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Na školní zahradě proběhlo slav-

nostní „šerpování“ budoucích 

prvňáčků za účasti všech dětí 

z MŠ, pedagogického i provoz-

ního personálu, rodičů a člena 

zastupitelstva města Bc.Rendla 

Zdeňka ml., který dětem popřál 

do nového startu hodně zda-

ru a za asistence paní ředitelky 

a třídních učitelek předal dětem 

slavnostní šerpy a pamětní lis-

ty. Pro všechny přítomné bylo 

připraveno slavnostní pohoštění 

a dobrá zábava plná hudby, po-

hybu a smíchu.

Nejen dětem z naší MŠ přejeme 

krásné prázdniny, pohodové léto 

naplněné zážitky a budoucím 

školákům hodně sil a trpělivosti 

při získávání nových vědomostí! 

Kolektiv zaměstnankyň

MŠ Čapkova

Pro nepřízeň počasí se její hlas 

a housle rozezněly v městském di-

vadle namísto původně plánované 

Kyselky. Jak říká sama Bittová, 

hranice mezi žánry nikdy nebrala 

na vědomí a co cítí srdcem, to pře-

vádí do houslí a zpěvu. Její spontán-

ní projev, často doplněný improvi-

zací, ať jde o lidové písně, či vlastní 

tvorbu byl i v Bílině bezprostředním 

útokem na vnímavost a emoce kaž-

dého, kdo na její vystoupení byť jen 

zabloudil. 

Iva Bittová se narodila v roce 

1958 v Bruntále. Vystudovala hu-

debně dramatický obor na konzer-

vatoři v Brně – zpěv a houslovou 

hru. Vedle toho spolupracovala 

jako zpěvačka s Brněnským roz-

hlasovým orchestrem lidových 

nástrojů. Do širšího kulturního 

povědomí pronikla jako členka 

Divadla na provázku. Od roku 

1984 vystupovala jako zpěvačka 

a houslistka s vlastními písněmi 

na lidové texty. V roce 2003 byla 

nominována jako osobnost World 

Music BBC. Filmově se prosadila 

již v Baladě pro banditu a hlavní 

roli si pak zahrála v roce 2006 

ve fi lmu Tajnosti režisérky Alice 

Nellis.

Tak už to na světě chodí, že každou etapou našeho života něco končí 

a něco nového začíná. Předškolní děti z MŠ Čapkova se letos v červnu 

rozloučily se svými kamarády, p. učitelkami, provozním personálem 

a prostředím, ve kterém mnoho prožily a mnoho důležitého se naučily.

Bílinskou kulturní scénu obohatila zajímavá příležitost – vidět a slyšet 

alternativní umění, kterého v sobotu 17. června přivezla pěknou dáv-

ku známá houslistka, zpěvačka a herečka Iva Bittová.
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Housle jsou neoddělitelnou sou-

částí projevu Ivy Bittové

 Foto: Václav Weber

V rozhovoru prozradila, jestli by si 

opět ráda zahrála ve fi lmu, co pro 

ni znamenají housle, co plánuje pro 

děti a další zajímavosti.

Jak jste se dostala k alternativní 

hudbě? Začínala jste na vyhraně-

ném žánru a postupně se dopraco-

vala k tomu, co hrajete dnes?

Ne. Nepřemýšlela jsem, jaký žánr 

hraju. Od začátku ze mě vycházelo 

to, co jsem cítila uvnitř. Vyrůstala 

jsem v klasice a ve folklóru a po-

slouchala jsem jazz a v podstatě 

Tvořivost Ivy Bittová nezná hranic Foto: Václav Weber

odmalička jsem neohraničovala 

žánry.

Dokážete přesto říct,

který žánr je vám nejbližší?

Nedá se určit jeden. Vždycky zá-

leží hodně na tom, jakou má hud-

ba energii a kolik je v ní melodiky 

a harmonie. Musí být vždy něčím 

zajímavá, inspirující a hlavně něco 

říkající a je úplně jedno, jestli je to 

jazzová skladba nebo klasika, rock 

či něco jiného.

Hrála jste také v divadle a ve fi l-

mech. Jak vzpomínáte na svůj po-

slední fi lm Tajnosti od Alice Nellis?

Není to zas tak dlouho, kdy se ten-

hle fi lm natáčel, a uvítala jsem na-

bídku zahrát si v něm. Opravdu mě 

to bavilo. Užívala jsem si to, proto-

že jsem měla život koncentrovaný 

už jen na housle a zpěv a na cvičení 

doma. Tak jsem se na chvíli dostala 

zase jinam a měla možnost načer-

pat nové inspirace. Nabídka na roli 

v Tajnostech přišla v podstatě náho-

dou a já jsem se jí chopila moc ráda. 

Myslím, že se fi lm povedl, a já jsem 

si ověřila, že jsem ještě schopná dě-

lat hereckou práci.

pokračování na straně 9
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Hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může být právě tam. Na foto-
grafi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

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

Letna (Bílina): nejspíše 

kříženec hlavně foxteriéra. 

Asi dva roky starý pes,

v kohoutku má cca 35 cm, 

dobrý zdravotní stav.

Tajtrdlík (Bílina): kříženec,
1 – 1,5 roku starý pes.
Má cca 37 cm v kohoutku,
dobrý zdravotní stav.

Dáreček (Bílina): kříženec, 
štěně, asi 10 měsíců starý pes 
v dobrém zdravotním stavu. 

Je hodný a přátelský, učenli-
vý a šikovný na agility.

Jozífek (Bílina): nejspíše 
kříženec, asi dva roky starý pes, 

v kohoutku má cca 37 cm.
Má ránu na boku, ale jinak 

dobrý zdravotní stav.

Ani jeden řidič pod vlivem alkoholu
Včerejšího dne proběhla na Tep-

licku dopravně bezpečnostní akce, 

do které bylo zapojeno několik de-

sítek policistů. Během osmi hodin 

bylo zkontrolováno 288 vozidel 

a zjištěno bylo 79 dopravních pře-

stupků. Ve 40ti případech řidiči pře-

kročili povolenou rychlost, 14 osob 

ve vozidle nepoužilo bezpečnostní 

pás a 23 vozidel mělo nevyhovující 

technický stav. Ani jednomu řidiči 

nebyl zjištěn alkohol v dechu. Ulo-

ženo bylo celkem 74 pokut v hod-

notě téměř 60 tisíc korun. I nadále 

budou dopravní akce pokračovat, 

v srpnu se chystá dopravně pre-

ventivní akce zaměřená speciálně 

na cyklisty.

Cyklisté jsou zastavováni policisty
Během celého srpna probíhá v celém 

okrese dopravněbezpečnostní akce 

zaměřená na cyklisty. Připravila ji 

preventivně informační skupina spo-

lu s dopravní policií. Bude kontrolo-

vána přítomnost alkoholu v dechu, 

ale také používání helmy u osob 

mladších 18ti let a povinná výbava 

kola. Každý kontrolovaný cyklista 

obdrží refl exní samolepku a letáček.

Kradl na kolejích
Podezření z trestného činu krádeže 

sdělili policisté 45letému muži, kte-

rý kradl železo. U obce Světec ro-

zebral nepoužívanou kolej na želez-

niční trati a odcizil ocelové plotny 

umístěné mezi pražci včetně šroubů 

a matic, kterými byly připevněny. 

Celková škoda byla vyčíslena na 3 

tisíce korun, ale vzhledem k pestré 

trestní minulosti bylo lapkovo jed-

nání kvalifi kováno jako trestný čin, 

za který může putovat až na tři roky 

za mříže.

Zmizela další Škodovka
Další vozidlo Škoda Octavia bylo 

odcizeno na Teplicku, tentokrát 

v obci Hostomice. Neznámý pacha-

tel se zmocnil zaparkovaného auta 

v hodnotě 158 tisíc korun, po zlodě-

ji i vozidle policie intenzivně pátrá. 

V okrese Teplice se jedná již o jedn-

advacáté odcizené vozidlo této znač-

ky od začátku letošního roku.

Pervitin prodával celé roky
Policisté obvinili z trestného činu 

nedovolené výroby a jiného naklá-

dání s omamnými a psychotropními 

látkami a jedy 45letého muže. Ten 

již od roku 2004 prodával na Teplic-

ku nejméně jednou za měsíc drogu 

pervitin. Vzhledem k dlouhodobosti 

jeho protiprávního jednání mu v pří-

padě odsouzení hrozí trest odnětí 

svobody na dvě léta až deset let. 

Za krádež mědi až pět let
Z trestných činů krádeže a poško-

zení cizí věci byl obviněn 23letý 

muž. V dubnu letošního roku po-

blíž železniční stanice Bílina odcizil 

z tlumivky měděné vinutí, které ná-

sledně odevzdal ve sběrných surovi-

nách. Ačkoliv za měď dostal něco 

málo přes dva tisíce, poškozením 

tlumivky vznikla škoda téměř 90 

tisíc korun. Obvinění si muž převzal 

ve výkonu trestu odnětí svobody, 

kde si odpykává trest za jinou trest-

nou činnost. Pobyt ve vězení mu 

může soudce prodloužit až o pět let. 

Kradl jako straka
Z trestného činu krádeže byl obvi-

něn 26letý muž z Bíliny, který kradl 

v supermarketu. Odcizil kosmetiku 

za 269 korun, ale protože byl již 

v minulosti odsouzen za majetko-

vou trestnou činnost, bylo jeho jed-

nání kvalifi kováno jako trestný čin. 

Vzhledem ke skutečnosti, že to ne-

byla zdaleka ojedinělá krádež zboží 

v prodejnách, které se dopustil, bude 

podán návrh na vzetí nepoučitelné-

ho lapky do vazby.

Hořelo pole u Bíliny
K požáru pole se zasetou pšenicí 

byli v polovině července kromě 

hasičů přivolaní i policisté. Obilí 

vzplálo včera odpoledne v Bílině, 

oheň zničil obilí na rozloze 4 hekta-

rů, škoda byla předběžně vyčíslena 

na 60000 korun. Vyšetřovatel hasi-

čů na základě prvotního šetření určil 

jako příčinu vzniku požáru manipu-

laci s otevřeným ohněm, kdy nelze 

vyloučit nedbalostní či úmyslné jed-

nání neznámého pachatele. Policie 

věc vyšetřuje jako přestupek proti 

zákonu o požární ochraně. 

Vloupání do chaty
Policisté vyšetřují vloupání do re-

kreační chaty v obci Mukov. Nezná-

mý pachatel překonal plot ohraniču-

jící pozemek a následně se vloupal 

do chatky, ze které odcizil benzí-

novou travní sekačku. Poškozený 

vyčíslil celkovou škodu na 4 tisíce 

korun. Policie věc vyšetřuje jako 

trestný čin krádeže, za který hrozí 

pachateli v případě dopadení až dva 

roky za mřížemi.

Z deníku Policie ČR

Termín Cíl zájezdu 

21.08. Karlštejn

11.09 Jičín – město pohádek

Září – říjen Kralovice – houby 

(dle zájmu) 

18.09. Litoměřice – Zahrada Čech

27.11. Drážďany

04.12. Praha – Dejvice

18.12. Praha – Dejvice

ZÁJEZDY 2010
MĚSTO BÍLINA

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního?
„Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz
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Rozestavěnou lávku přes silnici 1/13 a řeku Bílinu podemlela rozvod-

něná řeka. Ve čtvrtek 22. července večer se Bílinou přehnaly bouřky 

a silné přívalové deště. V řece u lávky zahradily naplavené kmeny 

stromů plynulý průtok vody. Ta začala stoupat a podemlela bednění.

LÁVKU PONIČILA VODA

Letní měsíce a slunné počasí jsou podhoubím pro časté krádeže 

na koupališti. Všichni návštěvníci by si měli proto dávat zvláštní po-

zor. „Když je koupaliště plné, je tam neustále hlídka městské policie. 

Také státní policie na koupališti provádí častější kontroly, přesto do-

chází k mnoha krádežím mobilních telefonů, peněženek atd.,“ uvedl 

místostarosta Roman Šebek.

Ale policie nemůže uhlídat všechno a lidé by měli být sami opatrnější 

a dodržovat jisté bezpečnostní zásady. Policie radí brát si s sebou jen 

to nejnutnější a především nenosit na koupaliště větší fi nanční částky, 

platební karty, osobní doklady nebo jiné cennosti. Jana Karlová

Kvůli vodě, která lávku podemlela, dojde jen k menšímu zdržení

Pozor na krádeže na koupališti

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ŽIVNOS-

TENSKÉHO ÚŘADU PODNIKATELŮM

K 1. 7. 2010 nabývá účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., který v části 

XXI. mění živnostenský zákon. Uvedenou novelou se zavádí do živ-

nostenského zákona institut „identifi kačního čísla provozovny“.

Identifi kační číslo provozovny je číselný kód označovaný zkratkou 

„IČP“, který slouží k jednoznačné identifi kaci provozovny subjektu, 

který vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem; tvoří 

jej desetimístné číslo, které se váže na konkrétní osobu, a jednou již 

přidělené IČP nelze znovu přidělit žádné jiné provozovně.

Tímto údajem bude označována každá nová provozovna a podni-

katel je povinen tímto číslem svoji provozovnu označit. Provo-

zovnám, které byly živnostenskému úřadu oznámeny před účinností 

zákona, tedy před 1. červencem 2010, přidělí IČP živnostenský úřad 

do 1. 7. 2011 a podnikatele o tom bude písemně informovat.

 

Žádáme podnikatele, kteří v minulosti oznámili živnostenskému 

úřadu zřízení provozovny, ale svou činnost v ní již ukončili, aniž 

její zrušení živnostenskému úřadu oznámili, jak jim ukládá živ-

nostenský zákon, aby tak učinili co nejdříve, aby se předešlo při-

dělení identifi kačního čísla na již neexistující provozovnu.

Na stránkách www.rzp.cz si může každý podnikatel ověřit, jaké ak-

tuální údaje má uvedeny v živnostenském rejstříku, nebo se může 

obrátit přímo na Městský úřad Bílina – obecní živnostenský úřad, 

Seifertova 1, Bílina, I. patro č. dveří 210, nebo na tel. 417 810 942, 

417 810 945.

Lenka Haišová, Martina Tučková, pracovnice registrace

Ještě v noci na místo dorazi-

li lidé z firmy Betonstav, kte-

rá lávku staví, městská i státní 

policie a hasiči. „Bylo zjištěno, 

že podpěrná konstrukce bedně-

ní byla vlivem zvýšené hladiny 

řeky a naplavenin narušena. 

Zbývající část konstrukce je bez 

zjevných závad, avšak bude pře-

měřena směrově i výškově geo-

dety. Bude také vyčištěno koryto 

řeky tak, aby došlo k plynulému 

průtoku vody v řece a je potřeba 

dále provést demontáž a zpět-

nou montáž poškozené podpěrné 

konstrukce,“ vyjmenovává čin-

nosti, jež se kvůli poničení musí 

udělat, zástupce technického do-

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto dopisem poděkovat všem pracovníkům fi rmy 

Betonstav, kteří v Bílině pracují na nové lávce přes řeku Bílinu. 

Opravdu jsou příkladem, jak se má odvádět kvalitní práce ať se to 

týká kvality, nebo rychlosti, s kterou vše staví. Je to opravdu hezký 

pohled na to, jak jim vše roste pod rukama. Takže ještě jednou velké 

poděkování všem. Obyvatelé domu 681/682 SUNN

zoru Aleš Dáňa. Stavba se kvůli 

nepříznivému počasí nejspíše 

zdrží, ne však o moc. „Termín 

se tím může prodloužit o týden 

až čtrnáct dní. Geodet musí mís-

to kvůli přesnosti znovu zaměřit. 

Poničení lávky nás mrzí,“ řekl 

místostarosta Roman Šebek.

Lávka měla být původně zpro-

vozněna druhý týden v září. Po-

kud ji už žádná nepřízeň osudu 

nepotká, do konce září se lidé 

dočkají. Jana Karlová

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Kdo může mít sociální výhody?

Odbor sociálních věcí a zdravotnic-

tví v Bílině řeší problémy sociálně 

slabých občanů, ale nikdy nevydal 

potvrzení určené na slevu ke vstu-

pu na jakékoliv kulturní akce nebo 

do společenských zařízení. Občané 

mohou mít na základě zdravotní-

ho postižení přiznané mimořádné 

výhody (tzn. průkazy ZTP, ZTP/P) 

a v takovém případě mají standardně 

zvýhodněné vstupné (např. na koupa-

liště, slevu ve veřejných dopravních 

prostředcích, vstupné do muzea atd.). 

Rozhodně se neposkytuje žádná další 

fi nanční podpora třeba na taxislužbu!

Jak postupuje odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví při přiznávání a po-

suzování jednotlivých dávek?

Již při podání žádosti o dávku po-

moci v hmotné nouzi – příspěvku 

na živobytí, je prováděno místní 

šetření v domácnosti, zda žadatel 

o dávku a osoby společně posuzova-

né nevlastní movitý majetek. Odbor 

kontroluje především auta, satelity, 

plazmové televize.

Pokud jde o automobily, spolupra-

cuje orgán pomoci v hmotné nouzi 

(v souladu se zákonem) s odborem 

dopravy a kontroluje, zda je vlastní-

kem nebo provozovatelem motoro-

vého vozidla. 

Další kontrola probíhá v průběhu po-

bírání dávek. Zjištuje se, zda si osoby 

v hmotné nouzi nepořizují automobi-

ly. Ke spolupráci s odborem dopravy 

se přistoupilo hlavně proto, aby se 

předešlo přeplatkům na dávkách. 

Z praxe je známo, že žadatelé a oso-

by společně posuzované neuvádějí 

pravdivé údaje, a to hlavně v přípa-

dě vlastnictví osobních automobilů. 

Tato spolupráce přináší dobré výsled-

ky, neboť byly odhaleny osoby, které 

vlastní několik osobních automobilů, 

nebo osoby, které si v době pobírání 

dávky osobní automobil zakoupily. 

To, zda klienti jezdí na úřad v au-

tech, namátkově kontrolujeme, ale ne 

po vzoru Městského úřadu Litvínov.

Co se týká dalších majetkových 

poměrů ve smyslu např. vlast-

nictví satelitů, plazmových tele-

vizorů, orgán pomoci v hmotné 

nouzi provádí pravidelně šetření 

majetkových a sociálních pomě-

rů v domácnostech osob v hmot-

né nouzi. Na základě zjištění pak 

postupuje v souladu s právními 

předpisy, které umožňují ode-

jmutí dávky. 

Kdy se poskytuje mimořádná oka-

mžitá pomoc (MOP)?

Poskytnutí dávky mimořádné oka-

mžité pomoci umožňuje Zákon o po-

moci v hmotné nouzi. Prostřednictvím 

této dávky může být poskytnuta po-

moc v situacích mimořádného nepří-

znivého charakteru a to i osobě, která 

není v hmotné nouzi, ale je vhodné 

jí poskytnout pomoc, neboť danou 

situaci není schopna řešit sama, např. 

kvůli živelné pohromě.

Jednotlivé případy se řeší individu-

álně. Samozřejmě, že tyto dávky po-

skytujeme, ale bez výjimky v soula-

du se zákonem. Využití těchto dávek 

kontrolujeme.

Nedochází při posuzování potřeb-

ných ke zvýhodňování na základě 

rasy (například ve prospěch nepra-

cujících Romů)?

My nerozlišujeme, zda osoby v hmot-

né nouzi jsou, či nejsou Romové.

Současná právní úprava pomoci 

v hmotné nouzi navazuje na Listinu 

základních práv a svobod, která zaru-

čuje každému, kdo je v hmotné nou-

zi, právo na takovou pomoc, která 

je nezbytná pro zajištění základních 

životních podmínek.

Systém pomoci v hmotné nouzi vy-

chází z principu, že každá osoba, 

která pracuje, se musí mít lépe než ta, 

která nepracuje nebo se práci vyhýbá. 

V praxi to např. znamená, že u osoby, 

která pracuje, se za příjem z výdě-

lečné činnosti považuje 70 % těchto 

příjmů nebo osobě pobírající podpo-

ru v nezaměstnanosti se započítává 

80 % těchto příjmů.

Jaké výše může sociální dávka do-

sáhnout?

U jednotlivce, který je zcela bez pří-

jmů může činit výše Příspěvku na ži-

vobytí částku životního minima jed-

notlivce, tj. 3126 Kč. Za jednotlivce 

se považuje osoba, která není posu-

zována společně s jinými osobami.

U osoby, která je posuzována s dal-

šími osobami, se výše dávky stano-

ví jako rozdíl mezi částkou živobytí 

společně posuzovaných osob a pří-

jmem těchto osob.

Jana Karlová

Po městě se šíří „fámy“ o tom, že sociálně slabým občanům poskytuje město Bílina podivné slevy. Tato informace se podle tajemníka městského úřadu 

Ladislava Kvěcha v žádném případě nezakládá na pravdě. V rozhovoru vysvětluje systém dávek a postup příslušného odboru k jejich přidělování.

Jak je to se sociálně slabými občany a slevami

5. srpna 2010

Pěší, bruslaři i cyklisté mohou využívat opravenou cestu od křižo-

vatky od radnice na Kyselku. Předminulý týden byla její rekon-

strukce dokončena a cesta otevřena.

V Bílině tak vznikla pěkná cyk-

lostezka, i když ofi ciálně se tak 

nenazývá, protože je místy užší 

než tři metry, což pro cyklostez-

ku stanovují normy. „Cesta se 

však samozřejmě může využívat 

jak na kolo, tak na bruslení. Jsem 

rád, že se nám cestu povedlo 

po mnoha letech opravit a lidé ji 

mohou využívat nejen pro choze-

ní,“ uvedl místostarosta Roman 

Šebek.

Oprava stezky stála přes mili-

on korun a sponzorským darem 

ji fi nancovala společnost ČEZ. 

V letních měsících a hezkém po-

časí ji jistě ráda využije spousta 

lidí. Jana Karlová

Cesta na Kyselku v novém

Ponové cestě se na Kyselku lidé dostanou

na kole i na bruslích – Foto: Jana Karlová

Dálnice D8 vede od Prahy do seve-

rozápadních Čech. Přes Lovosice 

a Ústí nad Labem pokračuje k čes-

koněmeckým hranicím, kde se na-

pojuje na německou dálnici A17. Je 

dlouhá přes 92 km včetně nedosta-

věných a nezprovozněných úseků.

A právě v nich vidí vedení Ústecké-

ho kraje problém. Proto již v květ-

nu podepsala hejtmanka kraje Jana 

Vaňhová dopis schválený zastupi-

telstvem kraje, který byl zaslán bý-

valému premiérovi Janu Fischerovi. 

„Vyzývám vás k přijetí takových 

opatření, která budou mít za ná-

sledek brzké dokončení 16,5 km 

dlouhého chybějícího úseku dálnice 

D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi 

… Pro Ústecký kraj je dokončení 

dálnice naprostou prioritou,“ stojí 

mimo jiné v dopise. Dálnice však 

povede přes chráněnou krajinnou 

oblast České středohoří, proti do-

stavbě jsou proto některá ekologic-

ky orientovaná nevládní občanská 

sdružení, např. Děti Země.

K výzvě o urychlené vyřešení si-

tuace a dostavbu se přidalo 181 

starostů Ústeckého kraje, mezi ni-

miž je po schválení Radou města 

i bílinský starosta Josef Horáček, 

potažmo Bílina jako město: „Rada 

města výzvu podpořila, protože se 

jedná o páteřní komunikaci naším 

krajem. Jsou na ní závislí investoři, 

kteří by do kraje mohli vstoupit, což 

by přineslo i nová pracovní místa. 

Nedostavěná dálnice to brzdí. Proto 

Rada města tuto podporu schváli-

la,“ uvedl starosta.

Premiér Jan Fischer na výzvu odpo-

věděl. Mimo jiné ve své odpovědi 

uvedl, že „...o výzvě Zastupitelstva 

Ústeckého kraje budu informovat 

příslušné ministry... Cílem jednání 

by mělo být... přijetí defi nitivního 

kompromisního řešení v zájmu všech 

občanů žijících v oblasti dotčené vý-

stavbou dálnice D8 a zároveň obča-

nů v území, kterým je po objízdných 

trasách vedená veřejná doprava.“

Nové vládě nyní budou adresovány 

dopisy všech starostů Ústeckého 

kraje, kteří výzvu podpořili. Starosta 

Josef Horáček věří, že takový postup 

bude mít efekt: „Není to jen výmysl 

jednoho člověka nebo investora, ale 

celého Ústeckého kraje jako samo-

správy, proto by výzva neměla zůstat 

bez odezvy a měla by mít efekt.“

Dostavba dálnice by Bílině jistě při-

nesla pozitiva, proto i pro ni bude 

přínosné, když i úsekem mezi Lo-

vosicemi a Řehlovicemi se bude 

moci projíždět. Je však třeba najít 

kompromis, mít na zřeteli přírodu 

a neničit to, co přetrvalo a není ještě 

zničeno. Jana Karlová

MĚSTO JE PRO DOSTAVBU DÁLNICE D8
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O víkendu 11. - 13. června se v Kopřivnici konalo 

mezinárodní fi nále v programování Baltíka, které-

ho se účastnili mladí programátoři z Polska, Slo-

venska a České republiky. 

Programovalo se ve čtyřech ka-

tegoriích. V kategorii starší žáci 

programovací jazyk Baltík 3 zví-

tězili v silné konkurenci Jakub 

Černík a Tomáš Procházka. Lukáš 

Riedel a Ondřej Kvěch skončili ve 

stejné kategorii na šestém místě. 

Z Bíliny postoupily do meziná-

rodního fi nále hned tři týmy a to je 

obrovský úspěch. Baltíci z DDM 

Bílina úspěšně již několik let kon-

kurují dětem z výběrových škol 

s rozšířenou výukou v programo-

vání, ale i dětem z gymnázií.

Zlato patří nejen všem mladým  

programátorům, ale také Domu 

dětí a mládeže Bílina a vedoucí 

Evě Klasové. Vlasta Vébr

Zlato patří Baltíkům z Bíliny

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, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček - 17-20 týdnů. Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.

Cena 138-148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční:

V SOBOTU 14. SRPNA  V BÍLINĚ
U KRYTÉHO BAZÉNU V 10.30 hod.

INZERCE 1410/BZ

„Linka duševní tísně, dobrý den…“ „ Dobrý den, já nevím, jak mám začít, chce se mi brečet…já mám 

strach, že můj syn je na kluky, a bojím se, že bude v životě něšťastnej, jak to všechno zvládne…“ 

POHOTOVOST PRO BOLAVOU DUŠI
Ve sluchátku se ozývá ženský 

pláč, který dočasně přerušuje 

slova. I tak může začínat hovor 

na lince. Nahromaděné emoce 

u někoho vyvolají pláč, jinému 

zas zpočátku zabraňují mluvit, 

takže pracovník citlivě dodává 

odvahu a trpělivě vyčkává, až 

slova začnou postupně přicházet. 

Někomu se to napoprvé nepodaří 

a zavěsí – i to je samozřejmě mož-

né, vždyť příště už to bude o něco 

snazší, když už trochu známe „ne-

známý hlas ze sluchátka“…

Každého z nás už někdy život za-

hnal do kouta a ukázal mu svou 

méně přívětivou tvář. Může to mít 

nejrůznější podobu – prožíváme 

konfl ikt s partnerem nebo s dětmi, 

přijdeme o práci, někdo nám ublí-

žil, něco důležitého se nám nepo-

dařilo, z něčeho je nám smutno, 

sužuje nás nemoc, vyrovnáváme 

se se smrtí blízkého člověka,… 

To a mnoho dalšího nás může 

trápit a my máme pocit, že jsme 

v temném tunelu a nemůžeme se 

dostat zpátky ke světlu. Cítíme se 

špatně, energie máme stále méně, 

nevíme, jak se z toho dostat ven. 

Pomoc je možné hledat leckde, 

pro začátek třeba u svých blíz-

kých, je-li to možné, nebo v Ro-

dinné poradně či u psychologa. 

Pokud však chcete pomoc oka-

mžitou a pokud je vám příjemné 

zůstat v anonymitě, je tu pro vás 

„pohotovost pro bolavou duši“. 

Má podobu telefonního sluchát-

ka s číslem 476 701 444, na které 

se můžete dovolat v kteroukoliv 

denní i noční dobu, provoz je ne-

přetržitý, cena za hovor odpovídá 

běžnému tarifu pevné linky. Vždy 

se vám ozve erudovaný a lidsky 

zralý člověk, který bude chápat 

a respektovat tíhu jakéhokoliv 

vašeho problému. Bude s vámi 

hovořit právě o tom, o čem potře-

bujete. Pomáháme lidem hledat 

cestu ven ze vztahových problé-

mů, z domácího násilí, nezřídka 

býváme záchranným kruhem pro 

potenciální sebevrahy. Setkává-

me se s problematikou závislos-

tí, sexuálních obtíží, tělesných 

i duševních nemocí. Vaše tíseň, 

váš smutek, vaše bezradnost, 

váš strach, váš vztek, váš pláč, 

váš stud – to vše a mnoho další-

ho patří sem k nám. Poskytneme 

vám podporu a budeme společně 

s vámi hledat cestu k rozplétá-

ní uzlů, do kterých se vám mo-

mentálně život zašmodrchal. 

V případě potřeby vám můžeme 

erudovaně doporučit kontakty 

na odborná specializovaná pra-

coviště, která se zabývají právě 

vaším druhem problému. Zavo-

lat na Linku duševní tísně ne-

znamená slabost, že si neumíte 

poradit sám. Znamená to naopak 

sílu a odvahu k řešení problému. 

Znamená to nemalý krok vpřed 

na cestě, po které jdete. Pracov-

níci Linky duševní tísně vás rádi 

budou aktuálním bolavým úse-

kem vaší cesty provázet. Stačí jen 

vytočit naše číslo…

ilustrační foto

Do 15. 10. 2010 si mohou orga-

nizace podávat žádosti o fi nanční 

příspěvky na letošní kalendářní 

rok do obou grantových progra-

mů města, přičemž čerpání grantu 

musí proběhnout tak, aby organi-

zace předložila čerpání grantu na 

OŠaK nejpozději do 15. 12. 2010.  

Vzhledem k tomu, že se v říjnu 

uskuteční komunální volby, dopo-

ručujeme podávat žádosti o grant 

na OŠaK nejpozději do 13. 9., aby 

mohl být dodržený schvalovací 

postup dle zásad. Pokud si organi-

zace podá žádost o grant v pozděj-

ším termínu, je možné, že nebude 

projednána.    Veronika Spurná, 

vedoucí odboru školství a kultury

Upozornění na čerpání fi nančních prostředků z grantových pro-

gramů města  Bíliny - Program podpory kultury a LF a Program 

podpory společenských a zájm. organizací. Městská policie od počátku roku jednala s teplickou odtahovou službou 
o uzavření smlouvy o možnosti odtahovat v Bílině špatně parkující auta. 
Smlouva byla úspěšně uzavřena a městská policie má tak navíc zbraň 
proti neukázněným řidičům. 
Cílem policie však není odtahovat každé špatně zaparkované auto, proto 
případů s úmyslem volat odtahovou službu nebylo zatím mnoho. Odtah 
hrozí jen vozidlům, která tvoří na silnici překážku ať při blokovém čiš-
tění komunikace, nebo stojí nebezpečně v křižovatce, či blokují průjezd 
ostatním. „Pro nás není prioritou odtahovat za každou cenu každé špat-
ně stojící auto a tahat tak z lidí peníze. Ani odtahová služba opravdu není 
závislá na tom, jestli v Bílině odtáhne nějaké auto,“ vysvětluje pan Krej-
čí a doplňuje, „nehrozí ani odtahování z rozmaru strážníka nebo kvů-
li vyřizování sousedských vztahů. I takové obavy se objevovaly. Máme 
systém nastavený tak, že strážníci se nejdřív pokusí kontaktovat majitele, 
aby přeparkoval. Když se to nepovede, musí odtah ještě schválit ředitel 
městské policie a pak teprve je možné odtahovou službu zavolat.“
Zatím ji však nemusela ani jednou použít. „Zatím jsme tuto službu ne-
museli využít ani jednou, i když s trochou štěstí. Několik případů, kdy 
strážníci městské policie chtěli nechat nějaké auto odtáhnout, už jsme 
řešili. Ale než stihli odtahovou službu zavolat, vrátil se majitel, takže se 
situace vyřešila jinak,“ popisuje dosavadní průběh tiskový mluvčí měst-
ské policie František Krejčí.
Snad tedy bude tvář městské policie nedále k řidičům usměvavá, řidiči 
ukázněnější a ani léto nepřivede do Bíliny auto odtahové služby.

Jana Karlová

Za čtvrt roku nebylo odtaženo žádné auto

Baltíci – Foto: Eva KlasováBaltíci – Foto: Eva Klasová
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Již tradiční taneční workshop, který se konal 

ve spolupráci se skupinou Dance 2XS, si i letos 

příznivci užili v týdnu od 12. do 16. července, kdy 

se sjeli zájemci o tanec, aby se něco nového nau-

čili. Výsledek své práce předvedli v pátek odpo-

ledne při slavnostním fi nále na zimním stadionu.

Celkem 124 účastníků si rozdělilo pět zkušeben 

a pustilo se například do stylů jako jazz, dance-

hall, hip hop nebo house. Páteční fi nále pak i přes 

neskutečné vedro na stadionu stálo za to a bylo 

vidět, že tanečníci jsou do umění tance opravdu 

zapálení. Však se pro zážitek z bílinského taneč-

ního workshopu sjeli z nejrůznějších měst, jako 

například z Tábora, Pardubic, Havlíčkova Brodu, 

Ostravy, či dokonce z Banské Bystrice.

„Workshop byl super. Letos jsem na něm byla už 

potřetí a pokaždé mě to hrozně bavilo. Nejradě-

ji tančím jazz, moderní balet, wack, house a hip 

hop. Už teď se těším na další ročník,“ říkala nad-

šeně Bára Kubešová, od vítězství v soutěži Staň 

se hvězdou Disney Channel jedna ze známých 

tváří Bíliny, která si na workshop již pravidelně 

ráda nachází čas.

Zájemci a nadšenci se mohou těšit opět na příš-

tí léto, kdy proběhne již sedmý ročník této 

úspěšné akce. Jen na fi nále jim přejme lepší 

klima. Jana Karlová

Z TANEČNÍHO WORKSHOPU 2010)

Fotoreportáž

Taneční workshop pošestéTaneční workshop pošesté

Z TANEČNÍHO WORKSHOPU 2010)
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BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ MÁ ZA SEBOU DVACET LET
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Bílinský zpravodaj v roce 1990 se 

snažil refl ektovat atmosféru doby 

v porevolučním městě, cílem však 

nebyla jen informovanost obyvatel, 

nýbrž jak píše pan Muška v úvod-

níku nultého čísla: „Časopis chce 

napomáhat k obnovení suvereni-

ty a plnohodnosti města, zbavené 

v průběhu druhé poloviny 70. let 

téměř všech dříve fungujících a pro-

sperujících provozů drobného prů-

myslu a služeb občanům a tím i to-

lik potřebných fi nancí pro zajištění 

chodu obce.“

Počátky těchto novin nebyly jedno-

duché a podobaly se téměř samizda-

tové tvorbě, jak popsal již na svých 

únorových osmdesátých narozeni-

nách Jiří Muška: „Vydávání Zpra-

vodaje bylo zpočátku technicky 

značně obtížné. Vše se dělalo sta-

rou technikou a doslova na koleni. 

Komplikovaná byla také distribuce. 

Zpravodaj roznášeli všichni, kteří se 

na něm podíleli. Takže asi jako dříve 

vznikaly samizdatové tisky, vznikal 

zpočátku i Bílinský zpravodaj.“

Na dramatické začátky zavzpomí-

nala i další z tehdejšího redakčního 

kolektivu Alena Simčáková: „Za-

čátky byly hektické. Celý redakční 

kolektiv získával veškeré podklady, 

informace i rozhovory ve svém vol-

ném čase, bez nároku na jakoukoliv 

fi nanční odměnu. Také distribuci 

jsme zajišťovali v podstatě sami. 

Ohlas byl ale pozvolný, lidé neby-

li zvyklí,“ a doplňuje, že nápadem 

začít vydávat noviny byla nadšená, 

protože „jsem si uvědomovala, že 

tím vzniká možnost informovat za-

jímavou a dostupnou formou o ak-

tuálním dění ve městě a že můžeme 

Kulaté výročí letos oslavil Bílinský zpravodaj. V červnu roku 1990 se sešlo několik lidí, aby v Bílině založili 

časopis. Utvořili redakční kolektiv ve složení Jana Drexlerová, Jiří Kalous, Stanislav Lhota, Jiří Muška, 

Naďa Seifertová, Alena Simčáková, Marcela Šímová a fotografové Václav Weber a Jan Maršálek. Zpravo-

daj stál tenkrát tři koruny a vycházel v nákladu 1500 kusů jednou měsíčně v černobílé podobě.

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ MÁ ZA SEBOU DVACET LET

podnikat výpravy do historie Bíliny 

a jejího okolí a vším tím vzbudit větší 

zájem Bíliňanů o své město.“

Zpravodaji bylo letos dvacet. Ať 

jeho život trvá nejméně tak dlou-

ho jako život lidský a pokusí se ho 

i překonat. Jana Karlová

Titulní strana nultého čísla

Ve čtvrtek 24. června 2010 se uskutečnil výlet devátého ročníku Zá-

kladní školy Za Chlumem. Cílem byla Praha, konkrétně Ekotechnic-

ké muzeum. Celý den byl vlastně o vodě. 

SAMÁ VODA, SAMÁ VODA…

Po příjezdu a krátkém odpočinku 

v centru jsme vyrazili k Vltavě. 

K přemístění jsme využili vskutku 

originální dopravní prostředek – 

parník! Ten náš se jmenoval Visla 

a poskytl nám příjemné útočiště 

v horkém dni. Po zakotvení došlo 

na pěší přesun. Voda nás ale ne-

opustila. Vltava nás provázela až 

k cíli našeho putování.

Muzeum nás velmi překvapilo. 

Budova je ve skutečnosti bývalá 

úpravna vody pro hlavní město. 

Hned na začátku nás průvodce 

pozval do podzemí, kde nám uká-

zal zrekonstruované části kana-

lizačního systému. Žáci se díky 

velmi poutavému výkladu dozvě-

děli vše o technologickém čištění 

vody v minulosti, dostali odpovědi 

na všetečné otázky, pozorovali stro-

je přímo v provozu.

Den určený pro naši výpravu však 

nezadržitelně utekl a my se vydali 

na cestu domů – autobusem. Vypra-

hlí jsme vyprázdnili veškeré zásoby 

tekutin a mnozí jsme si při doušku 

chladné a pro člověka životně dů-

ležité kapaliny uvědomili, jak slo-

žitou cestou projde, než se dostane 

do našich domácností.

Jen jediná věc kazila dojmy z jinak 

krásné výpravy za vodou. Pro nás, 

třídní učitele, to byla poslední spo-

lečná cesta s našimi skvělými žáky, 

a proto bychom jim touto cestou 

popřáli hodně štěstí v dalším životě 

a studiu.
Mgr. Martin Hejný – tř. učitel 9. A

Mgr. František Kulina – tř. učitel 9. B

Předposlední květnový týden se předškolní děti z MŠ Čapkova vypravily 

na výlet do Kunětické Hory nedaleko Pardubic,kde navštívily opravdovou 

Perníkovou chaloupku.Nejprve si k ní ale musely vyšlapat cestu „černým 

lesem“,aby ukázaly,že se jen tak něčeho nezaleknou.Děti si prohlédly 

muzeum perníku a samotnou výrobnu,kde viděly pec a bylo jim předve-

deno vykrajování a zdobení perníčků různých tvarů a barev.Perníkovou 

chaloupkou je prováděl „Ježidědek“ a všichni včetně paní učitelek si vy-

zkoušeli tzv.tlustoměr,což byla zkouška tloušťky prstíků,zdali jsou už dost 

tuční na upečení☺Také je Ježidědek zavedl do nebíčka a do peklíčka,do 

kterého se dalo sklouznout po skluzavce.Děti si z výletu odvážely nejen 

spoustu zážitků,ale také malý,sladký,perníkový dáreček!

Ostatně celý závěr školního roku byl v MŠ Čapkova velice pestrý a dětem 

nabízel mnoho akcí a pestrý výběr zábavy,počínaje oslavou MDD na škol-

ní zahradě plnou her a soutěží o sladké ceny,výlety do ZOO v Ústí nad 

Labem,do Dinoparku a ZOO v Plzni,předškolní děti absolvovaly před-

VÝLET DO POHÁDKY

plavecký výcvik a podnikly ještě výlet do Podmořského světa v Praze 

a maláčci oslavili příchod léta „Sluníčkovým dnem“.
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Kulturníservis
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

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

Open Air
Rock Contest Show Bílina 2010 FLY 

UP! Soutěž rockových hudebních 
skupin. 

ZAHŘÍVACÍ KONCERT
20. SRPEN – 19.00 hodin

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

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

FINÁLOVÝ KONCERT
21. SRPEN – 17.00 hodin

SPECIAL GUESTS: KURTIZÁNY
Z 25. AVENUE, STARÁ ŠKOLA
Vystoupí kapely: MENHIR (Č. 

Budějovice), EL J.O.C. (Nový Jičín), 
SARAH (Č. Budějovice), THE 

CONTACT (Plzeň), NA OSTŘÍ 
NOŽE (Kuřim). Vstupné: 50 Kč

LETNÍ KINO KYSELKA
Čtvrtek 5. srpen – 21 hodin

CHLUPATÁ ODPLATA
USA/Komedie. Český dabing.

Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně 
….chlupatá! Vstupné: 75 Kč, 92 min.

6. – 7. srpen – 21 hodin
ZÁLOŽNÍ PLÁN

USA/Komedie. České titulky.
Zamilovat se! Vdát se! Otěhotnět! 
….Ale co když to bude jinak.....

Vstupné: 70 Kč, 106 minut 
Úterý 10. srpen – 21 hodin

ANTIKRIST
Francie/Dánsko/Drama. Horor. 

České titulky. Vstupné: 70 Kč, 104 min.
11. – 12. srpen – 21 hodin

GALIMATYÁŠ
Francie/Kriminální komedie. České 

titulky. Vstupné: 75 Kč, 104 min.
13. – 14. srpen – 21 hodin

ŽENY V POKUŠENÍ
ČR/Komedie. České znění.
Vstupné: 70 Kč, 118 minut 

17. srpen – 21 hodin
KVĚT POUŠTĚ

Francie/Německo/Drama. České 
titulky. Vstupné: 70 Kč, 130 minut
Středa 18. – 19. srpen – 21 hodin

A-TEAM
USA/Akční komedie. České titulky. 

Vstupné: 75 Kč, 119 minut 
KAFÁČ – KYSELKA BÍLINA
Sobota 7. srpen – 18.00 hodin

VEČER PÍSNIČKÁŘŮ
Vystoupí PETR ŠOTTA, JANA 

ŠTEFLÍČKOVÁ a JARDA HOLAŇ. 
Vstupné dobrovolné.

Sobota 14. srpen – 19.00 hodin
ÚSTECKÁ ŠPÍNA

Koncert rock. kapely. Vstupné dobrovol.

5. srpna 2010

EVA A VAŠEK - koncert
Kulturní centrum Kaskáda v Bílině zve všechny příznivce na koncert populárního pěveckého dua

EVA A VAŠEK, které v současné době patří mezi komerčně nejúspěšnější české hudební interprety.

Koncert proběhne ve středu 25. srpna 2010 od 18 hodin v přírodním areálu
Letního amfi teátru a kina na Kyselce v Bílině.

Repertoár této dvojice se skládá většinou ze starších komerčně převzatých hudebních hitů v e stylu lidové 
písně, dechovky, country, beatu, pop music, trampských písní, šlágrů 50., 60. a 70. let minulého století a veš-
keré další hudby, která v českém prostředí zlidověla a kterou si čas od času zazpívají všechny generace.
Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, senioři po předložení OP nebo seniorského průkazu 75,- Kč;
 na místě 200,- Kč, senioři po předložení OP nebo seniorského průkazu 100,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
INFOCENTRUM na Mírovém náměstí v Bílině, tel: 417 810 985, 

e-mail: info@kckaskada.cz, www.kckaskada.cz
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dokončení ze strany 1

Zahrála byste si ráda zas?

Samozřejmě bych opět ráda 

v něčem hrála, ale nebrala bych 

cokoliv. Muselo by to být něco, 

co mi nějakým způsobem naplní 

život a práce na tom bude mít 

smysl. Ale nabídek na natáčení 

zas tolik nemám. Soustředím se 

opět na hudbu a mám před se-

bou spoustu práce v této oblasti. 

Beru to, že je vše, jak má být.

Co pro vás znamenají housle?

Určují, co ze mě vychází. Dávají 

jistý směr mému životu, protože 

je to těžký nástroj, který vyžadu-

je disciplínu a cvičení. A i když 

bych někdy mohla polevit a vy-

užívat jenom zpěvu, nedělám to, 

protože housle mě neustále vel-

mi přitahují v tom, že mi ukazují, 

že na sobě musím ještě pracovat, 

zlepšovat se a jít dál. Pokud chci 

někde vystupovat s houslemi, 

musím být skutečně připravena, 

aby ty housle zněly a byla jsem 

houslistka se vším všudy. Ne-

můžu si proto dovolit vypustit 

každodenní cvičení na nástroj. 

Housle mě tedy pohánějí stále 

vpřed a motivují, abych se stále 

zlepšovala.

Spolupracujete i s tradičními 

zpěváky, kteří se zaměřují vylo-

ženě na jeden žánr? Jak se vám 

s nimi spolupracuje?

Mám spoustu nabídek jak v jaz-

zu, tak v klasice nebo opeře. 

Je pravda, že nejméně nabídek 

mám z pop music, protože to ani 

sama vůbec nevyhledávám. Ale 

zkušenosti mám. Nahrála jsem 

už několik písniček na alba zpě-

váků, kteří se pohybují v jiném 

žánru než alternativním. Vždyc-

ky jde jen o to, aby mi to něco 

říkalo a mělo to pro mě smysl 

stejně, jak jsem říkala o natáčení 

fi lmu.

Spolupracovala jsem například 

s Richardem Müllerem, s bratry 

Ebeny nebo s Annou K. V za-

hraničí jsem zas vystupovala na-

příklad s Bobby McFerrinem. Je 

toho hodně.

Dělala jste i projekty zaměře-

né na děti. Jak se vám pracuje 

s dětmi? Chtěla byste se jim vě-

novat i do budoucna?

S dětmi mě to baví a i do bu-

doucna by mě práce s nimi bavila 

asi nejvíce, protože nemají žád-

né zábrany a předsudky a jsou 

naprosto spontánní. Člověk se 

nemusí zatěžovat příliš teorií 

a psanými pravidly. V podstatě 

já jim zazpívám a ony se hned 

chytnou a rozumí, o co jde.

CO NA SRDCI, TO VE ZPĚVU

Chystáte v současnosti nějaký 

konkrétní projekt pro děti?

Ano. Zatím si připravuju takový 

program, který bych mohla pre-

zentovat a nabídnout, jen v sobě. 

Musí to uzrát, všechno chce svůj 

čas. Až bude hotový, uvidí ho 

jako první děti ze Spojených stá-

tů, kde momentálně žiju.

Máte nějaký hudební vzor?

To ani ne. Spíš mě zajímá člověk 

jako takový, jakým způsobem 

žije a jak se nechá inspirovat 

a jak pracuje. Ale samozřejmě 

obdivuji spoustu umělců, z nichž 

někteří už nežijí a někteří naopak 

jsou teprve vycházející hvězdy. 

Ale nějak hodně hudbu nepo-

slouchám. Musím se přiznat, 

že nejraději poslouchám ticho, 

protože toho mívám po vlast-

ním několikahodinovém denním 

cvičení na housle dost. Potřebuji 

se pak spíš soustředit na to, co 

se mi honí hlavou a o čem chci 

přemýšlet.

Připravujete v současnosti ně-

jaké album?

Připravuji album pro jedno mni-

chovské vydavatelství, kde mi 

nabídli, abych udělala sólové al-

bum, protože už jsem delší dobu 

sólovou desku nevydala. 

Zároveň jsem zahájila novou 

spolupráci s Vladimírem Vác-

lavkem a máme v úmyslu udělat 

pokračování Bílého inferna, tak-

že ještě by měla vyjít tato deska, 

na které budu spolupracovat.

Vydání obou alb je otázkou asi 

roku, takže během příštího roku 

by se fanoušci měli dočkat.

Jana Karlová

Iva Bittová s Janou Štefl íčkovou, která byla hostem a tvořila předsko-

kanku Foto: Václav Weber

Ukázka následků vichřice, která ovládla celou Českou republiku 

koncem předminulého týdne. v Bílině vichřice vyvracela a ničila 

stromy, jak lze vidět na fotce z Panelového sídliště.

 Foto: Václav Weber

ZATEPLUJE SE
A MĚNÍ SE OKNA

Mateřská škola M. Švabinského je jednou ze školek, kde dochází 

k zateplování a výměně oken Foto: Václav Weber

Díky spolufi nancování Evropské unie začaly před nedávnem v Bílině tři 

významné akce, díky nimž se ušetří energie. Týká se to těchto objektů:

Zateplení a výměna oken MŠ Aléská, Bílina

Zateplení a výměna oken MŠ Síbova, Bílina

Zateplení a výměna oken MŠ M. Švabinského, Bílina

Město Bílina na to získalo dotaci. Realizací tohoto projektu dojde 

k úspoře energie v objektech. Navrhované opatření spočívá v zatep-

lení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střešního pláště.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 5. srpna 2010

Sochy pak organizátoří každý rok 

darují některému českému městu, 

které sochařům zaplatí pouze ma-

teriál.

Letos sochy poputují do Marián-

ských Lázní a také do Bíliny. Ze 

17 soch jich Bílinu ozdobí osm. 

Starosta Josef Horáček spolu 

s hlavním organizátorem Petrem 

Hladkým pro ně našel již místo. 

Sochami se budou moci lidé ko-

chat například na Žižkově náměstí, 

na Pivovarském náměstí, v areálu 

polikliniky, na kruhovém objezdu 

u Penny či naproti pentagonu.

Setkávání špičkových sochařů 

v malém severočeském městě 

dokazuje, že se umění dá dělat 

i mimo velká centra. Reálné vyu-

žití pak může těmto dílům závidět 

leckterá akademická instituce.

Jana Karlová

Ve Vejprtech u Kadaně se i letos koná sochařské sympozium, 

které má již osmnáctiletou historii. Každý rok se na něj sjíždějí 

sochaři z různých zemí celého světa, jako např. ze Španělska, Iz-

raele, Spojených států či Německa, aby v průběhu jednoho týdne 

vytvořili sochu z pískovcového kamene.

Sochy ze sympozia budou zdobit Bílinu

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace z Programu podpory kul-

tury a literární fond mezi městem 

Bílina a Jindřichem Luňákem HA-

KIM ve výši 40.000 Kč, na Coun-

try festival Babí léto na Kyselce 

konaný 18.9.2010. 

Přijetí státní dotace na činnost les-

ního hospodáře ve výši 6.548 Kč 

pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 

Uzavření darovací smlouvy mezi 

městem Bílina a panem Karlem 

Bažantem, jejímž předmětem je 

poskytnutí fi nančního daru ve výši 

8.000 Kč na uspořádání 6. ročníku 

amatérského nohejbalového turna-

je o pohár starosty města Bíliny, 

který se koná dne 4. 9. 2010 v Bí-

lině. 

Úpravu ceníku koupaliště na Ky-

selce následovně: vstupné ve výši 

20 Kč bude vybíráno od 17,00 ho-

din, s okamžitou platností 

Zamítla:
Žádost občanského sdružení Šance 

žít Chomutov o poskytnutí fi nanč-

ní dotace na dva kulturní pořady 

pro seniory. 

Souhlasila:
Se žádostí ředitelky Městských 

technických služeb Bílina o pře-

vedení 6.000.000 Kč z rezervní-

ho fondu do fondu investičního 

a zároveň souhlasí se zapojením 

investičního fondu Městských 

technických služeb na zakoupení 

speciálního vozu (sypač) ve výši 

4.000.000 Kč a rekultivaci sklád-

ky Chotovenka – pískovna ve výši 

5.000.0000 Kč (2+3). 

Vydalo:
Nařízení města Bíliny č. 14/2010 

o stání silničních motorových vo-

zidel na vymezených místních ko-

munikacích ve městě Bílina. 

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu dle směrnice č. 04/2007 

na akci „Zájezdy – autobusová do-

prava v roce 2010“ fi rmě HIRSCH 

František – autobusová doprava 

Duchcov, jako jedinému uchazeči. 

O pořadí nejvýhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku „REGENE-

RACE PANELOVÉHO SÍDLIŠ-

TĚ TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ 

– II. ETAPA“ dle ustanovení § 38 

zákona č.137/2006 Sb., o veřej-

ných zakázkách takto: 1.pořadí - 

EKOSTAVBY Louny, s. r. o.

Nejvýhodnější nabídkou zakázky 

malého rozsahu dle směrnice č. 

04/2007 na akci:

• „Oprava komunikace v ulici 

Východní u garáží“ je nabíd-

ka fi rmy EUROVIA CS, a. s., 

Chlumec

• „Silnice I/13 v Bílině, přechody 

pro chodce osazení LED“ je na-

bídka fi rmy PDSystems, s. r. o., 

Praha

Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu jako specializovanou za-

kázku na akci:

• „Udržovací nátěr konstrukce let-

ního kina“ , fi rmě Arkýř, s. r. o

• „Veřejné osvětlení Bílina Čap-

kova, garáže – II. etapa“, fi rmě 

Elektroservis Tejček

• „Zateplení fasády na panelovém 

objektu Za Chlumem 751, Bíli-

na“ ,fi rmě HAVI, s. r. o., Teplice

• „Zřízení dětského hřiště na PP 

II“, fi rmě Happy World, s. r. o., 

Praha

Vzala na vědomí:
Plnění trvalého usnesení č. 256 – 

zprávu o provedených kontrolách 

nepovolených skládek na území 

města Bíliny za II. čtvrtletí 2010. 

Informaci stavebního úřadu o ob-

jektu bývalého hotelu Štěpánský 

dvůr a schvaluje prodloužení ter-

mínu plnění usnesení č. 72/2009, 

kterým je tajemníkovi městského 

úřadu uloženo podat radě měs-

ta informaci o uveřejnění aukční 

dražby na úřední desce, a to  

do 22. září 2010. 

Splnění usnesení , kterým bylo 

tajemníkovi městského úřadu 

uloženo předložit přehled čerpání 

fi nančních prostředků na speciali-

zované zakázky. 

Přehled projednávaných roz-

počtových opatření za rok 2010, 

předložený vedoucí fi nančního 

odboru. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení se

lze seznámit na úřední desce

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 

starosty města a dále

i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)

Rada města na své 15. schůzi konané dne 14. 7. 2010 mimo jiné

Dne 8. 8. 2010 uplyne již deset smutných Dne 8. 8. 2010 uplyne již deset smutných 

let, co nás navždy opustila panílet, co nás navždy opustila paní

Marie KladivováMarie Kladivová
rozená Rendášová z Bílinyrozená Rendášová z Bíliny

Stále vzpomínají sourozenciStále vzpomínají sourozenci

Vzpomínka
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„Nápad stát se patronem přišel 

spontánně. Řekli jsme si, že okolní 

města mají dětské domovy, o které 

se starají, nebo různé instituce v da-

ném městě domovu nějakým způso-

bem pomáhají. A Tuchlov teoreticky 

k žádnému většímu městu nepatří, 

na druhou stranu v Bílině zase není 

žádný dětský domov,“ vysvětlil pů-

vod nápadu tiskový mluvčí městské 

policie František Krejčí

Díky tomu už děti měly a budou mít 

příležitost poznat nové věci a prožít 

zajímavé zážitky. Mezi ně patří 

například návštěva dětského dne 

v Hrobčicích nebo vyprávění orni-

tologa o ptácích. Malí obyvatelé do-

mova se také mohly těšit z nových 

věcí, které jim policie přivezla: 

„Nemůžeme domovu přispívat pří-

mo fi nančně, protože na svůj provoz 

a činnost sami peníze dostáváme, 

proto jsme vyhlásili materiální 

sbírku. A sešla se spousta věcí, jako 

kola, skateboardy atd.,“ řekl Fran-

tišek Krejčí a prozradil, „už pro ně 

máme připraveny další věci, ale ty 

máme schované na Vánoce. Děti se 

mají na co těšit.“

Děti ale nebudou muset čekat 

do Vánoc, aby si svého patrona 

užily. Ten pro ně chystá branný 

den, který přijde na řadu nejspí-

še po prázdninách. O spolupráci 

na tomto dni policie jedná s His-

torickým spolkem města Bíliny. 

Děti by si tak mohly zkusit házení 

granátem, šplhání, přelézání atd. 

„Chceme, aby děti prožívaly něco 

jiného, než jen cestu do školy a ze 

školy, zahradu u domova a uče-

ní. Aby se dostaly do kontaktu 

také s někým jiným a měly nějaké 

rozptýlení. Abychom jim to, o co 

Jistě existují ve městě lidé, kte-

rým budou uvedené údaje známy, 

existují ale i lidé, kteří z nějakého 

důvodu nezaznamenali, existenci 

těchto významných stromů. Článek 

upozorňuje pouze na některé z nich. 

Podrobnosti o nich ale i o dalších 

významných stromech mají mož-

nost se zájemci dozvědět v publikaci 

vydané a zpracované členy Bílinské 

a přírodovědné společnosti v roce 

2008 s názvem „Významné dřeviny 

Města Bíliny“. Publikaci lze zakou-

pit v Kulturním centru Bílina. 

Bylo vybráno celkem 30 ks význam-

ných stromů a 5 významných skupin 

stromů. Za zmínku stojí zejména dva 

stromy, které byly vyhlášeny jako pa-

mátné a jsou zaevidovány v ústřed-

ním seznamu Agentury ochrany pří-

rody a krajiny ČR. První z nich jilm 

vaz byl vyhlášen v roce 2002 Okres-

ním úřadem v Teplicích a roste u kos-

tela sv. Petra a Pavla. Druhý strom li-

liovník tulipánokvětý byl vyhlášen 

v roce 2006 MěÚ Bílina a roste vedle 

hlavní lázeňské budovy v lázeňském 

parku. Některé další stromy uvedené 

v seznamu má orgán ochrany přírody 

po konzultaci s AOPK ČR v úmyslu 

postupně vyhlásit za památné. Jedná 

se většinou o stromy nacházející se 

v Lázeňském parku Kyselka např. 

buk lesní převislý, dub červený, tis 

červený a lípa velkolistá, ze skupin 

významných stromů se jedná pře-

devším o unikátní sakurovou alej 

v Bořeňské ulici.

Dětský domov v Tuchlově má od jara svého patrona. Stala se jím 

bílinská městská policie.

Tímto článkem chce odbor životního prostředí MěÚ Bílina upo-

zornit a připomenout občanům Bíliny skutečnost, že na území 

jejich města existují stromy, které si zaslouží nejen jejich po-

zornost ale i chvilku zastavení v jejich blízkosti proto, že i když 

to není na první pohled patrné jedná se o stromy lišící se něja-

kým způsobem od ostatních.

V červnu oslovil pana starostu člověk, který se vrátil ze zájezdu 

ze Slovinska. Navštívil i městečko Tolmin a tady mu místní ře-

ditel muzea, když se dozvěděl, že je Čech, vyprávěl příběh ženy, 

která je pro Slovince druhou „Matkou Terezou“.

MĚSTSKÁ POLICIE POMÁHÁ DĚTEM

Den dětí si děti z dětského doma v Tuchlově opravdu užily

Foto: Václav Weber

přicházejí bez vlastního domova, 

zpestřili trochu zvenčí,“ řekl k ak-

cím pan Krejčí.

Pomoc městské policie oceňuje 

i ředitelka tuchlovského dětského 

domova Eva Valentová: „Každý 

zájem o pomoc je přínosný a děti 

díky bílinské městské policii proží-

vají zajímavá setkání a akce s je-

jími členy. Vážíme si samozřejmě 

i jejich materiální pomoci.“

V domově je v současnosti 11 dětí 

ve věku od 4 do 17 let. Přejme 

jim, ať jim pomoc bílinské měst-

ské policie zpříjemní život a se 

zážitky i materiálními dary si co 

nejvíce si je užijí.

Jana Karlová

„Matka Tereza“ z Bíliny

Je to Mara Konavec, narodila se 14. dubna 

1896 v Bílině a zemřela ve věku 80 let 20. 

června 1976 v Petrovu Brdu. Pohřbena je 

na tolminském hřbitově. 

Tato výjimečná žena se stala předlohou 

ke knize Dajati sebe za drugego, která vy-

šla v roce 2009 a jejíž jeden svazek, i s vě-

nováním, přivezl tento pán do Bíliny. 

Autor knihy, Ivan Rutar Čemančev, na 165 

stranách popisuje život a skutky této ženy, 

„která byla schopna obětovat své mládí 

a veškerou svou sílu, jen aby pomáhala těm, 

kteří to tehdy nejvíce potřebovali, zuboženým a vyčerpaným vojákům. 

Byla útěchou a zachráncem mnoha Čechů, Slovinců a jiných vojáků.“

(cituji z české předmluvy Ivany Hlavsové, velvyslankyně ČR). 

Autor v knize zmiňuje i Bílinu a text doprovodil dobovými fotografi emi 

Bíliny. I když Mara většinu života prožila ve Slovinsku, je dobré vědět 

a vážit si toho, že taková osobnost po-

chází z Bíliny, je dobré že vzpomínka 

na tuto statečnou ženu stále žije.

 Jaroslava Mrázová

Památné a významné stromy 
na území Města Bíliny

Dům dětí a mládeže Bílina připravil pro děti, mládež i do-

spělé už druhou Tvořivou noc. Nabitý program začínal 

v pátek odpoledne 11. června a končil v sobotu před obě-

dem. Vyráběly se šperky z hmoty fi mo, pletly se košíky 

z pedigu a nejmenší děti si samy vyráběly náramky a korálky. Páteční 

program vyvrcholil společným opékáním vuřtů na zahradě. Pro nejmen-

ší, kterých se sešlo 23, to byla příprava na letní táborové noci a dospě-

lí, kterých bylo 25, si mohli alespoň na pár chvil příjemně zarelaxovat 

v příjemném prostředí DDM. Vlasta Vébr

V noci praskal DDM Bílina ve švech
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V sobotu 12. června se členové oddílu Shotokan karate do Maso-

pust Bílina zúčastnili Krajského přeboru Ústeckého kraje. 

Bílinští střelci Sportovně střeleckého klubu 0715 Městských technických služeb dosáhli na Mistrovství ČR ve střelbě z historických 

zbraní vynikajících výsledků. Mistrovství se konalo ve dnech 10. a 11. července v Uherském Ostrohu. Početná výprava si brousila 

zuby na dobrá umístění, ale to, co se jim povedlo, překvapilo i je samotné.

Západočeské Klatovy hostily 

o víkendu 19. – 20. června další 

dva závody Evropského poháru 

BMX, v pořadí již 8. a 9. závod. 

Počasí závodům moc nepřálo, 

v noci před závody vydatně prše-

lo, což se samozřejmě podepsalo 

i na stavu dráhy. Dráha byla blá-

tivá a fyzicky náročná, ale bílin-

ský reprezentant Matěj Chalupný 

opět potvrdil skvělou formu a na-

vázal na úspěšné závody v Ho-

landsku, když se opět po oba dny 

probojoval do fi nálové osmičky. 

V sobotu bez většího zaváhání 

prošel kvalifi kacemi, stejně tak 

čtvrtfi nálem i semifi nálem, a tak 

z toho opět bylo toužené fi nále. 

To by ale nebyl Matěj, kdyby se 

spokojil „jen“ s fi nálem a nepo-

kusil se zabojovat o příčky nej-

vyšší. Finálový start se šestnác-

tiletému talentu povedl na vý-

bornou a z první zatáčky vyjíž-

děl na solidním čtvrtém místě. 

V poslední zatáčce sváděli jezdci 

jedoucí před ním boj o jedničku 

a jeden se zpomalil. Toho ihned 

využil Matěj a na cílové pásce 

vydřel bronz, když až cílová ka-

mera musela rozhodnout o me-

daili. Pro Matěje to je doposud 

největší úspěch v jeho bohaté 

kariéře. Velká gratulace! 

Nedělní závod se nesl v podob-

ném duchu, déšť, bláto, déšť. Ale 

také ve smyslu závodu. Matěj 

opět prošel kvalifi kačním sítem 

až do fi nálové osmičky. Bohužel 

fi nálový start nevyšel podle před-

stav, navíc v první zatáčce násle-

doval pád, a tak z toho v cíli by-

Mistrem republiky roku 2010 

ve střelbě z perkusní pistole 

civilní se stal Václav Šimek vý-

borným nástřelem 97 kruhů. 

Vicemistrem republiky ve střel-

bě z křesadlové pistole civilní se 

stal Vlastimil Koula ml. nástře-

lem 89 kruhů. Skvělé umístění 

jednotlivců bylo ještě umocněno 

třetím místem družstva v dis-

ciplině Perkusní pistole civilní 

ve složení V. Šimek, J. Filipovský 

st., V. Koula ml. nástřelem 273 

kruhů a čtvrtým místem družstva 

v disciplíně Perkusní revolver 

ve složení V. Šimek, J. Filipovský 

st. a ing. P. Heran nástřelem 260 

kruhů. Všechna umístění jsou o to 

cennější, že byla získána ve velké 

konkurenci střelců čítající i kom-

pletní reprezentaci ČR, která sklí-

zí nemalé mezinárodní úspěchy. 

Nehledě na to, že letošní přípra-

vy střelců provázely komplikace 

díky úpravě střelnice a trénovat 

se začalo teprve nedávno. Takto 

velký úspěch historie klubu ještě 

nezaznamenala – gratulujeme!

Milan Zábranský

(dopisovatel klubu)

Matěj Chalupný potvrzuje svou formu
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lo krásné 7. místo. „Je to super, 

čtvrté fi nále v evropském poháru 

za sebou, to jsem skutečně ne-

čekal. Kéž by mi forma vydržela 

do července, kdy jedeme na Mi-

strovství Evropy do Norska,“ do-

dal spokojeně Matěj.

Zdeněk Chalupný ml.

PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE
V KARATE JKA 2010

POŘADÍ KLUBŮ ZLATO STŘÍBRO BRONZ BODY

1 SKM BÍLINA 12 14 7 158

2 KK KADAŃ 7 3 9 81

3 KK DĚČíN 4 2 1 43

4 KK LITOMĚŘICE 4 2 3 42

5 KK ROUDNICE 1 2 1 22

6 KK LOUNY 1 1 1 12

7 SKP HVĚZDA JIRKOV 1  1 10

Václav Šimek

Foto: archiv klubu


