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Letos proběhl již šestý ročník 
rockového festivalu Koncert pro 
kamerunské kozy, který se jme-
nuje podle koz sídlících v Letním 
amfi teátru na Kyselce. Rockoví 
fanoušci si v sobotu 24. července 
jako již tradičně vychutnali přísun 
rockové tvorby různých kapel. 
Kyselkou zněl jak tvrdý rock, tak 
jeho mírnější varianty a každý si 
tak mohl najít své.
Letos sice na festival nedorazil 
nikdo notoricky známý po celé 
republice jako například kapela 
Jablkoň nebo Aleš Brichta, kte-
ří své umění ukázali loni, akce 
však byla povedená a probíhala 
v pohodové atmosféře. I počasí 
se vzdor předpovědi umoudřilo 
a festivalu přálo. „To mě na tomto 
ročníku potěšilo. Přestože hlásili 
déšť a lidé věděli, že se počasí ne-

musí vydařit, lístky v předprodeji 
hojně kupovali a přišlo jich hod-
ně,“ uvedl ředitel KC Kaskáda 
Antonín Moravec. Čtyři sta lidí je 
návštěva příjemně vysoká.
Návštěvníkům na dvou scénách 
zahráli a zazpívali Xindl X, Dok-
tor PP, skupina Morčata na útěku, 
Pavoucy, Štíhlá koza nebo Man-
drage. Zazářil také newyorský 
písničkář, původem Mexičan, Ari 
Hest, který patří ke světové špič-
ce a se svým sametovým bary-
tonem dokáže naladit působivou 
a okouzlující atmosféru, jak se mu 
to podařilo i v Bílině.
Oproti prvnímu ročníku se festi-
val posunul dál a má své výhody. 
Jednu z nich rád vidí ředitel Mo-
ravec, který stál u prvního ročníku 
a zrodu celého festivalu: „Určitě 
je to teď lepší v tom, že je to zave-

Jeden z nich se odehrál mezi Chu-
deřicemi a sklárnou, kde se z od-
tokového kanálu převalila voda 
a vytekla na silnici, která tudy 
vede. Ta kvůli tomu musela být 
uzavřena. Jakmile přestalo pršet, 
voda sama odešla a silnice byla 
znovu zprovozněna.
Horší situace nastala v Žižkově 
údolí. Potok Syčivka, jenž teče 
z Radovesické výsypky, zaplavil 
nejdříve lávky, vzápětí se vylil 
z břehů a zatopil místní zahrady. 
Nejvíce to odnesly dva domy, 
kvůli nimž musela být zbourána 
ochranná zídka na mostě, který 
je poblíž. Díky tomu se o ni voda 
přestala zastavovat a stékala dál 
zpět do potoka. Pomocí pytlů 
s pískem se pak zaplavení pozem-
ků zamezilo úplně.
Není tím však vyřešen základní 
problém, jak popisuje starosta 

města Josef Horáček: „Problém 
je, že jsou to opakované přípa-
dy. Proto jsme vyvolali jednání 
s Povodím Ohře a Severočeskými 
doly a hledáme řešení co dělat, 
aby se to neopakovalo. Například 
v Žižkově údolí Syčivka nemá na 
některých místech kamenné kory-
to, voda podemílá břehy a mohlo 
by se jednou stát, že to podemele 
i cesty kolem. Takže je nutné to 
opravdu řešit.“
S řekou Bílinou v sobotu problém 
nebyl. U lávky byl stálý dozor, 
který odstraňoval z konstrukce 
lávky veškeré naplaveniny.
Pokud se městu ve spolupráci 
s Povodím Ohře a Severočeskými 
doly opravdu podaří problém opa-
kování povodní zdárně vyřešit, 
uleví se jistě mnoha lidem, zejmé-
na v okolí potoka.

Jana Karlová

dená akce, lidi s ní počítají a mají 
ji v kalendáři. Na první ročník 
přišly dvě stovky lidí, možná ještě 
méně. Letos jich bylo dvakrát to-
lik i přes zmiňovanou očekávanou 
nepřízeň počasí. A chtěli bychom 
tomuto rockovému svátku zved-
nout kredit ještě víc.“
Letos byla akce úspěšná a jest-

li příští rok bude alespoň stejná, 
není třeba se o kredit obávat.

Jana Karlová

Fotoreportáž z festivalu a rozho-
vor se skupinou Pavoucy čtěte na 
straně 6. Několik zajímavostí o ka-
merunských kozách chovaných na 
Kyselce naleznete na straně 7.

Letos proběhl již šestý ročník rockového festivalu Koncert pro 
kamerunské kozy, který se jmenuje podle koz sídlících v Letním 
amfi teátru na Kyselce.

V sobotu 7. srpna se Bílinou, jakož i celými severními a západními Če-
chami, přehnaly silné deště. Bílinu naštěstí až na pár menších událostí 
výrazněji nepoškodily. Objevily se pouze dva problémy.
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Na rockovém festivalu zahrál i Xindl X Foto: Václav Weber

Zaplavené Žižkovo údolí
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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 fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého 
pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

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

Usur: nejspíše 
kříženec pitbula, 
asi 2 – 2,5 roku 

starý pes, 
v kohoutku 
cca 48 cm, 

dobrý 
zdravotní 

stav.

Ponožka: 
kříženec, asi 

6 let starý pes, 
cca 65 cm 

v kohoutku, 
dobrý 

zdravotní
stav.

Štěkalka-Brona: 
nejspíše 

kříženec NO, 
asi 4 měsíce 

stará fena, 
dobrý zdravotní 

stav, veselá.

Lojza: 
kříženec NO 
a dobrmana, 

7 let starý pes, 
hubenější, 

jinak dobrý 
zdravotní stav.

Z auta odnesl kanystr

Policisté dopadli pachatele, který za-
čátkem dubna letošního roku vykra-
dl osobní vozidlo. V Bílině se lapka 
vloupal do zaparkovaného osobního 
motorového vozidla tovární značky 
Renault, ze kterého následně odcizil 
plastový kanystr v hodnotě pouhých 
50 korun, poškozením vozidla způ-
sobil majiteli auta škodu ve výši 700 
korun. Nyní jej policejní komisař ob-
vinil z přečinu krádeže, za který může 
putovat až na dva roky za mříže.

Zapomnětlivost se nevyplácí
O peněženku s doklady, fi nanční 
hotovostí a platební kartou přišel 
poškozený, který ji zapomněl v bí-
linské večerce. Toho využil neznámý 
pachatel, který si peněženku i s obsa-
hem přivlastnil. Nepoctivému lapko-
vi v případě dopadení hrozí za přečin 
neoprávněné opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku až 
dvouleté vězení.

Přišla o kabelku
Neznámý pachatel využil nepozor-
nosti 25leté návštěvnice Sportbaru 
v Bílině. Ta odešla na toaletu a na 
židli, na které seděla, nechala odlože-

nou kabelku, ve které měla fi nanční 
hotovost ve výši jeden tisíc korun, 
své doklady, platební kartu a mobilní 
telefon. Vše v hodnotě šesti tisíc ko-
run. Poté, co své věci nechala opuště-
né, využil této doby neznámý zloděj 

a věci odcizil. Policisté nabádají, aby 
si lidé své věci pečlivě střežili a nene-
chávali je bez dozoru.

Okradl své rodiče
Okrást své rodiče se neštítil 32letý 
muž z Duchova. Ten přijel navštívit 
své rodiče do Bíliny. V bytě rodičů 
pak využil chvilkové nepozornosti 
a ze stolu v kuchyni odcizil odlože-
ný mobilní telefon v hodnotě 3 ti-
síce korun. V minulosti byl již muž 
za krádeže trestán, proto se nejedná 
o přestupek, ale bylo mu sděleno dal-
ší podezření z krádeže.

Krádež nápojů
Neznámý pachatel se vloupal  dnes 
v noci do chladícího boxu umístě-
ného před benzinovou stanicí v Bíli-
ně. Překonal zámek a plechový kryt 
boxu a odnesl si odsud zatím nezná-
mý počet PET lahví známých značek 
nealko nápojů. Po zloději policisté 
pátrají. 

Napadl ho násadou od krumpáče 
V květnu došlo v Hostomicích k ro-
zepři mezi dvěma muži. Poté jeden 
z mužů vyndal  ze svého zaparko-
vaného vozidla dřevěnou násadu od 
krumpáče a bez dalších slov s ní ude-
řil poškozeného do hlavy, kdy měl 
v úmyslu poškozeného bít dál. Naštěs-
tí pro napadeného se násada při prvním 
úderu o hlavu  zlomila a tak pachatel 
v útoku nepokračoval. Svým jednáním 
způsobil poškozenému ránu  na hlavě, 
která si vyžádala operační chirurgické 
ošetření. 33letému muži z Bíliny bylo 
nyní sděleno obvinění z výtržnictví 
a ublížení na zdraví.

Viděli jste nehodu?
V době od 12. července 2010 19:00 do 
27. července 2010 12:30 došlo v Bílině 
na sídlišti Za Chlumem k poškození 
zaparkovaného vozidla VW Caddy, rz 
3C4 5989. Hmotná škoda na vozidle 
vznikla ve výši 3.000 Kč. Jelikož se 
nepodařilo zjistit viníka, který poško-
zení způsobil, žádají policisté případné 
svědky o spolupráci. Informace můžete 
zavolat na linku 974439260 nebo 158.

Neznámý řidič poškodil vrátnici
Od úterý 3. 8. 2010 17:00 hodin do 
středy 4. 8. 2010 6:00 hodin došlo 
v obci Ledvice u výjezdu z nakládky 
uhlí k dopravní nehodě. Nezjištěný 
řidič nákladního motorového vozi-
dla poškodil budovu vrátnice (dosud 
není v provozu) a z místa ujel, aniž by 
věc oznámil policii. Na budově došlo 
k poškození části střechy a okapového 
žlabu. Případné svědky události žádá-
me, aby zavolali na linku 974439260 
nebo 158.

Kontrola vozidla napomohla 
k odhalení krádeže
Včera před půlnocí kontrolovala hlíd-
ka bílinských policistů na výjezdu 
z Ledvic na Chotějovice osobní auto 
VW Golf. Ve vozidle seděli dva muži 
ve věku 21 a 32 let. Uvnitř vozu si po-
licisté všimli 3 kusů železných pražců 
o rozměrech 250 x 26 x 8 cm . Na do-
taz, kde k pražcům muži přišli, vypo-
věděli shodně, že je odcizili z hromady 
pražců, která se nachází na pozemku 
úpravny uhlí v Ledvicích. Následnou 
prověrkou na místě bylo zjištěno, že 
k odcizení pražců zde opravdu došlo. 
Oběma mužům, kteří již byli v minu-
losti za krádeže trestáni, bylo sděleno 
podezření z další krádeže.

Z deníku Policie ČR

Termín Cíl zájezdu 
21.08. Karlštejn
11.09 Jičín – město pohádek
Září – říjen Kralovice – houby 

(dle zájmu) 
18.09. Litoměřice – Zahrada Čech
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – Dejvice

ZÁJEZDY 2010
MĚSTO BÍLINA

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

Uplynulý víkend na pozem-
ku patřícím SD a.s. proběhla 
soukromá akce, která byla 
doprovázena reprodukovanou 
hudbou. Pořadatel této akce  
(soukromá fyzická osoba) vůči 
městu splnil ohlašovací povin-
nost, když na odbor školství  
a kultury nahlásil tuto akci ve 
smyslu OZV č.1/2005. Mělo 
se jednat o oslavu narozenin. 
Vzhledem k tomu, že se jed-
nalo o soukromou akci po-
řádanou na soukromém po-
zemku, nebyly dány důvody 
k přijetí nějakým opatřením ze 
strany zaměstnanců městského 
úřadu.
Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ 

VYJÁDŘENÍ
KE STÍŽNOSTEM 

na „technopárty“ 
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Řidiči, kteří projíždějí po silnici 1/13, si jistě nemohli nevšimnout 
většího množství lehkých žen postávajících u silnice. Není to jen 
jejich subjektivní dojem, prostitutek v Bílině za poslední dobu 
opravdu přibylo.

Nedávno oslovil město investor s tím, že se pustí do obnovy slávy 
bílinského pivovaru a rekonstrukce kasáren.

CO S PROSTITUTKAMI, KTERÝCH PŘIBÝVÁ

„Je pravdou, že jsme nárůst pro-
stitutek zaznamenali a budeme 
dělat maximum proto, abychom 
je odtud zase dostali a hlavně 
zamezili dalšímu nárůstu,“ uvedl 
starosta Josef Horáček.

Jaké jsou zbraně

Městská policie ve spolupráci 
s Policií ČR se na prostitutky již 
více zaměřila. Nemá však moc 
možností, jak je dostat z měs-
ta. „Kontrolujeme jim doklady 
a snažíme se je vykázat, ale ony se 
snadno vymluví, že prostituci ne-
dělají, že na chodníku jenom tak 
postávají. Můžeme je vykázat jen 
například za veřejné pohoršení, 
což jsme nedávno udělali, ale to 
není nijak trvale účinné řešení,“ 
řekl ředitel Městské policie Bíli-
na Pavel Ryjáček. Policie má tak 
v úmyslu je především neustále 
kontrolovat a znepříjemňovat jim 
tím život. Když se však podaří 
prostitutku vyhnat z místa, kde 
stojí, odejde pouze za ceduli ozna-
čující počátek města. Za městem 
už policie nemůže dělat nic.
Různá města se s tímto problé-
mem vyrovnávají různě. Všechna 
však praktikují politiku zaměřují-
cí se na klienty se snahou odradit 

je od vyhledávání těchto služeb, 
například natáčením konkrétních 
automobilů na kameru a násled-
ným zveřejňováním na internetu 
nebo celodenní přítomností po-
licie na určitém místě. Pro tohle 
však v Bílině není kapacita: „Ne-
máme tolik strážníků, abychom je 
mohli nechat stát 24 hodin denně 
pouze na třináctce. Jsou tu jiná 
problematická místa, je potřeba 
být v celém městě, ne pouze hlí-
dat jednu silnici,“ doplnil Pavel 
Ryjáček.
Městská policie by se však ráda 
zčásti inspirovala Chomutovem, 
který jako součást potírání pro-
stituce po městě vystavil plaká-
ty s obrázkem slečny a nápisem 
„Nabízím syfi lis, kapavku, HIV“ 
v češtině a němčině. Podobný pla-
kát by se mohl objevit i v Bílině, 
peníze na to však budou nejspíše 
až příští rok. Takže nyní budou 
hlavní zbraní policie časté kontro-
ly dívek u silnice a jejich neustálé 
„otravování“.

Vyhláška nepomohla

Po nějaký čas fungovala v Bíli-
ně vyhláška, která umožňovala 
udělovat prostitutkám pokuty. 
Ty časem dosáhly závratných 

Pro město není lepší zprávy, 
protože i když tyto zchátralé 
majetky investorovi odprodá za 
symbolický peníz, dostane nová 
pracovní místa, zvýšený turis-
tický ruch a samozřejmě i no-
vou tvář těchto míst. Vzhledem 
k tomu, že za investorem stojí 
již zrealizovaný pivovar v Cho-
těboři ze strukturálních fondů 
EU, je naděje opravdu veliká. 

Celkem se v Bílině o přízeň vo-
ličů ve dnech 15. a 16. října utká 
11 politických stran a hnutí. Ko-
nečný seznam těchto stran a hnu-

tí bude znám 28. srpna. Do této 
doby mají strany a hnutí možnost 
je ještě měnit.
V posledních komunálních vol-

bách, které se konaly 20. 10.-21. 
10. 2006, se do zastupitelstva 
města dostali členové ČSSD, 
LiRA/Liberálové ČR, ODS, Hnutí 

za harmonický rozvoj obcí a měst, 
SNK ED a KSČM.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

Velkou roli pro možný úspěch 
této akce je také fakt, že se „ne-
povedla rekonstrukce střechy 
pivovaru z dotačních titulů za 
cca 10-12 mil. Kč z minulého 
roku “, kterou se snažila část za-
stupitelů prosadit, neboť tento 
návrh konzervace by nerespek-
toval plánované využití půdních 
prostor s novými vikýři. Tento 
nový investor by potom musel 

polovinu střechy znovu přesta-
vět a hlavně by byl nucen městu 
výše uvedené miliony uhradit, 
protože by je po odprodeji ne-
movitosti muselo město vrátit 
zpět patřičnému fondu. To by 
ovšem tohoto nového investora 
zcela jasně odradilo, neboť by 
tato platba ohrozila jeho cash-
flow a střechu by si určitě po-
řídil mnohem levněji, než-li to 
dokáže město!!!

Ing. František Poživil, 
člen zastupitelstva města

výšin, jejich vymahatelnost však 
byla nulová, protože prostitutky 
je neplatily ani nepobíraly žádné 
sociální dávky, které by se mohly 
krátit. Nakonec vyhlášku zrušil 
nadřízený orgán, protože neměla 
oporu v zákoně. Některá města to 
s nimi však zkouší: „Jsou města, 
která to také řeší tak, že vydají 
vyhlášku, ač vědí, že jim ji nadří-
zený orgán, potažmo soud zruší. 
Ale vyhláška vstoupí v platnost 
okamžitě a město na jejím zákla-
dě pak proti prostituci postupuje. 
A řídí se podle ní třeba půl roku, 
než dojde ke zrušení,“ popsal je-
den z přístupů preventista městské 
policie František Krejčí s tím, že 
to však také není zrovna efektivní 
metoda, zejména vzhledem k ča-
sové náročnosti schvalovacích 
procesů následných vyhlášek. 

Vrší se pak vyhláška na vyhlášku 
a výsledný efekt je mizivý. „Tento 
problém by měl řešit zákonodár-
ce jasně formulovanou zákonnou 
normou,“ dodal Krejčí.
„Je těžké něco dělat, protože vy-
mycování prostituce nemá příliš 
oporu v zákoně, který se musí 
změnit na parlamentní úrovni. 
A dokud to se nestane, těžko s tím 
něco udělají radnice jednotlivých 
měst, protože i jejich vyhlášky 
jsou rušeny. Nicméně nevzdáváme 
se a budeme se snažit počet pro-
stitutek snížit,“ slíbil starosta.

Jak se to bude městu dařit, se po-
zná až časem, nicméně je dobře, 
že se město na lehké ženy záhy 
po zvýšení jejich počtu výrazně 
zaměřilo.

Jana Karlová

Chátrající pivovar by se mohl Chátrající pivovar by se mohl 
dočkat obnovy dočkat obnovy 

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Na silnici 1/13 přibylo prostitutek; Foto: Václav Weber

OBNOVA PIVOVARU

Komunální volby se blíží
V úterý 10. srpna 2010 odpoledne byl poslední den, kdy se musely strany zaregistrovat na MěÚ v Bílině.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ4

Neoprávněné podnikání prostřednictvím subdodávek

Bílina má bezbariérový sen

ZBYTEČNĚ VYTÁPĚNÁ KASÁRNA?

19. srpna 2010

Městský úřad Bílina, obecní živnostenský úřad upozorňuje pod-
nikatele na neoprávněné podnikání prostřednictvím subdodávek, 
kterého se podnikatelé dopouštějí převážně nevědomě.

Tělesně postižení by zcela jistě ocenili bezbariérové přístupy do 
různých městských institucí, do obchodů, do městské hromadné 
dopravy atd. Dnes je pro ně velmi obtížné dostat se například na 
městský úřad, kde na ně čekají hned několikery schody, které 
vozíčkáři mohou jen těžko zdolat.

Vzhledem ke skutečnosti, že zákaz-
ník si většinou přeje zhotovit celé 
dílo „na klíč“, je v dnešní konku-
renční době snahou podnikatelů 
svým zákazníkům co nejlépe vyho-
vět. Většina podnikatelů si je vědo-
ma, že pro výkon své živnosti jsou 
povinni vlastnit patřičné živnosten-
ské oprávnění. Když si např. zákaz-
ník sjedná s podnikatelem „Smlou-
vu o dílo na koupelnu“ a podnikatel 
má pouze živnost s předmětem pod-
nikání „Zednictví“, nesmí již zá-
kazníkovi napojit odpady, připojit 
elektrické kabely k zásuvkám apod. 
Tuto situaci zhotovitel řeší tím, že 
uzavře smluvní vztah s jiným pod-
nikatelským subjektem na rozvody 
elektrických kabelů, který vlastní 
potřebné živnostenské oprávnění 
a s dalším podnikatelem na napo-
jení odpadů, v nejlepším případě 
též s patřičným oprávněním k vý-
konu živnosti. Poté předá zákazní-
kovi zhotovené dílo včetně faktury 

na jméno zhotovitele. Vzhledem 
k tomu, že zhotovitel neměl patřič-
né živnostenské oprávnění, a proto 
si najal jiné subdodavatele, může se 
jeho činnost jevit jako oprávněná 
a správná. Bohužel již v tomto pří-
padě se dle stanoviska Ministerstva 
průmyslu a obchodu, potvrzené 
rozsudkem Okresního soudu v Pro-
stějově a Krajským soudem v Brně, 
podnikatel dopouští neoprávněného 
podnikání, jelikož dle ustanovení 
§ 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání „Živností 
je soustavná činnost provozovaná 
samostatně, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, za účelem 
dosažení zisku a za podmínek sta-
novených tímto zákonem“. Vlastní 
dílo lze realizovat prostřednictvím 
subdodávek v případě, když podni-
katel vlastní patřičná živnostenská 
oprávnění, v ukázkovém případě 
na živnosti s předmětem podniká-
ní „Vodoinstalatérství, topenářství“ 

V horizontu několika let by se však 
Bílina mohla měnit v bezbariérové 
město. Není to jen vzdálená a ne-
jasná chiméra, o které by radnice 
jen mluvila, byly již podniknuty 
první konkrétní kroky. „V rámci 
komunitního plánování byl vy-
pracován plán a nyní se pracuje 
na projektové dokumentaci, která 
bude zahrnovat hlavní i vedlejší 
trasy. Až bude hotová, můžeme žá-
dat o dotaci, například z programu 

Mobilita pro všechny,“ vysvětluje 
Jan Boháč z odboru regionálního 
rozvoje.
Nepůjde jen o vytvoření chodníku 
se šikmými obrubníky nebo vytvo-
ření vodicích pásů na chodnících. 
Plán je komplexní a jsou do něj 
zahrnuty například i bezbariérové 
autobusy MHD. „Dotační tituly na 
takové akce začínají na sedmdesá-
ti milionech. Je do toho zahrnuto 
opravdu všechno potřebné. Jedi-
ný problém byla 30% spoluúčast 
města, na to bychom neměli. Ale 
na to neměla spousta měst, proto 
lze v současné době na některých 
dotacích získat až 95 % celkové 
částky. Příspěvek poskytuje i kraj,“ 

řekl starosta města Josef Horáček 
a zdůrazňuje, že je důležité hlavně 
vypracovat projekt.
Proto ani nelze přesně říct, za jak 
dlouho by se v praxi udělaly první 
kroky. „Bílina by mohla být jednou 
bezbariérová a ani to nemusí být 
v horizontu let. S trochou štěstí to 
klidně může být třeba za rok. Zá-
leží, kdy bude po vypracování pro-
jektu vypsán dotační titul, abychom 
se mohli přihlásit,“ uvedl starosta.
Snad se tento velký krok opravdu 
povede v blízké době. Bezbariéro-
vými přístupy by Bílina opravdu 
vynikla a vysloužila by si tím klad-
ný ohlas nejen všech handicapova-
ných. Jana Karlová

a „Výroba, instalace, opravy elek-
trických strojů a přístrojů, elek-
trických a telekomunikačních za-
řízení“ a smluvní vztah s ostatními 
dodavateli uzavře v případě, pokud 
zhotovitel není schopen dodržet 
stanovený termín apod. Zhotovitel, 
který nevlastní příslušná živnosten-
ská oprávnění má možnost uzavřít 
smluvní vztah s jednotlivými pod-

nikatelskými subjekty, ale sám zho-
tovitel musí vlastnit živnostenské 
oprávnění na volnou živnost s před-
mětem podnikání „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona“, obor 
činnosti „Zprostředkování obchodu 
a služeb“. V tomto případě by měl 
zhotovitel postupovat tak, že zá-
kazníkovi vyúčtuje práce, které on 
sám provedl a ostatní podnikatel-
ské subjekty nasmlouvány zhoto-
vitelem vyúčtují své práce nikoliv 
zhotoviteli, u kterého se podíleli 
na zakázce, ale přímo zákazníkovi. 
Zhotovitel má možnost fakturovat 
nasmlouvaným podnikatelským 
subjektům pouze za zprostředko-
vání práce. Neoprávněné podnikání 
je považováno za správní delikt, za 
který je živnostenský úřad povinen 
uložit sankci – pokutu dle dru-
hu prováděné živnosti až do výše 
1 000 000 Kč. 
Případné rozhořčení podnikatelů 
chápeme, ale bohužel zákony ani 
výklady k zákonům nevytváříme.

Bc. Hana Záborcová, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Městský úřad Bílina, ilustrační 
foto  Foto: Václav Weber

Ilustrační foto

Na červnovém zasedání zastupitelstva města se mimo jiné dostalo 
na přetřes vytápění kasáren, která jsou deset let opuštěna. Vytápí 
se podle kdysi uzavřené smlouvy, v níž stojí, že odběr tepla probí-
hat má a nelze jej přerušit.

„V současnosti prověřují městští 
právníci uzavřené smlouvy, v nichž 
je s teplárnou dojednáno, že se ka-
sárna mají vytápět. Vyvolali jsme už 
s teplárnou jednání a ta je ochotná 
od stávající smlouvy odstoupit a uza-
vřít jinou. V současnosti probíhá zá-
ležitost na právní úrovni a řeší se, 
jakou formou budeme postupovat,“ 
vysvětlil starosta Josef Horáček.

Zároveň však zdůrazňuje, že 
v prázdných místnostech, přes 
které teplo vede, nejsou žádné 
radiátory, jen centrální trubky, 
skrz které je teplo vedeno do 
části kasáren, která se využívá. 
„Kdyby se teplo přestalo vést 
přes prázdný prostor kasáren, 
muselo by se do fungujících pro-
stor dostat jinak a mohlo by to 

také stát více, než to stojí teď za-
vedené touto formou,“ vyjádřil 
se starosta.
Na zářijovém zasedání zastupi-

telstva se nejspíše projednají dal-
ší kroky v této záležitosti a snad 
se najde řešení, jak s teplem lépe 
naložit. Jana Karlová

Opuštěná kasárna Foto: Václav WeberOpuštěná kasárna Foto: Václav Weber
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Na grafu je zřejmý rozdíl ve vlivu hospodářské krize na okres Teplice 
a na celou ČR. V ČR rostla nezaměstnanost způsobená krizí mnohem 
rychleji a výrazněji než v okrese Teplice a nyní zase rychleji klesá. Za-
tímco v ČR byl na přelomu let 2009 a 2010 překročen dosud historicky 
nejvyšší počet nezaměstnaných ze začátku roku 2004, v okrese Teplice 
jsme se k maximálnímu počtu uchazečů z ledna 2004 ani nepřiblížili.

Za první pololetí letošního roku nezaměstnanost v okrese Teplice i přímo v Bílině projevila příznivý 
trend a kromě února každý měsíc o něco poklesla.

MOST, CHOMUTOV, TEPLICE, LOUNY  Zájemci o dotace na zateplení fasády, výměnu oken, výstavbu pasivního domu a výměnu 
neekologického kotle mohou do poloviny příštího roku využít bezplatné odborné poradenství Ekologického centra Most. 

LETOS NEZAMĚSTNANOST VĚTŠINOU KLESALA

PORADENSTVÍ K PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V PLNÉM PROUDU

Zatímco rok začínal lednovou ne-
zaměstnaností v okrese na 14,21 % 
a v Bílině na 14,91 % a v únoru 
se Bílina dokonce přehoupla přes 
15 %, v červnu se jak okres, tak 
Bílina dostaly pod 13% hranici. 
V Bílině byla nezaměstnanost 
13,93 %, v okrese 13,29 %.
Počet nezaměstnaných v okre-
se přesáhl v lednu hranici 9000, 
v únoru vystoupal až nad 9200 lidí, 
ale v červnu již byl na čísle 8600 
zájemcích o práci. Podobný trend 
byl i v Bílině, v lednu zde bylo 
1626 uchazečů o práci, v únoru 
jejich počet mírně stoupl, aby se 
v červnu dostal na 1522 lidí.
Co se týče počtu volných míst, 
projevoval se jako na houpačce 
v okrese i v Bílině. Za první polo-
letí se v okrese nabízelo mezi 122 
a 137 volnými místy, přičemž nej-
více jich bylo k dispozici v červnu, 
nejméně v březnu. V Bílině od po-
čátku roku nabídka volných míst 
klesala. Stoupat začala počínaje 
květnem, kdy se Bílině nabízelo 
nejvíce volných pracovních míst, 
a to 19. Naopak nejslabší měsíc byl 
duben s 12 volnými místy.
Tradičně je nejvíce nezaměstna-

ných mezi lidmí se základním 
vzděláním, kterých teplický úřad 
práce po celé první pololetí evido-
val kolem čtyř tisíc. Následovali 
vyučení uchazeči, kterých bylo 
stabilně o tisíc méně než lidí se zá-
kladním vzděláním, dalšími v po-
řadí byli lidé se středním a vyšším 
odborným vzděláním, jichž bylo 
mezi 1300 a 1500 a nejméně hle-
dali práci vysokoškoláci, jejichž 
počet za celý půlrok nedosáhl ani 
na 200.
Nezaměstnanost zaznamenala za 
letošní první pololetí tedy přizni-
vý trend a o jedno procento klesla 
v okrese i Bílině. Úřad práce vidí 
dva důvody tohoto vývoje: „Proje-
vil se každoroční sezónní nárůst za-
městnanosti. Ve stavebnictví a u re-
kultivací jsou nástupy už od března, 
v dalších měsících se otvírají se-
zónní místa např. v odvětví pohos-
tinství a cestovního ruchu. Druhým 
důvodem je, že hospodářská recese 
pomalu ustupuje a některé fi rmy 
začínají pozvolna zvyšovat stavy 
zaměstnanců,“ vysvětluje tiskový 
mluvčí Úřadu práce v Teplicích 
Tomáš Raichl a doplňuje důležitý 
fakt, „ještě důležitější však je, že 

ve srovnání s rokem 2009 jsou letos 
velmi nízké počty nově evidovaných 
uchazečů o zaměstnání, tzn. že fi r-
my nepropouštějí.“
Ani prognózy na zbytek roku ne-
jsou nepříznivé, domnívá se Tomáš 
Raichl: „Nepředpokládáme, že by 
ve druhém pololetí 2010 nezaměst-
nanost v okrese Teplice vzrostla. 

Mostecké ekocentrum nabízí od 
dubna letošního roku poraden-
ství k programu Zelená úsporám. 
Během prvních čtyř měsíců se na 
něj obrátila více než stovka žada-
telů o dotaci z řad majitelů rodin-
ných domů, tak i z řad zástupců 
společenství vlastníků jednotek 
či bytových družstev. 

Klienti, kteří se na ekocentrum 
obracejí, oceňují jak poskytnutí 
konkrétních informací o progra-
mu, tak pomoc při vyplňování 
žádostí o dotace, kompletizaci 
všech potřebných dokumentů 
nebo poskytnutí kontaktů na od-
borné osoby spolupracující s pro-
gramem a další rady přispívající 
k rychlému a kladnému vyřízení 
jejich žádosti. Poradenství pro-

bíhá jak po telefonu na bezplatné 
lince 800 195 342, tak je možné za-
sílat dotazy e-mailem na: ecmost@
vuhu.cz nebo konzultovat svůj zá-
měr osobní návštěvou v ekocentru, 
které sídlí v budově Výzkumného 
ústavu pro hnědé uhlí a.s. v ul. Bu-
dovatelů. Informační stojany s tiš-

těnými materiály o programu Ze-
lená úsporám jsou umístěny také 
v budově mosteckého magistrátu 
a litvínovského městského úřadu. 
Z nich je možné získat základní in-
formace a s případnými dotazy se 
již obrátit na ekocentrum. 

Na co je možné v rámci progra-
mu Zelená úsporám získat dota-
ci? Podporovanými opatřeními 
jsou například výměny oken 
a dveří, zateplení fasády či stře-
chy domu, výstavba domu v pa-
sivním energetickém standardu, 
instalace solárních kolektorů či 

výměna kotle na tuhá či kapalná 
fosilní paliva nebo kotle na elek-
třinu za kotel na biomasu nebo 
tepelné čerpadlo. 

V červnu došlo k úpravě pravidel 
programu, který je nyní rozšířen 

o podporu dalšího typu tepel-
ných čerpadel a u solárních 
kolektorů se snížily parametry 
požadovaných hodnot solár-
ních zisků. Nově také mohou 
žádat o výměnu kotle vlastníci 
jednotlivých bytů v bytovém 
domě. Další novinkou je, že po-
kud žadatel realizuje přístavbu 
se samostatnou bytovou jednot-
kou a splní v ní podmínky pro 
pasivní energetický standard, 
může nově zažádat o podporu 
v oblasti B (pasivní výstavba).

Kontakt
Ing. Soňa Hykyšová
Ekologické centrum Most
Bezplatná linka: 800 195 342
E-mail: ecmost@vuhu.cz
www.ecmost.cz

V červenci jsme mohli očekávat 
stagnaci, která se potvrdila, v srp-
nu mírný pokles, v září nárůst, 
v říjnu a listopadu mírný pokles, 
v prosinci nárůst. Celkově lze oče-
kávat víceméně stagnaci.“ 
Letošní rok tedy zaznamenává spí-
še pozitivní tendence a nezaměst-
nanost by se přinejmenším neměla 
ani v příštích měsících nijak výraz-
něji zvyšovat.

Jana Karlová
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Fotoreportáž z Koncertu pro kamerunské kozy

Foto: Václav Weber

V roce 2008 byla v soutěži Česká 
rocková liga vzdor pátému místu u 
poroty první a nejoblíbenější u di-
váků. Za jeden z největších úspěchů 
považují její členové to, že mohli 
tvořit jednu z předkapel slavných 
Nazareth a Kena Hensleyho v roce 
2009, kdy navštívili i Bílinu. Letos 
kapela vyhrála hitparádu ostravské-
ho rádia ZOSTRA a natočila roz-
hovor a písničky do jejich televize. 
Objevuje se také na různých moto-
srazech po celé České republice.
Rozhovor Bílinskému zpravodaji 
poskytl jeden ze zakladatelů a front-
man kapely Petr Ježek.

Co vás inspirovalo k názvu, který 
jste kapele dali?

Vymysleli jsme to proto, že jsme 
chtěli jednoduchý český název. 
A s Y na konci jsme se chtěli odlišit, 
chtěli jsme do názvu zároveň něja-
kou zvláštnost.

Co svými písněmi lidem snažíte 
předat?

Jsou to písně ze života. Odráží se 
v nich každodenní všední rytmus 
dne a píše je život sám. Inspira-
ci hledáme ve svých zážitcích, ve 
svém životě.

V písních kladete tedy důraz 
hlavně na texty?

I hudba je samozřejmě důležitá, ale 
těžiště je v textech. Snažíme se je 
komponovat procítěně a chceme, 
aby měly hlavu a patu, aby o něčem 
vypovídaly, a to právě o těch zmíně-
ných běžných událostech dne.

Vystupujete jen v Čechách? V ja-
kém městě se vám nejvíce líbilo?

Zatím jsme měli koncerty jen v Čes-
ké republice. Ani na Slovensku jsme 
ještě jako kapela nebyli.
Výborní diváci jsou na Moravě, asi 
hlavně v Ostravě. Také v Liberci 
a Jablonci se nám velmi líbilo. Ale 
nejde ani moc o diváky v nějakém 

konkrétním městě. Když se nám 
povede koncert a diváky naladit, tak 
se všude dobře hraje.

Jak se vám hrálo v Bílině?

Tady je to perfektní. Vystupovali 
jsme tu dnes podruhé a i minule to 
byl super zážitek. Bílinští diváci do-
kážou udělat výbornou atmosféru.
I počasí se vydařilo, ačkoliv jsme 
čekali déšť. V tom jsme měli štěstí, 
které jsme ani nečekali.

Vyjedete ukázat, co umíte, také 
na Slovensko?

Rádi bychom a snad se i něco rý-
suje. Ale záleží na času a na peně-

zích. Když vše dobře půjde, mohli 
bychom na podzim vyrazit na turné 
po slovenských městech. Ale je to 
zatím nejisté.

Ještě jste nevydali žádné svoje al-
bum. Máte v plánu nějaké v blíz-
ké době vydat?

Ano, chystáme se vydat své prv-
ní album, zatím máme jen demo 
nahrávky. A už bychom chtěli mít 
desku, tak snad se to v zimě poda-
ří. Když se to povede letos, bude to 
ideální. Ale záleží to především na 
fi nancích. Chtěli bychom tam dát 
náš současný repertoár, který hraje-
me. Bylo by to asi 12 písniček.
 Jana Karlová

Kapela, která byla založena ve městě Cvikov na Českolipsku 
v roce 2002, svou show na Kyselce dobře rozjela a skvěle naladila 
diváky na další kapely. Hraje styl metal – crossover, ke kterému se 
dopracovala od původního punk-rockového zaměření.

VYSTOUPENÍ SKUPINY PAVOUCY MĚLO ŠŤÁVU

Frontman skupiny Pavoucy při vystoupení  Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

BÍLINSKÝ ZOOKOUTEK – ANEB CO NOVÉHO OD KONCERTU 
PRO KAMERUNSKÉ KOZY 2009 DO KONCERTU 2010

719. srpna 2010

BÍLINSKÝ ZOOKOUTEK – ANEB CO NOVÉHO OD KONCERTU 
PRO KAMERUNSKÉ KOZY 2009 DO KONCERTU 2010

To, že se v Bílině najdou lidé s neobvyklými koníčky, potvrzuje Pavel Blatý. Jeho vášní je fotografování 
se známými osobnostmi.

NETRADIČNÍ HOBBY

Pavel Blatý s Mahulenou Bočanovou

To, že se v Bílině najdou lidé s ne-
obvyklými koníčky, potvrzuje Pavel 
Blatý. Jeho vášní je fotografování se 
známými osobnostmi.
Richard Genzer, Iveta Bartošová, 
Lukáš Vaculík, Pavel Trávníček 
nebo Jaroslav Uhlíř, to je jen několik 
jmen z jeho již obsáhlé sbírky dvou-

zajímají. Nejdříve jsem sbíral jenom 
podpisy, ale poslední dva roky jsem 
se zaměřil na fotografi e s osobnost-
mi českého showbyznysu,“ popisuje 
vývoj svého hobby s tím, že u pod-
pisu není průkazné, zda je pravý, 
a leckdy není ani později poznat, čí 
je to autogram.

set fotografi í. K této zálibě se pan 
Blatý dostal přes autogramy: „Už od 
školy jsem chodil na různé koncerty 
a na jednom z nich, myslím na kon-
certě Michala Tučného, jsem dostal 
podpis. Od té doby už uplynulo asi 
25 let a pořád mě známé osobnosti 

Pavel Blatý si nejvíce váží foto-
grafi í s Mahulenou Bočanovou, 
Monikou Absolonovou, Lucií Von-
dráčkovou nebo Petrem Rychlým. 
Výdrž a zaujetí pro svého koníčka 
například prokázal v Teplicích, kde 
zatím nejdéle čekal, a to plných 

osm hodin, na Darinu Rollins. 
Úspěšně. „Byli samozřejmě i tako-
ví, kteří se vyfotit nechtěli, takže ve 
sbírce mi bohužel chybí například 
Eva Holubová, Helena Vondráčko-
vá či Karel Gott.“
Zvláštní sběratel samozřejmě své 
úlovky nezískává jen v Bílině. Kro-
mě bílinského městského divadla, 
před kterým na osobnosti čekává, 
vyjíždí i do okolních měst, nejčas-
těji do Teplic a do Duchcova. „Byl 
jsem také v Praze i jinde. Na samot-

né koncerty nebo divadelní hry ne-
chodím, to bych vše těžko zaplatil. 
Většinou jako lovec čekám venku 
a trofeje získávám před divadly.“
V hledáčku osobností Pavla Blaté-
ho nechybějí ani velké sny: „Kdyby 
to bylo jenom trošku možné, velmi 
rád bych měl fotografi i s Brucem 
Willisem a Julií Roberts. Měl jsem 
velký zájem i o Madonnu, která loni 
v srpnu koncertovala v Praze, ale 
přes ochranku je nemožné se při-
blížit,“ uzavřel vyprávění o svém 
koníčku pan Blatý se zasněným 
pohledem zaníceného sběratele.

Jana Karlová

Máte také netradiční koníček? Připadá vám něčím zvláštní?
Pojímáte běžnou zálibu osobitě? Představte ji v Bílinském zpravodaji!

Od loňského Koncertu pro kamerunské kozy se v Zookoutku na 
Kyselce narodilo celkem pět kůzlat, dvě v listopadu loňského roku 
a tři na přelomu května a června roku letošního. Všechna jsou 
čilá, zdravá a dosud k vidění v zookoutku u svých matek. 

Po ukončení loňské sezóny v Let-
ním amfi teátru se v poklidu měsíců 
září a října, před nástupem řádné 
zimy, podařilo provést potřebné 
opravy ohrady, současně byl pro-
veden i nový nátěr celého zařízení 
zookoutku. V předstihu před nástu-
pem mrazů a souvislé sněhovo-le-
dové pokrývky byla navezena zá-
soba slámy a sena, což se tentokrát 
velmi vyplatilo, neboť cesta k am-
fi teátru se poté na dlouhé tři měsíce 
stala velmi obtížně sjízdnou, nebo 
spíše nesjízdnou. 
Krušnou a dlouhou zimu naše zvířa-
ta zvládala neuvěřitelně dobře, vý-
hodou mrazivého počasí a sněhové 
pokrývky byla relativní „suchost“ 
prostředí. Kamerunky vůbec nemi-

lují deštivé, vlhké dny, a těch bylo 
naštěstí v uplynulé zimě minimum. 
Kupodivu mráz zvládají a dokon-
ce v něm jsou schopny odchová-
vat kůzlata, o čemž nás prakticky 
každoročně přesvědčují.  Bohatě 
nastlaná slaměná „peřina“ v salaši, 
zásobovaný seník a hlavně neustá-
lá obnova zamrzající vody na pití 
jsou třemi základními předpoklady, 
jinak už si zvířata sama určují, zda 
budou venku či v salaši.
V letošním roce ještě čekáme jednu 
„várku“ přírůstků, kozí maminy se 
začínají kulatit. Nový přírůstek by 
měl přibýt zřejmě kolem vánoc. 
I když datum příchodu nových kůz-
lat je vždy trošku obestřeno tajem-
stvím, protože kozy jsou chované 

ve volném chovu a tudíž neznáme 
termíny zabřeznutí. Vše je zkrátka 
v rukou matky Přírody.
Do budoucna zvažujeme, čím 
bychom mohli zookoutek oživit, 
a protože se nám v soukromém cho-
vu osvědčili jako báječní společníci 

a klauni osmáci degu, je možné, že 
by se součástí zookoutku v budouc-
nu mohl stát třeba malý výběh – vo-
liéra - s těmito čipernými šplhajícími 
hlodavci, vypadajícími trošku jako 
malá činčila. Nechme se překvapit.

Monika Pecháčková

Pravidla pro publikování 
článků v Bílinském zpravodaji
V současné době pracuje redakční rada ve složení Ladislav Kvěch, 
Jana Karlová, Petra Zaťková a Věra Ryjáčková. Ctí i nadále pra-
vidla pro publikování příspěvků a fotografi í, která byla vydána 
17. ledna 2008 a zní následovně:
Příspěvek by měl obsahovat maximálně 25 řádků strojopisu (ve-
likosti písma 12). Obrazová část by měla být u jednotlivého pří-
spěvku doprovázena maximálně čtyřmi fotografi emi poslanými ve 
formátu jpg. Odpovědi na dotazy by se měly omezit na 10 řádek 
strojopisu. Pokud se bude jednat o politické příspěvky, tak nesmí 
napadat členy jiných politických stran ani samotnou politickou stra-
nu. Příspěvky do Bílinského zpravodaje by neměly být anonymní.
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Úspěšní účastníci konkurzu mají zajištěno
vystoupení s honorářem !!!

K O N K U R Z

8

Kulturníservis
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

20. srpen - 19 hodin
21. srpen – 17 hodin

Open Air
Rock Contest Show Bílina 2010 

FLY UP! Soutěž rockových 
hudebních skupin. 

20. SRPEN – 19.00 hodin
ZAHŘÍVACÍ KONCERT

Vystoupí kapely: DURMAN (Praha), 
BORN IN PRIPYAT (Planá u Mar. 
Lázní), HEAD DOWN (Klatovy), 

V.T.I.P. (Praha), CRUEL (Český 
Brod). Vstupné: 50  Kč

21. SRPEN – 17.00 hodin
FINÁLOVÝ KONCERT

SPECIAL GUESTS: KURTIZÁNY
Z 25. AVENUE, STARÁ ŠKOLA

Vystoupí kapely: MENHIR 
(Č. Budějovice), EL J.O.C. (Nový 
Jičín), SARAH (Č. Budějovice), 

THE CONTACT (Plzeň), 
NA OSTŘÍ NOŽE (Kuřim). 

Vstupné: 50  Kč

Středa 25. srpen – 18.00 hodin
EVA A VAŠEK

Vstupné: v předprodeji 150 Kč; na 
místě 200 Kč; senioři v předprodeji 

75 Kč; senioři na místě 100 Kč
Senioři mají po předložení OP nebo 

seniorského průkazu 50% slevu. 

28. srpen – 20 hodin
REVIVAL FEST

Vystoupí kapely AC/DC REVIVAL 
– ŠPEJBLS HELPRS 

a URIAH HEEP REVIVAL.
Vstupné: v předprodeji 90,- Kč; 

na místě 150,- Kč
Předprodej vstupenek od 28. 4. 2010.

 
LETNÍ KINO KYSELKA

24. srpen  – 21 hodin
VRAHOUNI

USA/Akční komedie. České titulky.
Ve zběsilé jízdě za záchranou života 

a manželství.
Vstupné: 70 Kč, 104 minut

26. srpen – 21 hodin
TO BYL zítra FLÁM

USA/Komedie. České titulky.
Totálně propařená komedie.
Vstupné: 70 Kč, 100 minut 

Pátek 27. srpen
FILMOVÁ NOC S ROBERTEM 

PATTISONEM
21 hodin

TWILIHGT SÁGA – NOVÝ MĚSÍC 
Druhý díl slavné romanticko 
hororové  ságy, 130 minut, 

české titulky
23.30 hodin

TWLIHGT SÁGA – ZATMĚNÍ
124 minut, české titulky

Vstupné: 170 Kč na obě projekce

31. srpen – 21 hodin
POČÁTEK

USA/Sci-fi  thriller. České titulky.
Vstupné: 70 Kč, 142 minut 

 
KINO HVĚZDA

1. – 2. září – 17 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK

VB/Rodinná komedie. Český dabing. 
Vstupné: 60 Kč, 109 minut

19. srpna 2010

Datum konání: 5. 9. 2010
Zahájení: 9:00; tréninky od 8:30
Místo konání: Rybníky v Bezovce
Soutěžní kategorie: EX 500 děti do šesti let, 
 žáci a senioři
 F4-A žáci + junioři
 F4-A senioři
Soutěžní pravidla: Národní pravidla Navigy
Ředitel soutěže: Josef Pašek
Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka

Hlavní rozhodčí: Petr Nekarda
Ostatní rozhodčí: Václav Podlešák, 
 Vladimír Procházka
Doprava: Na vlastní náklady 
 nebo vysílající organizace
Občerstvení: Vlastní
Protesty: Nepřijímáme, 
 jezdíme pro radost
Startovné: Senioři 50 Kč, 
 junioři, žáci 30 Kč

Přejeme hodně úspěchů a hezké počasí,
Vladimír Procházka (602941755) a Petr Nekarda (Nekarda@email.cz)

KDY?
8. září 2010 v 16.30 hod.

a
11. září 2010 v 16.00 hod.

KDE?
Restaurace Koruna
Mostecká 129, Bílina

(nad gymnáziem)

ONE MAN / WOMAN SHOW ve stylu pořadu „NA STOJÁKA“
Máte schopnost pobavit? Je vám více než 18 let?
(Mladší pouze v doprovodu zákonného zástupce)

Info: thisismyway@seznam.cz   •   Tel.: 775 218 012
www.facebook.com/restaurace koruna

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!!

KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ BÍLINA
POŘÁDÁ VEŘEJNOU SOUTĚŽ

MEMORIÁL JIŘÍHO JERIE
11. ROČNÍK
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NOVÝ ZDROJ V LEDVICÍCH VE ČTVRTÉ ETAPĚ

Požární automobil pro Světec

Stavba nového zdroje v ledvické elektrárně se přehoupla do čtvr-
té, závěrečné etapy. Ve třetí etapě proběhla příprava staveniště, 
v současnosti již probíhá samotná výstavba.
Hotová je již strojovna (stavební část) a dále proběhne v blízké 
době montáž turbogenerátoru, kole a jeho odsíření spalin.

Zdroj se zařadí 
ke světové špičce

Nový zdroj 660 MW bude jeden 
z nejmodernějších v Evropě a bude 
na něm hned několik zvláštností. 
Jednou z nich je systém fungování 
chladicí věže. Ta je určena k ochla-
zení vody, která v kondenzátoru 
ochlazuje páru po její expanzi v tur-
bogenerátoru, v němž se vyrábí 
proud. Pro parní turbínu je nezbytné, 
aby byla udržována na správné kon-
denzační teplotě. „Potřeba chlazení 
záleží na počasí. Když je zima, je 
zbytečné, aby byla v provozu celá 
chladicí věž. Stačí, když funguje jen 
její část. Proto jsme věž ve spodní 
části rozdělili a v případě potřeby je 
v provozu jen jedna její část a zbytek 
je odstavený. Systém odstavování 
je celý elektrický,“ popisuje princip 

Ve Světci pomáhá od 6. srpna požární automobil CAS 25 Škoda 706 
pro SDH Světec. Převzala jsem ho jako dar od města Krupky. Daro-
vací smlouvu podepisoval místostarosta města Krupky Ing. Zdeněk 
Matou a já jako starostka obce. Touto cestou děkuji za dar vedení 
města Krupky a za výraznou pomoc Hasičského záchranného sboru 
v Teplicích, jmenovitě Ing. Langera. Soňa Prachfeldová

vedoucí projektového týmu Josef 
Zahradník a doplňuje, že to není 
největší zvláštnost, protože se ten-
to způsob fungování věže ve světě 
používá. Světovou novinkou je me-
teorologická stanice: „Systém jsme 
povýšili o to, že jsme vedle chladící 
věže postavili meteorologickou sta-
nici a do řídícího systému jsme vy-
tvořili program, který zajišťuje, že se 
systém řídí podle počasí úplně sám. 
Takže automaticky uzavře část věže, 
když je k tomu počasí. A to je naše 
dílo, ve světě se tímto způsobem ještě 
nepracuje nikde.“
Vylepšením prošla i samotná parní 
turbína. „Je vylepšená 3D zborce-
ním lopatek, které tak zvýšily účin-
nost turbíny až na 92,5 % oproti 
předchozím 88 %. To je opravdu 
světová špička,“ pochlubil se Josef 
Zahradník.

Méně oxidu siřičitého
jen prospěje

Nový zdroj uleví severním Čechám, 
pokud jde o životní prostředí, pro-
tože se jeho uvedením do provozu 
značně sníží množství oxidu siřiči-
tého vypouštěného do ovzduší ve 
spalinách. „Zatímco staré zdroje 
vypouštějí do ovzduší 500 mg oxidu 
siřičitého na krychlový metr spalin, 
nově postavený zdroj zvládne spali-
ny vyčistit daleko lépe a do ovzduší 
se tak vypustí pouhých 150 mg/Nm3 
oxidu siřičitého. Díky tomu nebudou 
emise prakticky škodlivé,“ objas-

ňuje jednu z největších výhod pro 
všechny pan Zahradník. Nebude tak 
potřebný ani vysoký komín, který 
u ostatních zdrojů dosahuje výšky 
300 metrů a vypouští spaliny vysoko 
do atmosféry, aby škodliviny nedo-
padaly bezprostředně na město. Šíři-
ly se tak ovšem daleko, i mimo české 
území. Nový zdroj tak od škodlivin 

odpomůže například i našim němec-
kým sousedům a komín u něj nebu-
de žádný.

Vyhlídka nebude 
pro veřejnost

Již zdálky mohou obyvatelé pozo-
rovat 150 metrů vysoké věže, ve 
kterých jsou schodiště a výtahy pro 
kotel. Součástí jedné z věží je i vy-
hlídka ve 28. patře, o které se mylně 
hodně lidí domnívá, že bude sloužit 
i veřejnosti. „Vyhlídka je účelové 
strojní zařízení a slouží zaměstnan-
cům k tomu, že se mohou rozhléd-

také 3D kino, kde lze zhlédnout krát-
ký poutavý fi lm o vzniku uhlí a díky 
technologii 3D se ocitnout přímo 
„uprostřed dění“. Takže informační 
centrum poskytne kromě informací 
i zajímavý zážitek.

Čtvrtá etapa je zároveň poslední eta-
pou, takže v jejím rámci se dokončí 
celá stavba zdroje. Hotová by měla 
být do konce roku 2012. Nový zdroj 
stojí sice hodně peněz, ale spotřebu-
je méně uhlí a bude daleko šetrnější 
k životnímu prostředí, což je pro se-
verní Čechy velmi podstatný faktor.

Jana Karlová

nout po stavbě a mít tak přehled po 
celém areálu. Když máme tak vysoké 
věže, byla by škoda tam vyhlídku ne-
zřídit, ale rozhodně nebude sloužit 
k žádným exkurzím veřejnosti, jako 
například pro školy, to určitě ne,“ 
zdůrazňuje Josef Zahradník.
Pro veřejnost je k dispozici infor-
mační centrum, v němž je mimo jiné 

Vedoucí projektového týmu Josef 
Zahradník vysvětluje fungování 
a principy budoucího zdroje

Pohled do budoucnosti - takhle by to jednou mělo vypadatPohled do budoucnosti - takhle by to jednou mělo vypadat

Pohled z vyhlídky, která se nalézá v jedné z vyhlídkových věžíPohled z vyhlídky, která se nalézá v jedné z vyhlídkových věží

Dne 28. 8. 2010 uplyne rok, Dne 28. 8. 2010 uplyne rok, 
co nás  opustila naše hodná co nás  opustila naše hodná 
a usměvavá maminka, panía usměvavá maminka, paní

Helga StillerováHelga Stillerová
Kdo jste ji znali a měli rádi,Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi,vzpomeňte s námi,

dcera a rodinadcera a rodina

Vzpomínka
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Investorem celé akce byla Česká 
pošta, která však od svého zámě-
ru před nedávnem odstoupila a na 
základě článku, který vyšel v Bí-
linském zpravodaji 8. července, 
došlo k částečné nápravě tak, aby 
budova vyloženě nehyzdila his-
torický střed města. „Záměr pře-
sunu pošty na náměstí nebudeme 
realizovat z důvodu vysokých fi -
nančních nároků na rekonstrukci 
budovy a příjezdové komunikace. 

Takže nebudeme dále investovat do 
budovy, kde pošta měla být, pouze 
jsme ji zakonzervovali,“ uvedla 
tisková mluvčí České pošty Marta 
Selicharová.
Pošta tedy dál bude zatím fungovat 
tam, kde je. Už je však v hledáčku 
České pošty jiné místo: „Novou po-
bočku pošty máme v úmyslu umís-
tit v nově vybudovaném nákupním 
centru Interspar,“ doplnila Marta 
Selicharová. Jana Karlová

Plán přestěhovat budovu pošty od nádraží, které je poněkud 
z ruky, přímo do centra města na Mírové náměstí zkrachoval. 
Lidé, kteří se těšili, že do roka pro ně bude cesta na poštu poho-
dlnější, se pošty v centru nedočkají.

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a Krušnohorským klubem Osek 
ve výši 15.000 Kč na sezónní pro-
vozní náklady na sezónu 12/2010 
– 3/2011.  

Normativní ukazatele ostatních 
neinvestičních výdajů na žáka/
dítě, podle kterých bude zpraco-
ván rozpočet v mateřských a zá-
kladních školách zřizovaných 
městem na rok 2011 ve výši 2.505 
Kč/dítě v mateřské škole a ve výši 
1.847 Kč/žák v základní škole. 

Směrnici č. 3/2010 – „Pravidla 
pro nakládání s nalezenými věc-
mi“ s účinností od 4. 8. 2010.  

Souhlasila:
S ponecháním zrekultivované 
skládky Chotovneka – pískovna 
ve správě Městských technických 
služeb Bílina se všemi povinnost-
mi vyplývající z provozního řádu.  

S vymezením „Východního“ ko-
ridoru silničního obchvatu města 

Bílina v návrhovém horizontu 
Územního plánu města Bílina 
ve dvoupruhovém uspořádání 
s tím, že rozšíření na čtyřpru-
hové uspořádání bude vedeno 
v územním plánu jako územní 
rezerva. 

Se záměrem opravy havarijního 
stavu střechy na objektu č. p. 
91 a 92 na Mírovém náměstí, Bí-
lina a ukládá tajemníkovi měst-
ského úřadu pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic 
zajistit stanovisko Národního 
památkového ústavu, resp. orgá-
nu státní památkové péče k uve-
dené akci.
 

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Vybudová-
ní spodní stavby pro Kašnu na 
Mírovém náměstí v Bílině“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5, fi rmě Be-
tonstav, a. s., Teplice, a to jako 
specializovanou zakázku. 

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci „Nákup elek-
trického univerzálního hnětacího 
a šlehacího stroje do ŠJ při ZŠ Za 
Chlumem“ je nabídka fi rmy SEP, 
s. r. o, Děčín.  

Projednala a doporučuje 
ZM schválit:

Návrh ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina na likvida-
ci vozidel LIAZ 110.810 BOBR 
RZ: TPA 22-97 a LIAZ BOBR 
PRESS 13,6 RZ: TPA 78-51 se-
šrotováním.

Vzala na vědomí:
Ukončení nájemní smlouvy s pa-
nem Janem Šámalem z pronájmu 
nebytových prostor v II NP, ul. 
Komenského 38/12 – ubytov-
na k datu 31. 8. 2010. Nebytový 
prostor bude zveřejněn k dalšímu 
pronájmu za cenu dle Směrnice 
MěÚ. 

Zápis komise pro školství, kulturu 
a sport ze dne 21. 6. 2010. 

Zprávu ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina o rekultiva-
ci skládky Chotovenka – pískov-
na a nevyužitých prostorech na 
této skládce. 

Kandidaturu Atletického klu-
bu Bílina a smlouvu o pořádání 
a souhlasí s pořádáním Mistrov-
ství ČR v běhu na 10.000 m v Bí-
lině v měsíci květnu 2011. 

Informaci starosty města o návště-
vě zájemce o koupi městského pi-
vovaru – fi rmy ROSS v Havlíčko-
vě Brodě a pivovaru v Chotěboři.  

Informaci starosty města o umís-
tění jednotlivých soch ze sochař-
ského sympozia v různých čás-
tech Bíliny. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení se
lze seznámit na úřední desce

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

Rada města Bíliny na své 16. schůzi konané dne 4. 8. 2010 mimo jiné:

Pošta na náměstí nebude

již každoročně pořádá Kulturní centrum Kaskáda v Bílině.

Letošní kurz bude zahájen v úterý 21. 9.
v Kulturním domě Fontána Za Chlumem v Bílině.

Cena: 950,- Kč / osoba
Vyučují se tradiční společenské tance, latinsko-americké tance, blues, 
rockenroll, twist, mambo, lambada..., společenské chování a stolování.

Vyučují: Jiří a Martina Vitkovi.

Přihlásit do kurzů  se můžete v Infocentru na Mírovém náměstí v Bílině, 
tel: 417 810 985, e-mail: info@kckaskada.cz

Podrobné informace o tanečním kurzu:  tanecni.bilina@seznam.cz
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Pomalu končí prázdniny – vracíme se z táborů a dovolených a za-
čínáme přemýšlet jak budeme trávit volný čas. DDM Bílina pro 
všechny děti i dospělé – od kojenců  až po důchodce  - připravil 
téměř stovku  zájmových kroužků, klubů a kurzů:

V BÍLINSKÉM DOMEČKU SE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE NUDIT NEBUDETE!

Dívky z kroužku aerobikuDívky z kroužku aerobiku

AEROBIK:

Aerobik Caviky, Cik Cak, Cvrček, 
Bodystyling, Fitness aerobik – za-
čátečníci, Fitness aerobik –pokro-
čilí. V letošním školním roce jsme 
nově otevřeli dva nové kroužky 
aerobiku – Aerobik přípravka 1 
a Aerobik přípravka 2. Děti jsou 
rozděleny podle věku. Na kroužek 
se můžou přihlásit všechny děti bez 
talentových zkoušek. Děti se budou 
učit základní aerobikové kroky, ale 
také budou pracovat na své síle, fl e-
xibilitě a držení těla.

SPORT:

Cvičeníčko pro nejmenší, Florbal, 
Fotbálek, Kendó pro děti, Kendó 
pro děti a mládež, Stolní tenis, Vo-
lejbalová přípravka – začátečníci, 
Volejbalová přípravka – pokročilí, 
Sportovní gymnastika.
Novinkou je kroužek Karate a se-
beobrana.

TANEC: 

Disko dance, Balet – školička, Balet 
Chňapíci, Balet Koťata, Balet A, B. 
Novinkou jsou Latinsko – americ-
ké tance pro děti a Latinsko – ame-
rické tance pro mládež a dospělé. 
Dalším novým kroužkem jsou Ma-
žoretky a roztleskávačky, které jsou 
rozděleny také podle věku.

ANGLIČTINA:

Mimo Anglického Klokánku na-
bízíme další 3 kroužky pro děti od 
3 do 5 let. 

KERAMIKA:

I 11 kroužků keramiky je rozdě-
leno podle věku – od těch čtyřle-
tých až po dospělé a podle úrov-
ně dovedností – od začátečníků 
k mírně pokročilým
Novinkou je keramika pro děti 
a mládež s jakýmkoliv druhem 
hendikepu – účast je vhodné 
předem konzultovat s vedoucí 
kroužku. Zde je zápisné formou 
klubových poplatků – je hrazeno 
jednotlivě za každou schůzku.

VÝTVARNÉ DÍLNY:

Klokánkova výtvarná dílna, 
Korálky, Kreslínek, Pastelka, 
Kreativ, Pedig. Novinkou je Pa-
ličkování pro děti – naučíme se 
základy paličkované krajky, kte-
ré využijeme v tvorbě oděvních 
a bytových doplňků. Tifany mo-
zaika je určena dětem a mládeži, 
které baví vytvářet šperky touto 
technikou. Pletení a háčkování 
– módní doplňky a šperky vy-
tvořené touto technikou. Fimo – 
výtvarné tvoření s polymerovými 
hmotami, výroba šperků.

MODELÁŘI:

Elektronika začátečníci, Elektro-
nika pokročilí, Letečtí modeláři, 
Lodní modeláři, Automodeláři.

POČÍTAČE:

Počítače pro děti z 1. a 2. tříd, 
Hry na PC, Tvořivá informati-
ka s Baltíkem: Přípravka 1, Pří-

pravka 2, Začátečníci 1, Začá-
tečníci 2, Pokročilí, Baltie 4C#, 
Internet pro seniory začátečníky 
a dva opakovací kurzy. Novinkou 
je Baltík pro děvčata, která více 
tíhnou k malování a ke kreativní 
činnosti a E- learningová cvičení 
z Baltíka.

PŘÍRODA: 

HAF klub, Rybářská akademie. 
Novinkou je chovatelský krou-
žek Zvářátko, kde se děti naučí 
základní péči o drobná domácí 
zvířata.

RODINNÉ CENTRUM 
Klokánek:

Klokánek 0 – 1, 
Klokánek 1 – 2, 
Klokánek 2 – 3, 

Dětský klubík, Rytmika, 

DÁLE VÁM NABÍZÍME:

Hráčský klub, Vaření, Škola pro 
modelky, Fotografi cký kroužek, 
Zážitkovky. Z nových kroužků: 

Zdravotník záchranář – nácvik 
poskytnutí první pomoci, ošetřo-
vání maskovaných zranění
Loutkáček – výroba loutek, ná-
cvik loutkových pohádek. Flétna, 
Klavír – výuka hry na hudební 
nástroje, zábavná hudební nau-
ka. Littles Pets Shop klub – klub 
pro milovníky malých zvířátek 
této značky. Padáček – sportovní 
kroužek s terapeutickými padáky

Již od pondělí 23. srpna v době 
od 9.30 DO 12.00 a od 13.00 –    
– 17.00 hodin se můžete v DDM 

do všech zájmových kroužků při-
hlásit, pro Ty, kteří ještě nemají 
vybráno máme připravenu bro-
žurku Katalog kroužků s podrob-
ným přehledem.

Kroužky zahajují svou činnost 
postupně od pondělí 13. 9. 2010. 
Na první schůzce již musí být 
zaplaceno zápisné. Jeho forma 
se liší podle druhu činnosti – je 
celoroční, pololetní i formou 
plateb za jednotlivé schůzky. 
tzv. klubové poplatky. Pokud 
z jakýchkoliv důvodů nemůžete 
zaplatit najednou celoroční či 
pololetní částku za kroužek, klub 
či kurz nabízíme Vám splátko-
vý kalendář: v  recepci DDM si 
vyzvednete připravený formulář, 
kde uvedete vybranou aktivi-
tu, jméno a bydliště účastníka. 
Celkovou částku lze rozvrhnout 
až na 3 stejné platby, z nichž 
ta poslední musí být uhrazena 
do 15. 12. 2010. Úhrada první 
platby je splatná v den podání. 
Žádost o splátkový kalendář po-
dávají zákonní zástupci dítěte, 
popř. dospělí zájemci. Platby se 
provádějí prostřednictvím po-
kladny v recepci.

Pro Ty, kteří navštěvují vícero na-
šich kroužků máme dárek : všich-
ni, kteří mají zaplaceno celoroční 
zápisné na 3 zájmové kroužky 
DDM Bílina, mohou požádat 
u čtvrtého a každého dalšího 
o slevu na zápisném o 400,– Kč

Celou nabídku zájmových krouž-
ků najdete na www.ddmbilina.cz 
v sekci zájmové kroužky.Přijďte 
si co nejdříve vybrat. Těšíme se 
na vás a na vaše děti.
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Protože jsme před a v průběhu letní sezóny nezaháleli a na našich 
zařízeních realizovali mnoho změn, rozhodli jsme se s nimi ve-
řejnost postupně seznámit. Celý průběh zmapujeme v sérii čtyř 
článků (koupaliště, tenis, plavecká hala, zimní stadion) doplně-
ných fotografi emi a dnes přinášíme 1. díl – koupaliště.

Začneme tím, co jsme věděli již 
na sklonku loňského léta a co nám 
přidělávalo vrásky na čele. A sice 
přerostlé stromy a obklady kolem 
bazénu. V areálu se rozrostly vrby 
do nebezpečných rozměrů a ohro-
žovaly naše zákazníky, hlavně 
děti. Došlo dokonce k odlomení 
několika větví i celých částí kme-
ne, a že tyto nekontrolovatelné 
pády nikoho nezranily, bylo vel-
kým štěstím. Přistoupili jsme tedy 
k radikálnímu ořezu tří rizikových 
vrb a poražení nemocného akátu 
odbornou fi rmou.
Obklady kolem bazénu a jejich 
pravidelné odskakování po zimě 
je již obehraná písnička. Zvláště 
letošní krutá zima nadělala v ob-
ložení vany skutečnou paseku. 
Od odborníků víme, že se tohoto 
pravidelného jarního koloritu ani 
v budoucnu nevyvarujeme, ne-
existuje totiž takové lepidlo ani 
taková technologie, která by tento 
nepříjemný jev zcela eliminova-
la. Nabízí se spíš otázka, jestli je 
obložení bazénu nalepenými dlaž-
dicemi to pravé, co potřebujeme. 
Chtěli bychom prověřit možnost 
jiného řešení, které by sice asi 
v dané chvíli bylo dražší, ale mě-
li bychom na pár budoucích let 
pokoj. Celá věc byla pro nás o to 
smutnější, že se poprvé nemohlo 
využít bezplatné opravy, neboť již 
vypršela záruka. Před napuštěním 
jsme museli zaplatit za opravu od-
borné fi rmě, když se ale v průbě-
hu sezóny problém opět objevil, 
naučili jsme se ho řešit vlastními 
silami.

Další změny mají bezprostřed-
ně vylepšit služby návštěvníkům 
koupaliště a kempu. Zakoupili 
jsme kvalitní stůl na stolní tenis 
a jeho umístěním na terasu ob-
čerstvení obnovili tradici spor-
tovních klání. Ten kamenný vedle 
nohejbalového hřiště jsme opravi-
li a natřeli, takže je hojně využí-
ván především ubytovanými v au-
tokempu. Hlavně jim napomáhá 
v orientaci nově nainstalovaný 
plán našeho města, pobyt u nás si 
mohou zpříjemnit v nově zařízené 
společenské místnosti a dopřát si 
teplý či studený drink z moderněj-
ších nápojových automatů. Lepší 
komunikaci s nimi pomáhá nový 
multifunkční přístroj v recepci, 
zahrnující fax, kopírku a tiskárnu. 
Zápasy v beach volejbalu zkvalit-
ňuje nová síť.
Stejně jako i na dalších našich 
sportovištích je možné si všim-
nout nových reklam, zvláště spo-
lupráce s Evropou 2 a Frekvencí 
1 je na solidní úrovni a o našich 
akcích je v těchto médiích slyšet.
Počasí letošního léta nám zejmé-
na v červenci velice přálo a za-
znamenali jsme i prozatím naši 
rekordní návštěvnost 1400 zákaz-
níků za jediný den. Z toho máme 
samozřejmě velikou radost, avšak 
vyšší počet koupajících v horkých 
dnech s sebou přineslo kromě zvý-
šení nároků na výměnu a chemic-
kou úpravu vody i nepříjemnosti. 
Slunce bohužel k nám na Kyselku 
přilákalo i některé nepřizpůsobivé 
občany, kteří nerespektují žádnou 
autoritu, natož autoritu plavčíka. 
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I jejich rušení relaxace ukázně-
ných zákazníků se nám podařilo 
maximálně eliminovat. Jednak 
jsme požádali o užší spoluprá-
ci městskou policii, která nám 
přistavením mobilní služebny 
před kasu a častějšími pochůz-
kami strážníků přímo v areálu 
velice pomohla. Jednak jsme 
po schválení Radou města posu-
nuli jednotné vstupné za 20 Kč ze 
šestnácté na sedmnáctou hodinu. 
Právě zlevněného vstupného tito 

Atletická sezóna se přehoupla do své druhé poloviny a bílinské 
atlety čeká v 1. lize poslední, čtvrté kolo. To se uskuteční 21. srp-
na v Praze za pořadatelství AC Sparta Praha. 

Atleti Bíliny útočí na bronz v 1. lize

Po proběhnuvších třech kolech 
drží bílinští třetí místo a to by rádi 
měli v držení i na konci srpna. 
Jedná se totiž o nejlepší výsledek 
za poslední roky a potvrzení vý-
sadního postavení atletiky mezi 
kolektivními sporty v Bílině. Do-

předu je však jasné, že se tak stane 
až po lítém boji, protože družstva 
na druhém až čtvrtém místě dělí 
vždy pouhý jeden hlavní bod. 
První místo okupují atleti Kladna 
a jejich postavení je již neotře-
sitelné. První dva týmy si zajistí 

účast v baráži o extraligu. I o tu se 
bílinští mohou porvat, baráž však 
pořádají týmy z moravské části 
1. ligy a náklady spojené s cesto-
váním a ubytováním by výrazně 
přesahovaly fi nanční možnosti bí-
linské atletiky. I případný úspěch 
by znamenal vysokou fi nanční 
zátěž a tu si tak malý klub jako 
AK Bílina nemůže dovolit. 

 Mgr. Martin Sýkora

nepřizpůsobiví nejvíce využívali. 
(A to se ještě v létě nesla Bílinou 
fáma, že je pouštíme zadarmo! 
Vrchol!) Bohužel tímto opatře-
ním došlo k znevýhodnění sluš-
ných pracujících lidí, pro které 
byla tato sleva určena, kteří už 
ale po čtvrté hodině raději nepři-
šli. Radíme jim, aby si zakoupili 
naši permanentku, kde je vstup 
na koupaliště vyjde na 30 Kč.
Bohužel se letos poprvé objevi-
ly návštěvy v nočních a časných 
ranních hodinách, kdy dochá-
zí kromě bezplatného koupání 
i ke zbytečné demolici našeho za-
řízení. Přirozeně je zde i nebez-
pečí zdravotní újmy, tyto osoby 
bývají často posilněny alkoholem 
a nedohlíží na ně plavčíci. Proza-
tím využíváme hlídek našich za-
městnanců, uvažujeme ale i noč-
ním hlídači se psem. To už však 
možná bude novým tématem pro 
změny v příštím období. 

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


