpečnostních agentur, 
ale využil bych především místní ne-
zaměstnané na fi nanční podpoře, pro 
které není práce.

Vlastimil Aubrecht (ČSSD)
Počet parkovacích míst je dle mého 
názoru jedním z palčivých problé-
mů města, zejména pak v oblasti 
sídlišť. Je to problém historický, 
neboť když se sídliště budovala, 
vycházelo se z jiných předpokladů, 
kolik automobilů budou lidé vlast-
nit. Současný počet vozidel výrazně 
překonává původní odhady a je tře-
ba problém řešit. Vzhledem k tomu, 
že se počet aut nebude snižovat, spí-
še ještě mírně narůstat, je nutné roz-
šířit i parkovací plochy. Často slý-
cháme zvyšování mobility pracovní 
síly, která je z velké části závislá 
na osobních vozidlech. Jak jsem již 
uvedl, budování a rozšiřování par-
kovacích míst je naprostou nutností. 
Bohužel i na úkor travnatých ploch, 
neboť je zcela jistě lepší, když auta 
parkují na řádných parkovištích, než 
když postávají na trávě nebo chod-
nících. Ve vyspělých zemích již 
dlouho dobu počítají na jednu byto-
vou jednotku 1,5-2 parkovací mís-
ta. Když se rozhlédneme po našich 
sídlištích, pak zcela jistě máme co 
dohánět. Zdá se někomu poměr 1,5 
– 2 na jednu bytovku příliš vysoký? 
Pak počítejte se mnou. Jedno auto 
má téměř každá rodina, v některých 
rodinách jsou i dva vozy, popřípadě 
zde máme automobily k výkonu 
zaměstnání. Pokud se pak večer sje-
dou na parkoviště a možná ještě ně-
jaká návštěva, která k vám přijede, 
pak zcela jistě není kde zaparkovat. 
A co potom třeba sanitka atd.

Ing. Jindřich Brunclík (B10)
Parkovacích míst je obecně málo, 
což není pouze místní problém. Jako 
problém vidím jak nedostatky v or-
ganizaci parkování, a to především 

na placených parkovištích v centru 
města, tak také parkování na sídliš-
tích. Sídliště vznikala v době, kdy 
automobilů jezdilo velice málo, za-
tímco v dnešní době, kdy automobil 
vlastní mnohdy každý člen rodiny, 
se stalo parkování v těchto lokali-
tách těžko řešitelným problémem. 
Parkování lze do budoucna řešit zří-
zením centrálních parkovišť na kaž-
dém sídlišti, jsou ovšem také lokali-
ty, kde lze parkování rozšířit i přímo 
před vybranými domy vhodnou 
místní úpravou. Toto by měla řešit 
postupná regenerace panelových 
sídlišť v souvislosti s vypracováním 
doposud chybějící celkové koncep-
ce dopravy ve městě.

Antonín Majer (VV)
Počet parkovacích míst je problém 
a asi nikdy nebude dostatečný.
Co se týče sídlišť, tak je škoda, že 
již při výstavbách panelových domů 
se nemyslelo na budoucno, protože 
mohla být řešena (z těch samých pa-
nelů) alespoň 2 podlaží podzemních 
garáží pod každým panelákem. Tak-
že můžeme za naše dnešní parkova-
cí problémy také „poděkovat“ těm, 
kteří se tak starali o to „blaho lidu“. 
Mohlo to být klidně i placené stání. 
Tím by dnes ten problém nebyl tak 
palčivý. Dnes je víceméně řešení 
pouze v rozšiřování a tedy ubírání 
travnatých ploch.
Co se týče parkování po městě, tak 
bych umožnil občanům města mít 
(koupit si?) „městskou kartu“ (na-

stavovací kotouček?) na celý rok, 
který by umožňoval krátkodobé 
(půl hodiny?) zastavení si u krámů, 
tam kde je možno se zastavit a vyří-
dit si potřebné.
Všichni zde žijeme, všichni něco 
ve městě zařizujeme, tak proč si 
ten život ztrpčujeme? Proč když se 
někde zastaví, třeba jen koupit no-
viny, už má „právo“ městská policie 
zasahovat?
Nejenom že je to zbytečné šikano-
vání občanů, ale vždyť i ti majitelé 
těch prodejen přicházejí o zisky… 
a navíc mají platit městu nájmy?
Že je to také o vylidňování centra 
města musí být každému jasné.
My se budeme snažit o pozitivní 
změny pro občany Bíliny.

Oldřich Bubeníček (KSČM)
Parkování obecně je problém nejen 
v Bílině, je to daň velkému nárůstu 
automobilů. Domnívám se, že měs-
to v rámci svých možností tento pro-
blém řeší. Když vezmu jen v úvahu, 
kolik nových míst vzniklo v sídlišti 
Za Chlumem a Čapkově ulici. Ne-
spokojený řidič ale musí pochopit, 
že ne všechny zelené plochy v síd-
lištích se mohou změnit v parko-
viště. Využila se široká Teplická 
ulice. Význam má i lajnování, kde 
je, vejde se vždy více automobilů. 
Problémem je samotné Mírové ná-
městí, kde se bude po rekonstrukci 
stát pouze po obvodu. Zatím zde 
však místo laviček stojí jedno auto 
vedle druhého.

Odpovědi lídrů stran:
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INZERCE 1810/BZ

RYBÁ SKÉ POT EBY

VÝPRODEJ 
VEŠKERÉHO ZBOŽÍ 

apkova 851, Bílina, tel.: 773 801 088

Otevírací doba:
PO–PÁ: 8.00–12.00hod. • 14.00–17.00hod.

SO: 8.00–11.30 hod.

SLEVA

NA VŠECHNO!

!

30%
z d vodu ukon ení prodeje

Pomoc města po povodních

„Usoudili jsme, že letos byly výrazné povodně také v severních Če-
chách, a proto by měl příspěvek na obce postižené povodněmi zůstat 
v našem kraji. Letos tedy do jiných obcí nepůjde,“ řekl starosta Josef 
Horáček.
Zastupitelstvo jednalo o navrženém postupu připsat dvě třetiny z cel-
kové částky Severočeskému sdružení obcí (SESO), které se obcím 
po povodních věnuje. Na zastupitelstvu padl také návrh nedávat tyto 
peníze na konto sdružení, ale vylosovat deset obcí a každé dát dvacet 
tisíc. Návrh však neprošel. „Takový postup se v minulosti neosvědčil, 
protože zůstaly obce, které nedosáhly na žádný sponzorský dar ani 
nebyly ‚vylosovány‘. Ale Severočeské sdružení obcí má situaci zma-
povanou a ví, kde jsou peníze potřebné, proto je lepší nechat na něm, 
kam peníze poputují,“ řekl k návrhu starosta. Zastupitelstvo následně 
schválilo dar pro SESO.
Zbylých sto tisíc zůstalo přímo v Bílině pro poškozené občany. Částku 
rozdělí rada města na základě žádostí občanů. JaK

Město vyhradilo příspěvek ve výši tři sta tisíc korun obcím po-
stižených povodněmi a na zasedání zastupitelstva města 2. září 
rozhodlo i o způsobu předání příspěvku.

Jménem starosty pana Josefa Horáčka
i jménem celého vedení města bychom rádi poděkovali 

panu Bedřichu Hejlovi st.
za poskytnutí fi nančního daru pro občany Ústeckého kraje

postižené povodněmi v srpnu letošního roku.

Přestože tento občan Bíliny je sám již důchodce, své úspory 
ve výši 4 000 Kč se slovy: „ …jsou na tom lidé hůř…“ předal 

městu, aby je odevzdalo spolu s fi nančními prostředky, které měs-
to samo poskytuje, na povodňové konto zřízené Ústeckým krajem.

lávky přes silnici 1/13 a řeku Bílinu

Foto: Václav Weber

FotoreportážFotoreportáž

Lávka v noci
Foto: Bc. Petr Brant

Slavností přestřihnutí pásky, kterého se ujali (zleva) starosta Jo-

sef Horáček, majitel fi rmy Betonstav Jaroslav Třešňák, výrobní 

ředitel Severočeských dolů Jiří Neruda a architekt Josef Pálka;

v pozadí je místostarosta Roman Šebek

Po lávce se projeli i první vozíčkářiPo lávce se projeli i první vozíčkáři

Na lávce
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I PŘES PRÁZDNINY LIDÉ ČETLI

„Celkově v létě lidé spíš vyhle-
dávají oddychovou literaturu 
jako thrillery a ženské romány. 
Také cestopisné knížky se více 
čtou v létě, ale nedá se říct, že 
by byl nějaký zásadní rozdíl mezi 
létem a jinými ročními období-
mi,“ sdělila ředitelka knihovny 
Marcela Šímová.
Mezi dospělými je stále velký 
zájem o Milénium od Stiega 
Larssona, na něž jsou stále zá-
znamy, přestože jsou všechny tři 
díly ve všech třech provozech. 
„I když byly dovolené, lidé si pro 
toto dílo chodili a projevovali 
velký zájem. Všechny tři díly jsou 
opravdu povedené,“ řekla paní 
Šímová. Jedná se o krimi-thriller 
ze současnosti, v němž je hlavní 

postavou hackerka.
Co se týče thrillerů a dobro-
družné literatury, jsou také stále 
záznamy na knihy americké-
ho autora Jefferyho Deavera. 
Dlouhodobější zájem přetrvává 
o Stmívání od Stefanie Meyero-
vé. Hodně se také půjčuje klasic-
ká česká literatura. Především 
ženy shání české autorky a jejich 
ženské romány. V čele žebříč-
ku zájmu jsou současné autorky 
Táňa Keleová-Vasilková a Mag-
da Váňová. Trochu naopak pole-
vil zájem o Lenku Lanczovou.
Mladší čtenáři mají zájem o upíří 
tematiku, kterou otevřela Stmí-
váním Stefanie Meyerová. Lidé 
si rádi chodí pro díla od Joy Fiel-
dingové a hodně se čte také Ško-

A právě dámská šatna je podle 
autora nejdůležitější místností, 
je srdcem celého divadla, kde se 
všechno probírá, vymýšlí, plánu-
je, řeší. S tím se shoduje i jedna 
z účinkujících Gabriela Vránová: 
„U nás ve Vinohradském divadle 
to sice byla rekvizitárna, proto-
že tam jsme se všichni scházeli 
a všechno probírali, ale místnost, 
kde se všechno probere, je skuteč-
ně nejdůležitější a tou místností je 
tady dámská šatna.“
Bílinští diváci se mohli přesvědčit, 
co všechno projde šatnou hereček 
připravujících se na roli. Čtyři 
kolegyně, kamarádky a zároveň 

soupeřky prožívají pracovní zá-
ležitosti, jako jsou dlouhé čekání 
na roli, přípravu premiéry, rutinu 
repríz, i osobní osudy jako rozcho-
dy, láska, stárnutí. „Je to výborně 
napsáno a postihuje to realitu, byť 
značně nadneseně. Tak to má i být. 
Není to realistický obraz, který by 
se dal brát doslova,“ zhodnotila 
hru Gabriela Vránová.
Situační komedie je ve velké míře 
založena na kontrastech. Na scé-
nu přichází kontrast dvou gene-
rací, kdy jedna odchází a druhá 
přichází, protikladem je i humor, 
který provází celou hru – jednou 
jemný a inteligentní, podruhé 

la noci od Vereny Kastové či Dan 
Brown a jeho Ztracený symbol.
Pokud jde o děti, umějí podle 
ředitelky knihovny překvapit: 
„Jsme docela překvapeni tren-
dem, že se děti začínají vracet 
ke klasickým autorům a začínají 
se opět číst knížky Jaroslava Fo-
glara nebo Karla Maye.“ U do-
spívajících dětí stále přetrvává 
zájem o příběhy Darwina Seana, 
který píše žánr fantasy-horor. 
Na vedoucích příčkách je také 
Robert Muchamore, který napsal 
ságu Cherub, o partě dětí, jež ja-
koby ofi ciálně neexistují, ale po-
máhají v boji s kriminalitou. Je 
to jakási kriminální pohádka.
Menší děti a zároveň začínající 

čtenáři mají velký zájem o Ivanu 
Peroutkovou a její Příběhy malé 
Aničky. Na prvních místech se 
také drží také Harry Potter. Ani 
komiksy nepřicházejí zkrátka, 
děti čtou především Asterixe 
a Obelixe nebo Čtyřlístek.
V dětském oddělení byl o prázd-
ninách provoz mírnější. „Děti 
v létě samozřejmě chodí méně 
ani se pro ně nedělají žádné 
akce, protože jsou na prázdni-
nách. Snažili jsme se však vyjít 
dětem vstříc tím, že jsme pro ně 
měli otevřeno i dopoledne, což 
normálně nemáme. Měly tak 
možnost přijít dopoledne a od-
poledne jít třeba na koupaliště,“ 
uzavřela Marcela Šímová. JaK

V době prázdnin byla upravena provozní doba knihovny, ale 
nijak výrazně, takže lidé se do knihovny bez problémů dostali 
a ve srovnání s jinými částmi roku nečetli o mnoho méně. Ani 
žebříček oblíbených knih se výrazněji nepozměnil.

Čtveřice hereček přijela ve čtvrtek 16. září do městského divadla 
ukázat, jak vypadá zákulisí divadla a jak to chodí, když se při-
pravují na roli. Ve hře Dámská šatna poodhaluje její autor Arnošt 
Goldfl am svět a příběhy hereček z malého oblastního divadla.

HEREČKY O SVÉM ŘEMESLE

ilustrační foto

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BÍLINA
NABÍDKA POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST:

Hudební obor: hra na zobcovou fl étnu (od 7 let),
 příčnou fl étnu, klarinet, saxofon (od 10 let), 
 trubku a pozoun (od 12 let)
 hudební přípravka II. pro děti od 6 let
Výtvarný obor: pro zájemce od 6 let

Zastupitelstvo města na svém prvním poprázdninovém zasedání 2. září 
vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální 
odpad s roční sazbou 500 Kč. Jedinou změnou oproti minulým rokům 
bude změna termínu druhé splátky, kterou bude od příštího roku nutno 
zaplatit do 30. listopadu.
Bílina má v tomto ohledu celkem 4985 dlužníků. Podle slov Blanky 
Peterové z fi nančního odboru se počet lidí, kteří nezaplatí, pohybuje 
každý rok kolem 630. Lidí, kteří nezaplatili od počátku vybírání po-
platku, je 970. Místostarosta Roman Šebek doplnil: „Pokud se tato 
čísla vyjádří v procentech, je úspěšnost vymáhání poplatků a jejich 
placení lepší než na začátku. Při nastavení tohoto systému mělo město 
asi 30 % dlužníků v daném roce. Dnes je to pouhých 6 %.“ JaK

Za odpad se bude platit stále stejně
Za komunální odpad se letos, jakož i v minulých letech, platilo 
500 Kč za rok. Ani příští rok nedozná v tomto ohledu změn.

parodizující citace z brakové li-
teratury. Komika pramení také 
z kontrastu mezi tím, co herečky 
v šatně vedou za dojímavé řeči 
o osobních vztazích, a tím, co 
jdou vzápětí hrát (hru z divokého 

západu či pohádku se zvířátky 
pro děti).
Bylo zajímavé nahlédnout do světa 
hereček a jejich všedních starostí 
i radostí a diváci si jistě z divadla 
odnášeli zajímavou zkušenost. JaK

Účinkující herci Foto: Václav Weber
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V roce 2003 si starosta města Josef Horáček ve spolupráci s od-
borem dopravy stanovil jako jednu z priorit znovuoživení vybu-
dování obchvatu města Bíliny.

Kostel svatého Prokopa bude brzy opraven. Již loni začalo Občan-
ské sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostat-
ních kulturních hodnot obce s jeho rekonstrukcí.

JAK JE TO S OBCHVATEM MĚSTA BÍLINY

Kostel v Mukově se dočkal

Důvodem bylo odvést tranzit z měs-
ta, který podle dopravních průzkumů 
tvoří až 50 % z celkové dopravy přes 
Bílinu, odlehčit tak stávající silnici 
I/13 městem a tím pak zlepšit životní 
prostředí obyvatel z hlediska rozpty-
lových a akustických podmínek.
Po neúspěšných pokusech v roce 
2003 a 2004, kdy se žádosti o vy-
budování obchvatu vracely z minis-
terstva dopravy zamítnuté z důvodu 
negativního posouzení ekonomické 
efektivnosti, požádal pan starosta 
Josef Horáček o osobní schůzku 
přímo ministra dopravy Ing. Šimo-

novského. Schůzka se uskutečnila 
v srpnu 2005 a tam se teprve podaři-
lo panu starostovi přesvědčit minis-
tra o nutnosti tuto stavbu uskutečnit. 
Ještě v tomto měsíci obdržel starosta 
zprávu, že byl ministrem schválen 
investiční záměr a budou zahájeny 
přípravné práce.
V roce 2006 na příkaz ministra do-
pravy zahájilo ŘSD Chomutov pro-
ces EIA o posuzování vlivu stavby 
na životní prostředí, což je nezbytný 
podklad k provedení zjišťovacího 
řízení příslušným úřadem – v tomto 
případě Krajským úřadem Ústecké-

Tehdy proběhla první etapa, která 
stála tři čtvrtě milionu korun. „V té 
době byla provedena rekonstrukce 
havarijního stavu střechy v nej-
kritičtějších místech. Bylo opra-
veno tři čtvrtě z celkové plochy 
střechy, na celou fi nance bohužel 
nestačily,“ popisuje loňský proces 
předsedkyně sdružení Jana Syslo-
vá. Tolik potřebné fi nance získalo 
sdružení z dotace Ústeckého kraje, 
Havarijního programu Ministerstva 

kultury a dalších přispěvatelů jako 
například rodáků žijících v západní 
Evropě či společnosti Severočeské 
doly a města Bíliny.
Letos se rozjela druhá etapa, která 
v září vyvrcholila. Díky ní mohla 
být dokončena generální oprava ha-
varijního stavu střechy a kompletní 
rekonstrukce vnější fasády kostela. 
Akce spolkla přes milion korun, 
na který se složil Česko-německý 
fond budoucnosti, ministerstvo Kostel svatého Prokopa v Mukově byl zrekonstruovánKostel svatého Prokopa v Mukově byl zrekonstruován

ho kraje. V roce 2007 odbor život-
ního prostředí KÚÚK na základě 
požadavků ekologických aktivistů 
požádal o předložení více variant 
obchvatu. ŘSD Praha zadalo odbor-
né fi rmě požadavek na vypracování 
pěti variant obchvatu města Bíliny.
V roce 2008 zhotovitel předložil 
na základě zadání, které vyšlo z po-
žadavků závěru zjišťovacího řízení 
celkem pět variant řešení k posu-
zování – řešení v průtahové vari-
antě, ve dvou variantách západní 
a ve dvou východním obchvatem. 
Obchvatové východní varianty pak 
mají ve výhledu územní možnost 
rozšíření na čtyřpruhové uspořádání. 
V červenci letošního roku ŘSD 
Praha předalo tyto varianty přísluš-

nému úřadu – KÚÚK. Další kroky 
jsou již v režii tohoto úřadu. Město 
Bílina, ostatní dotčené samosprávní 
celky a dotčené správní úřady ob-
drží dokumentaci k vyjádření. Poté 
příslušný úřad zajistí zpracování 
oponentního posudku a následně 
veřejné projednání dané dokumen-
tace a posudku. Vydáním stanoviska 
bude proces EIA k předloženému 
záměru ukončen.
Závěrem lze dodat pouze to, že po-
kud půjde vše již bez zbytečných 
průtahů a problémů, bylo by možno 
dle zařazených akcí v rámci Ústec-
kého kraje uvažovat o možnosti rea-
lizace již v roce 2017.

Miroslav Jedlička,
vedoucí odboru dopravy

kultury, obec Hrobčice, společnost 
ČEPS, Severočeské doly a církev.
V pátek 24. září proběhl v kostele 
varhanní koncert, který byl původ-
ně plánován jako oslava zachráně-
ného kostela. „Vzhledem k neoče-
kávaným událostem však byla akce 
nakonec věnována památce náhle 
zesnulé starostky Hrobčic Boženy 
Zemanové, která se na záchraně 
kostela také výrazně podílela,“ 

uvedla Jana Syslová. Po delší době 
se v mukovském kostele opět roze-
zněly varhany, jejichž rekonstrukce 
byla v roce 2008 první záchrannou 
akcí ve prospěch kostela, kterou 
sdružení realizovalo.
Občanskému sdružení se podařila 
během dvou let velká záslužná akce 
a kostel nyní může být opravdovou 
pýchou malé vesnice na Bílinsku.

JaK

Zvyšování kvality služeb ve veřejné správě v Bílině
Od září 2010 se začíná na Městském úřadu v Bílině realizovat projekt 
s názvem „Zavedení procesního řízení Městského úřadu Bílina a se-
behodnocení podle modelu CAF“. Tento projekt probíhá v souladu se 
strategií „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ schvále-
nou Usnesením vlády č.757/2007. Projekt je prvním krokem k trvalému 
zvyšování kvality služeb poskytovaných ve veřejné správě, ke zvyšování 
výkonnosti a efektivnosti. Klíčovým hlediskem je přínos pro občana jako 
klienta a příjemce poskytovaných služeb.
Na tento projekt získalo Město Bílina dotaci z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 4,2 mil Kč, které představují 85% 
z celkových nákladů projektu (4,95 mil Kč).

Renata Straková, odbor regionálního rozvoje

Léčebna dlouhodobě nemocných v novém

Léčebna dlouhodobě nemocných nabídne svým pacientům v rámci mož-
ností komfortnější prostředí. V současnosti se postupně opravuje několik 
oddělení LDN v bílinské Hornické nemocnici.
V LDN A a B prochází opravami všechna sociální zařízení. Opravy byly 
zcela nezbytné, jak vysvětluje Tomáš Pavel z odboru nemovitostí a inves-
tic: „Sociální zařízení už nesplňovala stávající hygienické normy, proto 
bylo potřeba začít s rekonstrukcí.“ Obě části LDN jsou rekonstruovány 
z daru skupiny ČEZ, který se vyšplhal do výše 600 tisíc korun.
Zvelebení probíhá také v LDN R. „V této části se jedná o kompletní rekon-
strukci včetně náročné elektroinstalace. Na ni jsou velmi přísné normy,“ 
uvedl Tomáš Pavel. V této části se vyměňují okna, opravují sociální zaří-
zení a všechny povrchy, nový kabát dostávají také rehabilitační místnosti 
a sesterna. Součástí je také rekonstrukce prostorů pro rozšíření LDN o osm 
lůžek včetně jednoho nadstandardu. Předpokládané náklady na dokončení 
činí dva miliony korun. JaK

Ekonomický náměstek Richard Hazdra (vlevo) popisuje starostovi Ekonomický náměstek Richard Hazdra (vlevo) popisuje starostovi 
Josefu Horáčkovi proces rekonstrukce Foto: Václav WeberJosefu Horáčkovi proces rekonstrukce Foto: Václav Weber
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Belinensis 2010Fotoreportáž 

Hlavní hvězdou letošního ročníku Bílinských hudebních slavností byl bezesporu čtyřnásobný stří-
brný Český slavík a jedna z nejzářivějších hvězd české populární hudby Petr Kolář. Ten byl na kaž-
dém kroku doprovázen zástupem nadšených malých fanynek a zanechal v Bílině nejlepší možný 
dojem. Na pódiu byl skvělým profesionálem, v zákulisí sympatickým a skromným člověkem, který 
neváhal své největší fanynky z řad bílinských dívek pozvat přímo na pódium Městského divadla, aby 
ho podpořily v interpretaci megahitu Karla Svobody „Ještě, že Tě lásko mám…“

Premiérově se na osmém ročníku Belinensis 
představil devítiletý Roman Piskor, vítěz celostátní 
talentové soutěže La Sophia. Jeho skvělý výkon 
v soutěži zaujal i známého hitmakera Michala 
Davida, který Romanovi nabídl spolupráci.

Fotoreportáž připravili Alena Tučímová, Eva Skrbková a Jan Vávra

Letošním slavnostním večerem provázela hned trojice moderátorů. Vero-
niku Duchoslavovou a Zdeňka Svobodu, který je zároveň členem organi-
začního týmu a manažerem projektu bílinského CD, skvěle doplnil Roman 
Štolpa, herec, zpěvák, režisér a profesionální moderátor, který si bílinské 
Městské divadlo získal nejen výkonem na pódiu, ale i nesmírně milým 
a přátelským vystupováním v průběhu celého dne. Jeden ze svých moderá-
torských výstupů uvedl Roman Štolba žertem v roli doktora Lišky, kterou 
ztvárnil v seriálu Velmi křehké vztahy. 

V rámci slavnostního aktu křtu nového CD „Rodný kraj“ se na pódiu sešel kompletní organi-
zační tým projektu Belinensis - zleva Zdeněk Svoboda, Michal Mlej, Zdeněk Rendl ml. a René 
Štěpánek. Průvodního slova se ujal starosta Josef Horáček, který členům organizačního týmu 
poděkoval za osm let výborné práce odvedené na poli podpory kultury v Bílině. Poděkování 
pana starosty směřovalo i k pedagogům a rodičům, kteří se dětem dlouhodobě věnují a ve vzta-
hu k hudbě a kultuře je podporují. Slavnostní ceremoniál završil Petr Kolář křtem CD. 

V první části večera se divákům představilo dechové trio Základní umě-
lecké školy v Bílině ve složení Jan Koliha, Josef Černý a Ondřej Hlaváč. 
Za doprovodu Festivalového orchestru Belinensis předneslo skladbu An-
tonína Dvořáka  „Slovanský tanec č. 2 e moll“.

Pánové Roman Štolpa, Raven a Josef Štágr se jako zpěváci 
setkali na pódiu poprvé v životě, aby se společně ujali interpre-
tace zbrusu nové autorské skladby Zdeňka Rendla ml. a René 
Štěpánka s názvem Zklamaná láska. Uvedená skladba je rov-
něž ve dvou variantách zařazena na CD „Rodný kraj“.
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Dětský soubor Základní umělecké školy v Bílině vedený sbormistrem Jiřím Bidrmanem byl letos 
posílen o děti z bílinských základních škol. Naše zpívající omladina jistě mile potěšila všechny rodáky 
a bývalé obyvatele Břežánek, obce, která musela ustoupit těžbě hnědého uhlí. Nejen pro ně zazněla 
lidová píseň „Vy stromečky okolo Břežánek“.

Mezi divácky nejoblíbenější vystoupení na Belinensis bezesporu pat-
ří duety Pavlíny Senič a tenoristy Josefa Štágra. V letošním ročníku 
Bílinských hudebních slavností sklidili zasloužené ovace za přednes 
skladby Fredieho Mercuryho „Barcelona“, která zahájila Olympij-
ské hry v roce 1992. Josef Štágr pak v závěru večera nadchl dámy 
v publiku první ze dvou verzí skladby Zklamaná láska od bílinské 
autorské dvojice Rendl – Štěpánek.

René Štěpánek, jeden z dvojice zakladatelů projektu Belinensis, člen or-
ganizačního týmu a zároveň osvědčený výkonný režisér programu v Měst-
ském divadle, předal spolu s kolegy nové bílinské CD „Rodný kraj“ jen 
v průběhu dvou slavnostních večerů téměř sedmi stům zájemců.

Klára Kozlovská přes svůj velmi mladý věk 
již zanechala na hudebním poli v našem 
městě významnou stopu. Svůj nesporný ta-
lent dále rozvíjí a v letošním roce nadchla 
bílinské publikum interpretací skladby 
Michala Davida a Lou Fanánka Hagena 
z nového muzikálu Angelika pod názvem 
„Na příchod Antikrista“.

První dámou Belinensis je bezesporu operní pěvkyně Pavlína Senič, která 
se zúčastnila všech dosavadních ročníků. Letos potěšila diváky interpreta-
cí známé operetní melodie Čardášová princezna - arie Sylvy „Heia, heia“ 
od Emmericha Kálmányho. Na pódiu ji tentokrát doprovodil Festivalový 
orchestr Belinensis, složený z profesionálních muzikantů, kteří jsou záro-
veň učiteli hudby

Úvod druhé části večera patřil další ze stálic Bílinských hudebních slav-
ností – domácímu souboru Schola Viva Bilinensis. Ten si pod taktovkou 
sbormistra Jana Maryška připravil pro diváky skotskou lidovou píseň 
„My Bonnie is over the ocean“ a skladbu od Eduarda Ingriše a Ladisla-
va  Jacuryho  „Přijď za mou ozvěnou“.
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Především olejomalby si lidé mohou od 13. září prohlížet ve výstavní síni U Kostela a Galerii pod Věží. 
Měsíční výstavu zahájil v pátek 10. září na vernisáži autor obrazů teplický malíř Karel Duchek.

OLEJOMALBY NA VÝSTAVĚ V BÍLINĚ

Olejomaleb si lidé na výstavě 
mohou vychutnat více než třicet. 
Kromě nich se však mohou těšit 
i na další díla jako koláže a různé 
kresby. „Nejvíce miluji olej, má sílu 
a hloubku, je hmatatelný a tvoří já-
dro mé tvorby. Speciálně jsem pro 
tuto výstavu připravil také několik 
nových koláží, kde používám útržky 
z mých čmáranic na různé podkla-
dy při telefonování, nebo čmárani-
ce z porad ze svého bývalého za-
městnání,“ řekl Karel Duchek.
V dílech tohoto jednapadesátile-
tého malíře se snoubí abstrakce 
s realistickými detaily, rád si hraje 
s barvami, tvary a skrytými vý-

znamy, není vyhraněný, ale přesto 
osobitý a nezaměnitelný. Má blíz-
ko k imaginativnímu surrealismu 
inspirovanému přírodou, zejména 
hmyzem a životem kolem nás.
Inspiraci pro díla hledá všude: 
„Inspirací jsou mi vizuální podně-
ty ze života, obrazové vjemy, krása 
a dokonalost přírody. Tyto vjemy 
zůstanou v hlavě a pak v nějaké 
jiné situaci se začne rodit obrazo-
vá myšlenka, z níž se pak postupně 
rodí obraz. Někdy lehce, jako když 
motýl usedne na květ, jindy z těžka 
zdlouhavě jako by to nešlo, jako 
by to mé vnitřní já ani nechtělo, 
no a tak tam něco rozmalovaného 

leží půl roku, rok a pak najednou... 
je tu nový obraz.“
Jednotlivá díla původem teplické-
ho umělce se dostala i do různých 
soukromých sbírek do Itálie, Ra-
kouska a na Slovensko.
Přijďte na výstavu nechat mysl 
rozběhnout do sféry fantazie 
a imaginace a nechte ji na chví-
li jen volně a nerušeně plynout 
osvobozenou od všedních staros-
tí dne. Ve výstavní síni U Kostela 
se můžete nechat pohladit po duši 
za 20 korun, senioři, studenti 
a děti jen za 10 korun, v Galerii 
pod věží je vstupné zdarma. Čas 
máte do 13. října. JaK

Karel Duchek při vernisáži u jed-
noho ze svých obrazů

Foto: Václav Weber

Přestože starší lidé ten den na Kysel-
ce převažovali, přišli se na známou 
dvojici z Blanska podívat i mlad-
ší a bylo vidět i pár dětí. Všechny 
příchozí před pódiem dvojice vítala 
i se svou dcerkou. Návštěvníci si 
tak mohli se svými oblíbenci nejen 
popovídat, ale také si koupit jejich 
alba. Příjemnou atmosféru dokres-
lovalo povedené počasí a pozitivně 
naladěné prostředí jakoby přímo 
zvalo k písním Evy a Vaška: „Hned, 
jak jsme sem přišli, bylo mi jasné, že 
toto prostředí hraje v náš prospěch 
i ve prospěch lidí. Tenhle letní am-
fi teátr je nádherný a ještě tomu na-
hrává krásné počasí. To naladí pozi-
tivně, i když jsme nezahráli ještě ani 
tón,“ pochvaloval si Vašek.
Repertoár se skládá většinou ze 
starších převzatých zlidovělých 
hitů, dechovky, country, lehkého 
beatu, pop music, trampských pís-
ní, šlágrů 50., 60. a 70. let minulého 
století, v lehkém, veselém a pozitiv-
ním duchu.
Kromě toho se Eva a Vašek zabýva-
jí i nahráváním dalších hudebních 
žánrů, jako jsou např. koledy či 
písničky z Chorvatska, a vytvářejí 
své vlastní skladby. Svým reperto-
árem se obracejí zejména na starší 
a střední generaci, která se ráda za-

poslouchá do hudby svého mládí.
Eva a Vašek mají vlastní penzion 
s restaurací, kde pořádají koncerty 
pro příznivce dechovky, mají vlast-
ní nahrávací studio a fotoateliér.
Pár příkladů za všechny, které si 
mohli přítomní vychutnat, byly 
Scházíš mi, lásko, Máš mě rád a také 
nezbytnou Jednu bílou orchidej.

V rozhovoru prozradili, v čem vidí 
příčinu svého úspěchu, kde ve světě 
všude byli nebo také, jestli se fa-
noušci dočkají další série alb.

Jak dlouho už spolu vystupujete 
a jak jste se dali dohromady?
Vašek: Vystupujeme spolu 22 let. Já 
jsem měl tenkrát svou kapelu, hraju 
už 40 let. Chyběla nám zpěvačka. 
Maminka Evy řekla, že má dceru, 
se kterou bychom to mohli zkusit. 
Tak jsme ji zkusili a od té doby spo-
lu vystupujeme.

Když se obrátíme do ciziny – kde jste 
všude vystupovali a proč jste se za-
měřili hodně na chorvatské písně?
Vašek: Začali jsme písničkami z ně-
meckých zemí, protože tam jsme 
hráli 17 let. Pak jsme se přestěhova-
li do Dalmácie v Chorvatsku a tam 
jsme si to úplně zamilovali. Dalmát-

ské melodie mají blízko i k našim 
lidem. V Chorvatsku teď dvakrát 
ročně hrajeme pro naše příznivce, 
kteří tam jezdí na dovolenou.
Jinak jsme byli v nejrůznějších kou-
tech světa – na Novém Zélandu, 
v Austrálii, v Kanadě atd., projeli 
jsme už třikrát celý svět, kde jsme 
hráli v krajanských klubech, a prá-
vě Dalmácie a Jadran jsou pro nás 
nejkrásnější.

Máte už asi 40 alb a 23 DVD, chys-
táte něco dalšího?
Vašek: Máme rozpracovaných pět 
DVD z kolekce Hora Říp a chtěli 
bychom, aby do Vánoc vyšla celá 
kolekce, která obsahuje asi šest ho-
din muziky.

V České republice je víc souborů se 
stejným typem muziky, který před-
vádíte vy. Čím si vysvětlujete, že 
právě vy máte takový úspěch?
Vašek: Už hraju 40 let a aby kapela 
mohla hrát, musela hrát to, co chtě-
jí lidé. Takové pojetí máme i teď, 
s Evou hrajeme to, o čem víme, 
že lidé chtějí, nevymýšlíme žádné 
alternativní umění a nechceme být 
žádní revolucionáři v kultuře.
Také k tomu přispívá, že si všechno 
kolem své tvorby zajišťujeme sami 
– vystoupení, výrobu, natáčení. 
Můžeme tak dobře reagovat na naše 
publikum, protože ho známe a lidé 
se nám k naší muzice vyjadřují, tak 
víme, co chtějí, a podle toho všech-
no děláme.
Eva: Je také velmi důležité, že pís-
ničky, které hrajeme a které uspo-
kojují lidi, uspokojují také nás dva. 
To je nejpodstatnější. Kdybychom 

měli zpívat něco, co nám moc neří-
ká, nešlo by to.

Hrajete i na přání?
Vašek: Ano, občas. Lidé nám třeba 
napíšou, co by chtěli, a zahrajeme ně-
komu k šedesátinám apod. Ale pokud 
jde o celkový program, orientujeme 
se podle sestavy lidí, která přijde.

Vystupujete raději na samostatném 
koncertu nebo vám víc vyhovuje 
festivalová atmosféra?
Vašek: Obojí má něco do sebe. Fes-
tivaly jsou zajímavé, protože za je-
den den tam vidíme různé lidi, kteří 
hrají, i publikum – kdo přijde a jak 
reaguje. Na vlastní kůži si tak vy-
zkoušíme, co hraje jakoby „konku-
rence“ a jak to hraje a jak to s lidmi 
umí. A z toho se poučíme, to vydá 
za daleko víc než třeba nějaké čtení 
na internetu.
Eva: Ale nejkrásnější jsou koncerty, 
kdy lidé jdou opravdu jen na nás 
s tím, že chtějí slyšet právě nás, 
ne že jsme součástí něčeho. Jdou 
na nás s tím, že se těší právě na to, 
co hrajeme. JaK

Především generace dříve narozených byla vidět ve středu 25. srpna v letním amfi teátru na Kyselce. Důvo-
dem jejich návštěvy byla známá pěvecká dvojice Eva a Vašek, která se proslavila po celé České republice.

Eva a Vašek: Hrajeme to, co lidé chtějí

Eva a Vašek v Bílině na Kyselce
Foto: Václav Weber

Diváci si s Evou
a Vaškem spokojeně notovali Foto: Václav Weber
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Chyběla tentokrát Historická scé-
na, program byl však obohacen 
o dvě jiné scény. O Pouliční scénu 
na Růžovém paloučku, kde své pís-
ně lidem předal například Tepličan 
Jarda Holan nebo mladá bílinská 
naděje Jana Štefl íčková. Nově se 
objevila také Scéna u atletického 
stadionu, kde měli lidé možnost si 
prohlédnout hasičské, policejní, zá-
chranářské, popelářské auto, radar 
a další zajímavosti z těchto oblastí.
Dětská scéna se přestěhovala z Rů-
žového paloučku k altánu. Tam 
se děti bavily při loutkových po-
hádkách, kouzlech ze staré Prahy 
a žonglérském umění i v Koutku 
DDM Bílina. „Podzim je vždyc-
ky slabší než jarmark na jaře, po-
kud jde o návštěvnost dětí. Tak to 
bylo i letos, ale myslím, že nabídka 
programu pro děti byla dostaču-
jící,“ zhodnotila Věra Ryjáčková 
z DDM. Její slova potvrzovala 

opravdu bohatá nabídka, díky níž si 
děti mohly vyrábět například růže, 
smaltované šperky, letadla, zavítat 
do papírové či korálkové dílny, za-
hrát si deskové hry nebo malovat 
na látkové sáčky.
Scénu na Minigolfu ovládly ZUŠ 
z Bíliny, Litvínova, Loun a Teplic, 
na Hlavní scéně byla asi největším 
tahákem Anna K. se svým bandem 
a velmi poutavá brazilská show, 
Scénou u Kádi se nesly tóny sta-
ropražských písní skupiny Šrum 
Šrum, cimbálové muziky a de-
chovky, Scéna na Kafáči nabídla 
například Nirvánu revival, vystou-
pila kapela Petr Kalandra memory 
band a také folklórní soubor Tanew 
z Bilgoraje.
Ani relativně malý počet stánků, 
který se s jarním jarmarkem nedal 
srovnat, snad lidem nezabránil si 
Den horníků užít a najít si z bohaté 
nabídky to své. JaK

Týden knihoven (4. – 8. října 2010)
Také letos jsme se zapojili do celostátní akce, kterou organizuje SKIP a která má širší veřejnosti knihovny „zviditelnit“.

Bílinská městská knihovna připravila pro své čtenáře a návštěvníky několik akcí.

pondělí 4. října
autorské čtení Vladimíra Pospíchala z nové knihy Inverze

Autobiografi cký příběh o severočeském kraji, který byl v 70. letech po-
znamenán průmyslovou devastací. Proměna krajiny, která zasáhla mnoho 
lidských osudů, v autorově sugestivním líčení, ale také takřka hororový děj, 
určitě posluchače zaujmou. Autorské čtení bude doplněno autogramiádou. 
Knihu si případní zájemci mohou zakoupit přímo na místě. Akce se koná 
tradičně v klubovně knihovny na Mírovém náměstí od 18 hodin.

středa 6. října
vlastivědný pořad s názvem Divnopis

Pořad pojednává o neobvyklých jménech našich měst a vesnic. Víte, kde se 
vzaly názvy vesnic a městeček jako třeba Cotkytle, Drštěkryje, Felbabka, 
Lobzy, Mrkvojedy, Oškobrh, Rumchalpa, Tři Sekery, Zbůch, ale také Po-
děbrady, Kolín či Postoloprty? 
Pořad si získal velkou oblibu u posluchačů Českého rozhlasu a posléze i di-

váckou oblibu. Pozvali jsme autory tohoto pořadu a následně i knihy, která 
z něj vzešla. Vyšly již dva díly, které si návštěvníci budou moci zakoupit 
a od autorů Marka Janáče, Pavla Tumlíře a Milana Narvalíma nechat pode-
psat. Začínáme opět od 18 hodin v klubovně knihovny.

čtvrtek 7. října
cestopisná přednáška „Putování za méďou Šikulou“

Své zážitky z ostrova Borneo v Indonésii přiblíží dětem i dospělým Ro-
man Nešetřil, který už v bílinské knihovně letos v červnu zaujal přednáškou 
o gepardech. Tentokrát se návštěvníci akce mohou dozvědět zajímavosti 
o deštném pralese, o plavbě po řece Wain, návštěvě rybářské vesnice a také 
o práci s malajskými medvědy na záchranné stanici. Na tuto akci jsme po-
zvali děti ze základních škol v dopoledních hodinách a večer od 18 hodin 
zveme veřejnost, opět do klubovny knihovny.

Věříme, že si z naší nabídky každý něco vybere a že bude v knihovně rušno. 
Za kolektiv knihovny srdečně zve 

Marcela Šímová, ředitelka knihovny

z Dne horníků

Foto: Václav Weber

Fotoreportáž Proběhl tradiční Den horníků
Ani letošní rok nebyl výjimkou a KC Kaskáda společně s měs-
tem Bílina uspořádala Den horníků. V sobotu 11. září si zájemci 
mohli přijít vybrat z bohaté nabídky pořadů a koncertů, které 
probíhaly od rána do večera na sedmi scénách.

Jedním z největších taháků letoš-
ního Dne horníků byla Anna K.

Děti si také přišly na své

Jarda Holan hrál na Pouliční 
scéně na Růžovém paloučku

Zajímavá a pozoruhodná
byla Brasil show

Zájemci si u atletického stadionu mohli 
prohlédnout například policejní auto
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Jako první vystoupili na scénu čle-
nové Uriah Heep revival, kteří se 
zaměřují na prvních osm alb této 
legendární kapely, z doby kdy pro-
žívala období největší slávy a vy-
stupoval v ní Ken Hensley, kterého 

měli Bílinští možnost slyšet na Ky-
selce loni. V rozhovoru sděluje 
frontman kapely Béďa Ziegler, proč 
si zvolili zrovna Uriah Heep i co 
na kapelu říká sám Ken Hensley.
Po nich přišla ukázat své umění 
skupina AC/DC revival špejbl´s 
helprs, jejíž členové vzpomínají 

na svoje začátky takto: „Původním 
záměrem nově vznikající skupiny 
bylo prezentovat díla různých auto-
rů světové i domácí scény. Ovšem 
záhy po nastudování několika písní 
kultovní formace AC/DC bylo jas-

né, že právě tato muzika je našim 
srdcím nejbližší. A tak vznikl revi-
val band.“
To, že je oběma revivalovým ka-
pelám muzika, kterou předváděly, 
blízká, svědčilo i jejich zapálení, 
nadšení a věrnost provedení písní 
na bílinském koncertu. Je dobře, 
že se najdou party muzikantů, kteří 
udržují dříve slavné písně stále živé 
a v povědomí i další generaci.

Členové Uriah Heep 
revival se s Kenem 
Hensleym sešli v Praze

Proč jste se rozhodli být „re-
vival“ a jen někoho kopírovat 
a nedělat vlastní tvorbu?

Každý z členů kapely má ještě svou 
kapelu, kde se realizuje po svém 
a kde si tvoří svůj repertoár. Takže 
tento revival je prostě parta lidí, kte-
ří mají rádi určitý typ muziky a kteří 
chtějí tento typ muziky občas před-
vést i lidem.

Proč jste se rozhodli zrovna pro 
Uriah Heep?

Protože Smoke on the Watter 
(od Deep Purple) hraje kdejaká ka-
pela a existují i jiné nádherné pís-
ničky, které jsou všeobecně známé, 
ale nikdo je hrát nechce, protože 
jsou těžké. My jsme si tuhle kapelu 
zvolili, protože mám hezký reperto-
ár a hlavně jsem v tom vyrostli.

Když říkáte, že jsou ty písně 
těžké… Vy jste se nebáli, že je 
nezvládnete?

Jsme muzikanti, kteří už mají leda-
cos za sebou, a nikdo z nás neměl 
v podstatě problém se zvládnutím 
a navíc je to naše krevní skupina, a to 
nám hodně pomohlo.

Nedělá vám problém stát se 
na dobu koncertu vlastně někým 
jiným?

Tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. 
Prostě máme tenhle typ muziky rádi, 
vyrůstali jsme na něm a děláme to, 
co nás baví. Problémy jsem v tomto 
ohledu tedy necítil.

Setkali jste se někdy s Kenem 
Hensleym nebo s některým ji-
ným členem této kapely?

Ano. Loni jsme Kenu Hensleymu 
hráli v Retru v Praze k jeho narozeni-
nám, a dokonce jsme mu pak předali 
ještě narozeninový dort. Kromě něj 
jsme měli tu čest i s Mikem Boxem.

A co říká na váš revival?

Ken je takový tajemný, nic kolem 
toho nečiní. Ani tomu nebrání, ani 
se k tomu nijak jinak nevyjadřoval. 
Přišel, poslechl si nás, usmál se a to 
bylo všechno.

Kolik skladeb máte v reper toáru?

Repertoár, který hrajeme, se týká 
pouze tvorby Uriah Heep v době, 
kdy v ní působil zpěvák David By-
ron, což znamená prvních asi osm 
desek, z nichž máme nacvičeno asi 
na dvě a půl hodiny hraní. To je asi 
25 skladeb, protože některé jsou 
dlouhé, například July Morning je 
desetiminutová skladba.

Jak dlouho vám trvalo nacviče-
ní prvních skladeb?

Byla to vyloženě emocionální zá-
ležitost. Sešli jsme se, řekli jsme 
si, že si zkusíme nějakou písničku 
a po třech týdnech jsme vystupovali 
s devíti písničkami v Českých Budě-
jovicích. JaK

Dvě revivalové kapely přijely 28. srpna na Revival fest připome-
nout písně dvou hudebních skupin a oprášit tak jejich dávný lesk. 
Návštěvníci se zaposlouchali ve formě revivalu do písní, které jsou 
dílem australské kapely AC/DC a britské Uriah Heep.

REVIVAL OVLÁDL NA KYSELCE KONEC PRÁZDNIN

Skupina Uriah Heep revival Foto: Václav WeberSkupina Uriah Heep revival Foto: Václav Weber

Skupina AC/DC revival Foto: Václav WeberSkupina AC/DC revival Foto: Václav Weber

U nás v mateřské škole je již 
veselo.Děti překonaly první 
neznalost nového prostředí, 
lidí kolem sebe a již si hrají 
podle své fantazie a představi-
vosti.A jen občas ještě někdo 
máčkne slzičku, když se ráno 
loučí s rodiči.
Už zase jezdíme do Divadla 
rozmanitostí v Mostě či za zví-
řátky do Minifarmy na Dlouhé 
louce. Je nám tu fajn, máme 
se dobře.Čekají nás zajímavé 
výlety a škola v přírodě v zimě 
i v létě.

Děti z MŠ M.Švabinského

Každý začátek 
je těžký…

OSLAVY 50. VÝROČÍ DDM BÍLINA
1. října 2010
od 10.00 do 12.00 hod.:
OTEVŘENÍ IN–LINE DRÁHY
VERNISÁŽ VÝSTAVY: 50 LET DDM BÍLINA

Krista Sýkorová,
ředitelka DDM
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

5. října – 19 hodin 
Michail Bulgakov 

MISTR A MARKÉTKA 
Divadlo Pražské konzervatoře 

Praha 
Vstupné: 100 Kč 

 
12. října – 19 hodin 

Woody Allen 
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME  

Divadlo Na Jezerce Praha 
Vstupné: 280, 230, 180 Kč 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
 

2. října – 15 hodin 
DEN SENIORŮ 

K tanci a poslechu hraje kapela 
KRUŠNOHORKA.

Pořádá Bílinská organizace
Svazu důchodců ČR ve spolupráci 

s KC Kaskáda Bílina. 

9. října – 15 hodin 
SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ 

Přátelské posezení obyvatel 
obcí Radovesice, Hetov, Dřínek, 

Lýskovice a Chotovenka.
Pořádají přátelé zaniklých obcí.  

KINO HVĚZDA 
 

1. října – 19 hodin 
DOPISY PRO JULII 

USA/Romantická komedie.
České titulky. 

Vstupné: 70 Kč, 105 minut

2. října – 19 hodin 
NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU 
USA/Kriminální drama.

České titulky.  
Vstupné: 70 Kč, 132 minut 

5. října – 17 hodin 
KUNG FU KYBORG 

Hong kong/Akční sci-fi 
komedie. Český dabing.  

Vstupné: 70 Kč, 102 minut
 

6. – 7. října – 19 hodin 
MUŽ VE STÍNU 

VB/Th riller. České titulky. 
Vstupné: 75 Kč, 128 minut

 
8. října – 19 hodin 

SALT 
USA/Akční thriller.

České titulky.  
Agentka CIA (Angelina Jolie)

je obviněna, že je ruskou 
špionkou. 

Vstupné: 70 Kč, 100 minut
 

9. října – 15 hodin 
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ 

Vstupné: 20 Kč 
 

9. října – 18 a 20 hodin   
KAJÍNEK 

ČR/Akční thriller. České znění. 
Vstupné: 75 Kč, 118 minut

 
12. – 13. října – 19 hodin 

VRAHOUNI 
USA/Akční komedie.

České titulky. 
Vstupné: 70 Kč, 100 minut

KC KASKÁDA MÁ PRO VEŘEJNOST 
TŘI PODZIMNÍ NOVINKY:

PRAVIDELNÁ
představení Divadla
konzervatoře (DiK)

v Bílině
Každý měsíc přijedou do Bí-
liny studenti pražské konzer-
vatoře odehrát jedno ze svých 
představení. Městské divadlo 
v Bílině se tak stane jejich dru-
hou domácí scénou, po Žižkov-
ském divadle Járy Cimrmana, 
kde DiK působí již několik let. 
Divadelní příznivci tak budou 
mít možnost v Bílině shléd-
nout začátky budoucích herců, 
jejichž jména jednou mohou 
být slavná. Jistě se pak budou 
do Bíliny rádi vracet.

Dechovka na Fontáně
Každou třetí neděli v měsí-
ci od 15.00 hod. se bude v KD 
Fontána konat „tancovačka“ pro 
příznivce dechovky. Tříhodinová 
zábava se může stát místem pravi-
delných setkání starých kamarádů 
a navazování nových přátelství. 
Vstupné bude pouhých 30,- Kč.

KURZY SALSY
Výuka momentálně nejpopulárnějšího tance pod vedením lektorů taneční skupiny

DANCE PLANET Sofi e a Carlose da Silva (www.danceplanet.cz).

VÝUKA BUDE UZPŮSOBENA JEDNOTLIVCŮM I PÁRŮM. NEBOJTE SE NOVÉHO TAN-
CE, JE TO JEN ZÁBAVA A TANČIT SE NAUČÍ KAŽDÝ, KDO BUDE MÍT CHUŤ!!!

Kurzy budou zahájeny ve čtvrtek 7. října 2010 
v Kulturním domě Fontána Za Chlumem v Bílině.

Od 17.00 – 18.00 hodin pro děti začátečníky - minimální věk 10 let.
Od 18.30 – 20.00 hodin pro dospělé začátečníky - minimální věk 15 let.

Kurzovné: 990,- Kč /osoba
 Cena zahrnuje 10 lekcí
 – každý čtvrtek. 
 Lze uhradit  na 2 splátky;
 500,- Kč  nutné zaplatit
 do 1. 10. 2010.

Přihlášky a platby
v Infocentru na Mírovém
náměstí v Bílině, tel: 417 810 985,
e-mail: info@kckaskada.cz 
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Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a  Sportovním kuželkářským klu-
bem ve výši 9.000 Kč na opravu 
stavěčů kuželek. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Spe-
ciální základní školou a Speciální 
mateřskou školou Teplice, Trno-
vanská 1331, ve výši 23.000 Kč 
na pronájem reklamní plochy 
na sociálním automobilu na dobu 
šesti let. 

Uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Bílina a p. Bed-
řichem Hejlem z Bíliny, jejímž 
předmětem je přijetí peněžitého 
daru ve výši 2.000 Kč na škody 
způsobené povodněmi v srpnu 
2010. 

Navýšení rozpočtu KC Kaskáda 
z Programu podpory kultury a li-
terární fond na ohňostroj při akci 
rozsvícení vánočního stromu 
ve výši 40.000 Kč a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace 
z Programu podpory kultury a li-
terární fond mezi městem Bílina 
a sdružením Bílinské divadelní 
minimum, o. s., ve výši 44.000 Kč 
na nájemné v KC Kaskáda. 
Přesun FP v rámci odboru nemo-

vitostí a investic ve výši 50.000 Kč 
na sanaci svahu p. č. 380/26 v uli-
ci Bezručova. 

Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a  SK ZvŠI a SPC Bílina ve výši 
10.000 Kč na Mezinárodní pře-
chod Krkonoš pro mentálně po-
stižené sportovce. Akce se koná 
ve dnech 22. – 24. 9. 2010. 

Pronájem jedné třetiny nebyto-
vých prostor dámského kadeř-
nictví Mírové nám. 46 třetí osobě 
– podnájemkyni Blance Wichtové 
pro účely dámského kadeřnictví. 

Pronájem nebytového prostoru 
učeben a chodby o rozměrech 
374,45 m2 v I. NP pavilonu 1 bý-
valé ZŠ Teplické Předměstí Ivetě 
Podolákové pro účely bazaru ná-
bytku. 

Zápis z bytové komise ze dne 
13.9. 2010, dle předloženého ná-
vrhu. 

Souhlasila:
S udělením výjimky z nejvyššího 
počtu žáků v 6. třídách ZŠ Alés-
ká nad počet dětí, pro školní rok 
2010/2011, v souladu s § 23 odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb., dle žá-
dosti ředitelky školy.

S výstavbou a vstupem na poze-
mek p. č. 2273 v k. ú. Bílina, Jaro-
slavu a Lence Třešňákovým, Tře-
bízského 3020, Teplice, za účelem 
provedení stavby „Vybudování 
parkovacích stání potřebných pro 
fungování obchodní galerie“. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – na akci 
„Ostraha areálu Lázně Kyselka“. 

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007, 
a to jako specializovanou zakáz-
ku, na akci:
„Dodávka a montáž technologic-
kého zařízení pro kašnu“– fi rmě 
KTS-AME, s. r. o., Hradec Krá-
lové

„Oprava havarijního stavu střechy 
Hotelu U Lva“ , fi rmě ARKÝŘ, s. 
r. o., Bílina 

Nejvýhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:
 „Oprava chodníku v ul. Tylova 

– pravá strana, Bílina“ je nabídka 
fi rmy HAKIM, s. r. o., Bílina
„HNsP Bílina – oprava teras 
a vnějšího schodiště u LDN“ je 
nabídka fi rmy PETR ARPÁŠ, s. 
r. o., Bílina

Vzala na vědomí:
Informaci vedoucího stavebního 
úřadu o objektu bývalého hotelu 
Štěpánský dvůr a schvaluje pro-
dloužení termínu plnění usnesení 
č. 72/2009 do 31. prosince 2010. 

Návrh ředitele Městské policie 
Bílina na vytvoření a instalaci 
provozních řádů dětských hřišť 
v majetku města Bíliny a zároveň 
uložila ředitelce MTSBí zajištění 
těchto provozních řádů, včetně je-
jich instalace.
  
 Ing. Ladislav Kvěch,

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)

Rada města na své 19. schůzi konané dne 22. 9. 2010 mimo jiné:

Dne 7. 9. 2010 to byl rok, co nás navždy Dne 7. 9. 2010 to byl rok, co nás navždy 
opustila paní opustila paní 

BoženaBožena
VINTEROVÁVINTEROVÁ
Kdo jste ji znali,Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.vzpomeňte s námi.
Dcera Jana s rodinouDcera Jana s rodinou

Vzpomínka

boje s cvičným mečem
zaměřené na rozvoj
fyzické kondice,
schopnosti koncentrace,
odvahy a strategie

Určeno pro děti od 5 do 12 let

středa: 17:00 – 18:30 hodin

trenér: Jana Ziegelheimová
 Vít Máliš

cena: 1300,- Kč

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 418 01 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111
www.ddmbilina.cz

JAPONSKÉ 
BOJOVÉ 
UMĚNÍ

boje
zam
fyzi
sch
odv

Urče

střed

trené
 

JA
BO
UM

Dne 14. září 2010 by bylo naší Dne 14. září 2010 by bylo naší 
jediné dceři a vnučcejediné dceři a vnučce

Kamilce ČentákovéKamilce Čentákové
23 let.23 let.

Vinou tří bílinských vrahůVinou tří bílinských vrahů
odešla na dlouhou cestu,odešla na dlouhou cestu,

která nevede zpět…která nevede zpět…

Stále vzpomínajíStále vzpomínají
zarmoucení rodiče,zarmoucení rodiče,

babička a ostatní příbuzní.babička a ostatní příbuzní.

Dne 30. září tomu bude pět let Dne 30. září tomu bude pět let 
plných bolesti, co nás opustil panplných bolesti, co nás opustil pan

Lubomír Čenták,Lubomír Čenták,
který skonal žalem nad ztrátoukterý skonal žalem nad ztrátou
své milované vnučky Kamilky.své milované vnučky Kamilky.

S láskou vzpomínajíS láskou vzpomínají
manželka, syn Petr s manželkoumanželka, syn Petr s manželkou

a ostatní příbuzní.a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem,Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
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Poslední srpnovou sobotu uspořádali bílinští motokrosaři sdru-
žení v Asociaci technických sportů tradiční závod Hobby cross 
na své trati ve Světci.

MOTOKROS VE SVĚTCI

I když počasí vůbec závodníkům 
nepřálo, závod se vcelku vydařil, 
jelikož se jedná o tvrdé chlapy. 
Soutěže se zúčastnilo na devade-
sát jezdců všech kategorií a ku-
batur. Vše za přispění sponzorů: 
Severočeské doly Chomutov a.s., 
Suroviny Ivo Koželuh, Severo-
české doly – rekultivace Bílina, 
Fa NEXTA.
Blátivá trať prověřila nejen jezd-
ce, ale i jejich stroje, které po prv-

ním kole nebylo možné vůbec 
identifi kovat. 
Vítězové jednotlivých kategorií: 
do 60 ccm Řezníček Ladislav, 
do 80 ccm Srbek Tomáš, do 125 
ccm Chromý Jaroslav, kategorie 
ČZ – domácí Petr Bártl, kategorie 
veteráni Coufal Aleš, 500 ccm – 
Svárovský Jan.

Zdeněk Chalupný st.,
předseda AVZO

Tak to taky minimálně do příštího 
kola setrvá. Zvítězili jsme 3:1, což 
naznačuje, že pozice obou soků 
zůstanou pravděpodobně zacho-
vány. My jsme určitě spokojeni, 
horší to bude s naším regionálním 
sousedem!
Při pohledu na základní sestavu 
našich vidíme, že obrana včetně 
brankáře už má stabilní podobu 
a její změny by vyvolalo pouze 
zranění nebo ztráta formy jed-
notlivce. Inkasování gólu už delší 
dobu čelí – Pohl, Mergl – Hasal, 
Karel a Žemba. Dodejme, že ve-
lice úspěšně, neboť první branku 
v soutěži jsme obdrželi až právě 
v derby, tedy ve čtvrtém kole, 
ve druhém poločasu.
Záložní řada dnes čítala Levého – 

Pavlíčka – Augustu a Fila. Augus-
ta se vrací do sestavy (nahrazuje 
Moravce) a je tam cítit. Na jeho 
výkonech pozorujeme stálé zlep-
šení, čehož dokladem je jeho hra 
hlavou. V loňském roce měl pro 
hlavičkové souboje výborný vý-
běr místa, ale schovával hlavu 
mezi ramena, takže míč zřídka-
kdy zasáhl. Letos k tomu dodal 
trefení balonu. Až přidá na výšce 
výskoku, síle a zpevnění šíje do-
provázené dynamickým „trknu-
tím“, začnou padat góly. Hlavič-
kování v obranné fázi už je téměř 
bezchybné. Ještě párkrát obejít 
protihráče v situaci jeden na jed-
noho a bude trenér jistě spokojen. 
Z halvů jsou pro mne nadále nej-
lepší Levý s Pavlíčkem, Filo se 

hlavně v směrem dopředu hledá.
V útočné dvojici má zřejmě jis-
tou pozici Gutsch, vedle něj za-
čal Bari, do druhého poločasu ho 
střídal Milo. Do hry ještě zasáhli 
Hronek a Brejcha.
Jak už jsem zmínil, Duchcov je 
poslední a dodávám, na jeho pro-
jevu je to znát. V průběhu jsem 
nikdy nezapochyboval, kdo vze-
jde z duelu jako vítěz. I když se 
protihráči snaží ve středu pole 
našim vyrovnat, jejich úsilí kon-
čí před velkým vápnem. Bran-
ku domácích ohrozí prakticky 
jen třikrát. Prvně je to při střele 
Vosátky ze střední vzdálenosti, 
po které zazvonila tyč. Bohužel 
pro soupeře okamžitě po odrazu 
míče se dostává do brejku Gutsch 

a mazácky posílá míč podél vy-
běhnuvšího gólmana do sítě k tyči 
– 3:0. Po druhé trestuhodně lehce 
prochází naší obranou Vrkoslav 
a snižuje na 3:1. (Pokud bychom 
takhle kapitulovali vždy jednou 
za čtyři zápasy, tak to obraně rádi 
promineme.) Naši zbytečně po ob-
držené brance znervózní a sami si 
komplikují život. Z toho rezultuje 
třetí nebezpečná situace – domácí 
si nepohlídají na krátko rozehra-
ný rohový kop, následuje centr 
do pokutového území a závar před 
svatyní. Naštěstí se ozývá píšťal-
ka – ofsajd!
Naše úspěchy ještě zaznamena-
li Mergl a Hasal. Nebezpečného 
soupeře máme úspěšně za sebou 
(Teplice o víkendu také narazily 
na poslední Brno a všichni víme, 
jak to dopadlo) a spanilá jízda 
A-třídou zatím pokračuje. Bude 
tomu tak i příští týden na půdě 
Domoušic, druhého týmu soutě-
že? Jan Davignon

V sobotu 11. září sehrálo naše A-mužstvo okresní derby s Duchcovem. Jedná se o od-
věkého rivala, kdy duely s ním měly vždy zvláštní atmosféru a příchuť. Ten letošní byl 
determinován dvěma fakty: 1. Příznivci obou táborů by si jistě přáli vzájemnou kon-
frontaci minimálně o patro výš, tedy v krajském přeboru, 2. Bílina zaujímá roli lídra 

soutěže, zatímco Duchcov je přesně na opačném pólu tabulky.

DERBY S DUCHCOVEM ZVLÁDNUTO
V
v
d
f

sou

 KOPaNÁ - Komentáře, postřehy a názory

Turnaj smíšených dvojic – mixdebly – se 
uskutečnil za nádherného, téměř letního 
počasí v sobotu 11. září. Volejbalové debly 
jsou v mnohých oddílech oblíbenější než 
klasický šestkový volejbal a hrají je přede-
vším hráči a hráčky, kteří ukončili závodní 
pěstování volejbalu v dlouhodobých soutě-
žích. Přesto byli pořadatelé turnaje vedeni 
snahou přivést k deblům co nejširší skupinu 
z hráčů Bílinské volejbalové ligy, aby po-
znali, jak náročné a zajímavé je hrát volejbal 
jen ve dvojicích, kdy každý účastník je ma-
ximálně vytížen a nemůže spoléhat na to, že 
za něho mnoho míčů odehraje většinou lídr 
družstva.
V celodenním maratónu bylo sehráno 21 
velmi vyrovnaných zápasů. Všechny měly 
velmi dobrou úroveň a proběhly v přátel-

ském sportovním duchu. Vítězem se stala 
zaslouženě dvojice Gábina Brůhová a Slá-
vek Vachoušek jr. O jediný bod zpět skončila 
na druhém místě manželská dvojice Eva Va-
choušková a Honza Vachoušek. Třetí místo 
obsadil po velmi vyrovnaných bojích Ondra 
Loužil se svou partnerkou Ninou Maršálko-
vou. Čtvrtí byli Michal Jambor s Marcelou 
Provazníkovou. Na pátém místě skončila 
dvojice hráčů BVL Marišlerová a Viktora, 
šestí byli sourozenci Monika Haasová a Ma-
rek Haas, debl Ládi Říhy soutěž nedokočil 
pro zranění.
Po celou dobu turnaje byly pečlivě sledová-
ny výkony jednotlivců kvůli soutěži o nej-
všestrannějšího hráče a hráčku. Nejvyššího 
ocenění v kategorii mužů se dostalo Honzo-
vi Vachouškovi, v kategorii žen pak Haně 

Marišlerové za mimořádné sportovní nasa-
zení a bojovnost.
Honza Vachoušek se po turnaji svěřil, že jeho 
volejbalovou všestrannost už na základní 
škole začal budovat tělocvikář František Ši-
mon, v dorostenecké kategorii pak výborný 
trenér Jirka Patera.
Po šesti hodinách bylo sehráno poslední, 
jedenadvacáté utkání, vyhlášeny výsledky 
a předány hodnotné věcné ceny. Za zúčast-
něná družstva poděkovala pořadatelům Eva 
Vachoušková.

Pořadatelé budou muset pečlivě zvážit, zda 
a pro jaké kategorie podobný turnaj pořádat, 
protože pro ně stále zůstávají prioritou druž-
stva BVL.

Jaromír Jirásek, vedoucí soutěže

Ve volejbalových mixdeblech první Brůhová s Vachouškem
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Docílili jsme toho zvýšením ná-
vštěvnosti a efektivnějším ekono-
mičtějším provozem (za to patří 
dík všem zaměstnancům). Mys-
líme si, že je správné, aby tak-
to získané prostředky byly opět 
do zařízení, ze kterých vzešly, re-
investovány. Jdeme cestou mini-
málního zatěžování města našimi 
požadavky a snažíme se vlastní 
plány také vlastními silami napl-
ňovat. Naštěstí se tato strategie se-
tkává s pochopením u členů valné 
hromady (= rada města) i u dozor-
čí rady (= 3 zastupitelé).
U bazénu zpozoruje návštěvník jen 
nové reklamy, malování a drobné 
opravy. Nově bychom měli místo 
poruchového aquarolleru nabízet 
aquazorbing. Hlavní rozdíly na-
jdeme v sauně, restauraci a přileh-
lých místnostech. Zde se snažíme 
po vzoru velkých zábavních a re-
laxačních center vybudovat poly-
funkční zónu. Ta bude zahrnovat 
občerstvení, saunu, fi tness koutek, 
vnitřní i venkovní prostor pro děti. 
K tomu samozřejmě bazén, masá-
že a kosmetiku. Trend v zábavním, 
sportovním a wellnes průmyslu se 
ubírá tímto směrem a my v Bílině 
nechceme zůstat pozadu.
Co se zatím podařilo? Převzali jsme 
po nájemci občerstvení a budeme 
ho provozovat sami. To umožňu-
je nové zaměření na zákazníka, 

kdy se chceme kromě návštěvní-
ků bazénu, sauny a fi tness koutku 
orientovat na maminky s dětmi. 
Podle toho už jsme začali restau-
raci měnit: zakázali jsme kouře-
ní, odbourali výčep, přizpůsobili 
malbu, nakoupili dětské sedačky, 
přebalovací pult, nádobí pro děti 
a uvnitř i tabuli s křídami a malý 
stolek s židličkami. Vestibul před 
vchodem chceme úplně přetvořit 
na dětský koutek. V současné době 
své návrhy na uspořádání vnitřního 
koutku tvoří renomované fi rmy. Až 
jejich řešení a fi nanční náročnost 
určí, zda využijeme jejich služeb, 
či zda se do nákupu a realizace pus-
tíme sami.
Snem naším a jistě i maminek 
s dětmi (možná i seniorů) je vy-
budovat velký zábavní areál pro 
všechny generace. Už když jsme 
uzavřeli nerentabilní venkovní 
bazény, bylo nám jasné, že chce-
me uvolněný prostor využít jinak. 
Přechodnou dobu jsme využili 
k návštěvě podobných center v re-
publice, kde jsme čerpali inspira-
ci. Právě nyní několik odborníků 
zpracovává své návrhy, které se, 
jak doufáme, protnou s našimi 
představami. Pak už bude jen 
na zastupitelích, jestli poskytnou 
na realizaci prostředky.
Velkými přesuny si prošla i sauna. 
Šatny, odpočívárna i „občerstvov-

Nástřelem 197 kruhů zvítězil do-
mácí Vlastimil Koula ml. před 
mosteckým Josefem Kašparem 
se stejným nástřelem. V tako-
vém případě rozhoduje nejmenší 
vzdálenost zásahů od středu. 

Třetí místo vystřílel loňský ví-
těz, domácí Pavel Hubáček ná-
střelem 194 kruhů.Nejlepším 
střelcem-zaměstnancem SD a.s. 
byl vyhlášen Jiří Filipovský 
ml. s nástřelem 193 kruhů, nej-

mladším závodníkem byl Pavel 
Šimek, nejstarším MUDr. Šra-
mhauser (179 kruhů), nejúspěš-
nější ženou byla Kateřina Krof-
tová.

Patron soutěže Severočeské doly 
Chomutov věnoval oceněným 
hodnotné ceny a rovněž poskytl 
sponzorský dar na chod klubu.

Text: Milan Zábranský
Foto: archiv klubu

na“ získaly jiné místo. Nově vzni-
kl fi tness koutek s profi  běžeckým 
pásem a cross trenažérem. Jsme 
si vědomi, že hlavně umístě-
ní odpočívárny není ideální, ale 
její původní stanoviště je jediné 
větratelné a zde musí být fi tne-
ss stroje. Zatím jsou jen dva, ale 
počítáme s rozšířením. Inovacím 
odpovídá zavedení hodinového 
vstupu, který je možné využít buď 
jen k aerobnímu sportování, nebo 
saunování, či kombinaci obojího. 
Ve všech místnostech je vyma-
lováno, nový nábytek a lehátka. 
Není vyloučeno, že se ještě něco 
změní tak, abychom našli průse-
čík mezi požadavky zákazníků 
a vyhovění platným předpisům.
Abychom nemuseli přijímat nové 
zaměstnance, zřídili jsme vstup 
do sauny přes občerstvení a jeho 

provozem pověřili saunařky. Ty 
nyní zodpovídají za saunu i re-
stauraci. Pokud by z důvodu ros-
toucího zájmu nestíhali, museli 
bychom to řešit. Na novou sílu si 
chceme ale vydělat! I sortiment 
přizpůsobíme zákazníkům! Něco 
jsme nakoupili podle vlastního 
uvážení, ale návrhům se nebrání-
me, musí to však odpovídat zámě-
ru a určení.
Věříme, že všechna vylepšení ob-
čané Bíliny ocení a že se podaří 
naplnit naše i jejich představy 
o více generačním zábavním areá-
lu. To už však bude na nově zvole-
ném vedení města. My ho k tomu 
budeme vybízet! Více včetně fo-
todokumentace na: www.sportbi-
lina.cz.

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Posledním, 4. dílem – Plavecká hala + Sauna zakončujeme náš 
seriál o změnách na našich střediscích během letní sezóny. Jest-
liže se na ostatních sportovištích fi nančně podílelo i město, zde 
jsme všechna vylepšení zvládli sami ze svého rozpočtu.

U příležitosti Dne horníku, proběhl na bílinské střelnici závod 
O putovní pohár ředitele SD a.s. Chomutov v disciplíně Velko-
rážní pistole a revolver 5+20 ran na terč nekrytě ležící fi gura 
(P135) ve vzdálenosti 25 metrů.

RSZ Bílina s.r.o. – změny v letní sezóně
– Plavecká hala + sauna – 4. díl

O pohár ředitele SD a.s.

Nejlepší žena závodu Kateřina KroftováNejlepší žena závodu Kateřina Kroftová


