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Ze sálu městského divadla byl penzion Ponorka

Ve hře se ovšem nejedná o le-
dajaký penzion. Není to vlastně 
žádný penzion, nýbrž pouze vila, 
kde se na záletech scházela mi-
lenecká dvojice režisér Francois 
Moncey a majitelka vily Ma-
gali Martigue: „Moje postava 
je nevěrný a záletný chlap, kte-
rý udělá vše pro to, aby se jeho 
žena nedozvěděla, že ji podvádí. 
Dokonce i zbuduje z vily své mi-
lenky provizorní penzion, v němž 
jako bývá ubytován na svých ces-
tách a do nějž svou ženu Cecile 
přivede,“ popisuje s úsměvem 
představitel hlavní role Lukáš 
Vaculík.

Jeho milenka se tak náhle stává 
recepční, pokojskou i kuchařkou 
zároveň. Původní záměr nechat 
Cecile v penzionu přespat jed-
nu noc a pak s ní odjet se začne 
komplikovat ve chvíli, kdy si 
penzionu všimnou jiní lidé a žá-
dají ubytování. Z toho se odvíjí 
další zápletky a vtipné situace, 
do kterých nezvaní hosté oba 
hlavní představitele uvádí.

Hru na penzion nezastaví ani 
nečekaný návrat Magalinina 

manžela Henriho (Jan Révai) 
z námořní plavby: „Ten je v ce-
lém příběhu nevinným chudákem, 
který ve své vile vidí cizí lidi 
a nechápe, co se kolem něj děje. 
Je Francoisem zatažen do spirály 

přetvářek a nakonec nadšenýma 
a naivníma očima pozoruje dění 
kolem sebe,“ představuje svou 
postavu Jan Révai. Francois mu 
namluví, že si jejich vilu vybral 
pro natáčení, které právě probíhá. 

Městské divadlo se na jeden večer proměnilo v penzion. Z pera 
francouzského autora Pierra Chesnota vyšla komedie s názvem 
Penzion Ponorka, kterou v úterý 9. února na scéně Městského di-
vadla uvedlo Docela velké divadlo z Litvínova.

Ve hře účinkovalo celkem 12 herců  Foto: Václav Weber
Roman Štolpa a Jana Galinová, která je zároveň dramaturgem hry
 Foto: Václav Weber

Všem lidem z penzionu brisk-
ně oznámí, že Henri je podivín, 
který se právě vrátil z léčebny 
a myslí si, že se tu natáčí.

Nakonec všichni hosté z růz-
ných důvodů raději odjíždějí 
a z penzionu se podaří dostat 
i Cecile a Henriho. Hra na penzi-
on může skončit.

Hosté v penzionu jsou lidé 
z různých společenských vrstev. 
Usadí se zde prostý švýcarský 
pár, který se ve víru podivných 
událostí utvrzuje, že Francou-
zům se nedá věřit, prostitutka 
neustále si vodící zákazníky 
na pokoj, další záletnický pár či 
pan Legris, který si penzion vy-
bral pro sebevraždu: „Pan Le-
gris je zdrcený labilní chudák, 
kterého opustila žena, takže se 

pokouší zabít. Je to trochu kon-
trastní postava vůči hře, proto-
že je to smutný zdeptaný chlap 
v komedii,“ charakterizoval 
postavu její představitel Lukáš 
Masár.

Komedie je povedená a hodno-
ceno tleskajícími a smějícími se 
diváky slavila úspěch. Lukáš Va-
culík, Roman Štolpa i další hod-
notí hru velmi kladně: „Celá vý-
chozí situace a zápletka je velmi 
pěkná, dobře napsaná a propra-
covaná. Myslím, že každý z nás 
je rád, že v této hře účinkuje,“ 
shrnul Roman Štolpa.

Hra měla premiéru v březnu 
2008 v Litvínově. Nyní si ji moh-
li užít i bílinští a šanci se dobře 
pobavit soudě podle zaplněného 
sálu nepropásli. Jana Karlová

Jan Révai a Hana Sršňová Foto: Václav Weber

Lukáš Vaculík
a Lenka Lavičková
Foto: Václav Weber
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Třikrát za tři týdny...
Třetí týden nového roku a třetí 

osoba bez řidičského průkazu. Tak-
to nelichotivě začíná rok, kdy se 
mnozí mylně domnívají, že za říze-
ní bez řidičského průkazu jim nově 
na silnici hrozí „jen“ pokuta. 

Možná tomu tak bylo i v po-
sledním případě, kdy strážníci MP 
Bílina zjistili, že řidič má vysloven 
zákaz činnosti, čímž se stal pode-

zřelým ze spáchání trestného činu 
„Maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání“, dle § 337 Trest-
ního zákoníku, za což mu hrozí až 
tříletý trest odnětí svobody. Dále 
bylo zjištěno, že v tomto konkrét-
ním případě se řidič stejného činu 
dopustil již devětkrát. 

To, že vozidlo, které použil 
k jízdě, bylo opatřeno značkami 
ze zcela jiného vozidla, že nebylo 

registrováno ani pojištěno je jen 
jakýmsi bonusem, který soud zce-

la jistě zohlední. 
Že byl jak řidič, 
tak vozidlo ostatním 
účastníkům silničního 
provozu skutečně velice ne-
bezpečný svědčí i to, že vozidlo 
nemělo u řidiče podlahu a pedály 
visely přidrátovány volně do pro-
storu kabiny! Je prakticky zázra-
kem, že jízda s takovýmto vrakem 
neskončila pro nikoho tragicky.

Z deníku Městské policie Bílina

ím 
čního

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

Skokanka: Skokanka je 
2,5 roku stará kříženka 
NO. Živá a hravá. Má 
základy poslušnosti, je 
učenlivá, hodná, ale velmi 
dobře hlídá. Ráda by našla 
hodnou paničku či pána 
s domečkem a zahrádkou. 
Nepohrdne ale ani teplým 
domovem v bytě, ale 
s dostatkem pohybu.

Dáreček: Dáreček, 
kříženec, štěně, 
6 měsíců starý pes, 
dobrý zdravotní stav, 
hodný a přátelský. 
Miluje procházky, 
děti, piškotky a je 
pro každou srandu. 
Vhodný do teplého 
domova.

Julie: Julie je 2,5 roku 
stará temperamentní 

fenka NO. Vitální, 
hravá, poslušná. Ráda 
by našla domeček se 

zahrádkou a teplou 
boudičkou. Nepohrdne 

piškotem, vlídným 
slovem a dlouhou 

procházkou. Má 
základní poslušnost.

 Bára: Asi tříletá 
fenka křížence 

labradora, hubenější, 
hravá. Zpočátku 

bázlivá. Nyní chodí 
krásně na vodítku. Má 
ráda děti a procházky.

Vhodná jak do teplého 
domova tak k domku 
se zahrádkou a teplou 

boudičkou.

Ilustrační foto, zdroj internet

MĚSTSKÁ POLICIE TESTUJE TERMOKAMERU

 Například v noci, když strážníci 
pátrají po podezřelé osobě, která se 
ukrývá v terénu, ve křoví či na něja-
kém tmavém místě, musí nyní slo-
žitě propátrávat celé okolí, přičemž 
úspěch není zaručen. Při použití ter-
mokamery pak stačí několik vteřin 
na to, aby byla osoba odhalena. Stalo 
se již několikrát, zejména v noci, že 
před hlídkami MP ujíždělo vozidlo, 
které zajelo na parkoviště a řidič se 
tak snažil strážníky setřást. Hlídce 
pak nezbývalo obcházet jednotlivá 
zaparkovaná vozidla, přičemž řidič 

mezitím z místa utekl. S termoka-
merou opět postačí během několika 
vteřin zmonitorovat prostor parko-
viště a strážníci ihned vidí vozidlo, 
o které mají zájem.

V minulosti strážníci vyhledávali 
osoby, zejména děti, které se nevrátily 
domů. Pátrání v odlehlých a členitých 
místech je vždy složité a to se ani 
nemusí jednat o noční dobu. Termo-
kamerou lze výrazně urychlit pátrání, 
což je kupříkladu v zimním období 
zásadní faktor v souvislosti se zdra-
vím a životem pohřešované osoby. 

Příkladně Městská policie v Ha-
vířově obdobnou kameru vlastní, 
běžně jí využívá ve službě a díky 
ní již tamní strážníci nalezli osobu, 
která se ztratila v lesoparku a hrozi-
lo nebezpečí, že umrzne. Na rozdíl 
od havířovských kolegů strážníci 
v Bílině testují modernější zařízení, 

které je ale paradoxně pětkrát lev-
nější. 

Testovaná kamera umí ukládat 
fotografi e jak v měřeném spektru, 
tak v klasickém fotografi ckém for-
mátu, disponuje záznamem zvuku 
a dalšími funkcemi, které mají pří-
padnou důkazní relevanci.

Strážníci MP Bílina dostali k testování nového pomocníka v boji 
s kriminalitou. MP Bílina má zapůjčenu termokameru, která doká-
že odhalit jakoukoli teplotní změnu jak v terénu, tak v budovách. Již 
první testování ukazuje, že případné pořízení termokamery by mělo 
zásadní význam při vyhledávání osob.
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I v Bílině se budeme vbrzku moci přesvědčit, jak fungují odtahové 
služby. Městská policie připravuje s jednou z nich smlouvu, díky 
níž bude jednodušší a systematičtější odtahování špatně stojících 
vozidel.

Městská policie řeší odtahy aut

Ilustrační foto

Ke spolupráci s odtahovou služ-
bou z Teplic přiměly policii opa-
kované stížnosti především měst-
ských technických služeb, hasičů, 
zdravotníků, ale i jednotlivých 
občanů.

Auta často blokují výjezdy 
z parkoviště, výjezdy hasičů z ga-
ráží či místa kolem kontejnerů. 
„Situace už je neúnosná. Zaparko-
vané vozy často brání v průjezdu či 
výjezdu hasičům, sanitkám i ostat-
ním vozidlům. Problém dělají také 
vozidlům městských technických 
služeb při svozu komunálního 
odpadu. V okolí kontejnerových 
stání je mnohdy zoufalá situace 
a náprava už je zcela nezbytná,“ 
vysvětluje rozhodnutí začít s odta-
hováním strážník František Krejčí. 
Ředitelka technických služeb Olga 
Roučková mu přizvukuje: „Stává 
se to při svozu několikrát za den. 
Běžně auta blokují kontejnery 
například v ulicích Komenského, 
Maxe Švabinského nebo v Zámec-
ké ulici.“

Pan Krejčí uvádí příklad 
za všechny: „Auto, které přijelo 
v noci na parkoviště na Chlumu, 
zablokovalo výjezd z parkoviště. 
V průběhu noci začalo hořet a ha-
siči se nemohli dostat k požáru. 
Tady už končí veškerá legrace.“

Městská policie sice může pou-
žít i jiné sankce jako například bo-
tičku, ale ta cestu neuvolní, a v kri-
tické chvíli nic neřeší. Jako jediné 
účinné řešení je právě odtah. Paní 
Roučková toto řešení považuje 
za užitečné, nepodceňuje však 

ani problémy, které s ním přijdou: 
„Smlouvu s odtahovou službou 
vítám, vyplatí se především při 
blokovém čištění komunikací. Ale 
než se auto odtáhne, musí být pod-
loženo, že tam několik dní předem 
byly rozmístěny tabule upozorňu-
jící na dočasný zákaz stání. Stává 
se však, že tyto značky rozestavíme 
a do rána jsou ukradeny.“

Odtahy nebudou 
za každou cenu

Řidiči nemusí mít obavy, cílem 
městské policie nebude okamžitě 
odtáhnout každý špatně zapar-
kovaný automobil. Než skutečně 
dojde k odtažení, pokusí se poli-
cie zkontaktovat majitele auta. Až 
pokud se to nepodaří, vůz odtah 
nemine.

Odtahy se ale nebudou týkat 
běžných přestupků: „Městská po-
licie v žádném případě nehodlá 
odtahovat vozidla, která se dopus-
tí běžného přestupku v dopravě, 
nýbrž výhradně vozidla tvořící 
překážku, vraky vozidel a také 
auta, jejichž řidiči nerespektují 
dopravní značení při blokovém 
čištění komunikací.“ vyjmenová-
vá případy pan Krejčí.

Dosud se v Bílině odtahy netý-
kaly prakticky žádných aut kromě 
vraků: „Odtahovány byly zatím 
jen skutečné vraky, u nichž hrozilo 
nebezpečí úrazu, protože si v něm 
například hrály děti. Takové odta-
hy jsou však pro nás nekoncepč-
ní,“ uvedl pan Krejčí.

Řidiči sáhnou 
hluboko do kapsy

Řidiči, které odtah postihne, si 
budou muset připravit nemalou 
částku, aby své auto získali zpět. 
Budou muset počítat s poměrně 
vysokým poplatkem za odtah, 
pokutou a navíc cestou do Teplic. 
„Právě tam budeme vozidla umis-
ťovat, pokud se smlouva s odtaho-
vou službou podepíše. To zákon 

umožňuje.“ Parkoviště s odtaže-
nými auty totiž musí splňovat ur-
čitá kritéria a Bílina takové parko-
viště nemá.

Pokud vše dobře proběhne 
a smlouvu s teplickou odtaho-
vou službou schválí orgány měs-
ta, mohlo by se začít odtahovat 
již v průběhu března. Efekt snad 
na sebe nenechá dlouho čekat a ři-
diči přestanou parkovat tam, kde 
nemají. Jana Karlová

V lednu překročila nezaměstnanost 
v okrese Teplice 14% hranici a ustálila se 
na 14,21 %, což ve srovnání s prosincem zna-
mená 0,4% navýšení. V evidenci úřadu práce 
bylo v lednu 9090 uchazečů o práci. Jejich 
počet oproti prosinci stoupl o 209 lidí. Žen 
se na úřadě práce evidovalo celkem 4513 
a z celkového počtu tak tvořily 49,6 %. Pod-
pory v nezaměstnanosti pobíralo 2523 osob, 
tedy necelých 28 %. Meziročně počet zájem-
ců o práci narostl o 1952 lidí.

Oproti prosinci přibyli i uchazeči z Bíliny. 
Je jich více o 51 a jejich celkový počet se 
vyšplhal na 1626. Procento nezaměstnanos-
ti v Bílině tak dosáhlo skoro 15% hranice 
a po Krupce je v míře nezaměstnanosti stále 
na druhém místě.

Nově přibylo na úřadě práce 1164 lidí 
a z různých důvodů bylo vyřazeno 875 zá-
jemců o práci, z nichž jich 583 nastoupilo 
do pracovního poměru.

Zatímco nabídka volných pracovních míst 

se v okrese o devět zvýšila, přímo v Bílině 
o tři poklesla a tvořila 17 volných pozic. 
Na jedno místo v celém okrese připadalo 
v lednu 71 uchazečů o práci. 

Nejvíce zájemců bylo se základním vzdě-
láním (4131), následovali vyučení (3317), 
daleko za nimi byli lidé se středoškolským 
a vyšším odborným vzděláním (1483) a nej-
méně se na úřad práce obracelo vysokoško-
láků (159).

Jana Karlová

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

PROSINEC LEDEN PROSINEC LEDEN PROSINEC LEDEN
Bílina 1575 1626 14,56 14,91 20 17
okres Teplice 8801 9090 13,83 14,21 119 128

Autovrak je defi nován hned několika zákony. Podle zákona č. 13 z roku 
1997 o pozemních komunikacích je vrakem každé silniční vozidlo, které 
je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační znač-
kou, nebo je zjevně trvale nezpůsobilé k provozu. To může být například 
i auto s podhuštěnými nebo vypuštěnými pneumatikami bez značky, stejně 
jako auto s propadlou emisní kontrolou a technickou kontrolou. Může se 
stát, že registrační značku má majitel dočasně umístěnou v depozitu. Pak 
je nutné vozidlo odstranit z komunikace.

Druhá defi nice se opírá o ustanovení zákona č.185 z roku 2004 o odpa-
dech, ve znění pozdějších předpisů. Podle ní se autovrakem rozumí každé 
úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na po-
zemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se 
odpadem.

Lhůtu pro odstranění vraku dává bílinská městská policie čtrnáctidenní. 
Teprve poté se spustí šedesátidenní lhůta od správce komunikace. Po uply-
nutí je autovrak na náklady vlastníka odtažen a sešrotován.

CO JE TO VRAK?
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S POČÍTAČEM PRACUJÍ JAK MLADŠÍ, TAK I DŘÍVE NAROZENÍ

Restaurátorský průzkum je již 
na světě díky Akademii výtvar-
ných umění, která se v ateliéru 
profesora Petra Siegla restauro-
vání ujme. „Podle předjednané-
ho harmonogramu by se mělo 
začít koncem února či počátkem 
března, resp. hned jak dovolí 
počasí,“ přiblížil termín zahá-
jení prací Tomáš Pavel z odboru 
nemovitostí a investic. Po de-
montování kašny budou při-
zváni zástupci archeologického 
oddělení Regionálního muzea 
v Teplicích, aby v místě kašny 
provedli archeologický prů-
zkum. Po jeho dokončení bude 
připraveno podloží na osazení 
zrestaurované kašny.

Celá akce probíhá za spolu-
práce s Dr. Honysem z Národní-
ho památkového ústavu Ústí nad 
Labem. Termín dokončení je 

stanoven na srpen až září 2010. 
„Jelikož se jedná o velmi cen-
nou historickou památku, která 
je ve velice špatném stavu, bude 
nutné při celé realizaci postupo-
vat velmi citlivě a může tak dojít 
i k prodloužení termínu dokon-
čení, takže jej momentálně nelze 
stanovit přesně,“ vysvětlil pan 
Pavel.

Oprava kašny je součástí plá-
nované rekonstrukce Mírového 
náměstí. Předběžně odhadované 
náklady přesahují milion korun: 
„Máme na to připravené peníze 
z rozpočtu, ale budeme se snažit 
buď na celou opravu, nebo ale-
spoň na její část získat peníze 
ještě odjinud,“ řekl starosta Jo-
sef Horáček.

Kašnu postavil na náklady 
města v roce 1682 italský ar-
chitekt G. P. Toscano. Počátkem 

Od 9. února otevřel DDM Bíli-
na hned dva povánoční kurzy prá-
ce na PC pro dříve narozené – za-
čátečníky. Jsou zaměřeny hlavně 
na práci s internetem (zakládání 
e-mailových adres, práce s e-mai-
lem, komunikace přes ICQ, Skype 
a další). Zájem je obrovský a ne-
malý podíl na úspěchu má i ve-
doucí Eva Klasová. Podle ní cítí 
i senioři potřebu pracovat s počí-
tačem, hledat informace na inter-
netu, komunikovat s okolím, posí-

lat si e-maily, fotky a v neposlední 
řadě i nakupovat.

Počítačové kurzy jsou v bí-
linském DDM připraveny každé 
pondělí od 9:00 hodin a v úterý 
od 8:30 hodin. Jedná se o 12 lekcí 
po dvou vyučovacích hodinách.

Senioři rádi přivítají další nové 
členy. Přihlásit se je možné buď 
osobně na recepci nebo telefonic-
ky na čísle 417 821 577. Na závěr 
obdrží senioři vysvědčení o absol-
vování kurzu. Vlasta Vébr

19. století došlo k jejím úpra-
vám. Dnes mohou bílinští s po-
těšením sledovat, jak péče města 
o památky v historickém centru 

zpříjemňuje léty zanedbaného 
ducha Bíliny a udržuje kulturní 
dědictví pro budoucnost. 

Jana Karlová

Kašna na Mírovém náměstí projde zrestaurováním a bude tak 
následovat Mariánský sloup a sochu svatého Floriána, kterými se 
dnes náměstí opravdu pyšní.

Kroužek počítačů v bílinském DDM není určený jen 
dětem, ale i těm dříve narozeným. V loňském roce si 
senioři práci na počítači natolik oblíbili, že musel být 
otevřený pokračující kurz. Možná jste si koupili počí-
tač, možná vám ho někdo daroval a vy nevíte co s ním? 

BYTY PRO UPRCHLÍKY 
UŽ NEJSOU

Uprchlíkům už Bílina byty ne-
nabízí. V prosinci zrušila tzv. inte-
grované bytové jednotky, které byly 
právě uprchlíkům z cizích zemí ur-
čeny. Nacházely se zde dvě a obě 
sloužily na Teplickém Předměstí.

Fungovaly zde mnoho let. „Kdysi 
bylo město požádáno ministerstvem 
vnitra o poskytnutí bytů pro uprch-
líky. Souhlasili jsme a vyčlenili dva 

byty,“ uvedl starosta Josef Horáček.
V současnosti však již nejsou 

nutné nejen podle názoru města, 
ale i podle vyjádření ministerstva: 
„Uprchlíci už v nich nežijí, takže 
byty již nejsou k těmto účelům po-
třebné.“ Protože na dotaz města 
ministerstvo tento stav potvrdilo, 
město oba byty zařadilo zpět do by-
tového fondu. Jana Karlová

Uprchlíkům už Bílina byty nenabízí. V prosinci zrušila tzv. 
integrované bytové jednotky, které byly právě uprchlíkům 
z cizích zemí určeny. Nacházely se zde dvě a obě sloužily 
na Teplickém Předměstí.

Kašna na náměstí v novém kabátě

Kašna se svatým Floriánem na Mírovém náměstí Foto: Václav Weber

Senioři mají zájem naučit se zacházet s počítačem

Počet Romů v Bílině se ni-
jak dramaticky zvyšovat ne-
bude. Zvěsti o tom, že by měli 
být do Bíliny ve větší míře 
stěhováni Romové z Cháno-
va, Duchcova či jakéhokoliv 
jiného města, razantně popřel 
starosta Josef Horáček: „Je 
to absolutní nesmysl. S nikým 
jsme o tom nejednali, nikdo, 
jako například kraj, nám nic 
takového ani nenavrhl. Vůbec 
nevím, jak tato fáma vznikla. 

Není to pravda.“Samozřejmě 
město neovlivní jednotlivé 
pronájmy bytu. Majitel může 
pronajmout byt komukoliv. 
Město se však k ničemu po-
dobnému nechystá.

Obyvatelé, kteří se třeba 
v obavách zamýšleli nad tako-
vým umělým zásahem do de-
mografické struktury města, 
mohou tedy o něco klidněji 
usínat.

Jana Karlová

Romové nepřibudou
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Jde o zařízení mini DCR-10, 
které má vskutku miniaturní roz-
měry (55 x 20 x 18 mm) a na větší 
paměťovou kartu dokáže nahrát 
až osm hodin záznamu. „Kame-
ry jsme si vyzkoušeli a známe 
dobré zkušenosti z Teplic, kde 
jich používají hned tři desítky,“ 
řekl ředitel městské policie Pavel 
Ryjáček. Mají kladný efekt jak 
na osoby, se kterými se strážníci 
setkávají, tak na samotné stráž-
níky, jak pokračuje pan Ryjáček: 
„Lidé více kontrolují své jednání 
a strážníci vystupují na úrovni. 

Už tím má kamera zklidňující 
účinek.“ Kamera však může mít 
i opačný efekt a někoho rozzu-
řit. Pak to ovšem bude mít další 
důsledky: „Nahrávka z kamery 
může sloužit jako důkazní mate-
riál, na to musí agresivnější lidé 
dávat pozor,“ doplnil strážník 
František Krejčí.

Aby si nahrávaný člověk mohl 
dávat pozor, musí vědět, že je 
puštěná kamera. To policie nemá 
ze zákona povinnost předem 
oznamovat. Bílinská městská 
policie k tomu však bude při-

stupovat jinak: „Povinnost sice 
nemáme, ale upozorňovat na to 
budeme vždycky,“ slíbil pan 
Krejčí. 

Bílinští policisté se chystají 
pořídit zatím jen několik kamer. 
Pokud se však osvědčí, budou 
dokupovat další. Stojí kolem 
2500 korun a náklady půjdou 
z rozpočtu městské policie.

Minikamery nahrávají dobrý 
obraz a díky citlivému mikrofo-
nu i kvalitní zvuk, takže na pořá-
dek a bezpečnost ve městě budou 
mít svůj vliv.  Jana Karlová

Chystá se proto na jaře oslovit 
představitele několika saských 
neziskových organizací, které se 
zabývají historií a kulturou regi-
onu stejně jako bílinské občan-
ské sdružení. „Pokud nemáme 
partnera předem vytipovaného, 
je těžké rozjet nějakou akci, pro-
tože potencionálního saského 
partnera těžko přesvědčíme, když 
nás nezná,“ vysvětluje předseda 
OS Jan Beneš a pokračuje, „pro-
to chceme s organizacemi, které 
budou souhlasit, sepsat nějaké 

dohody o budoucí spolupráci, 
aby pak komunikace byla rych-
lejší a efektivnější.“

Bílina by se tak mohla dočkat 
zajímavých projektů. V tuto 
chvíli musí OS vyřešit problém 
komunikace, jinak řečeno najít 
někoho, kdo umí velmi dobře 
německy a zabezpečoval by styk 
s německými partnery: „Hledá-
me člověka, který by za menší 
odměnu a hrazení všech nákladů 
měl zájem s námi spolupracovat, 
abychom byli schopni sepsat 

smlouvy a kontakty se saskými 
partnery bez jazykových potíží 
dohodnout. Mohla by to být vý-
borná příležitost například pro 
studenty, případně jazykově vy-
spělé zájemce o volnější spolu-
práci s naším sdružením,“ dopl-
nil Jan Beneš.

Celá tato aktivita OS vzešla 
z neúspěšného pokusu realizo-
vat na náměstí v Bílině program, 
který měl být součástí česko-
německých krušnohorských Ve-
likonoc: „Měli jsme připravený 

program se zajímavou náplní pro 
dospělé i děti a také duchovní 
součást. Ale skončilo to na tom, 
že jsme nenašli saského partne-
ra, takže uspořádáme nakonec 
jen ryze českou duchovní část,“ 
popsal impuls k hledání nových 
forem spolupráce pan Beneš.

Pokud OS své cíle naplní, 
dočká se snad Bílina obohacení 
historického a kulturního pro-
gramu vzešlého ze zajímavé sfé-
ry aktivit občanské společnosti.

Jana Karlová

Strážníci městské policie už nebudou jen očima sledovat, co se kde děje. Jejich vybavení doplní 
minikamery připevněné na klopě uniformy.

Bílina by mohla být bohatší o různé akce a projekty. Občanské sdružení Bílina 2006 (OS) plánuje rozšířit svou spolupráci 
s německou stranou, konkrétně se Saskem. Chce díky tomu mít větší příležitost dosáhnout na budoucí projekty, které lze tvořit 
pouze v rámci česko-saské spolupráce.

STRÁŽNÍCI BUDOU NAHRÁVAT

SPOLUPRÁCE SE SASKEM PŘINESE NOVÉ PROJEKTY
Kamery, které městská

policie hodlá koupit

Letošní jarní prázdniny jsme 
jako již tradičně strávili v pen-
zionu Maják v Nové Vsi nad 
Nisou. Každý rok je o tento tý-
denní pobyt velký zájem a tak 
tomu bylo i letos. Během listo-
padu se přihlásilo 40 zájemců, 
a tak byl jarní tábor zcela napl-
něn. Nám známé místo, na kte-
ré se rádi vracíme, nám ukázalo 
svoji zimní podobu. Výborné 
lyžařské podmínky, upravené 
sjezdovky a sluníčko, prostě 
vše jak má být. 

Také jsme prožili spoustu 
zábavy v centru Babylon, kde 
jsme navštívili muzeum hla-
volamů, lunapark a zrcadlové 
bludiště. Navštívili jsme také 
aquapark v Liberci a svezli se 
na bobové dráze v Janově.

Myslím si, že jsme toho 

za týden zvládli opravdu hodně 
a všem se tam velice líbilo. 

Děkuji dětem, protože byly 
moc hodné, a příští zimu se 
na vás na všechny moc těšíme. 
Také děkujeme autoškole Jana, 
která nám poskytla autobus 
na celou dobu pobytu a skvělé-

ho řidiče Vendu Reichla, který 
nás všude bezpečně dovezl.

   
VEDOUCÍ JARNÍCH 

PRÁZDNIN:
Věra Ryjáčková,

Monika Schuranová, Nikol 
Sedlmaierová, Marek Špadrna

JARNÍ PRÁZDNINY S DDMDěti na ZŠ 
Aléská mají 
ve škole no-
vou atrak-
ci. Výhled 
z oken je 
o b o h a c e n 
p o h l e d e m 

na několik kalousů ušatých. 
Jsou to sovy, které měří přibliž-
ně 40 cm a ve dne hnízdí v ko-
runách stromů. A proč si našly 
ale sovy právě toto místo? Stro-
my, ve kterých se usídlily, jsou 
mezi jednotlivými budovami 
školy a zde je větší teplo než 
jinde blízko lesů nebo v par-
cích. To zrovna hledají. Zima 
už je na ně dlouhá, proto se ka-
lousi ušatí ukryli na již zmíně-
ném místě. Dětem se moc líbí 
a každý den je s radostí prohlíží 
a počítají. 

Gabriela Grossmanová

Výhled na kalousy ušaté

Kalous ušatýKalous ušatý
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S KARLEM PLÍHALEM
NAVESELO

6 18. února 2010

Koncert trvající téměř dvě hodi-
ny přinesl jeho známé i méně zná-
mé písně. Návštěvníci mohli slyšet 
například Levitační, Ráda se milu-
je, ráda jí nebo Sedí topič u piána, 
v níž využil svého dřívějšího po-
volání topiče v olomouckém diva-
dle. Zazněly i texty Josefa Kainara, 
kterého Karel Plíhal rád zhudebňu-
je. Jedním příkladem za všechny 
budiž Švadlenka. Jednotlivé písně 
prokládal zpěvák vtipnými zážitky 
a básněmi, které se většinou tema-
ticky vztahovaly k hraným písním. 
V básních rád spojuje vtip a origi-
nalitu s lehce erotickým nábojem 
nebo hraním se slovy. Tak se bílinští 
pobavili nad tím, jak u losů dochází 
v říji ke slosování nebo jak do sek-
voje tluče pták samizdatel.

Pan Plíhal sám přiznává, že zpo-
čátku koncertů bývá vždy nervózní: 
„Jako introvert jsem ze začátku 
vždycky dost nervózní, ale během 
koncertu se veškerá nervozita ztrá-
cí,“ uvedl a doplnil vtipný komen-

V městském divadle bylo vese-
lo. V pondělí 25. ledna v něm 
od 19 hodin vystoupil folkový 
a jazzový kytarista, zpěvák, 
skladatel, textař a hudební reži-
sér Karel Plíhal.

Karel Plíhal 

S KARLEM PLÍHALEM
NAVESELO

INZERCE 0210/BZ

V Íránu pobýval skoro měsíc 
na přelomu let 2008 a 2009 a pro-
jel různá místa, z Teheránu k hra-
nicím s Afghánistánem, od nichž 
pokračoval do Mašhadu, jednoho 
z posvátných míst šíitského islá-
mu. Podíval se také k Perskému 
zálivu a přes třetí největší írán-
ské město Isfahán se vrátil zpět 
do Teheránu. „Než jsem tam jel, 
četl jsem o Íránu mnoho článku, 
v nichž byla země démonizována 
svým vedením, ale obyčejní lidé 
takoví nejsou. O tom jsem se tam 
zcela přesvědčil, lidé v této zemi 
jsou velice přátelští,“ popisuje své 
poznatky pan Souček a doplňuje, 

Lidé, kteří během tří únorových 
týdnů navštíví Galerii pod Věží, 
se přeneseně ocitnou v Íránu. 
Fotografi e krajiny i kultury 
této jihozápadoasijské země se 
sedmdesáti miliony obyvatel 
zde vystavuje fotograf Kamil 
Souček.

ÍRÁNSKÁ KRAJINA A KULTURA V BÍLINĚ

Íránská krajina a kultura je v únoru k vidění v Galerii pod Věží
Foto: Václav Weber

„lidé mají hlavně radost z jakého-
koliv zahraničního prvku, protože 
se do kontaktu s vnějším světem 
příliš nemají šanci dostat.“

Írán očima Kamila Součka 

je v Galerii pod Věží k vidění 
od 5. do 25. února. Vstupné je 
zdarma. Přijít můžete ve všední 
dny od 8 do 12 a od 12:30 do 17 
hodin. Jana Karlová

tář: „snažím se proti tomu také ně-
co dělat a užívám různé podpůrné 
prostředky. Teď jsem si například 
koupil čaj s nápisem nervy – spá-
nek, tak uvidíme, která složka při 
koncertu převáží.“ Bílinský večer 
evidentně opanovala ta správná.

Karel Plíhal se narodil v roce 
1958 v Přerově. Hrál nejprve v olo-

mouckých undergroundových coun-
try-swingových kapelách Hučka, 
Falešní hráči a Plíharmonyje, než 
začal v roce 1983 vystupovat sólo-
vě. Jako většina písničkářů postrádal 
původně hudební vzdělání s lehkým 
srdcem. Dnes má za sebou kompozi-
ce hudby k mnoha divadelním insce-
nacím, mezi nimiž fi gurují například 

Zlatovláska, Sluha dvou pánů nebo 
Cyrano. Zhudebnil některé básně 
Josefa Kainara a v roce 2006 vydal 
i vlastní knihu básní pod názvem 
Jako cool v plotě. Mezi jeho vydaná 
alba patří například Imaginární hos-
poda, Takhle nějak to bylo…, Rok 
ďábla či Nebe počká, na němž jsou 
zhudebněné Kainarovy texty.

Koncert se vydařil a přítomní se 
dobře bavili. Škoda jen, že sál nebyl 
zaplněn, ti, kteří přišli, však jistě ne-
litovali peněz ani času. 

Jana Karlová
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POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V DDM BÍLINA
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Jeskynního muže měli možnost 
potkat návštěvníci městského divadla 
ve čtvrtek 28. ledna. Hra s jedinou 
postavou, kterou ztvárnil Jan Holík, 
se jmenovala Caveman a na scénu ji 
uvedlo pražské divadlo U Hasičů.

One man show nazývaná též 
„Obhajoba jeskynního muže“ a ode-
hrávající se celá v pravěké jeskyni 
ilustrovala rozdíly mezi mužem a že-
nou, které se od sebe neliší o nic mé-

ně dnes než tehdy. Odlišná povaha 
a uvažování obou pohlaví se nemění 
a příběh z jeskyně jakoby se odehrá-
val v současnosti. Hra se inteligentně 
zamýšlí nad tím, jak dochází k ne-
dorozumění, ale ukazuje také skryté 
kvality obou pohlaví. Hru Caveman 
napsal Američan Rob Becker, který 
ji i sám na jevišti uvedl. Poprvé byla 
hra uvedena v březnu 1995 na Brod-
wayi. O rok později se po svém 399. 
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INZERCE 0310/BZ

V MĚSTSKÉM DIVADLE BYL JESKYNNÍ MUŽ

Čtení pohádek, pohádkové hádanky, pohádkové písničky a pohádkové 
výhry – tak takové bylo lednové Pohádkové odpoledne v bílinském DDM. 

Na své si přišly jak malé děti, tak děti větší. Někteří si dokonce přinesly 
i svoji oblíbenou knihu. Celé odpoledne utíkalo velmi rychle a některým se 
od rozečtené pohádky ani nechtělo domů. Další takové pohádkové odpoled-
ne se v bílinském DDM bude konat zase v březnu.  Vlasta Vébr

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V DDM BÍLINA

O pololetních prázdninách, 
z pátku 29. ledna na sobotu 30. 
ledna, proběhla v budově DDM 
Bílina tradiční a čím dál tím oblí-
bená Noc s technikou. Přišlo si ji 
užít 26 dětí různého věku.

Noc byla ve znamení vosko-
vé techniky, kdy si děti vyráběly 
vlastní voskový papír s originál-
ním dekorem, z toho pak vyrobily 
kalendář a pohyblivého skřítka.

Na počítačích dostaly za úkol 

vyrobit ke skřítkovi ještě pozadí, 
ale ani to pro přítomné děti nebyl 
zas tak těžký úkol. Dalším výrob-
kem, který si děti odnesly domů, 
bylo balsové letadélko. Balsu mu-
sely děti pečlivě opracovat, aby 
jim křídla na sebe pasovala a hlav-
ně aby letadélko dobře létalo. 

Všechny děti se ale stejně nej-
více těšily, až si budou moct za-
hrát hry na počítačích. 

Vlasta Vébr

Noc v DDM Bílina láká stále více dětí

Spokojená čtenářka
své oblíbné knížky

uvedení stala nejdéle hraným před-
stavením jednoho herce v historii 
Brodwaye a dočkala se zápisu do di-
vadelních kronik. Po dlouhou dobu 
vyprodávala divadelní sály od San 
Francisca po Washington, později 
i ve Francii, na Islandu, ve Slovin-

sku atd. Zajímavě podané rozdíly, 
v nichž se lidé poznávají jako v zrca-
dle, lákají po celém světě.

Nalákaly a dobře pobavily také 
bílinské diváky, kteří téměř zaplnili 
divadlo. Představení se vydařilo více 
než dobře. Jana Karlová
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Kulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
Pátek 19. února – 20.00 hodin 

PLES DOMU DĚTÍ 
A MLÁDEŽE BÍLINA

MĚSTSKÉ DIVADLO 
Čtvrtek 25. února 

13. ročník 
PĚVECKÁ SOUTĚŽ 

„BOŘEŇSKÁ 
ČARODĚJNICE 2010“ 

Soutěž pro předem přihlášené 
děti ze školských zařízení. 
Zahájení v 9.30 h. - I. a IV. 

kategorie (MŠ, ZUŠ) 
prezence: 8.30 – 9.15 hodin 

zahájení ve 13.00 h. – II. a III. 
kategorie (ZŠ, stř. školy) 

prezence: 8.30 – 12.00 hodin 

KINO HVĚZDA
Pátek 19. února – 19.00 hodin 

Sobota 20. února – 19.00 hodin 
AVATAR 

USA/akční sci-fi . České titulky. 
Vítejte v novém světě za hranicí vaší 
fantazie… Hrají: Sam Worthington, 

Zoe Saldana, Sigourne Weaver, 
Michelle Rodriguez … 

Vstupné: 65 Kč 161 minut
Úterý 23. února – 19.00 hodin

HALLOWEEN II. 
USA/Horor. České titulky. 

Rodina je věčná… 
Hrají: Tyler Mane, Scout Taylor – 
Compton, Malcolm McDowell … 

Vstupné: 65 Kč 101 minut
Středa 24. února – 17.00 hodin 

Čtvrtek 25. února – 17.00 hodin 
PRINCEZNA A ŽABÁK 
USA/Animovaná komedie. 

Český dabing. Animovaná pohádka 
pro děti. V českém znění: Zuzana 

Kajnarová, Jan Apolenář, Jiří Korn, 
Mojmír Maděrič… 

Vstupné: 70 Kč 91 minut 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
od 1. února 2010 

do 21. února 2010 
VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ DDM BÍLINA 

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

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

KAMIL SOUČEK - ÍRÁN 
Výstava fotografi í země Íránu očima 

fotografa Kamila Součka.

ČTENÁŘSKÝ TIP BÍLINSKÉ KNIHOVNYČTENÁŘSKÝ TIP BÍLINSKÉ KNIHOVNY
BELERIE PRO DOSPĚLÉ 

TEREZA BOEHMOVÁ
MATKA Z CUKRU A OCELI, 

ANEB, DEGENERACE, 
KTEROU NA MĚ SPÁCHALO 

MATEŘSTVÍ. 
Kniha je sbírkou sarkastických 

a humorných fejetonů o mateřství. 
Fejetony jsou chronologicky řazeny a popisují slasti 
a strasti období od narození Tereziny dcery Anny až 
po její nástup do školky. Je to knížka o tom, jak ma-
teřství může zamávat psychikou i celkem odolného 
jedince, který si velmi naivně zuby nehty brání svůj 
bývalý život, aby postupně objevoval dimenze své 
nové osobnosti – matky.

JEFFERY DEAVER
KŘÍŽE U CESTY 

Montereyský poloostrov zaplavil 
strach. U silnic se začaly objevovat 
kříže - nikoli ovšem jako pomníč-
ky obětí nehod, ale jako zlověstné 
znamení z rukou vraha. Co kříž, to 
jeden člověk, který zemře velmi kru-

tým způsobem jen proto, že vrahovi poskytl přístup 
k údajům o svém soukromí na internetovém blogu 
nebo na sociální webové síti. Složitý případ skončí 
na stole Kathryn Danceové, agentky z Kalifornského 
úřadu vyšetřování.

NAUČNÁ LITERATURA
LIVIA KLAUSOVÁ

SMUTKEM NEOBTĚŽUJU
Obsáhlý intimní rozhovor, který s Livií Klausovou 

vedla M.Pecháčková více než deset let, seznámí čte-
náře s Liviiným dětstvím na Slovensku, s léty dospí-
vání i s osudovým setkáním s Václavem Klausem.

ANNIE GIRARDOTOVÁ
HORKÁ KREV: ODCHODY A NÁVRATY 

Annie Girardotová v této knize svým nenapodobi-
telným stylem, jemuž nechybí ani ironie a nadhled, 
poprvé hovoří o životě plném emocí a vyznává se ze 
své lásky k fi lmu a herecké profesi.

Městská knihovna v Bílině

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

MĚSTSKÉ DIVADLO

zve na autorské čtení
Jana Buriana
Písničkář, spisovatel a televizní moderátor 

představí svou novou knihu fejetonů
PŘÍZRAK V NÁKUPNÍM STŘEDISKU

Kdy ? – V úterý 2. března od 18 hodin
Kde? – v klubovně knihovny na Mírovém náměstí

Vtipné a moudré fejetony o našem způsobu života, 
o kultuře, vegetariánství, cestách do světa či 

o politice, čte autor a odpovídá na otázky z publika.

OCHUTNÁVKA Z BŘEZNA:

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
Pátek 19. březen – 17.00 hodin 

K tanci a poslechu hraje dechovka KRUŠNOHORKA. 
Vstupné: 30,- Kč

MEZINÁRODNÍ MAŠKARNÍ 
DIVADELNÍ PLES

Pátek 12. březen – 20.00 hodin 
Hraje skupina MINIBAND.

Vstupné: bez masky 100,- Kč; s maskou 70,- Kč 
Předprodej vstupenek od 12. 2. 2010.

Miro Gavran – VŠE O ŽENÁCH
Neděle 14. březen – 19.00 hodin 

Studio Dva Praha, komedie o mužích, kteří se
domnívají, že všechno ví…. a to nejen o ženách. 
Režie: Jana Janěková. Hrají: Jitka Schneiderová, 
Anna Šišková, Jana Krausová, Michal Slaný/Ján 

Jackuliak. Vstupné: 250,- 200,- 160,- Kč 
Předprodej vstupenek od 15. 2. 2010. 

Vstupné nevybíráme!

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HANNAH MONTANA: KNÍŽKA NA ROK 2010

Hvězda oblíbeného televizního seriálu vám přináší 
knihu plnou příběhů, tipů a testů. Poznejte, kdo je kdo 
v televizním seriálu Hannah Montana, odhalte tajnou 
část své osobnosti a zjistěte, jaký je vlastně váš styl.

NEJLEPŠÍ FOTBALISTÉ:
NEJLEPŠÍ HRÁČI VŠECH DOB
Kniha Nejlepší fotbalisté je urče-

na pro všechny milovníky fotbalu. 
Seznamuje se sportovní kariérou 
a osudy nejen fotbalových legend, ale 
představuje i současné nejlepší hráče 
světa. U každého hráče jsou uvedeny 

kluby, ve kterých působil, mezistátní utkání, zápasy 
na MS, branky na MS, případně i charakteristický 
způsob hry a popis jejich kariéry.
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Městský úřad Bílina, obecní 
živnostenský úřad v rámci své 
kontrolní činnosti v roce 2009 
provedl 195 živnostenských kon-
trol. V rámci činnosti se kontrolní 
pracovníci zaměřují na dodržová-
ní zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání, ve znění 
pozdějších změn a doplňků a další 
související zákony, včetně zvlášt-
ních právních předpisů souvise-
jících s podnikáním, u fyzických 
a právnických osob podnikajících 
ve správním obvodu obecního 
živnostenského úřadu Bílina. Vý-
znam živnostenské kontroly lze 
též spatřovat i ve vztahu k dalším 
oblastem podnikatelských aktivit, 
které se týkají specifi ckých okru-
hů kontrolní činnosti živnosten-
ských úřadů. V roce 2009 v rámci 
zabezpečení dozorové činnosti 
a následně ukládání nápravných 
a sankčních opatření provedl 

MěÚ – ObŽÚ Bílina 54 kontrol 
zaměřených na dodržování zá-
kona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů a 24 kontrol zaměřených 
na dodržování zákona č. 353/2003 
Sb., o spotřebních daních, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Živnos-
tenský úřad se též zaměřujeme 
na odhalování neoprávněného 
podnikání. V roce 2009 bylo zjiš-
těno u dvou subjektů neoprávněné 
podnikání, tzn. že provozovaly 
činnost, která je živností, aniž by 
pro tuto živnost měly živnosten-
ské oprávnění.

Ministerstvo průmyslu a obcho-
du průběžně koordinuje provádění 
kontrolní činnosti ve vztahu k za-
hraničním osobám, evidovaným 
v živnostenském rejstříku živnos-
tenskými úřady. Při kontrolách 
zahraničních fyzických osob se 
živnostenský úřad kromě stan-

dardní kontroly plnění povinností 
vyplývajících z živnostenského 
zákona, zaměřuje též na dodržo-
vání účelu pobytu, za kterým byl 
povolen na území ČR, zejména 
pobyt za účelem podnikání, plnění 
povinností vůči příslušné správě 
sociálního zabezpečení a fi nanč-
nímu úřadu, v případě zjištění 
porušení je kontrolní zjištění sig-
nalizováno OSSZ, FÚ a orgánům 
CP. V roce 2009 bylo postoupeno 
celkem 11 podnětů.

Dále živnostenský úřad na zá-
kladě metodické informace 
č. 13/2006 provádí trvale kont-
roly cestovních kanceláří (pojiš-
tění v důsledku úpadku cestovní 
kanceláře), kontroly zastaváren 
a prodejen s použitým zbožím 
a vykonává kontrolní činnost spo-
lu s Českou obchodní inspekcí 
na základě plánu kontrol, V roce 
2009 byly provedeny ve spoluprá-
ci s ČOI kontroly všech provozo-
vatelů taxislužby. 

V případě zjištění poruše-
ní zákona kontrolní orgán uloží 
sankci, buď ve správním řízení 

nebo v blokovém řízení na místě. 
Ve správním řízení MěÚ-ObŽÚ 
Bílina uložil 7 pokut ve správním 
řízení v celkové výši 54 000 Kč 
a 66 pokut v blokovém řízení 
v celkové výši 12 200 Kč . Bloko-
vé pokuty jsou do jisté míry šetr-
nějším způsobem udělení sankce, 
neboť pokud kontrolní orgán musí 
zahájit ve věci správní řízení, vše 
je pro pokutovaného dražší, jeli-
kož kromě samotné pokuty platí 
ještě náklady řízení.

V rámci kontrolní činnosti 
byly nejčastěji ukládány sankce 
podnikatelům z důvodu porušení 
živnostenského zákona, neplnění 
oznamovacích povinností – např. 
neoznámení změny bydliště, 
neoznámení zahájení – ukončení 
činnosti v provozovně, neozna-
čení provozovny údaji požado-
vanými živnostenským zákonem, 
neohlášení změn ve statutárních 
orgánech společnosti, změn sídla 
společnosti a jiné. 

Radka Markowiczová
– pracovník kontroly ObŽÚ

MŠ 28. 6. – 4. 7. 5. 7. – 11. 7. 12. 7. – 18. 7. 19. 7. – 25. 7. 26. 7. – 1. 8. 2. 8. – 8. 8. 9. 8. – 15. 8. 16. 8. – 22. 8. 23. 8. – 29. 8.

Síbova otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

Aléská otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

Žižkovo údolí otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

Švabinského 664 otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

Švabinského 663
(nová MŠ)

Od 1. 7. 
uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

Čapkova otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

Za Chlumem otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

Kontrolní činnost, kromě činnosti registrační patří k stěžejním 
činnostem živnostenských úřadů České Republiky při výkonu 
státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského 
podnikání.

Během letních prázdnin budou otevřené pouze mateřská škola v Žižkově údolí, včetně jeslí a mateřská škola Čapkova. Ostatní mateř-
ské školy budou uzavřené. Přesné rozpisy uzavření mateřských škol jsou vyvěšené ve všech školkách. 

UZAVŘENÍ MŠ O PRÁZDNINÁCH 2010

Kontrolní činnost Obecního živnostenského úřadu Bílina v roce 2009

■

Někdo klepe na dveře.
„Kdo je?”
„Jehovisti.”
„A co chcete?”
„Popovídat si.”
„A kolik vás je?”
„Dva.”
„Tak si popovídejte...”

■

Podezřívavá žena se táže:“Mů-
žeš mi vysvětlit, jak se ti na límec 
dostala rtěnka?“

„Nemůžu, nevím. Docela jas-

ně si pamatuju, že košili jsem si 
sundal.“
■

Manželka přijde domů až ráno 
v devět, odpotácí se do koupel-
ny a mezi zuby procedí, že spala 
u nejlepší kamarádky... Manžel 
okamžitě obvolá 10 jejích nejlep-
ších kamarádek a samozřejmě zjis-
tí, že ani u jedné z nich nespala!

O týden později se role oto-
čí, ráno přinesou manžela a ten 
se taky vymluví na to, že spal 
u nejlepšího kamaráda. Manželka 
volá jeho 10 nejlepším kamará-

dům a výsledek? U 8 z nich spal, 
u dvou z nich dokonce ještě spí...

■

Psychiatr sedí u sebe v ordina-
ci. Pacienti nechodí, nikdo nevolá. 
Zkrátka nuda.

Vtom se otevřou dveře a do nich 
po čtyřech vejde muž s něčím 
mezi zuby, v rukou má taky 
zvláštní předměty a ještě za sebou 
po chodbě něco táhne.

Doktor na něj: „Óóó, kdopak se 
nám to plazí na návštěvu? Není to 
snad maličký hádek? Tak se do-

plaz a vítej, malý hádku, doktor ti 
pomůže.“

Osoba na čtyřech však zakroutí 
nesouhlasně hlavou.

„Ááá, tak ty jsi tedy malá žel-
vička, která se sem vleče na slo-
víčko?“

Osoba na čtyřech opět nesou-
hlasně zakroutí hlavou.

„Tak, kdopak tedy jsi? Že by 
snad malý červíček?“

Muž pustí z pusy drát a povídá: 
„Jděte do prdele, doktore. Já jsem 
váš informatik a natahuju vám tu 
síťový kabel.“

Koutek zábavy
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V roce 1341 přidělil Karel IV. 
hrad, který se rozkládal na místě 
dnešního zámku, i celé město, které 
vzniklo z trhové vesnice v podhradí, 
Albrechtovi z Berkova pocházejí-
cím ze starého českého šlechtické-
ho rodu, který se oddělil od pánů 
z Dubé. Ve své obě patřil rod Berků 
k nejbohatším rodům.

Rod, který vymřel v 18. století, 
nechal v průběhu 14. století vystavět 
městské opevnění. Hradby s parká-
novou zdí a polygonálními baštami 
byly u vstupu do města zesíleny 
obrannými věžemi.

Ze čtyř věží městského opevnění 
se nezachovalo nic kromě vzácných 
rytin, které byly objeveny poměrně 
nedávno. Dávají tušit, jak městské 
opevnění a jeho věže vypadaly.

Tři ze čtyř z věží se jmenovaly 
podle směru, do kterého ústila. Nes-
ly názvy Pražská, Teplická, Mostec-
ká a Zelená.

Posledně jmenovaná  stávala tam, 
kde dnes mají obvykle místo cirku-
sy, nedaleko hasičské zbrojnice. 
Pražská věž měla průhled gotickou 
bránou do dnešní Seifertovy ulice. 

Podle kroniky bílinského obča-
na Faderleho byla věž odstraněna 
v roce 1839.

Mostecká věž se tyčila poblíž 
radnice. Gotická brána měla mo-
hutná dvoukřídlá vrata zajišťovaná 
zasouvacími trámy. Ve věžní lucerně 
vyzváněl zvon, který byl při bourání 
věže v roce 1849 uložen pod scho-
dy radnice, kde odpočíval 60 let. Až 
v roce 1910 byl použit do hodinového 
systému na radnici, kde je dodnes.

Teplickou věž a její bránu si dnes 
můžeme už jen představit u pivova-
ru. Ve štítě nad touto branou byly 
údajně dva znaky, a to znak Bíliny 
a znak Lobkowiczů. V roce 1839 už 
ale byla Teplická věž v tak špatném 
stavu, že městské zastupitelstvo roz-
hodlo ji zbourat.

Věže i celé hradby byly ale bou-
rány především kvůli růstu města. 
Městské opevnění se stalo pro roz-
voj města a jeho obyvatele příliš těs-
ným. Naštěstí se zachovaly alespoň 
kresby a dnešní historici mají před-
stavu o jejich vzhledu.

Upraveno podle Františka Práš-
ka.

Bílina se mohla chlubit čtyřmi věžemi, které byly součástí měst-
ského opevnění. Do dnešních dnů se z nich však dochovalo jen 
velmi málo. Ale od začátku…

O BÍLINSKÝCH VĚŽÍCH

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu po-
věřit vedoucí odboru sociálních vě-
cí a zdravotnictví předložit přehled 
podkladů potřebných ke splnění 
podmínek pro provozování kom-
pletních služeb domu s pečovatel-
skou službou.    
Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Hi-
podromem Most, a. s., ve výši 
50.000 Kč na dostihový den „Čes-
komoravská cena“, který se koná 
dne 16. 10. 2010. 
Navýšení rozpočtu odboru školství 
a kultury ve výši 60.000 Kč na vy-
dávání Bílinského zpravodaje v ro-
ce 2010. 
Navýšení rozpočtu odboru školství 
a kultury ve výši 400.000 Kč na za-
koupení soch a souboru obrazů vy-
tvořených na XVIII. Mezinárodním 
sochařském sympoziu ČR 2010 
a na XVII. Mezinárodním sympoziu 
malířů a grafi ků Krušné hory 2010. 

Zahraniční služební cestu starosty 
města do německého města Gerol-
zhofen ve dnech 17. a 18. 4. 2010, 
za účelem podpisu smlouvy o spo-
lupráci. 
Žádost občanského sdružení 
LUNGTA o vyvěšení tibetské vlaj-
ky na budovu městského úřadu dne 
10. 3. 2010, u příležitosti 50. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské oku-
paci. 
Uzavření smlouvy mezi městem 
Bílina a HOSTALEK-WERBUNG, 
spol. s r. o., jejímž předmětem je 
pronájem sloupů veřejného osvět-
lení. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina pro 
akce Domu dětí a mládeže:
● „Autobusová doprava DDM 

v roce 2010“ 

● „Kompletní servis výpočetní 
techniky DDM“ 

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci:
● „Správa a údržba vodorov-

ného dopravního značení 
na území města Bíliny na rok 
2010“ je nabídka firmy KO-
LOS-Miroslav Kopačka Tep-
lice. 

● „Správa a údržba svislého 
dopravního značení na území 
města Bíliny na rok 2010“ je 
nabídka firmy ZNAČKY DU-
BÍ – Petr Fejfar Dubí. 

● „Rozšíření parkoviště osob-
ních aut v ulici Marie Majero-
vé v Bílině“ je nabídka firmy 
Žejdlík Josef Bílina. 

● „Provádění klempířských 
a pokrývačských prací dle po-
kynů“ je nabídka firmy HPM 
Servis Bílina, s. r. o. 

Jmenuje: 
Paní Bc. Petru Krejčovou 
do funkce „vedoucí odboru správ-
ního a vnitřních věcí“ s účinností 
od 1. 7. 2010. 
Pana Zdeňka Rendla ml. a pana 
Václava Šlamboru členy komise 
pro hodnocení nabídek. 
Pana Mgr. Antonína Moravce 
do funkce ředitele KC Kaskáda 
v Bílině, příspěvková organizace, 
s okamžitou platností. 

Vzala na vědomí:
Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise ze dne 20. 1. 2010. 
Odstoupení pana Milana Pecháč-
ka z komise pro hodnocení nabí-
dek, na vlastní žádost.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední

desce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města a dále 

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

Rada města Bíliny na své 3. schůzi konané dne 10. 2. 2010 mimo jiné:

Pražská brána s věží

Vše nejlepší panu

KARLUKARLU
CHARVÁTOVI CHARVÁTOVI 
k jeho významnému
životnímu jubileu

přeje Eva a sourozenci 
s rodinou.

Víte o historii...
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Velmi dobré výsledky ukáza-
ly, že zimní příprava je na dobré 
úrovni. I přesto, že většina atle-
tů startovala na těchto závodech 
poprvé v kategorii starších žákyň 
a žáků, dokázali se v těchto bo-
jích prosadit a Andrea Hinkeová 
(150 m), Lucie Odvárková (800 m, 
dálka), Ondřej Hlaváč (60 m), Da-
vid Kumsta (60 m) a Martin Mach 
(150 m) si odvezli i své osobní 
rekordy. Je nutné vyzdvihnout 
i výkony koulařů, kteří se poprvé 
potýkaly s náčiním vážícím čtyři 
kilogramy oproti loňským třem 
kilogramům (J.Krzák, J.Perkner). 

Datum Čas Akce Zařízení

Od 1. 3. kdykoli „PŘEPLAVTE S NÁMI KANÁL LA MANCHE“ Dlouhodobá individuální soutěž 
– překonání 36 km v co nejkratší době Plavecká hala

13. 3.

9–12 „3 proti 3“
Hokejový turnaj trojic, „rybníkářská pravidla“ na ZS Zimní stadión

15–17
„KARNEVAL NA LEDĚ“
Dvě hodiny diskotéky se soutěžemi o ceny, mimo jiné 
i cena pro nejlepší Masku. V rámci programu vystoupí bílinské krasobruslařky.

Zimní stadión
M.Tuháčková

4. 4. 15–17 „VELIKONOČNÍ HRÁTKY“
Diskotéka a soutěže inspirované velikonocemi o velikonoční ceny.

Plavecká hala
M. Tuháčková

10. 4. 10

„ICE CROSS RSZ CUP“
Adrenalinová jízda čtveřic překážkovou dráhou na ZS po vzoru kvalifi kací 
na sjezd ledovým korytem. Možnost ověřit si své schopnosti i změřit síly 
s M. Procházkou – reprezentantem ČR v této disciplíně.

Zimní stadión

Květen- září kdykoli „DLOUHODOBÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO TENISTU AMATÉRA ROK 2010“
Začátek 2. ročníku soutěže –trvá do závěrečného turnaje 2. října Tenis

9. 5. 15–17
„MAMINČINY HRÁTKY“
Soutěže nejen pro maminky o ceny a navíc se bude soutěžit o nejhezčí 
plaveckou pokrývku hlavy. V programu vystoupí modelky z DDM Bílina.

Plavecká hala
M. Tuháčková

6. 6. 15–17
„SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY“
Diskotéka, soutěže a módní přehlídka všeho potřebného na léto…
V případě špatného počasí se akce bude konat v plavecké hale.

Koupaliště Kyselka
M. Tuháčková

Červenec – srpen
15–17

„DISKOTÉKA S HRÁTKY“
V létě jednou měsíčně se bude konat obdobný program – disko + soutěže o ceny. 
Vždy v neděli (asi 18. 7. a 15. 8.) od 15 do 17 hod – přesný termín ještě upřesníme. Koupaliště Kyselka

M. Tuháčková
Od 10 „TURNAJE V BEACH VOLEJBALU DVOJIC“

Každou neděli od 10 hod – začínáme 4. 7., konec 29. 8.

5. 9. 15–17 „TĚŠÍME SE DO ŠKOLY“
Soutěže inspirované školou – matematika, prvouka, angličtiny atd. - o ceny.

Plavecká hala
M. Tuháčková

24. 10. 15–17 „HALLOWEENSKÉ HRÁTKY“
Strašidelné soutěže o hrůzostrašné ceny spojené s příšerným tancem…

Plavecká hala
M. Tuháčková

14. 11. 15–17 „KARNEVAL NA LEDĚ alá HIPPIE“
Soutěže a tanec v rytmu Hippie o ceny.

Zimní stadión
M. Tuháčková

5. 12. 15–17 „ANDĚLSKÉ HRÁTKY“
Andělské zvony budou provázet hry a zábavu o nebeské ceny.

Plavecká hala
M. Tuháčková

23. 12. 15–17
„VÝLOV VÁNOČNÍHO KAPRA“
Maminky doma uklízejte, abyste mohly i zabalit dárky, vyšlete tatínky 
s dětmi za námi a soutěžemi nejen o kapra.

Plavecká hala
M. Tuháčková

Závody se konaly ve středu 
v odpoledních hodinách, což 
znamenalo velmi náročný 
a dlouhý den. V této souvislos-

ti patří dík Základním školám, 
které dětem umožní zkrátit výu-
ku a těchto závodů se zúčastnit. 

JiM

Poznámka: V průběhu roku může dojít ke změnám programu. Na každou akci vyvěsíme speciální leták na PH, ZS, koupaliště či tenis.
Sledujte aktualizaci na stránkách: www.sportbilina.cz

Jiří Perkner si odvezl i velmi 
pěkný výkon z 60 m př., když si 
ustanovil svůj osobní rekord ča-
sem 9,83 s. Petr Šroubek, závod-
ník AK Slovan Duchcov, který 
se rozhodl na začátku podzimu 
svou přípravu převést z Ducho-
va do Bíliny, si přivezl dokonce
3 osobní rekordy (60 m, dálka, 
výška). V hlavní sezoně by měl 
tento závodník po dohodě s AK 
Slovan Duchcov závodit za barvy 
AK Bílina a pomoci tak starším 
žákům dosáhnout co možná nej-
lepšího umístění v Krajském pře-
boru družstev. 

20.1.2010 testovali v pražské Stromovce svou formu na halové KP 
ml. a st.žákyň a žáků atleti z Bíliny. 

TEST ATLETŮ BYL ÚSPĚŠNÝ

Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o. 
– program vlastních akcí na rok 2010

Hala O. Jandery Praha-Stromovka: zleva sedící Jan Krzák, David 
Kumsta, Petr Šroubek
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Další víkend byl ještě úspěš-
nější: v sobotu v Chebu jako 
jediná zástupkyně bílinského 
krasobruslení startovala Nicole 
Křehlová a jasně zvítězila. V ne-
děli pak přidala ještě stříbrnou 
medaili na závodech v Lounech. 
V Lounech v kat. nováčků mlad-
ších zvítězila Dominika Kolma-
nová, Eliška Hladíková v kat. 
nováčků skončila čtvrtá, Vanessa 
Paulová v kat. žaček ml. skon-
čila šestá, Natálie Vondráčková 
11 a Valerie Vondráčková v kat. 
žaček nejmladších B 11. 

Nejúspěšnější byl pro oddíl 
minulý víkend, kdy v Mladé Bo-
leslavi startovala 3 děvčata a do-
mů přivezla 3 medaile: Nicole 
Křehlová po velkém boji obsa-
dila nejtěsnějším poměrem (2:3) 
2.místo z 21 závodnic, Dominika 
Kolmanová 3. místo a nejmenší 
naděje domácího krasobruslení 
6ti letá Alexandra Bezruková 
vybojovala v kat. přípravka rov-
něž krásné a nečekané 3.místo.

V sobotu 6. února se pak ko-
nal v Litvínově 14. ročník Vel-
ké ceny města, kde měla Bílina 

Nový rok zahájila 1.závodem v Liberci Dominika Kolmanová 4. mís-
tem v kat. nováčků ml., o týden později v Mar. Lázních v kat. nováč-
ků vybojovala Eliška Hladíková bronzovou medaili, Nicole Křehlo-
vá v kat. žaček nejmladších skončila na 4. místě, Vanessa Paulová 
v kat. žaček mladších skončila rovněž čtvrtá, Natálie Vondráčková 
pátá, Valerie Vondráčková v kat. žaček nejmladších B skončila 12. 

Úspěšný vstup do roku 2010
Krasobruslení při HC Draci Bílina slaví zatím úspěchy

zastoupení ve třech kategoriích 
a všechna tři děvčata přivezla 
domů medaili. Pokračuje tak 
úspěšný vstup do roku 2010, 
kdy se naše děvčata nevracejí 
ze závodu bez medaile. Vzhle-
dem k tomu, že vrcholí soutěžní 
období a v polovině března už 
proběhne celostátní finále všech 
žákovských kategorií projektu 
Bruslička, jsou tyto výsledky 
potvrzením výkonnosti. Všech-
ny 3 dívky jsou zatím v první 
desítce žebříčku!

Navíc členská základna se 
za rok zdvojnásobila, úspěchy 
přivádějí na led další adeptky 
tohoto náročného sportu. Vel-
kou roli v úspěších zde hrají 
i tréninkové možnosti, podpora 
města i sponzorů.

Koberová Miloslava
trenérka

- Nicole Křehlová
na stupních vítězů
v Mladé Boleslavi

Dominika Kolmanová
na závodech v Litvínově

Alexandra Bezruková
na závodech v Litvínově


