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Reprezentační ples města byl vyprodaný

Velkým magnetem byl jis-
tě slovenský popový zpěvák, 
skladatel a textař Peter Nagy. 
Je frontmanem skupiny Indigo, 
se kterou má od roku 1984 již 

17 nahraných alb. Zvítězil také 
ve Zlatém slavíkovi. Že je vý-
raznou osobností slovenské 
i české populární hudby, bylo 
znát i na bílinském plese, kde 
rozezpíval a roztančil celý sál. 
Při poslední písničce Kristýnka 
dokonce ženám ukáply slzy.

O předtančení se postarala 
skupina Brasil show složená 
jak z Brazilců, tak z několika 
českých tanečnic. Bílinští si 
vychutnali umění brazilského 

tanečníka s dvěma českými ta-
nečnicemi v rytmu tří latinsko-
amerických tanců, a to párové 
samby, karnevalové samby 
a argentinského tanga. Párová 
samba byla plná akrobatických 
prvků a proměnlivé obrazce 
tvořené tanečníky byly pastvou 
pro oko. Karnevalová samba 
přinesla kostýmy plné barev 
a rytmus energického karnevalu 
v duchu Rio de Janeira. Příběh 
vášně a zklamání si diváci užili 
v rytmu melancholického argen-
tinského tanga.

Na plese nechyběl ani staros-
ta Josef Horáček, který každou 
z příchozích dam obdaroval 
květinou.

Celý večer se velmi povedl 
a kromě samotných vystoupení 
Petera Nagye a skupiny Brasil 
show slavila opět velký úspěch 
i kapela BONIT. Těšme se zase 
za rok. Jana Karlová

Velkou návštěvnost stejně jako loni zaznamenal ples města, který 
se konal v pátek 12. února. Večerem provázel moderátor rádia 
Český rozhlas Sever Petr Beran a stejně jako loni si přítomní za-
tančili za hudebního doprovodu skupiny BONIT.

Na plese byl i starosta Josef Horáček, který každé z přítomných dam 
věnoval květinu Foto: Václav Weber

Vystoupení skupiny Brasil Show
Foto: Václav Weber

Koncert Petera Nagye byl půso-
bivý Foto: Václav Weber

Tísňová SMS linkaTísňová SMS linka

V běžném životě mohou na-
stat situace, kdy i občan bez 
sluchového handicapu potřebu-
je přivolat pomoc, avšak v da-
ném okamžiku nemůže hovo-
řit. V tento okamžik mohou 
občané své stížnosti, 
poznatky, ozná-
mení a žádosti 
o pomoc napsat 
formou SMS 
zprávy, kterou 
obdrží operač-
ní pracovník 
MP Bílina.

Komu je tato linka 
určena?

Tak jako i v jiných městech 
žijí v Bílině a okolí lidé nesly-
šící a lidé se zbytky sluchu. 
I oni mají své problémy. I oni 
občas potřebují naši pomoc. 
V okamžiku, kdy i slyšící ob-
čan se dostane do potíží a ne-

může hovořit nahlas, jednodu-
še napíše SMS zprávu s popi-
sem problému.

Jak nás můžete kontaktovat?
SMS zprávou na číslo 

733 737 448 Pro za-
chování maximální 

efektivity této 
služby je nutné 
uvést ve zprávě 
maximum rele-
vantních infor-
mací.

Jak bude MP re-
agovat na SMS zprá-

vu?
Nepřetržitou operační služ-

bu vykonávají vyškolení stráž-
níci, kteří sdělení vyhodnotí 
a zašlou oznamovateli zpětnou 
zprávu s radou, nebo rovnou 
vyšlou na pomoc hlídku stráž-
níků MP.

Tísňová SMS linka je nová služba Městské policie Bílina, která 
má za cíl zvýšení bezpečnosti občanů. Linka je zřízena zejména 
pro občany se sluchovým handicapem, ale nejen pro ně.
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Virtuální krádež
Tísňový signál obdrželo ope-

rační středisko MP Bílina poté, 
kdy se podnapilý host jednoho 
nočního zařízení v centru Bíliny 
začal chovat velice agresivně, 
rozbíjel sklenice a hrozilo, že 
dojde i k fyzickému napadení 
hostů či personálu. 

Hlídka MP která na místo při-
jela se dozvěděla, že příčinou 
nepříčetnosti hosta je krádež 
jeho mobilního telefonu. Host 
nejprve tvrdil, že byl okraden 
a později připustil, že mobil 
mohl i ztratit. Strážníci proto 
hostovi, který se v přítomnos-
ti hlídky MP uklidnil, pomohli 
mobil hledat v závějích sněhu 
před nočním podnikem. 

Jaké bylo však jejich překva-

pení, když prozvonili číslo hos-
tova telefonu. Zvonění se neo-
zvalo ze závěje, ale z mužovy 
kapsy. Host měl telefon po celou 
dobu při sobě a patrně v souvis-
losti s požitými alkoholickými 
nápoji na to zapomněl. Případ 
začal nouzovým signálem obslu-
hy a končil upřímnou omluvou 
majitele mobilního telefonu.

Bezdomovci omrzly nohy
Na základě žádosti o pomoc 

byla hlídka MP Bílina vyslána 
do objektu, kde přespává skupina 
osob bez domova. Strážníci zde 

zjistili jednoho z bezdomovců, 
který si stěžoval na silné bolesti 
nohou. Na místo byla přivolána 
lékařská pomoc a muž byl sanitou 
odvezen k ošetření s podezřením 
na omrzliny dolních končetin. Pa-
radoxem je, že k tomuto stavu vů-
bec nemuselo dojít, protože město 
Bílina pro bezdomovce vyčlenilo 
místnost v azylovém domě, kde 
mohou v teple bezplatně přečkat 
noc. V současné době místnost 
využívá v průměru pět osob. Proč 
omrzlý muž, přestože o této mož-
nosti ví, uvedenou službu nevyu-
žívá, je záhadou. Lze se domní-
vat, že ne každý z bezdomovců je 
ochoten respektovat pravidla, kte-
rá je nutno při pobytu v azylovém 
domě dodržovat.

Balvany 
na silnici

Operační praco-
viště MP Bílina přija-
lo oznámení občana, který 
upozornil na padající kamení 
v ulici Důlní pod Kostrlíkem. 
Na místo byla ihned vyslá-
na hlídka strážníků MP, která 
zjistila, že ze skály se uvolnilo 
několik balvanů, které přímo 
ohrožovaly silniční provoz 
v ulici. Strážníci na místě pro-
vedli potřebná opatření a o si-
tuaci vyrozuměli příslušné 
orgány, které zajistí odborný 
průzkum stavu skály v sou-
vislosti s jejím zabezpečením 
proti uvolňování a pádu dal-
ších částí. 

Z deníku Městské policie Bílina

co-
přija-

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

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

Lundka: Lundka je 2–3 
roky stará fenka, v kohoutku 
cca 60 cm. Do útulku přišla 
hubená, o to víc jí chutná. Má 
ráda všechny možné pamlsky 
a procházky přírodou. Je zvídavá 
a učenlivá. Nepohrdne teplým 
domovem a plnou miskou.
Je očkovaná a odčervená.
Plno věcí je pro ni něco nového 
a tak se spíše drží u nohy.

Trikolorka: Trikolorka je 
8–9 let stará fenka křížence. 
Oddaná a učenlivá. Na svů 
věk vitální. Poslušná, 
bezproblémová. Chodí 
na vodítku i bez vodítka. 
Snese se i s jiným pejskem. 
Vzhledem ke svému věku 
by ráda našla teplý, vřelý 
a láskyplný domov.
Očkovaná a odčervená. 

Volt: Nejspíše kříženec 
dobrmana, 2–3 roky 

starý pes, v kohoutku 
cca 65 cm, dobrý 

zdravotní stav, hodný. 
Vhodný zejména 

na zahrádku k domku 
s teplou boudičkou, ale 

i do teplého domova, 
pokud bude mít dostatek 

pohybu. Očkovaný 
a odčervený.

Žichovka: Žichovka je přibližně 
devítiletá německá ovčanda, ale vůbec 

na svůj věk nevypadá. Je veselá, vitální, 
ráda chodí na procházky, poslouchá 

a krásně chodí na vodítku. Moc ráda by 
našla nové páníčky, které by si ohlídala 

u domečku se zahrádkou. Hlídačka bude 
určitě bezkonkurenční. Na procházkách 

jsme zatím nezaznamenali žádný 
problém, co se týče vztahů s ostatními 

pejsky. Očkovaná a odčervená.

Ilustrační foto, zdroj internet

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
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V Bílině se lidé mohou nechat ošetřovat přímo u sebe doma. Již 
20 let zde funguje tzv. home care, tedy domácí péče. Organizace 
sídlí na poliklinice a do terénu za pacienty odtud každodenně vy-
ráží sedm zdravotních sester a rehabilitačních pracovnic.

Ještě před nedávnem plánovalo město díky předpokládané do-
taci Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) postavit ko-
lem kruhových objezdů tzv. přechody třetí generace. S tím je 
však nyní konec.

Na řece Bílině se i po prosincové havárii objevují bobři. Jejich výskyt se podařilo začátkem února 
letošního roku zdokumentovat obecně prospěšné společnosti Přátelé přírody: 

SESTRY JAKO ANDĚLÉ

KONEC PŘECHODŮ TŘETÍ GENERACE

Na řece Bílině žijí bobři

Pět ze sedmi zaměstnankyň home care Foto: Václav Weber

Bobří okusy zaznamenané u řeky Bíliny Foto: www.prateleprirody.cz

Ilustrační foto

Bílinská home care funguje pro 
celý okres Teplice, ale nejvíc paci-
entů obsluhuje na Bílinsku: „V Bí-
lině a spádových obcích máme 
nejvíc lidí, ale jezdíme i do Teplic 
či Dubí a měli jsme pacienta na-
příklad i z Krupky,“ přibližuje pů-
sobnost vedoucí Eva Kodadová.

V rámci péče, za kterou by 
pacienti jinak museli do zdravot-
nických zařízení, aplikují sestry 
injekce, inzulíny, infúze, prová-
dějí odběry, převazují rány, pečují 
o kolostomii, nacvičují chůzi, ale 
pacientovi třeba i umyjí vlasy. 
Rehabilitační pracovnice prová-
dějí refl exní a vazivové masáže, 
mobilizaci, léčebnou tělesnou vý-
chovu atd.

Péče o pacienty je 24hodinová: 
„Končíme večerní aplikací inzulí-
nů a opiátů, ale k dispozici jsme 
v případě potřeby i kdykoliv po-
tom,“ zdůraznila paní Kodadová.

Dalším důležitým bodem v sys-
tému home care je, že lidé za tuto 
péči neplatí. Vše je plně hrazené 
pojišťovnou. Pro poskytování do-
mácí péče je pouze jediná podmín-
ka – mít na předepsaném tiskopise 
doporučení obvodního lékaře. 
Lidé se nemusí bát ani toho, že by 
přišli o příspěvky na péči, jak vy-
světluje paní Kodadová: „To jsou 
příspěvky od sociálního úřadu, ale 
my poskytujeme zdravotní péči, 
v tom je rozdíl, a lidé tak o žádné 
peníze nepřijdou.“

Jejich předností je výrazná signa-
lizace LED diodami, pokud na pře-
chod vstoupil chodec. Takové pře-
chody fungují už například v Ústí 
nad Labem nebo v Žatci. „O jejich 
instalaci jsme vytrvale jednali s do-
pravními inženýry policie Ústeckého 
kraje, kteří měli zamítavé stanovisko 
s tím, že výrazně červená barva by 

řidiče děsila,“ uvedl prvotní potíže 
vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička.

Záměr Bíliny pak defi nitivně po-
hřbily nové technické podmínky vy-
dané ministerstvem dopravy a platné 
od 1. ledna 2010. V nich se upravu-
je i systém značení přechodů LED 
diodami, a to tak, že diody mohou 

svítit pouze bíle, nesmí blikat a musí 
být umístěny před přechodem.

Bílina tedy místo barevně blika-
jících přechodů třetí generace s di-
odami přímo uprostřed přechodu 
nainstaluje alespoň nově povolené 
signalizační prostředky. I na ně chce 
získat dotace z SFDI. Nové přecho-
dy by pak bílinští mohli začít vyu-
žívat nejspíše v červnu. „Já však 
doufám, že to takhle neskončí a že 
přechody třetí generace se na scéně 
ještě ukážou,“ uzavřel pan Jedlička.

Jana Karlová

„Pravděpodobně jde o poddruh 
labského bobra, který je u nás pů-
vodní na rozdíl od ostatních bobrů 
v České republice, kteří byli dove-
zeni z Ruska a vysazeni v Bavorsku 
a Rakousku, odkud k nám pronika-
jí zejména z jihu,“ uvádí za Přátele 
přírody Marian Páleník.

Bobry na našem území vyhubili 
lidé již v 18. století. Na řece Bíli-
ně je jejich nová populace patrná 
již několik let: „Asi před dvěma 
lety zde byl nalezen mrtvý jedinec, 
ale ani pitvou se nezjistila příčina 
úmrtí,“ řekl pan Páleník.

Před více než dvěma měsíci byla 
řeka Bílina zamořena směsí pyrolý-
zních benzínů, která do řeky unikla 

z fi rmy Unipetrol. Téměř veškerý 
život na řece se zastavil. „Tak to 
dnes celkově chodí, že člověk ne-
bere žádné ohledy na nechtěné 
důsledky své činnosti. Jeho cesta 
v honbě za zvyšováním blahobytu 
je posetá mrtvolami. Občas však 
jeho řádění přece někdo přežije,“ 
ostře komentuje bezohlednost pan 
Páleník.

Zdá se nadějné, že se bobrům 
podařilo proniknout mimo samotné 
Labe, kde jejich stavy dlouhodobě 
stagnovaly: „Pokud se jim bude da-
řit, je pravděpodobné, že postupně 
‚zabobří‘ poměrně rozsáhlé povodí 
Bíliny. Jistě zde najdou řadu míst, 
kde se jim bude líbit,“ prozrazuje 
svůj optimizmus pan Páleník.

Zdroj informací: www.pratelep-
rirody.cz Jana Karlová

Bílinská home care má v sou-
časnosti asi 250 pacientů. Těch, 
kteří potřebují každodenní péči, 
je kolem deseti na jednu sestru. 
K ostatním stačí docházet jednou 
za týden nebo 14 dní, například 
kvůli odběrům.

Domácí péče má mnoho vý-
hod. Pacient zůstává doma, je 
ve známém prostředí, zachovají 

se všechny sociální vazby a rozu-
mové dovednosti. Kvůli „jednomu 
píchnutí“ nemusí například starý 
člověk trávit den komplikovanou 
cestou na polikliniku. Proto je dob-
ře, že v Bílině, resp. celém okrese 
taková služba funguje a vděčnost 
k „létajícím sestrám“ jistě už mno-
zí pocítili.

 Jana Karlová
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Ten první vznikl z nedostatku 
terénních sociálních služeb mezi 
drogově závislými v roce 1995. Jde 
o sociální program pro uživatele 
drog, kteří se převážně vyhýbají 
institucionální péči. Klient tedy ne-
vyhledává pomoc, pomoc vyhledá-
vá jeho. Bílina na něj přispěla část-
kou 271 tisíc korun. „Díky tomuto 
projektu máme i přehled, kolik lidí 
je v Bílině na měkkých a kolik 
na tvrdých drogách. A je bezpochy-
by lepší, pokud terénní pracovníci 
tohoto projektu vyměňují stříkačku 

kus za kus, než aby použité stříkač-
ky nacházely děti na pískovištích,“ 
řekl starosta Josef Horáček. Kromě 
toho však dělají pracovníci také 
osvětu na školách, kam někdy be-
rou i někoho ze závislých. Školáci 
tak vidí na příkladu, co drogy pů-
sobí.

Na Linku duševní tísně přispělo 
město pro letošek částkou 95 tisíc 
korun. Svou třináctiletou činností 
získal projekt nezastupitelné místo 
v psychosociální síti mosteckého 
regionu přesahujícího i na Teplic-

ko. I tuto službu považuje starosta 
za velmi významnou: „Je to velmi 
důležitá činnost. Díky ní se za-
chraňují i děti před sebevraždou.“ 
Linka funguje v Mostě po celých 

24 hodin denně, a to i pro Bílinu.
Byť by byl zachráněn jediný 

lidský osud nebo život, stojí tako-
vé činnosti za to.

Jana Karlová

Třídíte odpad? Nebo to považujete za zbytečné a říkáte si, že vše 
stejně určitě končí na jedné hromadě na skládce? Víte, co se s od-
padem ve skutečnosti děje? A jak se nakládá s textilem? A co patří 
a naopak nepatří do bioodpadu?

Stejně jako v minulých letech přispívá i letos Bílina neziskové 
organizaci – občanskému sdružení Most k naději. Finance zís-
kává sdružení od Bíliny na projekty Asistent terénního progra-
mu a Linka duševní tísně.

V Bílině jsou pro třídění odpadu možnosti

BÍLINA POMÁHÁ POTŘEBNÝM

Kontejner na textil, který se nachází u Penny Foto: Václav Weber

Bílina má celkem 64 kontejne-
rových stání určených pro třídě-
ný odpad. Ten se sváží ve středu, 
ve čtvrtek a někdy i v pátek. Papír, 
sklo i plast pak putují do Chomuto-
va, kde se o ně postará fi rma Eko-
select, co lze, to zpracuje a vrátí 
zpět do koloběhu výroby a spotře-
by: „Budoucnost bez odpadů není 
možná, ale je možné a nutné vyu-
žívat co nejlépe druhotné suroviny 
a energii, kterých je v odpadech 
víc než dost. K tomu je nezbytnou 
podmínkou sběr tříděného odpa-
du,“ uvádí fi rma své motto s tím, 
že na skládkách mají místo jen sku-
tečně nevyužitelné zbytky, zbavené 
nebezpečných odpadů.

Komunálních kontejnerů o ob-
jemu 1100 litrů, do nichž se ukládá 
až na výjimky smíchaný veškerý 
odpad, má Bílina pro obyvatelstvo 
po městě celkem 360. Dále obyva-
telé využívají celkem 1290 popel-
nic o objemu 110, 120 a 240 litrů.

Hojně využíván je také sběrný 
dvůr, který se nachází přímo v síd-
le MTSB v kasárnách. „Povinností 
každého občana je, aby nepotřeb-
né věci odkládal na sběrný dvůr, 
nikoliv k popelnici,“ upozorňuje 
ředitelka MTSB Olga Roučková. 
Příjem odpadu na sběrný dvůr je 
bezplatný a dvůr je otevřen denně 
od 10 do 17 hodin. Lidé do něj 
mohou odvážet například ob-
jemný odpad jako nábytek, elek-
trošrot, kovový odpad, stavební 
odpad, pneumatiky i nebezpečný 

odpad jako rozpouštědla, kyseliny, 
pesticidy, detergenty, léky, odpad 
obsahující rtuť atd.

Textil se také 
recykluje

I na textil má Bílina vyhrazený 
kontejner. Obyvatelé jej najdou 
před Penny, kde stojí od 2. září mi-
nulého roku. Za tu dobu z něj bylo 
odvezeno celkem 3305 kg textilu 
k roztřídění, recyklaci a dalšímu 
využití.

O to vše se stará fi rma Koutec-
ký, s. r. o. ve svém projektu Kou-
tex. „Ne vždy je úspěšnost tohoto 
projektu stoprocentní, protože ji 
kazí špatné ukládání věcí do kon-
tejneru, ať už se jedná o vyhození 
mokrého textilu či jiných druhů 
odpadů jako sklo, papír, plasty,“ 
uvádí drobné potíže jednatel spo-
lečnosti Pavel Koutecký, ale zá-
roveň dodává, „nicméně většina 
obyvatel Bíliny je ukázněných 
a za to jim patří poděkování. Vů-
bec patří dík všem za příkladný 
přístup k problému recyklace tex-
tilu v Bílině.“ 

Kontejner na textil vyváží fi rma 
pravidelně dvakrát týdně, ale svoz 
přizpůsobuje stavu vytížení a textil 
podle potřeby odveze i častěji. Své 
další místo najde obsah kontejneru 
v Duchcově, kde je dále roztříděn 
podle materiálu. Savý materiál je 
následně použit k výrobě čisticích 
hadrů, pletenina se uplatní při vý-

robě protihlukových desek, mate-
riál vhodný pro výrobu papírové 
lepenky putuje do papíren apod.

Textil tak nekončí na skládkách 
a tím se chrání životní prostředí. 
Čisticí hadry mohou najít využití 
ve veškerých průmyslových i ze-
mědělských podnicích, jako jsou 
autodílny, servisy, lakovny, tiskár-
ny, elektrárny atd.

I bioodpad je kam dát

Bioodpad se správně ukládá 
do tzv. composteinerů, což je spe-
ciálně upravená hnědá nádoba. 
Obyvatelé je mohou najít u každé 
skupiny kontejnerů pro tříděný od-
pad, a mají jich tedy k dispozici 64 
po celém městě.

Hází se do nich tráva, listí, zbyt-
ky rostlin, piliny, popel ze dřeva, 
spadané ovoce, plevel, ale i tře-
ba drobné větve či čajové sáčky. 
V composteineru naopak není 
místo pro maso, vnitřnosti, kosti, 
uhynulá zvířata, popel z uhlí, ple-
ny, sáčky z vysavačů ani pro sklo, 
papír, plasty, kovy, léky atd.

Z Bíliny svezou MTSB kaž-
dý týden skoro tunu bioodpadu. 
Množství nečistot je minimální, 
pohybuje se mezi 3 – 5 %. V zim-
ních měsících svoz neprobíhá. Od-
pad zpracovává fi rma Ekodendra.

Bioodpad zpracovaný podle 
pravidel Evropské unie se přidá-
vá do základek kompostů a podí-
lí se na kompostovacím procesu. 
Vyrobené komposty splňují veš-
keré požadavky kladené legislati-
vou na hnojiva a možnosti jejich 
využití jsou v mnoha oborech 
a směrech: „Využívají se napří-
klad při sadových a parkových 
úpravách v obcích, rekultivacích 
území postižených důlní činností, 
při realizaci soukromých zahrad, 
stavebních úpravách a podobně,“ 
vyjmenovává manažerka kvality 
fi rmy Ekodendra Ing. Ivana Sou-
kalová.

Kdo chce a má snahu přispět 
k zachování co nejlepšího životní-
ho prostředí pro budoucí časy, má 
k tomu v Bílině rozhodně mož-
nost. Jana Karlová

P R O D E J  S L E P I Č E K

Případné bližší informace tel. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Drůbež Červený Hrádek u Jirkova, fi rma Dráb opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, kropenatý a bílý.

Stáří slepiček - 17-19 týdnů, cena 138-148 Kč/ks,
garantujeme začátek snášky do 4 týdnů od prodeje.

Prodeje se uskuteční:

V SOBOTU 6. BŘEZNA  V BÍLINĚ
U KRYTÉHO BAZÉNU V 10.30 hod.

INZERCE 0410/BZ
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„Zároveň připravujeme místa pro 
uložení ocelových sloupů, na nichž 
bude přichycena ocelová konstruk-
ce kotle,“ říká Josef Zahradník ze 
Skupiny ČEZ, vedoucí projektové-
ho týmu, který má na starosti rea-
lizaci nového velmi ekologického 
výrobního bloku o výkonu 660 
MW. Jak dodal, rovněž se svařují 
komponenty kondenzátorů a při-
pravuje se stolice pro turbínu. 

„Probíhá i osazování bednění 
pro tažení chladící věže a montu-
je se ocelová konstrukce čerpací 
stanice chladící vody. V obou pod-
půrných betonových věžích kotel-
ny jsou již funkční výtahy, nyní se 
montují ocelové lávky a natahují 
kabelové rozvody. Na pravé věži je 
dokončována rozhledna,“ uzavřel 
aktuální dění v Ledvicích Josef 
Zahradník. 

Předběžné převzetí nového blo-
ku o výkonu 660 MW v Elektrárně 
Ledvice je naplánováno na konec 
roku 2012, kdy bude zahájen i jeho 
zkušební provoz. Na tuto investiční 
akci vynaloží Skupina ČEZ více 
než 30 miliard korun, přičemž pů-
jde o nejmodernější zařízení na vý-
robu elektrické energie spalováním 
hnědého uhlí v České republice 
a jedno z nejmodernějších ve střed-
ní Evropě vůbec. 

Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severní Čechy

Jedním z důvodů, proč si lidé dě-
lají živnostenská oprávnění, je tlak 
ze strany zaměstnavatelů, pro kte-
ré je fi nančně výhodnější přijmout 
podnikatele než zaměstnance. Oso-
ba samostatně výdělečně činná si 
odvádí sociální a zdravotní pojiště-
ní sama a zaměstnavateli tak ušetří 
spoustu práce a papírování. Dále 
se zjednodušil a zkrátil proces zís-
kávání živnostenského oprávnění. 
Výraznou podporou podnikání byla 

novela živnostenského zákona plat-
ná od 1. 7. 2008. Nejčastější zájem 
ze strany podnikatelů je o volnou 
živnost „Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona“ a to o obor 
č. 27 - „Povrchové úpravy a sva-
řování kovů a dalších materiálů“, 
č. 47 - „Zprostředkování obchodu 
a služeb“, č. 48 - „Velkoobchod 
a maloobchod“ a č. 76 - „Posky-
tování technických služeb“. Dále 

jsou celkem frekventované řemesl-
né živnosti a koncesovaná živnost 
„Silniční motorová doprava“.

Přesto, že se počty podnikatelů 
zvyšují, bylo vybráno o 70 % méně 
na správních poplatcích než v roce 
minulém. Je to způsobeno úpravou 
zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, kde došlo k výraz-
nému snížení správních poplatků 
za úkony při zřizování a změnách 
živnostenských oprávnění. Napří-
klad chce-li si občan nechat vysta-
vit více živnostenských oprávnění 
při jednom podání, zaplatí pouze 
jeden vstupní poplatek a ne něko-
lik, jak tomu bylo před změnou 
výše uvedeného zákona o správ-
ních poplatcích. 

Obecní živnostenský úřad dále 
vede evidenci zemědělského pod-

nikatele, kde je zaevidováno cel-
kem 40 zemědělských podnikate-
lů (35 fyzických a 5 právnických 
osob). Jejich počet se v posledních 
letech nějak výrazně nezměnil. 
U zemědělských podnikatelů zůstá-
vají správní poplatky nezměněné. 

Obecní živnostenský úřad vyko-
nává i činnost kontaktního místa ve-
řejné správy - Czech Point. Za rok 
2009 vydal obecní živnostenský 
úřad padesát výpisů z informační-
ho systému veřejné správy a vybral 
za to 3 450 Kč na správních poplat-
cích. Největší zájem ze strany ve-
řejnosti je o výpis z Rejstříku tres-
tů, což činí dvě třetiny z celkového 
počtu vydaných výpisů. 

Martina Tučková,
Lenka Haišová,

pracovnice registrace ObŽÚ

Uvedené povinnosti se týkají místních 
poplatků, které vybírá obec na základě 
obecně závazných vyhlášek vydaných 
zastupitelstvem města. Příjemcem daně 
z nemovitosti je obec, avšak správcem této 
daně je finanční úřad, který provádí výběr 

této daně. Její výše je stanovena zákonem 
a obecně závaznou vyhláškou vydanou 
obcí. Pro rok 2010 byla její sazba zvýše-
na na dvojnásobek. Všechny vydané OZV 
jsou občanům k dispozici na webových 
stránkách obce, případně na finančním od-

boru. Vyznačené datum splatnosti je vždy 
poslední den, kdy lze poplatek nebo daň 
zaplatit bez sankcí.

Blanka Peterová,
vedoucí finančního odboru MěÚ 

Bílina

31. 03. 2010 splatnost místního poplatku 
 ze psů (I. splátka)
 (pro majitele psů, jejichž poplatek je vyšší než 300,-
 Kč/rok se jedná o první splátku, pro majitele psů,
 jejichž poplatek je nižší než 300,– Kč/rok je to 
 platba na celý kalendářní rok) 

31. 05. 2010  splatnost daně z nemovitosti
  (daň lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet 
 FÚ, prostřednictvím složenky zaslané FÚ nebo 
 na pokladně FÚ)

30. 06. 2010  splatnost místního poplatku za odpad 
 (I. pololetí)
 (pro letošní rok byla stanovena sazba poplatku 
 částkou 500,- Kč/osoba/rok; poplatek lze 

 k uvedenému datu uhradit celý nebo si částkou
  250,- Kč uhradit I. pololetí; platbu lze provést 
 bezhotovostně se zasláním avíza za které osoby 
 je hrazeno, případně v hotovosti na pokladně)

30. 09. 2010  splatnost místního poplatku ze psů
 (II. splátka)
 (tento termín splatnosti platí pouze pro majitele psů
 držených v nájemních bytech, jejichž poplatek
 je vyšší než 300,– Kč/rok)

30. 12. 2010  splatnost místního poplatku za odpad
 (II. pololetí)
 (splátkou v částce 250,- Kč/osoba se uhradí 
 II. pololetí)

Do další fáze realizace postoupila výstavba nového zdroje v Elek-
trárně Ledvice. Základy nové kotelny jsou již předány dodavatel-
ské fi rmě Alstom Power Systems. 

V loňském roce se v územně správním obvodu Bílina opět mírně 
zvýšil počet podnikatelských subjektů z  2725 na 2768, což je 
z hlediska statistických údajů České republiky normální stav. 
Také počet živností se v loňském roce zvýšil a to z  3549 na 3599. 
Přestože počet podnikajících lidí roste, v porovnání s ostatními 
kraji, sever Čech na tom není dobře. Dle statistik patří Ústecký 
kraj v počtu podnikatelů k třetímu kraji s nejnižším počet živ-
nostníků z celé republiky. 

V Ledvicích se už připravují na nový kotel

Živnostenské podnikání v roce 2009 

Daňové a poplatkové povinnosti občanů Bíliny v roce 2010

Pohled na stavbu chladící věže 
z pravého „ledvického dvojčete“, 
na jehož vrcholku je dokončována 
prosklená rozhledna.
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Víkend v DDM s Městskou policií Bílina
Druhý únorový víkend v bílinském domečku proběhl v režii Městské 
policie Bílina. Konal se zde první ze série „Víkendů s MP Bílina“. 
Strážníci pro děti připravili mnoho zajímavých aktivit. 

Víkendový po-
byt v DDM zahá-
jily ukázky sebeo-
brany, přičemž ne-
zůstalo jen u před-

vádění, ale děti si samy mohly 
vyzkoušet a naučit se základní 
prvky sebeobrany.

Že záchrana života není jed-
noduchou záležitostí, se děti 
přesvědčily při praktické ukázce 
zkušeného profesionála – záchra-
náře. Základy první pomoci si 
všichni vyzkoušeli na tzv. „An-
dule“ a také se dozvěděly, jakou 
formou probíhá telefonát na tís-
ňovou linku. Nyní již děti vědí, 
jak se zachovat, pokud by musely 
samy volat záchrannou službu.

Účastníci „víkendu“ byli roz-
děleni do dvou skupin. Jedna 
skupina se po sebeobraně ode-
brala sledovat fi lm „Nechte mně 
bejt!“, který byl natočen podle 
skutečných příběhů. Děti se tak 

poučily jak se chovat, pokud by 
se setkaly se šikanou, dozvědě-
ly se, že cizí člověk pro ně mů-
že znamenat hrozbu či co mají 
udělat, když najdou nevybuchlou 
munici. O fi lmu pak děti diskuto-
valy s preventistou MP Bílina.

Zatímco jedni sledovali fi lm, 
druzí hráli sálový fotbal a vybí-
jenou. Když se poté obě skupiny 
v činnostech vyměnily, nadešel 
čas na večeři. Za pomoci pana 
„kuchaře“ si děti uvařily „pravý 
policejní guláš“. Večeře byli dvě. 
Jedna v osm a druhá v jedenáct 
večer Ten kdo neměl na gulášek 
večer chuť, povečeřel párek, ne-
bo pečivo s nutelou. Prostě samé 
dobroty…

la“. Děti musely potmě dojít až 
do posledního patra domečku, 
a na konci chodby se podepsat 
na připravenou „listinu odvahy“. 
Cestou na malé odvážlivce čekala 
i nějací ti bubáci. Nakonec došlo 

valy lehkou „protahovací“ roz-
cvičku a poté sérii míčových her. 
Úderem desáté hodiny začaly 
ukázky z výcviku služebních psů 
MP Bílina. Děti se zájmem sle-
dovaly práci psovodů a psů Ali-
ho, Sergia a Andyho. O společné 
fotografování s „pejskem“ byla 
poté pěkná „tlačenice“. 
Člověk míní a příroda mění. 

Ačkoli bylo dostatek sněhu, ze 
stavění sněhuláka, na které se děti 
hodně těšily, nakonec sešlo. Sníh 
byl přemrzlý a nelepil. Místo sně-
huláka se tedy stavěly věže. Sku-
pina, která postaví vyšší, zvítězí. 
Během několika minut na zahradě 
DDM vyrostly dvě hromady sně-
hu. Při následném měření bylo 
konstatováno, že soutěž skončila 
remízou. Děti si poté prohlédly 
pracoviště operátora mobilní slu-
žebny MP Bílina a už uháněly 
na svačinu a teplý čaj.

Nastala chvíle loučení s prv-
ním „Víkendem s Městskou po-
licií“. Rodiče si postupně přichá-
zely pro svoje ratolesti a nutno 
podotknout, že mnohým se domů 
opravdu nechtělo. Akce proběhla 
bez problémů a všechny zúčast-
něné děti, strážníci i pracovníci 
DDM se těší na další netradičně 
prožitý víkend plný her, soutěží, 
sportu, ale i poučení a poznání 
mnoho nového.

Nastala chvíle, kdy bylo potře-
ba najít „odcizený mobil“. Tato 
„bojovka“ spočívala v tom, že 
po budově DDM byly rozmístě-
ny části obrázků mobilního tele-
fonu. Každý obrázek byl ozna-
čen stejným číslem a děti měly 
za úkol vypátrat všechny části 
obrázku a ten poté poskládat. 
Děti vytvořily dvojice vzájemně 
si pomáhajících „detektivů“ a tři 
nejrychlejší dvojice pak obdrže-
ly za „vypátraný mobil“ sladkou 
odměnu.

Večer byly děti překvapeny 
konáním „stezky odvahy“, kte-
rá nebyla v programu uvedena. 
Strážník nesmí být žádný „straš-
pytel“ a tak jaký by to byl „ví-
kend s MP“ bez stezky odvahy? 
Pravda, ne všechny děti nalezly 
dostatek odvahy k absolvová-
ní cesty ztemnělými chodbami 
DDM, ale většina si stezku „střih-

k odmaskování strašidel, aby děti 
viděly, že žádná strašidla nejsou, 
a že tmy se bát nemusejí.

Ačkoli doba pokročila, spát se 
ještě nikomu nechtělo. Všichni 
byli plní dojmů, které si chtěli na-
vzájem sdělit. Nic naplat. Stráž-
níci „zaveleli večerku“.

Ráno po snídani děti absolvo-

Foto: Václav Weber

Chcete se sejít s těmi, co jste vyrůstali?

Újezďáci
Tak přijďte 20. března 2010 v 15 hodin 

na Kyselku ke Káďovi.
Dejte vědět všem, o kterých víte. Budeme se těšit:

Karel Charvát, Eva Hájovská (Kaslová) 
a Liduš Vršatová (Bláhová)

INZERCE 0510/BZ

BITTERSMANN
A SPOL, s.r.o.

se sídlem v Jeníkově
přijme

STAVBYVEDOUCÍHO
a ROZPOČTÁŘE

do HPP nebo ŽL

Tel. 603 165 693
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Fontána byla celou noc rájem pirátů 
74. března 2010

Ples zahájila ředitelka DDM 
Bílina Krista Sýkorová a starosta 
Bíliny Josef Horáček, pak už ná-
sledovalo premiérové vystoupení 
baletek DDM Bílina s názvem 

„V zajetí moře“.
Při příchodu si návštěvníci mohli zakoupit 

kupón do tomboly, ta letos byla rozdělena na dvě 
části a sice výhry přímé, které byly k vyzvednu-

tí ihned a nebo hlavní výhry, které se losovaly 
ze zbrusu nového losovacího zařízení o půlnoci 
přímo na podiu. Šťastní výherci si odnesli pře-
nosný dvd přehrávač, digitální fotorámeček a ne-
bo láhev kvalitního koňaku. Dalším zpestřením 
plesu byla tipovací soutěž - na podiu se nacházela 
truhla s pirátským pokladem, zlatými mincemi, 
a úkolem návštěvníků bylo si tipnout kolik mincí 
truhla obsahuje. Do vyhlášení tipovací soutěže 
věděla toto číslo jen jedna osoba, úderem 23.00 
hodiny byla truhla se správným tipem rozpeče-
těna a výsledek oznámen - nikdo z přítomných 
netipoval přesně, proto se do osudí vhodily tipy, 
které byly správnému číslu nejblíže, byly tři. 
V truhle se nacházelo 416 zlatých čokoládových 
mincí a tuto truhlu si jako výhru odnesl Honza 
Červenka z Bíliny, který tipoval 412. 

Porota, složená ze členů kapely Metrum, vybí-
rala během večera také nejoriginálnější pirátský 
převlek. Porota měla opravdu těžký úkol a tak 
šumivou cenu odnesly rovnou dva pirátské páry.

Vlasta Vébr

Letošní ples Domu dětí a mládeže Bílina byl v pořadí devátý a ve stylu pirátského bálu. Kul-
turní dům Fontána se proměnil v pirátskou loď, kterou celý večer kormidloval moderátor 
Vlasta Vébr a kapela Metrum.

Fontána byla celou noc rájem pirátů 

Oceněné dva pirátské páry

Malá slečna v indiánské masce
Foto: Václav Weber

moderátoři a tanečnice provázející 
děti karnevalem

Foto: Václav Weber

Baletky Dětského domu dětí a mládeže Bílina se 
svoji vedoucí L. Sovovou

Město Bílina i pro rok 2010 vyhlásilo výbě-
rové řízení na poskytování půjček z Fondu roz-
voje bydlení. Uzávěrka příjmu žádostí, včetně 
všech podkladů dle pravidel města byla nej-
později do 31. 01. 2010. Zastupitelstvo města 

se pro rok 2010 rozhodlo udělit výjimku a pro-
dlužuje termín podání žádostí o půjčky z FRB 
do 31. 3. 2010. Veškeré další informace obdrží-
te na Finančním odboru MěÚ nebo Stavebním 
úřadu.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Tekutou čokoládu si mohly děti ochutnat v neděli 14. února. V kul-
turním domě Fontána pro ně byl připraven Čokoládový karňous 
aneb Neskutečně sladký karneval.

Na dětském karnevalu tekla čokoláda

Tekutou čokoládu si mohly 
děti ochutnat v neděli 14. února. 
V kulturním domě Fontána pro 
ně byl připraven Čokoládový 
karňous aneb Neskutečně sladký 
karneval.

Karneval byl vskutku v čoko-
ládovém duchu. Na pódiu na ně 
čekala čokoládová fontána, s ta-
nečnicemi, zpěvákem Fešákem 
a panem Něco, kteří celé odpo-
ledne moderovali, si malí i větší 
zasoutěžili za čokoládové od-
měny. Několikrát na děti zapršel 
déšť čokoládových bonbónů. Děti 
se dokonce naučily choreografi i 
jednoho z tanců. V samém závě-
ru rozdávali účinkující čokoládu 
všem dětem.

Při procházení karnevalem po-
tkal návštěvník různé postavy, 
od tradičních, jako jsou princezny, 
víly, Červená Karkulka nebo Sně-
hurka, po kovboje, roboty, Super-
mana, Zorra nebo ninju.

Ať princezny, či krokodýlové, 
všichni si mohli zasoutěžit napří-
klad o nejlepší tanec nebo o nejlep-
ší masku. Kostýmy byly všechny 
pěkné a povedené, proto vybírat 

nebylo lehké. Moderátoři tak určo-
vali nejhezčí masku hned ve dvou 
kolech a každý alespoň dvě, a tak 
se čokoládové výhry dočkalo sko-
ro dvacet nejlepších masek, mezi 
nimiž byla například trojice včel, 
víla, krokodýl či robot.

Parket byl plný dětí a rodičů. Ma-
lí, kteří se do her zapojili, se jistě ani 
na minutu nenudili. Děti, které se 

však přímo nezapojily do průběhu, 
neměly příliš co dělat. „Ohlasy byly 
jak kladné, tak některé i záporné. 
Bylo to veselé a starší děti se na dvě 
hodiny zabavily, na druhou stranu 
menší děti neměly příliš šanci do-
stat se pro čokoládu,“ zhodnotila 
pozitiva i negativa za KC Kaskáda 
Petra Zaťková.

Pro děti však bylo bezpochy-
by připraveno pěkné odpoledne, 
za což KC Kaskáda patří dík.

Jana Karlová

INZERCE 0210/BZ
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 
14. března – 19 hodin 

Miro Gavran 
VŠE O ŽENÁCH 

Studio Dva Praha 
Komedie o mužích, kteří se 
domnívají, že všechno ví...

 a to nejen o ženách. 
Vstupné: 250, 200, 160 Kč 

KINO HVĚZDA
5. a 6. března – 17 hodin 

PLANETA 51 
VB, Španělsko/Animovaná 

komedie. Český dabing.
Vstupné: 70 Kč; 97 minut

9. a 10. března – 17 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 

USA/Animovaná komedie.
Vstupné: 60 Kč 88 minut

11. a 12. března – 19 hodin 
NEBE, PEKLO... ZEM 

SK/Milostné drama. České znění.
Vstupné: 75 Kč; 95 minut

Sobota 13. března – 15 hodin 
KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY 

Pásmo pohádek pro nejmenší. 
Vstupné: 20 Kč; 68 minut

Sobota 13. března – 19 hodin 
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE  

USA/Komedie. České titulky. 
Rozvedená....s řadou výhod... 

Vstupné:60 Kč; 120 minut

16. a 17. března – 19 hodin 
KATKA

ČR/Dokument. České znění.
Unikátní časosběrný dokument 

o životě narkomanky Katky.
Vstupné: 60 Kč; 90 minut

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
od 4. března 2010 
do 5. dubna 2010 

S FOTOAPARÁTEM 
ZA EXOTIKOU 

Výstava fotografi í známého 
bílinského fotografa Pavla Záhorce. 

Vstupné: dospělí 20 Kč, studenti, 
děti, senioři – 10 Kč 

GALERIE POD VĚŽÍ 
od 5. února 2010 do 25. března 2010 

KAMIL SOUČEK -ÍRÁN 
Výstava fotografi í země Íránu očima 

fotografa KAMILA SOUČKA. 
Vstupné dobrovolné

RSZ Bílina s.r.o. + Hospůdka na zimáku

Podle „rybníkářských“ pravidel
HOKEJ 3 PROTI 3

KC KASKÁDA PŘIPRAVUJE:

Hraje skupina MINIBAND.
Poslední ples letošní sezóny.

Vstupné: bez masky 100,– Kč; s maskou 70,– Kč.
Předprodej vstupenek v Infocentru na Mírovém náměstí v Bílině, tel: 471 810 985

Ozvěny fi lmového festivalu soutěžních studentských krátkometrážních snímků
BRNĚNSKÁ 16. Poprvé v Bílině!!!! Filmové snímky jsou určeny nejen pro studenty. 

3. Vzpomínková kolekce – pásmo studentských snímků k 50.výročí Brněnské šestnáctky 
3. Vítězné České studentské snímky (MF Cannes, MF Karlovy Vary 2009) 

3. Česko-Slovenská studentská tvorba –přehled česko-slovenské studentské tvorby
Školní projekce: Český a Slovenský krátký fi lm na 49. a 50. B16 se zahraničním bonusem 

Slovenský studentský fi lm na B16 (fi lmy z let 2006–2009)
Česká krátkometrážní tvorba na B16 (fi lmy z let 2007–2009)

Retrospektiva k 50. narozeninám B16 – významné fi lmy českých a zejména brněnských autorů
Vstupné: 40 Kč 

Termín a čas: 13. 3. 2010 od 9.00 hodin
Prezentace: 13. 3. do 8.30 hodin
Kdo soutěží: 3–5 členná družstva, 
 2 kategorie  – 12-15 let 
  a 15 a výše, 
 mohou i dívky
Přihlášky:  do středy 10.března 13.00 hod., 
 telefonicky na: 417 822 234, 
 mail: Info@sportbilina.cz, 
Informace na: www.sportbilina.cz
Startovné: 30,-Kč za hráče = vstupné na ZS
Ceny:  • 1. Místo – permanentka RSZ 
    Bílina s.r.o. (=600,-Kč) 
   pro každého člena týmu
 • Medaile
 • Publicita v regionálních 
    médiích 

Každý účastník může získat guláš 
v Hospůdce na zimáku za cenu 40,– Kč

Kulturní dům Fontána
MEZINÁRODNÍ MAŠKARNÍ DIVADELNÍ PLES

Digitální kino ECHO BRNĚNSKÁ 16 

pátek 12. března od 20.00 hod.

Pátek 19. března  19.00 hodin 
Sobota 20. března  19.00 hodin 
Neděle 21. března  19.00 hodin 

Stručná pravidla: 
Hraje 3 členné družstvo bez brankáře,
technický hokej

Kotouč se smí zvedat pouze pod kolena, 
branky jsou nízké

Nesmí docházet k fyzickému kontaktu, 
doporučují se chrániče holení, helmy, 
rukavice, hrací doba je 2 x 10minut
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■ Murphyho zákony úřadu 
a práce:
Čtyři zásady pracovní dílny:
Mezi nářadím chybí právě ten 

klíč nebo vrták, který potřebujete.
Téměř ke každé práci je potřeba 

mít tři ruce.
Zbylé matičky se nehodí 

ke zbylým šroubkům.
Čím pečlivěji si práci naplánu-

jete, tím větší je zmatek, když se 
něco nevyvede.
■

Čím je nějaký plán složitější 
a grandióznější, tím větší má šan-
ci, že zkrachuje.

■

Pokud je levnější koupit no-
vou součástku, trvá fi rma na tom, 
abyste tu původní opravili.

Pokud je levnější starou sou-
částku opravit, fi rma trvá na tom, 
že se neobejde bez posledního vý-
křiku techniky.
■

Udeříte-li do dvou kláves 
na psacím stroji najednou, otiskne 
se vždy chybné písmeno.
■

Ve chvíli, kdy si odsunete žid-
li a začnete se protahovat, vejde 
do kanceláře váš šéf.

Koutek zábavy

Karl Schütz se narodil dne 30. 
října roku 1886 v Bílině, konkrét-
ně v domě č. p. 23 na náměstí, 
kde dnes funguje restaurace FK. 
V roce 1925 byla na tomto domě 
slavnostně odhalena jeho pamět-
ní deska, která byla roku 1945 
stržena a do dneška se pravdě-
podobně nedochovala nebo ně-
kde čeká na znovuobjevení. Při 
té příležitosti vydal Otto Kletzl 
katalog k jeho pamětní výstavě, 
jenž obsahoval na 80 prací. Jed-
nalo se o knižní ilustrace, lepty, 
portréty, akvarely a jiné. 

 
Karl Schütz už jako malý 

chlapec ventiloval své nadání 
na stránkách školních sešitů. 
Po měšťance v Bílině, jejímž 
ředitelem byl p. Josef Pohl, na-
vštěvoval od roku 1901 do roku 
1905 Odbornou keramickou 
školu v Teplicích a rok po jejím 
absolvování, v jeho 20-ti letech, 
odjel do Vídně na Uměleckou 
školu rakouského muzea pro 
umění a průmysl, kterou navště-
voval u profesora Alfreda Roler-
se s jednoletou přestávkou, vy-
plněnou vojenskou službou, až 
do roku 1909. Mezi jeho součas-
níky patřila taková zvučná jména 
jako Joseph Maria Olbrich, Otto 
Wagner, Josef Hoffmann nebo 
Koloman Moser. Ve Vídni ale 
nebyl příliš spokojen. Vídeňská 
škola byla monumentální a ta-
kové ambice Karl Schütz neměl. 

V roce 1910 odjel do Mnichova 
na Akademii, centra mnichovské 
secese Jugendstil, kde u profe-
sora Julia Dietzeho konečně na-
šel sám sebe. Karl Schütz tvořil 
v ryze secesním duchu, i přes 
to, že secese už jen doznívala 
a o prvenství se ucházely jiné 
umělecké směry předzname-
návající modernu. Jeho tvorba 
se nesla v duchu pohádkových 
vzpomínek na zašlé časy. 

Po třech letech se vrátil 
do rodné Bíliny, kde mu byl od-
měřen pouhý rok k jeho volnému 
rozvoji. 

Přímo v Bílině namaloval 
fresky v interiéru Engelsovy 
vily, která byla domovem továr-
níka „Tonyho“ Johanna Antona 
Engelse, který v Bílině rozjel 
významnou sklárnu Glasfabrik 
Bilin Engels u. Co. Engelsova 
vila byla již zdemolována a dnes 
neexistuje. V  roce 1913 vyzdo-
bil starou městskou zeď v zá-
meckém parku. Na ní vyobrazil 
nadživotní postavy německé re-
nesance. Možná si na ně někdo 
z vás ještě pamatuje. Bohužel 
síra v ovzduší z okolních hoří-
cích výsypek měla na toto dílo 
neblahý vliv a vybrala si svou 
daň. Další fresky vyvedl roku 
1914 v proslulé kavárně a cuk-
rárně Café Kraus (rohový dům 
s č.p. 150 v dnešní Břežánské 
ulici). Není známo, zda jsou tyto 

fresky dochované, byť zakon-
zervované pod novým nátěrem, 
či nikoliv, bylo by ale senzační 
opět spatřit ty půvabné postavič-
ky, např. Marcipánovou princez-
nu, Čokoládovou tetu nebo Vel-
kého preclíka. Karl Schütz takto 
vyzdobil více bílinských krámů 
a hospod. Ilustroval také Po-
věsti Českého Středohoří, mezi 
které patří třeba pověst spjatá 
s Bílinou Bořeňská čarodějnice. 
Pražský sochař profesor Rieber 
mu v dopise dne 24.1.1914 na-
psal: „…mezi dnešními umělci 
by se nenašel žádný, který by 
Vám mohl podržet váhy. Vy jste 
již dnes nepochybně největší ně-
mecko-český umělec.“

Během roku 1914 byl při 
mobilizaci odveden. Ještě mu 
bylo dopřáno krátké manželství 
s Mieze Rudolph a pak musel 
odejít na haličskou frontu, kde 
v zákopech nakreslil válečné al-
bum Deváté obrany. Během 1. 
světové války vyhotovil na pří-
kaz válečného tiskového centra 
dvě rozsáhlé knihy skic, které se 
později dostaly do Vídeňského 
válečného archivu. Dnes jsou 
bohužel ztraceny. 

Dne 7.června roku 1915 se 
Karl Schütz u Wilkolacze do-
stal s těžkým průstřelem břicha 
do ruského zajetí, kde zranění 
ještě téhož dne podlehl. Poslední 
zpráva o něm zní z dopisu jeho 

přítele Maxe Röhra: „...právě 
před brankou ovocné zahrady 
klesl k zemi...“. 

Současná Státní galerie v Pra-
ze má ve sbírce, s názvem Grafi -
ka německých malířů, osm studií 
k ilustracím a kolorovaný návrh 
střeleckého terče. Jak vidno, je 
dnes tvorba Karla Schütze tor-
zem. Buďme ale vděčni za to, 
že se dochovalo alespoň to málo 
v pár skicách a vzpomínkách, 
které ještě nezmizely. Za to, že 
máme nějakou historii, kořeny, 
že jsme s něčím spjati, něco sdí-
líme a můžeme si o tom vyprávět 
a dál to předávat svým potom-
kům.

Děkuji Heimatkreisverein Bi-
lin e.V., panu Tomášovi Matěj-
kovi, Janu Žejdlovi a vedení BZ 
za umožnění obohatit bílinský lid 
vydáním tohoto článku s krasný-
mi fotografi emi.

Tereza Skřivanová
(o.s. Bílina 2006)

Vsadím se, že dnešním obyvatelům Bíliny toto jméno už nic neříká, nicméně je Karl Schütz neod-
myslitelnou součástí bílinské historie, kterou zase více poodkryjeme.
Karl Schütz byl bílinským rodákem a všestranným secesním umělcem, hlavně grafikem, jehož tvor-
ba pokrývala řadu uměleckých oblastí od ex-libris přes diplomy, plakáty, ilustrace, návrhy koberců 
až po velkoplošné nástěnné malby. 

Karel Schütz byl úspěšným bílinským grafi kem
Víte o historii...

Srdečné přání paní

MAGDALÉNĚMAGDALÉNĚ
HYRMANOVÉHYRMANOVÉ
Milá maminko,
k narozeninám Ti štěstí a hlavně zdraví chce-
me přát. Od peřinky jsi nás do dospělosti vy-
chovala a dnes naše děti Tě zlobívají.

Když je nám nejhůř, pomoc a radu dáš, 
i když někdy dost nás máš. A za to vše 

Ti, mamko, za všechno dík.
Přejeme Ti hodně štěstí a hlavně 
spoustu dalších dlouhých let.

Jen to nej Ti přejí manžel, 
Jarmila, Lída a Blanka 
s rodinami

Karl Schütz
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Hudební pohádkou strávily dopoled-
ne malí návštěvníci v městském divadle 
ve středu 17. února. Jmenovala se O Kubo-
vi ze Smolné Lhoty.

Děti se díky této pohádce na motivy 
pohádky O zmatené víle Štěstí od Elišky 
Krásnohorské přesvědčily, že dobro vítězí 
nad zlem a láska nad nenávistí. V příběhu 
se podívaly do života na zámku, v podzám-
čí i na statku. Představila se jim zmatená 

a roztržitá víla Štěstí, která svým kouzlením 
způsobila nejedny potíže, zlý a hamižný 
rychtář, krásná a stále usměvavá princezna 
Apolenka, její pan tatíček král a v nepo-
slední řadě Kuba, kterému se lepila smůla 
na paty.

Na pohádku se přišly podívat děti z MŠ 
Ohníč, MŠ Chotějovice, MŠ Chlum Bílina, 
ZŠ Aléská Bílina, ZŠ Chlum Bílina a také 
Člověk v tísni Bílina.

Pohádce tleskaly děti ze školek i škol

Uložilo:
Radě města zajistit dlouhodobou 
koncepci provozu kin ve městě, 
včetně časové a fi nanční nároč-
nosti. 

Radě města vypsat výběrové řízení 
na dostavbu „Lávky přes řeku Bíli-
nu a silnici I/13“ odbornou fi rmou. 

Ředitelce Městských technických 
služeb Bílina zpracovat přehled již 
provedené rekonstrukce veřejného 
osvětlení ve městě. 

Radě města zajistit rozčlenění akce 
„Cyklostezka podél řeky Bíliny“ 
na etapy. Na I. etapu – oprava cesty 
podél řeky Bíliny (od školní jídelny 
po tenisové kurty) vypsat výběrové 
řízení s tím, že na další etapy budou 
podány žádosti o dotace. 

Schválilo:
Přijetí neúčelové dotace ze státní-
ho rozpočtu na výkon státní sprá-
vy a příspěvek na školství, ve výši 
22.316.700 Kč. 

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2010 v celkové vý-
ši 326.400 Kč a to panu P.P. ve vý-
ši 224.400 Kč a panu J.T. ve výši 
102.000 Kč.

Záměr prodeje nebytového prosto-
ru č. jednotky 395/7, ul. Fišerova, 
Mostecké Předměstí, Bílina, spolu 
s podílem na společných částech 
domu č. p. 395 a pozemku č. 1768/2 
k. ú. Bílina, o velikosti 405/5349 
za kupní cenu 180.000 Kč.

Záměr prodeje bytového domu 
čp. 58, ul. Litoměřická, Teplické 
Předměstí, s pozemkem p. č. 1016 
o výměře 93 m2 k. ú. Bílina, za ce-
nu obvyklou, s předkupním právem 
pro současného nájemce. 

Záměr prodeje bytové jednotky 
č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 
35,33 m2 nacházející se v 7. pat-
ře, Sídliště Za Chlumem čp. 737, 

spolu s podílem o velikosti 17/2000 
na společných částech domu a po-
zemku p. č. 1636/57, 1636/58 
a 1636/59 k. ú. Bílina, za cenu dle 
obálkové metody, s vyvolávací ce-
nou obvyklou.

Záměr prodeje bytové jednotky 
č. 29 o velikosti 1+3 o rozloze 
64,33 m2 nacházející se v 6. patře, 
ul. Teplická čp. 597, spolu s podí-
lem o velikosti 612/19805 na spo-
lečných částech domu a pozemku 
p. č. 1683/80 k. ú. Bílina, za cenu 
dle obálkové metody, s vyvolávací 
cenou obvyklou.

Nabídku Exekutorského úřadu Pl-
zeň – jih na účast v dražbě o nemo-
vitosti – pozemky p. č. 2234, 2235, 
2236, 2237, 2238, 2239 vše k. ú. 
Bílina.

Návrh na rozčlenění projektu „Re-
konstrukce parteru Mírového ná-
městí, Bílina“ do dvou etap a záro-
veň schvaluje podání dvou žádostí 
o dotaci ve výši 25 mil Kč na jednu 
etapu (na dvě etapy 50 mil. Kč) 
a zároveň s uvolněním potřebných 
fi nančních prostředků z rozpočtu 
města na vypracování Studie prove-
ditelnosti pro I. etapu, vypracování 
Studie proveditelnosti pro II. etapu, 
a dále fi nanční prostředky na úpra-
vu projektové dokumentace. 

Záměr rekonstrukce veřejného 
osvětlení města Bíliny za předpo-
kladu získání dotace (MMR, GPR) 
ve výši 85 %. Zároveň schvaluje 
zadání zpracování projektové do-
kumentace, podle které bude mož-
né provést rekonstrukci veřejného 
osvětlení ve městě po etapách. 
 
Podání žádosti o dotaci z Progra-
mu prevence kriminality Ústecké-
ho kraje dle návrhu předloženého 
vedoucí odboru školství a kultury. 
Celkové náklady plánovaných akcí 
činí 239.000 Kč, z toho spoluúčast 
města činí 59.750 Kč. 

Podání žádosti o fi nanční podporu 
v rámci Integrovaného operačního 
programu Rozvoj služeb v eGover-
nmentu v obcích s 15 % podílem 
města. 

Žádost ředitelky ZŠ Aléská o na-
výšení kapacity školní družiny 
Základní školy, Bílina, Aléská 270, 
okres Teplice, příspěvková organi-
zace, o 30 dětí, tj. na celkovou ka-
pacitu 120 žáků, s účinností od 1. 
září 2010.

Uzavření smlouvy o spolupráci 
mezi městem Bílina a Heimatkrei-
sverein Bilin e. V. se sídlem v SRN, 
dle návrhu předloženého vedoucí 
odboru školství a kultury. 

Uzavření smlouvy o podmínkách 
provozování ambulantní pohoto-
vostní péče ve spádové oblasti měs-
ta Bílina na rok 2010, mezi městem 
Bílina a Hornickou nemocnicí s po-
liklinikou, s. r. o., Bílina. 

Uzavření smlouvy mezi městem 
Bílina a Ústeckým krajem, jejímž 
předmětem je poskytnutí neinves-
tiční dotace ve výši 620.000 Kč 
na zabezpečení ambulantní poho-
tovostní péče ve spádové oblasti 
města Bílina na rok 2010. 

Uzavření Dodatku č. 8 k Dohodě 
o podmínkách vzájemné spolupráce 
při poskytování sociálních služeb 
mezi městem Bílina a občanským 
sdružením MOST K NADĚJI, je-
hož předmětem je zajištění projek-
tu „Asistent terénního programu 
na rok 2010“, částkou 271.000 Kč.

Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a občanským sdru-
žením MOST K NADĚJI, jejímž 
předmětem je poskytnutí daru 
ve výši 95.000 Kč na zajištění pro-
jektu Linky duševní tísně. 

Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem Bílina a obcí Měru-
nice, jejímž předmětem je výkon 

úkolů Městské policie Bílina v obci 
Měrunice. 

Koncepci prevence kriminality 
města Bíliny na rok 2010 – 2011, 
dle návrhu předloženého ředitelem 
Městské policie Bílina. 
  
Plán činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny na rok 
2010, dle předloženého návrhu.

Souhlasí
Se stavbou obchodního centra a au-
tobusového nádraží, v prostoru mezi 
objekty výpravní budovy vlakového 
nádraží a parkovacích ploch Inter-
sparu, v rámci územního řízení. 

Rozhodlo
Udělit pro rok 2010 výjimku ze 
směrnice č. 05/2007 – „Pravidla 
k poskytování a použití účelových 
fi nančních prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení na území města 
Bílina“. Výběrové řízení na po-
skytování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení pro rok 2010 bude probíhat 
do 31. března 2010.

Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 03/2010 o umisťování a provozu 
výherních hracích přístrojů v územ-
ním obvodu města Bílina.

Zvolilo:
Pana Bedřicha Kubastu (HNHRM) 
členem Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Bíliny. 

Vzalo na vědomí:
Informaci člena zastupitelstva měs-
ta, pana Mgr. Zdeňka Svobody, 
Ph.D., o uspění města Bíliny ve vý-
běrovém řízení Monitorovacího 
výboru Agentury pro sociální za-
čleňování v romských lokalitách. 

Informaci starosty města ohledně 
nabídky fi rmy Zangezur, s. r. o., 
na odkoupení lázeňského areálu 
včetně minigolfového hřiště, lesní 
kavárny a letního divadla. 

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 1. zasedání, které se uskutečnilo dne 18. 2. 2010 mimo jiné:
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Funkcionáři Bíliny se zcela lo-
gicky rozhodli pro zápasovou pří-
pravu formou turnaje na domácím 
hřišti, kde mají ideální podmínky. 
Proč někam cestovat, když máme 
perfektní hřiště s umělým povr-
chem? Při výběru soupeřů zatím 
zcela správně sledujeme, že se 
jedná o týmy z nižších soutěží. To 
odpovídá postavení Bíliny v ta-

Sledovaná utkání: 23. 1. Bíli-
na – Černčice 4:1, 30. 1. Bílina – 
Přestanov 1:0, 6. 2. Bílina – Led-
vice 4:0.

Co tedy můžeme ze tří konkrét-
ních zápasů vysledovat?:
1. Zvyšování počtu hráčů (ná-

hradníků) v utkání
2. Zapojení nových i staronových 

tváří 
3. Stabilizace obranných řad
4. Celkové zlepšování herního 

projevu
 Zatímco k prvnímu utkání proti 

Černčicím nastoupila Bílina v je-
denácti lidech, a to ještě narychlo 
„angažovala“ vedoucího mužstva 
J. Kovačku, s Přestanovem hrálo 
12 hráčů a proti Ledvicím se jich 
vystřídalo celkem 16.

 Co se týká nových tváří, v prv-
ním zápase to byl jen zmiňovaný 
Kovačka (i při respektování jeho 
kvalit s ním do jarních bojů počí-
tat nemůžeme) a dva dorostenci. 
V dalším průběhu přípravy se pak 
kromě testovaných dorostenců 
objevil Milo a navrátivší se z hos-
tování Levý, Spáčil a Bari.

 S obranou může zatím panovat 
spokojenost. Vyčnívá Hasal, jak 
v obranné fázi, tak v útočné. Je 
nebezpečný při svých výletech, 

kdy dochází k přečíslení obrany 
soupeře, ale hlavně i při standard-
ních situacích. Jejich exekutoři 
většinou najdou jeho hlavu a ta 
se dost často nemýlí. Pro jaro ne-
smí před vlastní brankou chybět 
Stiller a nezapomeňme na nená-
padnou mravenčí práci Pavlíčka, 
který na pozici záložníka odebe-
re opravdu velké množství míčů 
soupeři. A obrana bez brankáře 
Pohla? Nepředstavitelné!

 I herní projev se postupně po-
souvá tam, kde bychom ho rádi 
viděli. Nejmarkantnější to bylo 
v zápase s Ledvicemi. Soupeř 
skutečně nebyl připuštěn vůbec 
k ničemu. To je jistě cenná infor-
mace pro trenéry Bíliny.

 Teď ještě počkejme, co přine-
se únorové soustředění, které také 
proběhne v domácích podmínkách. 
Aby ne, vždyť jsou ideální! FK má 
vlastní plochu a využije i zařízení 
města – saunu a plaveckou halu.

 Pak už jen očekáváme ostrý 
test. Ten by měl přijít v podobě 
kvalitního soupeře prověřivšího 
ještě nějaké drobné nedostatky. 
Pokud i tam uspějeme, bude to 
velký příslib pro jarní boje o zá-
chranu v krajském přeboru.

Jan Davignon

bulce krajského přeboru a pod-
zimnímu složení družstva. V zá-
kladní sestavě nastupovali hlavně 
mladí talentovaní hráči, ale bo-
hužel málo zkušení a hlavně jim 
chybělo při hře sebevědomí. A já 
se ptám: Povede k něčemu to, že 
tito zelenáči obdrží v přípravě 
další „šišku“ od lepšího soupeře? 
Jistě ne!

Po umisťování se na předních 
příčkách na soutěžích z minulých 
týdnů se na soutěži v Tachově 
vytáhla „áčková“ děvčata Nicole 
Křehlová, Eliška Hladíková a Do-
minika Kolmanová.

Nicole si přivezla v kategorii 
do deseti let zlatou medaili, Eliška 
zazářila v kategorii do osmi let se 

stříbrnou medaili a Dominice se 
na hrudi v kategorii do sedmi let 
blýskala také zlatá medaile.

Malé slečny zahájily nový rok 
vskutku skvostně. Nezbývá než 
jim přát, aby si svou formu udr-
žely a Bílina byla díky nim vidět 
i nadále v různých městech naší 
země.

Pravděpodobně nikdo z nás nechodí sledovat 
tréninky družstva dospělých FK Bílina. Zají-
mala by nás hlavně náplň jednotek, jejich za-
měření, nasazení fotbalistů a účast na nich. 
I když občas projedeme kolem „umělky“ 
a vidíme tam za světel refl ektorů nějaké hý-

bající se postavy, určitě nezastavíme a nepo-
zorujeme vše podrobně. Z čeho ale můžeme něco 

vysledovat, to jsou přípravná utkání. Zhlédl jsem tři v průběhu 
ledna a začátku února a tady jsou mé postřehy.

Neděle 21. února znamenala opět pěkný úspěch pro bílinské 
krasobruslařky.

Bílinský fotbalový klub v přípravě zaválel

KRASOBRUSLAŘKY 
POKRAČUJÍ V ÚSPĚCHU

DRACI SEHRÁLI
PERNÝ ZÁPAS

Pra
tr
m
m
I
a

ba
zoru

Nicole Křehlová na ledě

V neděli 7. února se hrálo 
další kolo Krajského přeboru 
dorostu v ledním hokeji. HC 
Draci Bílina přivítali ve svém 
hokejovém stánku svého odvě-
kého rivala z Loun. 

Mladí Draci potřebovali 
v tomto derby zvítězit, jelikož 
v předchozích osmi utkáních 
získali pouze tři body, což 
po slibném začátku soutěže bylo 
zklamáním nejen pro ně, ale 
i pro fanoušky a vedení klubu.

Toto derby jsme zahájili vel-
mi dobře, neboť hned po vho-
zení prvního buly, kdy na ča-
somíře byl čas 0,35, proměnil 
Dráček Rudolf hned první šanci 
po přihrávce z rohu od Hrnčíře. 
Louny však o tři minuty pozdě-
ji vyrovnaly. V druhé polovině 
třetiny jsme zvýšili brankami 
Hrnčíře a Berana stav utkání 
na 3:1. Lounští ovšem několik 
minut před koncem první třetiny 
snížily na 3:2. 

Druhou třetinu jsme prohráli 
1:2, kdy branku za HC Draci Bí-
lina vstřelil Hrnčíř, a stav se tak 
ustálil na 4:4.

Do poslední třetiny za stavu 
4:4 šly však hned ve třetí minu-
tě Louny do vedení. Naši tlačili, 
hrálo se většinu času před bran-
kou Loun a kýžené vyrovnání 
na 5:5 přišlo tři minuty před 
koncem, kdy se po úniku z pra-
vé strany trefi l Beran. Derby tím 
dospělo k samostatným nájez-
dům, ve kterých uspěli Draci 
a připsali si dva body za vítěz-
ství.

Sestava HC Draci Bílina: 
Malý, Jurašík,
Oplt, Sládek, Jurčo, 
Hrnčíř, Rudolf, Aulický,
Beran, Kratochvíl, Wanie,
Toman

Trenéři:
Balín Radislav
Balín Jindřich
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Pravidelně se snažíme oživit 
naši stařičkou plaveckou halu, 
tak, aby byla alespoň programem, 
atrakcemi a přístupem k našim 
zákazníkům konkurenceschopná. 
I když se návštěvnost neustále 
zvyšuje, stále si myslíme, že účast 
na našich akcích by mohla být 
vyšší. Dokonce se domníváme, 
že se najdou i tací, kteří si cíleně 
vybírají dobu před a pak po na-
šich hrátkách. To je zcela zbyteč-
né! My nikoho do zábavy násilím 

Přesně na Valentýna, v neděli 14. února, proběhly v plavecké hale 
v Bílině „Valentýnské hrátky“. Již tradičně naše společnost RSZ 
Bílina s.r.o. společně s Martinou Tuháčkovou uspořádaly soutěže 
pro děti i dospělé v tomto zařízení. Pořadatelé, soutěžící i diváci se 
opět dobře bavili. A co vy?

V juniorské kategorii se umís-
til bílinský Vladimír Wolfram 
na druhém místě a František Gu-
recký skončil šestý.

Mezi ženami obsadila čtvrté 
místo Pavlína Černíková.

V kategorii mužů nad 50 let 

vybojoval v silné konkurenci 
Gerhard Schlögl druhé místo 
a Josef Šíma byl dvanáctý.

První místo a titul „přebornice 
okresu“ v ženách nad 50 let ob-
sadila Jana Černíková.

Nedařilo se bohužel pouze na-

šim mužům, oba zástupci SKK 
Bílina skončili na konci startov-
ního pole.

Na mistrovství kraje, které 
proběhne v březnu, se nomi-
novali Jana Černíková, Pavlí-
na Černíková, Gerhard Schlögl 
a Vladimír Wolfram. Takovouto 
silnou účast je možné ve vel-
ké konkurenci hráčů a hráček 
z ostatních klubů považovat 
za velký úspěch.

Poděkování
SKK Bílina chce touto cestou 

poděkovat zastupitelstvu města 
Bíliny za rychlou fi nanční výpo-
moc 29 000 Kč na výměnu zásob-
níku koulí, který nám havaroval 
přímo uprostřed soutěžního roč-
níku. Díky tomuto daru je možné 
bez problémů v rozjetých soutě-
žích pokračovat.

Za SKK Bílina 
Miroslav Tomiš, předseda

Mistrovství okresu se konalo ve dnech 8., 9., 30. a 31. ledna 
na čtyřdráhových kuželnách v Duchcově a v Teplicích pro 
všechny kategorie, od žáků po seniory. Hráči SKK Bílina roz-
hodně neudělali Bílině ostudu.
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nenutíme, nijak běžné zákazníky 
neomezujeme. Prostě a jednoduše 
v předem stanoveném čase něko-
likrát moderátorka vyzve zájemce 
k soutěži, ti chvíli zápolí, vítězi 
získají odměnu a pak dále běžně 
hraje hudba a ostatní se mohou 
nerušeně koupat. Však ani nevy-
bíráme mimořádné vstupné. Je 
možné si zakoupit běžnou vstu-
penku na jednu nebo dvě hodiny 
a buď s námi spolupracovat, nebo 
se bavit podle svého uvážení.

Co bylo ale na Valentýna no-
vého, bylo prodloužené večerní 
plavání při romantické hudbě 
a svíčkách. Měli jsme výjimečně 
otevřeno až do 22 hodin a snad 
jsme několika zamilovaným zpří-
jemnili oslavu jejich svátku.

Informace o našich akcích na: 
www.sportbilina.cz. Zde najdete 
i plán na celý rok 2010. Již od břez-
na se rozběhne v plavecké hale – 
přeplavte kanál La Manche, na zim-
ním stadionu 13. března dopoledne 
připravujeme hokejový turnaj tro-
jic podle „rybníkářských“ pravidel 
a odpoledne karneval. Vrcholnou 
akci připravujeme na závěr sezóny, 
10. dubna. Bude to ICE CROSS 
RSZ CUP – závod po vzoru kvalifi -
kací na jízdu na bruslích v ledovém 
korytě! Vyzyvatelem bude Michal 
Procházka, reprezentant ČR v této 
disciplíně a účastník letošního mis-
trovství světa v Mnichově. Těšíme 
se na vás! Mgr. Jan Davignon, 

jednatel společnosti


