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Leden zasypal město sněhem

Láhev bude vítat řidiče

Zatímco děti oprášily sáně nebo 
boby a užívají si zimy, město 
a technické služby oprášily lopaty 
a stroje a pustily se do odklízení. 
Předminulý týden, kdy byl v řadě 
krajů kalamitní stav, se především 
o víkendu ani v Bílině nezastavilo 
uklízení sněhu. „Chtěl bych touto 
cestou poděkovat Speciálním stav-

bám Most, Severočeským dolům 
a fi rmě Žejdlík za zapůjčení Tater 
a aut s nakladačem. Městu tím-
to darem hodně pomohli,“ ocenil 
ochotu spolupracujících společností 
starosta Josef Horáček.

Vozy technických služeb vyjíž-
dějí brzy ráno. V šest ráno býva-
jí již protažené hlavní chodníky. 

Její výrobu a umístění finan-
cuje Bohemia Healing Mineral 
Waters CZ a. s. V tuto chvíli 
je láhev již ve výrobě a její 
upevnění záleží především 
na počasí. Na výšku bude mít 
pět metrů a v průměru metr 
a půl. Vyrobena bude z tvrze-
ného polystyrenu a řidiče bude 
zvát do města nápisem „Bílina 
vás vítá“.

Prosadit instalaci však není 
jednoduchou záležitostí a stá-
le probíhá jednání o místě 

usazení bílinského symbolu. 
Krajský úřad, který má rozho-
dující slovo, stavbu na základě 
záporného stanoviska krajské 
policie nejdříve zamítl. Staros-
tovi Josefu Horáčkovi se však 
podařilo vyjednat, že město 
nechá vyhotovit dopravněpsy-
chologické posouzení a po-
souzení dopravních inženýrů. 
Budou-li kladná, Krajský úřad 
vydá souhlas. Zatím zůstává 
věc otevřená a o kladná po-
souzení město usiluje. Další 

povolení, které je také nutné, 
zatím vydalo Ředitelství silnic 
a dálnic. „Bílinská kyselka je 
pro město typická. Je-li něco, 
co Bílinu zviditelnilo a histo-
ricky do ní patří, je to právě 
Kyselka. Pokud nebude stát 
uprostřed kruhového objezdu, 
bude stát jinde, ale určitě ji Bí-
lina mít bude,“ uvedl starosta 
Josef Horáček.

Stylová a zajímavá atrakce 
jistě zpříjemní řidičům vjezd 
do města. Jana Karlová

Z letošní nadílky sněhu mají asi největší radost děti, které ho vyu-
žívají k hrátkám ať přímo ve městě, či v okolních vesnicích.

Pohostinnost města bude nejspíše u vjezdu do města směrem od Mostu symbolizovat monumen-
tální replika láhve Bílinské kyselky. Vedení města usiluje o to, aby stála na kruhovém objezdu 
u Lidlu, kde by vítala přijíždějící řidiče.

Děti se ze sněhové 
nadílky radovaly

Foto: Václav Weber

Starosta Josef Horáček také uklízel Foto: NA/Lada Laiblová

„Samozřejmě nemůže být uklizeno 
všech téměř 90 km chodníků. Pro-
to jsem také pomocí městského 
rozhlasu požádal občany, aby nám 
s uklízením pomohli, přestože je to 
povinností města. Někde to dopadlo 
na živnou půdu, což velmi oceňuji,“ 
řekl starosta.

Silnice zůstaly průjezdné, což 
potvrzuje i vedoucí odboru dopravy 
Miroslav Jedlička: „Zimní údržba 
normálně funguje. Problémy větši-
nou nastávají, když je zima dlouhá 
například proto, že dojde sůl či ne-
jsou peníze na posyp nebo sypače. 

To zatím nenastalo a problémy 
na silnicích jsme nezaznamenali.“

Pokud sněhová nadílka nepoleví, 
bude ji město podle konkrétních 
okolností dále řešit. Doufejme však, 
že si nepříznivé počasí únor od led-
na nepřevezme. Jana Karlová
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Víkend s Městskou policií
v DDM Bílina

Městská policie Bílina ve spo-
lupráci s Domem dětí a mládeže 
Bílina připravila na druhý úno-
rový víkend pro bílinské děti 
akci plnou her, soutěží a dalších 
zajímavých aktivit. Účastníci 
si, kromě jiného, pod dozorem 
kuchaře specialisty sami uvaří 
„pravý policejní guláš”, budou 
pátrat po „ukradeném telefonu”, 
nebo si budou moci vyzkoušet 
policejní výcvik sebeobrany. 

Psovodi MP Bílina dětem 
předvedou ukázky výcviku slu-
žebních psů, dětem bude před-
vedena technika MP Bílina 
a společně budou hrát sálový 
fotbal a vybíjenou. Dále s dětmi 
bude besedovat preventista MP 
Bílina a promítne jim také zají-
mavý film s tématikou prevence 
kriminality. Nebude chybět ani 
praktická ukázka zásad první 
pomoci pod vedením zdravotní-
ka záchranáře. 

Pokud počasí dovolí, bude ví-
kend završen stavěním maxisně-
huláka strážníka Bédi. Všichni, 
kdo by měli zájem strávit sku-

Z deníku Městské policie Bílina

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 no-
vého majitele, který o ně bude dobře pečovat. 

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

Dáreček: je 5-6 
měsíců starý menší 
kříženec, zřejmě 
pudla. Hodný, maz-
livý pejsek vhodný 
do teplého domova. 
Je očkovaný a od-
červený. Má rád děti 
i ostatní pejsky.

Dorostenka: je 9 měsíců 
stará kříženka nejspíše 
labradora, je aktivní a zví-
davá, potřebuje procházky 
a kontakt s lidmi, je učen-
livá a vynalézavá. Vhodná 
do teplého domova nebo 
k domku se zahrádkou 
a teplou boudičkou.
Očkovaná a odčervená.

Bára: je 3-4 roky stará 
kříženka labradora, 

hodná a učenlivá, umí 
chodit na vodítku. 

Očkovaná a odčervená. 
Prozatím je vhodná 
do teplého domova. 

Potřebovala by trošku 
přibrat na váze, v útul-

ku se jí to nedaří.

Bleka: je sedmiletá 
fenka , kříženka NO. 
Zvídavá a ostražitá. 

Hlídačka každým 
coulem. Očkovaná 

a odčervená. Vhodná 
k domku se zahrád-

kou , kde bude střežit 
svojí novou rodinku.

tečně nevšední 
víkend se strážní-
ky Městské policie 
v Bílině, se mohou 
již nyní přihlásit na recepci 
Domu dětí a mládeže Bílina.

Dopravní nehody
V době od  6.12.2009 ve 20:00 

hod. do  7.12.2009 v 07:00  hod. 
došlo v  Bílině v ul. Teplická 
k dopravní nehodě. Nezjištěný 
řidič poškodil sloup veřejného 
osvětlení a z místa nehody ujel. 

 
Dne 18.12.2009 v 16:00 hod. 

došlo v Bílině v ul. Pivovarská, 
na parkovišti u prodejny Pen-
ny  k dopravní nehodě. Nezná-
mý řidič motorového vozidla 
tmavé barvy při couvání poško-
dil projíždějící vozidlo zn. Seat 
reg. zn. 4U1 0406 a z místa ne-
hody ujel. 

Žádáme případné svědky do-
pravních nehod, aby se přihlási-
li na PČR, skupinu dopravních 
nehod v Teplicích, ul. Husitská 
5, nebo zavolali na tel. číslo 
974/439253 (258, 268), popř. 
na linku 158. Děkujeme za vaši 
spolupráci.
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V první fázi bude uzavřena Bře-
žánská ulice, kde se budou dělat pře-
ložky kabelů. Aby kruhový objezd 
stál a plnohodnotně fungoval, stačí 
stavařům 12 týdnů.

Kruhový objezd bude vznikat 
za plného provozu stejně, jako rostl 
kruhový objezd u Lidlu: „Provoz 
na silnici 13/1 by stavbou neměl být 
omezen. Bylo by to dost nepříjem-
né, protože několik set metrů vlevo 
i vpravo jsou kruhové objezdy, které 

by se omezením přeplňovaly a stáva-
ly se nefunkčními,“ vysvětlil vedoucí 
odboru dopravy Miroslav Jedlička.

U Lidlu byl provoz zachován 
díky malému provizornímu kruho-
vému objezdu, který se podle po-
třeby posouval. „Tento způsob by 
se uplatnil asi i tady, každopádně 
fi rma nechce přistoupit na omezení 
semaforem a kyvadlovou dopravu, 
jak tomu bylo u Penny,“ uzavřel 
pan Jedlička. Jana Karlová

Zbudované výtahy nejsou 
obyčejné. Jsou hydraulické 
a mají zajistit únikovou cestu 
v případě nebezpečí. Slouží tedy 
i jako evakuační: „Mají záložní 
zdroj v případě výpadku či od-
pojení elektrické energie. Ten 
poskytne minimálně 45 minut 
provozu bez přívodu elektrické 
energie,“ popsal výhodu a ne-
obvyklost zmíněných výtahů 
Tomáš Pavel z odboru nemovi-
tostí a investic.

Zdviže jsou také zkonstruo-
vány s ohledem na věk a často 
omezenou hybnost nájemníků 
pečovatelského domu, kteří se 
dříve dostávali do pater pouze 
po úzkém schodišti. Výtahy díky 
svým větším rozměrům umožňují 
přepravu osob na invalidním vo-
zíku a rovněž lékařům usnadní 
transporty pacientů.

K výstavbě výtahů se ještě při-
dala výměna oken v domě s pečo-
vatelskou službou a tím byla do-
končena první etapa rekonstrukce 
zařízení. Na ni byly využity 
peníze ze schváleného rozpočtu 
investic pro rok 2009. Smlouvu 
na tuto zakázku podepsalo město 
už v lednu, se samotnou stavbou 
se však začalo až na konci prázd-
nin. Do té doby vznikala projek-
tová dokumentace. Město vyšly 
celkové náklady na více než čtyři 
miliony korun.

Jana Karlová

Firma Herkul, která vyhrála výběrové řízení, je připravena, stej-
ně jako všechna povolení ke stavbě kruhového objezdu u radnice, 
přesto vše momentálně stojí. Podle plánu domluveného před Vá-
noci měly být práce zahájeny ve středu 6. ledna. Počasí to však 
nedovolilo a v současnosti se čeká na jeho umoudření.

Senioři, lékaři s pacienty či 
invalidní lidé mohou nově vy-
užívat dva výtahy, které byly 
vybudovány v domě s pečova-
telskou službou na Teplickém 
Předměstí a v pátek 18. pro-
since byly zkolaudovány.

Stavba kruhového objezdu závisí na počasí

NOVÉ VÝTAHY UŽ JEZDÍ
Křižovatka u radnice, kde bude třetí kruhový objezd

Foto: Václav Weber

Jeden z nových výtahů Foto: Václav Weber

ZÁPISY
DO 1. TŘÍD

základních škol
pro škol. rok

2010/2011
ZŠ Lidická

21. 1. 14 – 17 hod.
22. 1. 14 – 17 hod.

ZŠ Za Chlumem

21. 1. 13 – 17 hod.
22. 1. 13 – 16.30 hod. 

ZŠ Aléská

18. 1. 14 – 17 hod.
19. 1. 14 – 16 hod.

náhradní termín
8. 2. 14 – 16 hod

V Bílině dne 6. 1. 2010
Vypracovala:

Bc.Veronika Spurná

Kachny na řece Bílině trpí. Kvůli úniku pyrolýzních benzínů z litvínovského Unipetrolu, ke kte-
rému došlo den před Štědrým dnem, se zastavil život v řece. Většina vodních živočichů, a to nejen 
ryby, ale také plankton či obojživelníci, uhynula.

Než se život do řeky vrátí, potrvá to dlouho. Kachny, které na řece jsou, si z mrtvé řeky nemohou 
obstarat potravu, a zejména nyní v zimních měsících je to může ohrožovat. „Ptáci mívají na zimu 
tukové zásoby, s nimiž můžou i několik dní přežít, pokud se na podzim vykrmily,“ vysvětlil Miro-
slav Horák z ornitologické sekce Bílinské přírodovědné společnosti. Krmení od lidí jim ale může 
prospět.

Bílinští tedy mohou pomoci a když si najdou chvilku, kachnám potravu naházet. Přežít jim po-
může například staré pečivo, piškoty či rohlíky. „Rohlíky by však neměly být čerstvé, protože v nich 
jsou kvasinky, které ptákům způsobují zdravotní problémy. Vhodné jsou starší a vysušené rohlíky,“ 
uvedl pan Horák.

Znečištěná řeka si vzala život mnoha vodních živočichů, alespoň kachnám to člověk může ještě 
vynahradit.

Jana Karlová

POMOZTE KACHNÁM
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Vyhláška se vztahuje na veřejná 
prostranství jako náměstí, tržiště, 
ulice, parky, podchody, sportoviště, 
dětské koutky a další prostory 
přístupné každému bez omezení. 
Jejím cílem je vytvořit opatření 
na ochranu před škodami na zdraví 
způsobenými alkoholem zejména 
u dětí a mladistvých.

Na místa, kde v minulosti 
byly zaznamenány problémy, se 
také zaměřuje MP a má v tomto 
ohledu respekt: „Většina osob 
po spatření hlídky MP alkohol 
rychle schová či urychleně odejde, 
a tak lze snad konstatovat, že lidé 
MP respektují. Při řešení takových 
přestupků k žádnému násilnému 
odporu nedochází,“ uvedl strážník 
František Krejčí.

Někteří občané si však myslí, že 
by se na tento problém měla MP 

zaměřit více a důsledněji jej potírat: 
„Pokud se s tím setkám, tak mi to 
samozřejmě vadí. Setkávám se 
s tím spíš v sídlišti, ale vadí mi to 
bez ohledu na to, kde to je. Policie 
by na to měla více dbát,“ uvedla 
například jedna z tázaných. Jiní 
upozorňují, že je zvlášť špatné, 
pokud se tak děje v dosahu dětí: 
„Děti vidí, jak někdo pije alkohol 
a je to pro ně špatný příklad 
a negativní zkušenost.“ Jsou však 
i tací, kteří to vidí tolerantněji: 
„Když si dá někdo před obchodem 
pivo a nedělá nepořádek, tak mi to 
nevadí. Když nikoho neobtěžuje, 
není to problém.“

Pití alkoholu však může vyvolávat 
i další nepříjemné následky. 
V souvislosti s tím se MP setkává 
nejčastěji s projevy vandalismu, 
rušení nočního klidu, veřejným 

pohoršením a také znečišťováním 
veřejného prostranství. A také 
stále častěji u řidičů, kde následky 
mohou být velmi tragické.

Pro mladistvé je alkohol 
příliš snadno dostupný

Pití alkoholu mladistvými je 
široký problém na celospolečenskou 
diskuzi a zřejmě i ráznější zásahy. 
Problém se týká v první řadě 
snadné dostupnosti. Se samotným 
požíváním ve smyslu vyhlášky se 
MP příliš nesetkává: „S mladistvými 
nemáme velký problém, neboť 
pokud pijí alkohol, dělají tak spíše 
skrytě z důvodu obecného zákazu 
požívání alkoholu mladistvými. 
Závažnější situace je v dostupnosti 
alkoholu. Zejména u vietnamských 
obchodníků není pro mladistvé 

ZIMNÍ RIZIKA HŘBITOVA
Rádi bychom touto cestou poděkovali správě bílinského městského 

hřbitova za neskutečný zážitek ze Štedrého dne. Spousta lidí navštěvuje 
hřbitovy právě v době adventu. Hlavně ti, kteží jsou zdaleka, využívají 
tento čas k návštěvě a vzpomínce na své blízké. Mnozí návštíví náš hřbitov 
pouze jednou do roka. Jak oni, tak ani pravidelní návštěvníci nevycházeli 
z údivu. Na přetékající odpadkové koše jsme si sice postupem času zvykli, 
ale na to, že všechny cesty na hřbitově budou pokryty vrstvou ledu, se 
jaksi zvyknout nedá. Neschopnost nebo lhostejnost správy hřbitova 
tak způsobila místo tichého uctění zesnulých grotesku, které se ovšem 
nikdo nesmál. Klouzající se babičky o holi, křečovitě se držících svých 
příbuzných, kteří mají sami co dělat s rovnováhou, opravdu k smíchu 
nejsou. Ani ten pán, jenž uklouzl a padl zády na náhrobek, se nesmál…

Takže děkujeme a doufáme, že až půjdem platit hřbitovní poplatky, 
dostaneme ke stvrzence i brusle na letošní Vánoce.

Rodina Svobodova, Chlum, Bílina

Popíjení alkoholu na veřejnosti upravuje pro území města Bíliny Obecně závazná vyhláška o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Jak se MP věnuje této problematice? A jak 
na tento problém nahlížejí obyvatelé Bíliny?

ALKOHOL VE MĚSTĚ

problém alkohol koupit,“ popisuje 
situaci s nezletilými pan Krejčí.

To, že se MP nesetkává 
s problémy s alkoholem mladších 
18 let, však nijak neumenšuje 
problém, že ho stále více konzumují. 
Ztížit dostupnost alkoholu je první 
krok, který by se však měl řešit 
na celostátní úrovni. Jana Karlová

Ilustrační fotoIlustrační foto

V prosinci se nezaměstnanost v pomě-
ru k předchozímu měsíci výrazně zvýšila. 
V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo 
v posledním měsíci roku celkem 8801 
uchazečů, z toho 4451 žen, což tvořilo 
50,6 %. Počet zájemců o zaměstnání se zvý-
šil o 489, meziročně stoupl počet o 2206 
osob. Zájemců o práci z Bíliny přibylo 

82, a jejich počet se tak vyšplhal na 1575. 
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 27 % 
z nich. Míra nezaměstnanosti v okrese tvo-
řila 13,83 %, v Bílině pak 14,56 %, což asi 
o jedno procento překročilo listopadový 
stav. Bílina má po Krupce druhou nejvyšší 
nezaměstnanost v okrese.

Nově se na pracovním úřadě evidovalo 

1001 lidí, naopak vyřazeno jich bylo 512. 
Z nich ale jen 249 nastoupilo do pracovní-
ho poměru. Prosincová nabídka 119 vol-
ných míst v okrese o deset zaostala za listo-
padem. V Bílině bylo v nabídce 20 volných 
míst. Na jedno místo připadalo rovných 74 
zájemců o práci.

Jana Karlová

Gymnázium v Bílině spadá pod mostecké gymnázium, a termíny 
jarních prázdnin jeho studentů se řídily v minulých letech podle 
Mostu, přestože základní školy Bíliny spadající pod Teplice probí-
haly jindy.

Letos však byla bílinskému gymnáziu povolena ministerstvem 
školství výjimka a studenti budou mít prázdniny v teplickém ter-
mínu, tedy 1. – 7. února. Užijí si jich proto dříve. S mosteckým 
termínem by museli čekat na týden 15. – 21. února.

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

LISTOPAD PROSINEC LISTOPAD PROSINEC LISTOPAD PROSINEC
Bílina 1493 1575 13,71 14,56 27 20
okres Teplice 8312 8801 12,99 13,83 129 119

Náměty, připomínky, k zamyšlení...GYMNAZISTÉ SI UŽIJÍ
JARNÍ PRÁZDNINY DŘÍVE

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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„S návrhem instalovat v této 
ulici retardéry přišel zastupitel 
Michal Mlej s tím, že si lidé stě-
žují a chtějí silnici bezpečnější. 
Souhlasili i s tím, že budou přímo 
před jejich domy,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy Miroslav Jedlič-
ka. Podle jeho slov vznikají tyto 
příčné prahy většinou na základě 
petic a přání lidí. Nese to ale ri-
ziko, že titíž lidé si po několika 
měsících stěžují na nevýhody jako 
například zvýšený hluk aut, bou-
chání při přejezdu, větší zápach 
z výfuků atd.

Retardéry, které se v součas-
nosti montují, jsou plastové s vět-
ším poloměrem zaoblení, tzv. 3M 

retardéry. Mají oproti kovovým 
příčným prahům výhody – jsou 
tišší a hlavně řidič opravdu zpo-
malí, protože při rychlém přejezdu 
by ho to vyneslo do výšky a auta 
by skokem opravdu trpěla.

Opatření na zklidnění dopravy 
je celá řada. Například v Teplické 
ulici byla vozovka široká a auta 
jezdila skutečně rychle. „Stačilo 
silnici zúžit vytvořením parko-
vacího pruhu a nikdo už si ne-
troufne tam jet 90 km/h,“ popsal 
jeden ze způsobů pan Jedlička. 
V Litoměřické je kromě příčného 
prahu navíc umělá šikana, kterou 
si vynutilo velké množství nehod. 
Po těchto opatřeních nehody vy-

Na světě je již část vedoucí 
od nového mostu u Intersparu 
směrem do města. Stála milion 
korun a zajistila ji svým sponzor-
ským darem společnost ČEZ.

V letošním roce bude zhotove-
na část zábradlí vedoucí ke Ky-
selce. Město na ni počítá rovněž 
se sponzorskými dary, které letos 
získá.

Hotová část nového zábradlí se 
bude instalovat, jakmile to dovolí 
povětrnostní podmínky. Je potřeba 

staré vykopat a nové zabetonovat, 
což nelze, dokud trvají mrazy.

„Děláme to hlavně proto, že 
celé zábradlí již bylo zastaralé 
a nevyhovující. Existovala opráv-
něná obava, že by se mohlo něco 
stát,“ vysvětlil starosta Josef Ho-
ráček.

Je dobře, že se kromě vybudo-
vání lépe vypadajícího zábradlí 
město hlavně postaralo o bezpeč-
nost a řeku nově ohradí.

Jana Karlová

Není však pravděpodobné, že 
se do projektu zapojí všechny 
školy, například projekt zaměřený 
na školní mléko zaujal přibližně 
polovinu škol.

Z bílinských základních škol se 
vstřícně na projekt dívá ředitelka 
ZŠ Aléská Mgr. Božena Holková 
a ředitelka ZŠ Lidická Mgr. Iva-
na Svobodová: „Pokud nebudou 
bránit přílišné administrativní 
komplikace, určitě se k akci při-
dáme. Ovoce je pro děti důležité 
a zároveň je důležité vytváření 
návyků jej konzumovat,“ řekla 
ředitelka Holková. Ředitelka Svo-
bodová dodala: „Ovoce není pro 
děti nikdy dost, ale málokteré dítě 

mizely. Na zklidnění se používají 
také například ostrůvky u přecho-
dů uprostřed silnice. Nejúčinněj-
ším prostředkem však zůstává 
retardér.

V Bílině se dále nacházejí na-
příklad v Mostecké, Kyselské či 
Seifertově ulici. „Do Seifertovy 
ulice jsme ho montovali, když se 
začaly stavět kruhové objezdy 

a odlehčovali jsme ‚třináctku‘. Je 
opravdu účinný, řidiči se do úzké 
Seifertovy ulice neřítí velkou 
rychlostí,“ řekl Miroslav Jedlič-
ka. Pokud se Seifertova ulice opět 
uzavře, retardér bude odstraněn.

Další retardéry se v Bílině zatím 
neplánují. Odbor dopravy žádný 
další zájem nezaznamenal.

Jana Karlová

si ho přinese ke svačině z domo-
va. Proto bychom se do projektu 
zapojili.“

O zapojení do projektu neuvažuje 
podle slov ředitelky Mgr. Evy Flen-
derové ZŠ Za Chlumem, protože se 
ztotožňuje s názory skeptických od-
borníků na výživů a kritiků.

Ti například označují program 
za způsob, jak zlikvidovat přebyt-
ky na trhu. Také odborníci na dět-
skou obezitu se v anketě, kterou 
uspořádala ČTK, shodli, že schvá-
lený program dětskou obezitu ne-
pomůže snížit. Podle nich musí 
děti vést ke zdravému stravování 

především rodiče, jinak jsou veš-
kerá opatření zbytečná.

I postoj předchozí vlády premi-
éra Mirka Topolánka byl odmíta-
vý. Mnohem více by se podle ní 
mělo sázet na prevenci a výchovu 
v rodinách.

Hlavním zdrojem fi nancování 
projektu bude rozpočet Evropské 
unie, z něhož má jít 53 milionů. 
Dalších necelých 20 milionů bude 
hradit ze svého rozpočtu stát. Pod-
le zprávy OECD je obézní každé 
desáté dítě. Rozdávání ovoce 
a zeleniny se může dotknout až 
450 tisíc žáků prvních stupňů zá-
kladních škol.

Jana Karlová; ČTK

Retardéry na silnici spolehlivě zklidňují dopravu a montují se pře-
devším kvůli nekázni řidičů. Loni na konci roku přibyly v Bílině 
hned dva. Oba jsou v ulici 5. května.

Zábradlí, které chrání kolemjdoucí před řekou Bílinou, bude chránit 
lépe. Letos dojde k výměně starého nevyhovujícího zábradlí za nové.

Žáci prvních až pátých ročníků tuzemských základních škol budou moci ve škole dostávat ovoce a zeleninu. Návrh, s nímž již v roce 2006 přišla 
Evropská unie, schválila v prosinci vláda. Opatření má vést ke snížení dětské obezity: „Kromě čerstvého ovoce a zeleniny dostanou školáci od stá-
tem schválených dodavatelů zdarma také balené ovocné a zeleninové šťávy bez chemických přísad,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

OVOCE DO ŠKOL

RETARDÉRY PRO BEZPEČNOST

Zábradlí u řeky bude bezpečnější

3M retardér v Seifertově ulici Foto: Václav Weber

 Ilustrační foto

Staré zábradlí již brzy doslouží Foto: Václav Weber
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Mají zde rezervované úterky 
vždy od 13 hodin a střídají se ob-
týden skupiny 15 dětí. Moc se jim 

tam líbí, jsou nadšené. „Do solné 
jeskyně jsem začala chodit nejdří-
ve sama a líbilo se mi to. Kromě 

toho je taková jeskyně prospěšná 
pro lidský organismus. Chtěla jsem 
tedy udělat něco dobrého i pro naše 
dětičky a navrhla jsem to rodičům. 
Myšlenka se jim zalíbila a od té do-
by sem děti chodí,“ popsala ředitel-
ka školky Eliška Růžičková.

15 dětí je vždy rozděleno na dvě 
skupiny, při první návštěvě po no-
vém roce však přijelo pouze osm 
dětí. Utvořily tedy jednu partu 
a vstoupily dovnitř. Udělaly si po-
hodlí na lehátkách a mezi čtyřmi 
solnými zdmi si poslechly od pa-
ní ředitelky pohádku O Červené 
karkulce. Chvíli jen tak odpočíva-
ly, ale vidina hraček je nenechala 
dlouho v klidu.

Jezdily autíčky po solné zemi, 
stavěly ze soli stavby, vařily slané 
dobroty či sůl jen tak přesýpaly. 
Některé lákal zdejší malý vodo-

pád a nemohly od něj odtrhnout 
očka. Čas se však nachýlil, hračky 
bylo třeba uklidit a povrch srov-
nat. A hurá z jeskyně do kavárny 
na svačinku. Proběhla v pohodě 
a dobré náladě.

Ve dvě však již jel autobus zpět 
do Bíliny, a tak čtvrt hodiny před 
tím skončil zase jeden pobyt dětí 
v solné jeskyni.

Příznivé působení a všestranné 
použití soli je známo už po tisícile-
tí. Přírodní sůl obsahuje prvky dů-
ležité pro vytvoření mikroklimatu, 
který působí příznivě na naše zdra-
ví a má relaxační účinek. Speciální 
systém topení a klimatizace v jes-
kyni působí, že sůl při vypařování 
ionizuje vzduch a nasycuje ho cen-
nými bioprvky. Jejich koncentrace 
v solné jeskyni je několikanásobně 
vyšší než u moře.

Hra jednoho z nejvýznamnějších 
chorvatských spisovatelů součas-
nosti Mira Gavrana je koncipována 
do pěti příběhů s celkem patnácti 
postavami, na které se herci střídavě 
proměňují, a jednotlivé příběhy se 
průběžně vracejí a postupně gradují. 
Tak diváci mají příležitost nahléd-
nout do světa, myšlení a rozhovorů 
homosexuálů, svalovců v posilov-
ně, senilních důchodců či magnáta 
z podsvětí a jeho poskoka. Příběhy 
se plynule proměňují a vtipnost a ve-
selost náhle střídá smutek v postavě 
otce a dvou synů, kteří řeší fakt, že 
jejich matka nespáchala sebevraždu 
kvůli despotickému otci, jak si jeden 
z nich myslel, nýbrž kvůli milenci, 

který ji opustil. Některé příběhy se 
dokonce prolínají. Fešáci z posilov-
ny jsou těmi, kteří se pak setkávají 
jako důchodci na lavičce.

Autor se nevyhýbá žádným téma-
tům spojených s mužským světem, 
a diváci se tak stávají svědky roz-
hovorů o sexu, vztahu k manželství 
a rodině, touhy po seberealizaci, 
chlapského přátelství i bojů a hádek.

„Je velmi pestré hrát více postav 
v těsném sledu. Neumím z nich vy-
brat postavu, která by mi byla nej-
sympatičtější. Celá hra je mile na-
psaná a všechny postavy mají něco 
do sebe,“ zhodnotil své role Filip 
Blažek. Přirovnání výzva a seriál 
zas použil při popisu dramatu Ma-

Do solné jeskyně může každý, od malých dětí po seniory. Půso-
bí například proti angíně, alergické rýmě, astmatu, zápalu plic, 
srdečněcévním onemocněním, kožním onemocněním, trávicím 
obtížím či vyčerpání a stresu.

roš Kramár, který podobně stavěnou 
hru (Mandarinkový pokoj, dokonce 
v osmiroli) už hrál: „Je to úplně ji-
ný způsob hraní než běžné divadelní 
hry. Takové hry jsou skoro jako se-
riál, každé tři minuty je jiný obraz, 
a dokonce jiná postava. Pro herce, 
který je celé divadelní představení 
zvyklý hrát jednu roli, je to výzva.“ 
Nejtěžší rolí je podle něj role otce: 
„Je to náhle vážné téma a rozjařené 
diváky, kteří se baví, smějí se a jsou 

naladěni na veselou vlnu, je třeba 
náhle přinutit, aby se nesmáli, aby 
si uvědomili, že teď se jedná o váž-
nou pasáž. Je to takové šlapání proti 
proudu.“

Hra Mira Gavrana byla přeložena 
do více než 20 jazyků. Napsal také 
dílo Vše o ženách, komedii o mu-
žích, kteří si myslí, že ví vše, a kde 
se ukazuje jejich pohled na ženský 
svět. Na tu se mohou bílinští těšit 
14. března. Jana Karlová

Ne všech jeskyní se děti musí bát. Ty ze školky Maxe Švabinského 
jezdí pravidelně do solné jeskyně do Teplic.

Alespoň naznačit, jak uvažují muži, jak sami sebe vidí v běžném živo-
tě i ve vypjatých okamžicích, za co se stydí a nestydí, se pokusilo trio 
herců Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný v tragikomedii Vše 
o mužích, kterou představili v městském divadle v neděli 6. prosince.

DĚTI V JESKYNI

Jak uvažují muži?
Děti se v solné jeskyni dobře baví

Filip Blažek Michal Slaný a Maroš Kramár
Foto: Václav Weber

S NOVÝM ROKEM NOVÁ KOSTYMÉRNA
S novým rokem při-

chystal bílinský Dům dětí 
a mládeže pro širokou ve-
řejnost další novinku. Jed-
ná se o KOSTYMÉRNU 

– tedy půjčovnu kostýmů.
Chystáte-li se na maškarní ples, 

oslavu narozenin, párty a rádi byste 
oslnili nějakým originálním kostýmem 
nebo maskou, určiě si vyberete v nové 

půjčovně DDM Bílina. K zapůjčení 
potřebujete jen platný Občanský prů-
kaz. Ceny za zapůjčení se pohybují 
u kostýmů pro dospělé od 100 Kč, 
u dětských kostýmů začínají ceny 
na 20 Kč. Půjčovné je stanoveno na tři 
dny, čtvtý a další den se účtuje jen 10 % 
z ceny. Kostymérna nabízí také široký 
výběr doplňků.

Rezervace kostýmů buď na e-mai-

lové adrese: kostymerna@ddmbilina.
cz, osobně každé pondělí a středu 
od 18.00 do 18.30, úterý od 17.00 
do 17.30 nebo kdykoliv na mobilním 
čísle 776 660 204.

Plesová sezona je tu, využijte masky 
a kostýmy z nové kostymérny Domu 
dětí a mládeže.
Více informací na www.ddmbilina.cz

Vlasta Vébr
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V každé zemi, kde přistáli, na ně 
čekala typická a originální kouzla 
dané země. Tak se dospělí a děti 
ocitli např. v Maďarsku, ve Skot-
sku, Mexiku či Brazílii. Na cestě 
však nezůstávali pouze pasivními 
diváky. Kouzelník je zval na jeviště 
a jak děti, tak jejich maminky ob-
lékal do typických krojů a čaroval 
s nimi. Děti se tak některá kouzla 
přímo naučily.

Představení proběhla v Bíli-
ně rovnou tři. Dopolední od 8.30 
a od 10 hodin pro školy a školky 
a odpolední od 16 hodin pro dospě-
lé a jejich děti. Ani velcí ani malí se 
v rychlém spádu představení nemě-
li čas nudit a dobře se bavili.

Pavel Kožíšek 
se ke kouzlení 
dostal náhodou

PhDr. Pavel Kožíšek se narodil 
17. září 1970 v Hořicích v Pod-
krkonoší. Reprezentoval Český 
magický svaz na několika meziná-
rodních festivalech v Polsku, Ma-
ďarsku, Itálii, Rakousku, Německu 
a Belgii. Na mezinárodním festiva-
lu v Brně získal ve svých sedmnácti 
letech 1. místo a cenu Grand Prix.

V roce 1991 získal v Praze 
na Mistrovství republiky 1. místo 
a následně i první televizní zku-
šenosti. Již během studií profesio-
nálně vystupoval na mnoha evrop-
ských scénách a dlouhodobě pak 
především v Japonsku.

V roce 1994 se stal mistrem re-
publiky a o dva roky později se 
na světovém festivalu v japonské 
Shizuoce stal mistrem světa.

V roce 2000 obdržel od Českého 
magického svazu diplom za zá-
sluhy o rozvoj magického umění 
a za reprezentaci magie.

Na podzim roku 2003 zrealizo-
val projekt prvního Divadla kouzel 
v České republice. O rok později 
připravil pro tuto originální scénu 
velkou strhující show Magická esa, 
kde mu při nejlepších světových 
iluzionistických číslech asistují 
přední české modelky jako Hana 
Mašlíkova, Martina Dvořáková 
a Hana Rosáková.

Dále vystupuje například s Vác-
lavem Vydrou na představení Vydra 
v novém kožíšku, s Jiřím Krampo-
lem v pořadu Kožíšek jako nový 
dobře sluší Krampolovi či s Vladi-
mírem Hronem v show Kožíšek je 
jako Hron.

V rozhovoru pro Bílinský zpra-
vodaj se ohlíží do minulosti, popi-
suje současnost a nechává nahléd-
nout do svých kouzel.

Jak jste s magií začínal, co 
vás k ní přivedlo?
Dostal jsem se k ní zcela náho-

dou jako malý chlapec. V knihovně 
jsem si půjčil knížku pro začínající 
kouzelníky a tohle náhodné setkání 
s malou knížkou ovlivnilo celý můj 
život. Potkalo mě to velké štěstí, že 
jsem ze svého koníčka udělal i svou 
práci.

Může být kouzelníkem 
kdokoliv? Do jaké míry je 
potřeba mít talent?
Určitě se jím může stát kdokoliv. 

Všichni zájemci o moderní magii se 
mohou přihlásit do Českého ma-
gického svazu. To je zastřešující 
organizace všech profesionálních 
a amatérských kouzelníků u nás.

Dále pak po republice existuje 
několik kouzelnických klubů, kde 
se adepti kouzelnického umění učí 
nová kouzla.

Dá se spočítat, kolik umíte 
kouzel?
To se takhle nedá počítat. Triků 

jsou statisíce a jsou to různé obmě-
ny různých principů, takže asi nikdo 
nedokáže říct, kolik umí kouzel.

Jaké nejsložitější a jaké 
nejlepší kouzlo jste kdy 
předvedl?

Nejsložitější kouzlo je vždy to 
poslední, protože dá nejvíce zabrat. 
A také proto máme vždycky i nej-
raději poslední představení, které 
zrovna máme.

Pokud jde o nejlepší kouzla, také 
se nám vždy zdá, že jsou to ta v po-
sledním secvičeném představení. 
Před Vánoci jsme měli s Hanou 
Mašlíkovou představení Kouzelné 
Vánoce aneb já nejsem Ježíšek, ale 
Kožíšek a shodli jsme se, že tam 
máme ta nejlepší kouzla. Ale je to 
tím, že předchozí představení už 
máme obehraná. Jinak jsou všech-
na kouzla naprosto srovnatelná.

Stalo se vám někdy při 
vystoupení, že se vám kouzlo 
nepovedlo?
To se samozřejmě stane a kdo by 

tvrdil, že nikdy na představení nic 
nezkazil, lhal by. Mně se stává také 
občas nějaká chybička. Pak jde o to 
hlavně kouzlo nějak zachránit, aby 
to divákovo oko nepoznalo.

Hlavně je důležité, aby bylo 
všechno dokonale secvičeno a vše 
musí fungovat na milimetr a na se-
kundu přesně. To hodně záleží 
na armádě techniků v zákulisí, kte-
ré divák nesmí nikdy ani tušit. Naše 
představení rozhodně nemají žádný 
mystický ráz či nádech tajemna, 
snažíme se diváky hlavně pobavit.

V Divadle kouzel pořádáte 
velkolepou show Magická 
esa. Mohl byste ji charakte-
rizovat?
Předvádíme v ní spoustu triků ja-

ko například vystřelování lidí z dě-
la, proskakování hořící obručí, ces-
tování časem, kdy asistentka začne 
sjíždět tobogán a dole vyjede jako 
malá holčička, či procházení vrtu-
lí obřího ventilátoru. Nacvičování 

některých kouzel vyžaduje měsíce, 
ne-li roky práce.

Je to pořad šitý na míru právě 
Divadlu kouzel a jeho jevišti. Jsou 
tam triky a iluze realizovatelné jen 
u nás, takže s ním nejezdíme nikam 
po republice. Kdo by ho chtěl vidět, 
musí do Líbeznic u Prahy.

Když jsme s Magickými esy začí-
nali, vůbec jsme nevěděli, jestli se 
ujmou a jak dlouho je budeme hrát. 
V současnosti je hrajeme již šestým 
rokem a stále máme vyprodáno 
na několik měsíců dopředu. Takže 
divákům se to snad líbí.

Hodně jste cestoval. V jaké 
zemi byli podle vás nejnadše-
nější diváci?
Kouzla velmi milují například 

ve Spojených státech nebo v asij-
ských zemích. Když se řekne slovo 
„kouzelník“ v České republice, 
bohužel stále ještě přetrvává prv-
ní asociace, že si člověk představí 
pána ve fraku, který tahá králíka 
z klobouku.

Naštěstí uvedly české televize 
show Davida Copperfi elda a podob-
né světové show a divák tak u nás 
měl možnost vidět, že moderní magie 
je dynamický obor showbyznysu.

Je v současnosti magie 
na vzestupu? Mají o ní diváci 
stále zájem?
Ano, ba přímo probíhá v součas-

né době obrovská renesance zájmů 
o kouzelnická představení. Psy-
chologové to vysvětlují tak, že lidé 
jsou v dnešní přetechnizované době 
zvyklí na různé trikové efekty z po-
čítačů a fi lmového plátna, a chtějí 
se proto vracet na živá kouzelnická 
představení, aby mohli na vlastní 
oči prožívat pocit okouzlení a ta-
jemna. Jana Karlová

Na kouzelnickou cestu kolem světa se vydali jak děti, tak dospělí 
ve čtvrtek 16. prosince. Do různých zemí, stále však na jevišti měst-
ského divadla, se letěli podívat s iluzionistou Pavlem Kožíškem 
a jeho asistentkou Hanou Mašlíkovou.

Děti i dospělí obletěli s kouzly svět

Pavel Kožíšek se svou asistentkou Hanou Mašlíkovou 
Foto: Václav Weber
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Již potřinácté poměří v Městském divadle v Bílině své síly děti v recitační, pěvecké, taneční a výtvarné 
soutěži. Ve středu 27. ledna bude zahájen recitační soutěží 13. ročník Bořeňské čarodějnice.

Soutěže jsou určeny pro děti, které zastupují svá školská zařízení nebo různé kluby, jejichž prostřed-
nictvím se přihlašují. Ti nejlepší pak postupují do okresního kola.

Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO

25. ledna – 19 hodin
KAREL PLÍHAL (folk)

Koncert známého českého 
písničkáře. Pořad je nevhodný 

pro děti do 10 let!
28. ledna – 19 hodin

CAVEMAN
Divadlo U Hasičů Praha

Slavná a vtipná one man show
o rozdílech mezi pohlavími.

Vstupné: 250 Kč, 200 Kč, 160 Kč
31. ledna – 15 hodin 

VELKÁ POLICEJNÍ 
POHÁDKA 

Divadlo Rozmanitostí Most
Pohádka nás zavede do policejní 
stanice oddělení ztrát a nálezů.

Vstupné: 50 Kč (děti do 3 let zdarma) 

KINO HVĚZDA
22. a 23. ledna – 19 hodin

PAMĚTNICE
ČR/Poetická komedie. České 

znění. Vstupné: 65 Kč, 90 minut
26. a 27. ledna – 19 hodin

ZEMSKÝ RÁJ TO 
NAPOHLED

ČR/Mrazivá komedie. České 
znění. Mrazivá komedie o tom, 

jak se dalo žít v 70. letech, 
a zároveň se nenechat zmrazit...

Vstupné: 70 Kč, 119 minut
28. ledna – 19 hodin

3 SEZONY V PEKLE
ČR/SR/Německo/Milostné 

drama. České znění.
Dokud sníš, nejsi mrtvej!

Vstupné: 70 Kč, 110 minut
29. a 30. ledna – 19 hodin

TWILIGHT SÁGA: 
NOVÝ MĚSÍC

USA/Romantický horor. České 
titulky. Nebezpečí stále číhá 

v různých podobách...
Vstupné: 65 Kč, 130 minut

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
22. ledna – 20 hodin

VZPOMÍNKOVÝ PLES
Ples nejen pro bývalé studenty 

Gymnázia. Výtěžek z plesu půjde 
na dobročinné účely. Předprodej 

vstupenek: deli.novakova@seznam.cz
Vstupné: 120 Kč (předprodej), 

150 Kč (na místě)
23. ledna – 20 hodin

PLES FOTBALISTŮ
30. ledna – 20 hodin

PLES GYMNÁZIA BÍLINA

Bořeňská čarodějnice 2010

Recitační soutěž
středa 27. ledna od 9:30 hod.
podávání přihlášek již bylo uzavřeno
soutěží se v kategorii jednotlivců (čtyři postupové 
kategorie a jedna nepostupová) a v kategorii kolekti-
vů (dvě kategorie)

Pěvecká soutěž
čtvrtek 25. února od 9:30 a od 13:00 hod.
uzávěrka přihlášek je v pátek 12. února
soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, ve všech 
jsou jednotlivci, skupiny a sbory

Taneční soutěž
čtvrtek 25. března od 10:00 a pátek 26. března od 10:00 hod.
uzávěrka přihlášek je v pátek 12. března
soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, ve všech 
jsou dvě soutěžní kategorie jednotlivců až tří taneč-
níků a od čtyř tanečníků výše

Výtvarka za školou
čtvrtek 27. května od 9:00 hod. na koupališti Kyselka
uzávěrka přihlášek je v pátek 14. května
soutěží se ve třech věkových kategoriích (jednotlivci 
a kolektivy) na téma Bílinská strašidla

pořadatelem je KC Kaskáda

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 418 01Bílina,

tel. 417 821 577 - www.ddmbilina.cz

Dětská herna v Klokánku je nyní určená 
dětem, tatínkům a dědečkům

V SOBOTU SE OTEVŘE KLOKÁNEK I TATÍNKŮM
Pokud chtějí mít maminky volné sobotní dopoledne, aby mohly v klidu připravovat sobotní oběd nebo se věnovat 
úklidu či si prostě jen užít chvilku pro sebe, mohou svoje ratolesti společně s tatínky nasměrovat do DDM Bílina. 
V sobotu 23. ledna jsou všichni tatínkové vítáni v Klokánku. Velice oblíbené dopoledne s názvem TATÍNKOVÉ 
V KLOKÁNKU začíná v 10:00 hodin a připraven bude zábavný program.

Sobota 23. 1. 2010
od 10.00 do 12.00 hod.

cena: 35,-Kč



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 921. ledna 2010

Bílinský Big Ben je název sou-
těže v anglickém jazyce pro mladší 
studenty. Již po několik let se ho 
účastní hosté našeho gymnázia, 
kterými jsou studenti z Teplic, Du-
chcova, Mostu a partnerského gym-
názia v Dippoldiswalde.

Soutěží se ve dvou kategoriích. 
Poníci, mladší studenti z primy a se-
kundy, a lišky, terciáni a kvartáni. 

Studenti absolvují písemnou 
a ústní část a smíšená družstva vy-
pracovávají společný projekt, jehož 
téma se každoročně mění. Letos 
bylo téma cestování – Travelling 
– a děti mohly výtvarně i písemně 
pustit svou fantazii z uzdy.

Soutěž je vedena více v duchu 
setkávání a výměny zkušeností než 

v duchu rivality. Zvláště studenti 
z Německa bývají oblíbeným ob-
jektem ke konverzaci a navazování 
zahraničního přátelství.

Letošní ročník Big Benu se usku-
tečnil opět v předvánočním čase, 
a to 10. prosince.

K lítosti všech se omluvilo druž-
stvo z Německa, kde chřipková epi-
demie na poslední chvíli znemožni-
la soutěžícím i doprovodu přijet.

Přesto všichni zúčastnění strávili 
tento den v příjemném a soutěži-
vém duchu. 

První místa v kategorii poníků 
i lišek dosáhli studenti gymnázia 
z Teplic. Bílinský Dominik Ma-
tuška z kvarty obsadil skvělé druhé 
místo ve starší kategorii a dalšího 

Důležitost výuky cizím jazykům v dnešní době není třeba zdů-
razňovat. Na gymnáziu v Bílině je výuka angličtiny již tradičně 
doplňována dalšími akcemi, které pomáhají zpestřit vyučova-
cí hodiny, ať jsou to soutěže s účastí družební školy v Dippol-
diswalde, projekty o našem regionu s anglickým komentářem, 
nebo pravidelné zájezdy na anglická představení děl klasické 
literatury a divadelních her.

Na bílinském gymnáziu soutěžili studenti v angličtině

medailového místa dosáhl náš Lu-
káš Riedel ze sekundy. 

Vyučující angličtiny gymnázia 
v Bílině Darina Cabálková, Lucie 
Pagová, Helena Pátková a Marké-
ta Strašrybková připravily, kromě 
soutěžní části, i občerstvení a velmi 

kvalitní ceny, které byly pořízeny 
díky hlavnímu sponzoru soutěže, 
Městskému úřadu v Bílině. Bez 
jeho fi nanční pomoci by se podob-
né setkání mládeže regionu těžko 
připravovalo.

Mgr. Helena Pátková

Studenti gymnázia v zápalu soutěže

Do 18. století vládla v Bílině 
bílinská větev rodu Lobkowiczů. 
V roce 1707 se vlády ujala sest-
ra Václava Ferdinanda Eleonora, 
která si vzala člena roudnické vět-
ve Lobkowiczů Filipa. Když pak 
v roce 1720 zemřela, znamenalo 
to vymření bílinských Lobkowic-
zů po přeslici a vlády nad Bílinou 
se zcela ujala roudnická větev.

V této době došlo k obrovskému 
rozvoji lázeňství. Lázeňské budo-
vy stály v dnešním parku na Ky-
selce již v 16. století a prameny 
byly obecně známy a používány. 
V roce 1712 byly prameny vyčiš-
těny a minerální voda rozesílána 
v džbáncích do dalekého okolí. 
O proslavení bílinských minerál-
ních vod se velkou měrou zaslou-
žil geolog a balneolog Franz Am-
bros Reuss (1761 – 1830), který 
vydal knihu o významu a složení 
bílinské vody. V areálu lázní je 
na počest jeho zásluh postaven 
pomník.

Rostoucí oblibu lázeňské vody 

dokládá především zvyšující se 
odbyt v Čechách i v cizině. Nej-
větší množství produkce odcháze-
lo do Německa.

Lázně získávaly na věhlase stále 
více a navštívila je řada význam-
ných osobností. Přijel například 
přírodovědec a cestovatel Alexan-
der von Humboldt, Johann Wolf-
gang Goethe, Ludvig van Beetho-
ven či Karel Havlíček Borovský.

V roce 1782 byl otevřen nově 
postavený léčebný pavilon a em-
pírová kolonáda a v polovině 
19. století byl vybudován rozsáhlý 
lázeňský park. Soubor lázeňských 
novorenesančních budov i stavba 
zřídelního závodu z konce 19. sto-
letí jsou dílem architekta Sablicka. 
Součástí je i známá Lesní kavárna. 
Původně stála na zemské jubilejní 
výstavě v Praze, než byla v podo-
bě dřevěného pavilonu ve švýcar-
ském stylu přenesena na nynější 
místo.

Nejen lázeňství se však těšilo 
rozmachu. V průběhu 19. století 

se velmi pozvedl také průmysl. 
V první polovině 19. století byly 
zbořeny hradby a brány, protože 
znesnadňovaly rozšiřování města. 
Místo toho spatřily světlo světa 
silnice a železnice a rozvíjela se 
i těžba uhlí.

Počátkem 19. století vznikla 
silnice Teplice – Bílina – Louny, 
o 15 let později silnice na Duch-
cov a v druhé polovině 19. století 
získalo město železniční spojení 
na trati mezi Ústím nad Labem 
a Chomutovem.

Bílinsko poznamenala těžba 
uhlí. V malém množství se do-
lovalo již v polovině 18. století 
v Chudeřicích. Tehdy byla ještě 
těžba vcelku zanedbatelná, vytěži-
lo se jen 109 okovů (tehdejší měr-
ná jednotka), o 50 let později už to 
však bylo více než 62 000 okovů. 
Doly se pak dále rozšiřovaly a ote-
víraly v oblasti Břežánek, Jenišova 
Újezdu a Hostomic.

Rozvojem prošel i další průmy-
sl. V roce 1835 vznikl cukrovar, 
po něm porcelánka a na konci 19. 

století sklárna. S rozvojem prů-
myslu souviselo také vybudování 
nové kanalizace a příliv českého 
obyvatelstva, které začalo značně 
konkurovat převažující německé 
části.

Vedl se také rušný společenský 
život. Nejstarším bílinským spol-
kem, který vznikl, byl na samém 
sklonku 18. století Spolek bílin-
ských ostrostřelců. V revolučním 
roce 1848, který znamenal pro 
mnohé naděje, se ve městě kona-
ly velké slavnosti a vznikla zde 
národní garda. V témže roce lidé 
mohli s úlevou přestat povinně 
robotovat. Dalšími spolky, které 
v Bílině vznikly, bylo v druhé po-
lovině 19. století například Muž-
ský pěvecký sbor či Tělocvičný 
spolek.

Do 20. století tedy město vchá-
zelo vedle Teplic jako úspěšné 
lázně i průmyslově dobře rozvinu-
té město.

Jana Karlová

Pohled uživatele:
Vypnul se mi počítač. Volám „ajťáka“. Po mnoha urgencích přichází, těžce 

vzdychne, něco si mumlá pod nos, asi 10krát se otáčí na mé židli, kopne do po-
čítače a ten se zapíná. Znovu si těžce povzdychne, stále mumlá a bez pozdravu 
odchází. Je to prostě namyšlený blb.

Pohled počítačového správce:
Zavolali mě k uživateli. Ten idiot si myslí, že jsem tu snad jen kvůli němu. 

Zjišťuji, že se pořád točil na židli, až se mu na ni namotal kabel ze zásuvky. Tiše 
nadávám, odmotávám kabel, odkopávám počítač co nejdál pod stůl, aby to zase 
nenamotal, zapínám ho a on čumí jako když nadloube volovi. Je to prostě blb.

Víte o historii...

Koutek zábavy

18. a 19. století ve znamení lázeňství a průmyslu
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Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a Sportovním 
kuželkářským klubem Bílina, o. s., 
ve výši 29.000 Kč na opravu zásobní-
ku kuželek. 

Pronájem pozemku p. č. 1683/6 k. ú. 
Bílina o výměře 600 m2 za účelem 
zabezpečení domu. Nájemcem je 
Společenství vlastníků M. Švabin-
ského 643-645, Bílina. Nájemné bude 
stanoveno dle směrnice č. 34 MěÚ 
Bílina, tj. 1.800 Kč/rok. 

Uzavření dodatku mezi městem Bíli-
na a obecně prospěšnou společností 
Člověk v tísni, jehož předmětem je 
prodloužení smlouvy o výpůjčce ce-
lého pavilonu 5 v bývalé ZŠ Teplické 
Předměstí na adrese Teplická 555, 
a to na dobu neurčitou, pokud některá 
ze stran smlouvu nevypoví.

Stanovisko bytové komise dle zápisu 
ze dne 14.12.2009. Zároveň schvaluje 
bytový pořadník na I. pololetí roku 
2010, dle předloženého návrhu.

Uzavření „Dodatku ke smlouvě o dí-
lo“ mezi městem Bílina a společností 
Metalimpex Group, s. r. o., Teplice 
na akci „Výměna části zábradlí podél 
řeky Bílina“. 

Zřízení pracovního místa a navýšení 
počtu pracovníků odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví – pracovník ve-
řejné služby, na plný úvazek, na dobu 
určitou od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Rozhodla:
Prodlužit lhůtu pro podání přihlášek 
na obsazení funkce ředitele KC Kas-
káda do 1. února 2010.

Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina na akce:
a) „Rozšíření parkoviště osobních aut 

v ulici Marie Majerové v Bílině„ 
b) „Provádění klempířských a pokrý-

vačských prací dle pokynů“ na ob-
jektech ve správě Města Bíliny

c) „Správa a údržba vodorovného do-
pravního značení na území města 
Bíliny na rok 2010“

d) „Správa a údržba svislého doprav-
ního značení na území města Bíli-
ny na rok 2010“

Nejvýhodnější nabídkou zakázky ma-
lého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 
na  akci:
• Přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2009“ je nabídka fi rmy 
AGIS, spol. s. r. o., Most

• Zpracování kompletní projekto-
vé dokumentace na rekonstrukci 
Městského divadla v Bílině“ je 
nabídka Ing. arch. Vladimíra Vol-
mana, Bílina.

• „Provádění kominických prací 
včetně pravidelných revizí dle po-
kynů“ fi rmě STUDNIČKA VLAS-
TIMIL – KOMINICTVÍ, Bílina, 
jako jedinému uchazeči. 

Souhlasí:
S uzavřením nájemní smlouvy me-
zi KC Kaskáda a paní Michaelou 
Schwarzovou, jejímž předmětem 
je pronájem baru v městském diva-
dle a v kulturním domě, s účinností 
od 19. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Roční 
cena pronájmu činí 111.000 Kč. 

S pronájmem nebytových prostor 
v KC Kaskáda v Želivského 54/7 
za ceny dle návrhu předloženého KC 
Kaskáda. 

Projednala a doporučuje 
ZM schválit:

Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
mezi Městem Bílina a Obcí Měruni-
ce na výkon úkolů Městské policie 
Bílina v Obci Měrunice. Podpisem 
smlouvy doporučuje pověřit starostu 
města. 

Uzavření dodatku č. 2 k veřejnopráv-
ním smlouvám, kterým se mění a do-
plňují veřejnoprávní smlouvy mezi 
Městem Bílina a obcemi Světec, Oh-
níč, Hostomice, Ledvice a Hrobčice 
o výkon úkolů Městské policie Bílina 

Koncepci prevence kriminality města 
Bíliny na rok 2010 – 2011, dle předlo-
ženého návrhu. 

Uzavření smlouvy mezi městem 
Bílina a Ústeckým krajem, jejímž 
předmětem je poskytnutí neinvestič-
ní dotace ve výši 620.000 Kč na za-
bezpečení ambulantní pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bílina 
na rok 2010. 

Uzavření Dodatku k Dohodě o pod-
mínkách vzájemné spolupráce při 
poskytování sociálních služeb mezi 
městem Bílina a občanským sdruže-
ním MOST K NADĚJI, jehož před-
mětem je zajištění projektu „Asistent 
terénního programu na rok 2010“ 
částkou 271.000 Kč. 

Uzavření Darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a občanským sdruže-
ním MOST K NADĚJI, jehož před-
mětem je poskytnutí daru ve výši 
95.000 Kč na zajištění projektu Linky 
duševní tísně. 

Uzavření smlouvy o fi nanční spolu-
účasti v rámci projektu „Monitoring 
pohybu hladin a přenosu dat a in-
formací – Protipovodňová opatření 
na drobných vodních tocích Ústecké-
ho kraje - II. etapa“ mezi Městem Bí-
lina a Severočeským sdružením obcí, 
jejímž předmětem je fi nanční spoluú-
čast města ve výši 34.510 Kč. 

Vzala na vědomí:
Informaci vedoucího stavebního 
úřadu o objektu bývalého hotelu Ště-
pánský dvůr a schvaluje prodloužení 
termínu plnění usnesení č. 72, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo podat radě města informaci 
o uveřejnění aukční dražby na úřední 
desce, a to do 30. června 2010. 

Informaci k plnění usnesení RM, 
kterým bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo pověřit VONI zajiš-
těním jednoduchého projektu na ak-
ci „Zpevnění komunikací u garáží 
– mezi ul. Východní a Čsl. armády“ 
a schvaluje prodloužení termínu plně-
ní usnesení do 30. dubna 2010. 

Splnění usnesení, kterým bylo ta-
jemníkovi městského úřadu ulože-
no pověřit VONI prověřením stavu 
jednotlivých oken v objektu MŠ 
Čapkova 869 a zajistit dílčí opravy. 
Oprava zbylých oken bude uhrazena 
z dotace.

Splnění usnesení, kterým bylo tajem-
níkovi městského úřadu uloženo po-
věřit VONI prošetřit potřebnost sta-
vebních úprav v prostorách klubovny 
Historického spolku v bývalém pivo-
varu a výsledek předložit radě města, 
včetně návrhu na řešení.

Vyhodnocení bytového pořadníku 
na II. pololetí roku 2009.

Zápis ze zasedání sociálně zdravotní 
komise ze dne 14. 12.2009 včetně 
plánu zasedání komise v I. pololetí 
roku 2010.

Informaci pana Pavla Košťála ohled-
ně výsledků z jednání lázeňské komi-
se ze dne 14. 12. 2009 a 4. 1. 2010 
a zároveň bere tyto zápisy na vědo-
mí.

Poděkování základní organizace Čes-
kého svazu včelařů, o. p. s., Bílina, 
za příspěvek na činnost poskytnutý 
v roce 2009.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo 

v sekretariátu starosty města 
a dále i na webových

stránkách města
(www.bilina.cz)

Rada města Bíliny na své 1. schůzi konané dne 13. 1. 2010 mimo jiné:

Hřiště na Teplickém Předměstí bylo obehnáno plotem. Nyní už 
tomu tak není a město ho tam ani neplánuje obnovovat. „Plot už ko-
lem hřiště nebude, protože byl spálený a zničený. Než aby tam byly 
trosky a pozůstatky plotu, celý jsme ho raději vyhodili,“ vyjádřila se 
ředitelka MTSB Olga Roučková. Bez oplocení se snad bude hřiště 
i lépe udržovat a bude fungovat i nadále.

HŘIŠTĚ BEZ OPLOCENÍ
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V druhé minutě jsme vedli 
brankou Hrnčíře a o minutu poz-
ději se trefi l Veselý. Ale v šes-
té minutě při našem vyloučení 
Louny využily výhody přesilové 
hry a snížily na 2:1. To samé se 
opakovalo v minutě deváté, kdy 
srovnaly stav na 2:2. V sedmnác-
té minutě šly Louny po sólové 
akci Minaříka do vedení. O dvě 
minuty později jim radost pokazil 

náš hráč Veselý, který dělovkou 
od modré srovnal stav první tře-
tiny na 3:3.

Ve 25. minutě druhé třetiny nás 
poslal do vedení dorážkou po stře-
le hráče Berana hráč Hrneček. Ale 
Louny opět kontrovaly při našem 
oslabení a srovnaly na 4:4. O mi-
nutu později přidaly další branku. 
Tím byl stav po druhé třetině 4:5 
pro HC Louny.

Z bílinského 
krajského kola 
do celostátního fi -
nále ve skládání 
puzzlí postoupi-

la Michaela Štrálová (kategorie 
do 15ti let) , Mirka Jandová (ka-
tegorie dospělých) a ústecký tým 
ve složení Mirka Jandová, Jitka 

Návratová, Jana Košťálová a Li-
buše Jandová, (kategorie tým). 
Soutěžící ústeckého kraje potvr-
dili, že patří mezi nejlepší. Mi-
chaela Štrálová z Bíliny obsadila 
ve své kategorii 3.místo, skládala 
200 dílků – puzzle Jack Sparrow.

Mirka Jandová z Ústí nad La-
bem skončila v kategorii dospě-

lých na 2.místě, skládala 200 díl-
ků – puzzle kůň.

Tým z Ústí nad Labem potvrdil 
roli favorita a obsadil první příč-
ku v kategorii týmů, za úkol bylo 
složit 4 x 200 dílků puzzlemania 
Simpsonovi.

Krajské kolo v deskových hrách 
se v bílinském DDM konalo 3.října. 
V krajských kolech se zúčastnilo 
přes 2000 milovníků her. Podrob-
nější informace o dění v DDM Bíli-
na hledejte na www.ddmbilina.cz.

Vlasta Vébr

O přestávce v kabině Draků lé-
taly hromy a blesky. A v poslední 
třetině to bylo hned od začátku 
vidět. Draci uzamkli lounské 
v jejich obranném pásmu a hned 
po dvou minutách srovnal hráč 
Rudolf stav utkání a pět minut 
po té nás poslal zpět do vedení 
hráč Hrnčíř. 

Minutu před koncem utkání, 
při vyloučení našeho hráče, srov-
nal stav utkání na konečných 6:6 
po samostatné akci lounský hráč 
Veselák. Při remíze v základní 
hrací době následují samostatné 
nájezdy po třech hráčích na každé 
straně. Za HC Draky se na ně ne-
báli jít Beran, Hrnčíř a Oplt, bohu-
žel ani jeden neproměnil. Lounští 

po třech nájezdech proměnili dva-
krát. Tím si připsali na své konto 
dva body a naši jen jeden.

Jak v posledních třech utká-
ních, tak ani v tomto naši hráči 
nedokázali proměňovat vyložené 
šance. Tím se připravují o důleži-
té body, které nám při konečném 
vyúčtování mohou scházet.

V tomto utkání nám pro nemoc 
chybělo několik hráčů základní 
sestavy a to: Verner, Balín, Suto 
a Mofl ár.

Výsledek: 6:6
Vyloučení: 5:5 
Využití: 0:3

Balín Radislav 
a Balín Jindřich – trenéři

V dalším utkání Krajské ligy dorostu, které se hrálo v neděli 21. 11. 
2009 na Zimním stadioně v Bílině, se mladí Draci poprali o body 
s mužstvem Loun. Již od první minuty to vypadalo, že Louny ne-
chají body u nás. 

V sobotu 28. listopadu se v Praze konalo celostátní fi nále soutěže 
ve skládání puzzlí, hře Pentago a Ubongo. 

Zápas s Louny přinesl hodně gólů

Ústecký kraj zazářil na MČR v deskových hrách

PIZZA + CD K VALENTÝNU

Pizzerie u Lišáka a RSZ Bílina s.r.o.
vyhlašují akci na zimním stadionu v Bílině:

Termíny:
1. – 7. února 2010 – jarní prázdniny

8. – 14. února 2010 – zamilovaný týden
Podmínky účasti:

Soutěžit může každý návštěvník ZS. Stačí, když v uvedených termínech po odchodu 
ze ZS napíše na zadní stranu vstupenky své jméno a kontakt a vloží pokladní doklad 
do nádoby v kase. Potom už jen čeká, jestli bude vylosován a následně námi osloven 

k vyzvednutí ceny
Losování:

7. 2. – 14.30 hod. – 1. Cena – dárkový poukaz, 2.+3. Cena – CD
14.2. – 14.30 hod. – 1. Cena – dárkový poukaz + CD, 2.+3. Cena – CD

Ceny věnované Pizzerií u Lišáka v Bílině:
Dárkový poukaz na pizzu dle vlastního výběru ve jmenované Pizzerii

CD s romantickou hudbou pro zamilované
Výzva:

Vyzýváme i ostatní podnikatelské subjekty k podobným akcím 
na našich sportovištích – tel.: 417 822 234Vítězný tým z Ústí nad Labem
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Tato sportov-
ně-kulturně-spo-
lečenská akce je 
určená členům 
domácího i spřá-

telených oddílů, jejich rodičům, 
sponzorům i příchozí veřejnosti. 
Program bývá naplněn cvičením, 
zábavou, předáváním certifi kátů 
vyšších technických stupňů, de-
korováním nejlepších závodníků, 
tombolou a dalšími aktivitami. 
Letošní ročník se konal v sobotu 
19. 12. 2009 a program byl velmi 
bohatý. Kdo zrovna necvičil, mo-
hl si zaskákat na skákacím hradě, 
sledovat videoprojekci, občers-
tvit se, pochutnat si na cukroví, 
které přinesly šikovné maminky, 
bavit se s kamarády, vystoupila 
břišní tanečnice a také mezi děti 
přišel Mikuláš s čertem. Zejmé-
na pro nové členy klubu a pro ty 
nejmenší cvičence to byl silný 
zážitek. Mohli poznat, že činnost 
klubu není jen tvrdá práce na tré-
ninku, ale i zábava v rámci ko-
lektivu. 

Večer pak vyrazila výprava 
vybraných dětí do Prahy, kde se 
účastnili galavečera Noci mistrů. 
Mohli tak zhlédnout ukázky růz-
ných umění a na vlastní oči spatřit 
ty nejlepší české bojovníky, kteří 
převzali ocenění za své úspěchy 
v roce 2009.

Tak jako již tradičně na konci roku pořádal oddíl karate Shoto-
kan karate do Masopust Bílina, ve svém Dojo závěrečný seminář 
Vyhánění duchů. 

Na třetím místě je 
Kája Měšťák, který 
jezdí v kategoriích 
GTLM a historické 
vozy.

Na místě druhém skončil Štěpán 
Procházka, který závodí ve for-
mulích, GTLM, v kategorii ces-
tovní vozy a Nascare.
Na místě prvním je Matěj Cíl, ten 
jezdí v kategoriích GTLM, ces-
tovní vozy a Nascare.

Závodníci Domu dětí a mládeže 
Bílina mají výbornou průpravu, 
trénují na unikátní autodráze, 
která je dlouhá 28 metrů a má 
4 dráhy, disponuje republikovými 
parametry a jako jedna z pěti drah 
v České republice umožňuje, aby 
se na ní auta proháněla jak v jed-
nom, tak i v druhém směru.

Více informaci
na www.ddmbilina.cz

Vlasta Vébr

Závodníci Domu dětí a mládeže z Bíliny, kteří se pravidelně 
účastní závodů na autodráze v poháru Scalectrix, jsou nejlep-
ší z republiky. Ze všech loňských závodů získali právě bílinští 
nejvyšší počet bodů.

Bílinští závodníci poháru SCALEXTRIC jsou nejlepší z republiky

Bílinské družstvo na Vánočním poháru nadějí, kde získalo 15 medailí 
a tři poháry pro talenty soutěže.

Zprava: Matěj Cíl – první místo, Kája Měšťák – třetí místo a Štěpán 
Procházka – druhé místo

KARATISTÉ VYHÁNĚLI DUCHY

Pro bílinské karatisty to však 
ještě nebylo vše. V neděli 20. 12. 
se začátečníci a ti nejmladší zú-
častnili Vánočního poháru nadějí, 
který se konal v Ústí nad Labem. 
V konkurenci více než 200 závod-
níků získaly bílinské naděje 15 
medailí a tři poháry pro talenty 
soutěže. Úspěšně tak zakončily 
sportovní sezonu, která byla pro 
bojovníky ze severu dlouhá a ná-
ročná. Zeptali jsme se, jak byl s je-
jím průběhěm spokojen hlavní in-
struktor klubu Roman Masopust. 

Jak jste spokojen s výsledky 
vašeho klubu v uplynulém 
roce?

„S výsledky našich svěřenců 
jsem velmi spokojen. Zúčastnili 
jsme se řady závodů od regionál-
ních, národních až po evropské 
šampionáty. Příprava byla nároč-
ná, ale přinesla své ovoce v podo-
bě 157 medailí, včetně 9 medailí 
z mistrovství Evropy karate JKA 
a ESKA, titulu mistryně republiky 
v kumite a pátého místa v pořadí 
31 klubů z celé republiky. Na zá-
věr roku se naši nejmladší zúčast-
nili Vánočního poháru nadějí, ze 
kterého jsme si přivezli 15 me-
dailí, z toho 6 zlatých, 3 stříbrné 
a 6 bronzových a také tři poháry 
pro talenty soutěže.“

Máte již stanovené cíle do no-
vého roku?

„Seminářem Vyhánění duchů, 
který proběhl v sobotu 19. 12., 
jsme ukončili pro tento rok naši 
činnost. Již letošní rok byl pro 
nás více než úspěšný, ale příš-
tí rok bychom chtěli být ještě 
úspěšnější a protože konkuren-
ce nespí, tak se hned po novém 
roce pustíme znovu do práce. 
Chystáme se u nás v Bílině pořá-
dat některý z vrcholných závodů 
asociace JKA, čekají nás mimo 
jiné Národní poháry, Národní 
liga, mistrovství republiky a také 
mistrovství Evropy, které se bu-
de příští rok konat v Praze. Cíle 
máme vysoké a na všechny tyto 
podniky budeme odjíždět s me-
dailovými ambicemi.“

Co by jste popřál vašemu od-
dílu do nového roku?

„Především bych chtěl poděko-
vat všem našim členům za jejich 
práci. Samozřejmě, že je vždy 
co zlepšovat a nesmíme usnout 
na vavřínech, ale všichni se sna-
žili a věřím že při trénování i při 
závodech ze sebe vydali to nejlep-
ší. Zvláštní poděkování patří na-
šim sponzorům a i všem rodičům. 
Považujeme je také za své členy 
a bez jejich podpory bychom jistě 
nebyli takto úspěšní. A co popřát? 
Především mnoho sportovních, 
osobních i pracovních úspěchů, 
pevné zdraví a splnění všech svých 
přáních. I když nějaká, třeba taj-
ná, vždy zůstanou, aby nás mohla 
posunout zase o kousek dál.“ 

Václav Hampejs, SKM Bílina


