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Samotný závodní výkon je zcela 
v rukou závodníka, který by měl 
být na vrchol sezóny po všech 
směrech přichystán. Přes všechna 
tato úskalí můžeme konstatovat, že 
bílinští atleti mají ve svém středu 
jednotlivce, kteří svou celoroční 
píli dokázali prodat v ten nejvhod-
nější okamžik.

Prvním z nich je Tomáš Johanna, 
který na červnovém Mistrovství 
republiky dorostu v pražském Ede-
nu nejprve bez potíží postoupil ze 
svého rozběhu na 800 m, aby dru-
hý den po taktickém výkonu vybo-
joval ve fi nále v klubovém rekordu 
vynikající 4. místo. K medaili chy-
bělo málo, ale při Tomášově zarpu-
tilosti a vytrvalosti se můžeme 
medaile dočkat v blízké budouc-
nosti. Úspěšný byl i Milan Mařík 
v hodu kladivem juniorů, kdy jen 
těsně nepostoupil mezi fi nálovou 

osmičku borců a skončil devátý.
Stejnou soutěž dospělých hostil 

první červencový víkend jihočes-
ký Tábor. I zde nás naši závodníci 
reprezentovali příkladně. V hodu 
kladivem mužů obsadil 15. místo 
Michal Sekerák. Finále běhu na 
1500 m neuniklo Janu Kidorovi. 
V něm fi nišoval na 10. místě. Na 
stejné trati žen doběhla do cíle na 
4. místě Květa Pecková. V běhu na 
5000 m se dlouho v čelní skupině 
držel Jiří Lokšan. Ten korunoval 
svou premiérovou účast na MČR 
6. místem. Poslední reprezentant-
kou našeho týmu byla Kateřina 
Žofková. A právě její zásluhou 
může být Bílina nazývána „bron-
zovým městem“. To proto, že 
v hodu oštěpem obsadila v novém 
rekordu Ústeckého kraje 3. místo, 
hned za olympioničkami Špotáko-
vou a Klimešovou.

AK Bílina se v očích veřejnosti neprezentuje pouze účastí v týmo-
vých soutěžích, ale atletika stále zůstává především individuálním 
sportem. Případný úspěch bývá závislý na systematické, každo-
denní přípravě, bez ohledu na roční období, nepřízeň počasí nebo 
nevyhovující tréninkové podmínky.

Takový je stručný výčet úspě-
chů bílinské atletiky. Doufejme, že 
v následujících sezónách se poda-
ří tento trend minimálně udržet, 

vždyť ti „blázni“ atleti jsou zvyklí 
trénovat pořád!

Text a foto: Martin Sýkora

Vpravo Kateřina Žofková na stupních vítězů s olympioničkami
B. Špotákovou a J. Klimešovou

ATLETICKÝ KLUB BÍLINA
se na Mistrovstvích ČR prosadil

ATLETICKÝ KLUB BÍLINA
se na Mistrovstvích ČR prosadil
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Pořadatelé připravili pro děti disciplíny, které mají k myslivosti hodně blízko Foto: V. Weber
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Myslíte si, že se soužití s jinými menšinami na bílinských sídlištích zlepšuje?

Kateřina
JENÍKOVÁ,
16 let, studentka:
Ano. Situace je tu 
poměrně dobrá. Soužití, 
teda hlavně s Romy 
mi v Bílině nedělá 
žádné problémy i když 
jsou mezi nimi rodiny, 
které tu dělají velký 
nepořádek. Osobně 
jsem se, ale se žádnou 
negativní situací ještě 
naštěstí nesetkala.

Drahomíra
KANDRÁČOVÁ,
54 let, dělnice: 
Nemyslím si, že by 
se situace ohledně 
národnostních menšin 
v Bílině zlepšila. Soužití 
s nimi je špatné, osobně 
mám několik špatných 
zkušeností. Nejhorší 
situace je v panelovém 
sídlišti, kde žije velká 
koncentrace Romů, 
a podle toho to tam 
také vypadá. Na sídlišti 
za Chlumem je to už 
citelně lepší.

Anita
TUČKOVÁ,
29 let, na mateřské:
Myslím si, že se situace 
nezlepšuje. Osobně sice 
nemám žádné špatné 
zkušenosti se soužití 
s menšinami, ale co 
vím, tak to moc dobroty 
nedělá. Mohou za to, ale 
hlavně nepřizpůsobivé 
rodiny, které ostatním 
dělají ze života peklo.

Pavla
TOMŠOVSKÁ,
83 let, důchodkyně:
Soužití s národnostními 
menšinami je v Bílině 
rok od roku horší. 
Pořád slyšíte jak se ve 
městě krade, přepadává 
a podobně. To nikdy 
nebylo co se děje dnes. 
Naštěstí s tím nemám 
vlastní zkušenosti, ale je 
to tím, že ven chodím jen 
opravdu málo a večer 
nevycházím už raději 
vůbec.“

RADKA
JUSUFI,
38 let, na mateřské: 
Situace se tu zlepšuje 
ale jen částečně, 
například na sídlišti 
za Chlumem je takové 
soužití s menšinami 
mnohem lepší, než třeba 
v panelovém sídlišti, 
kde je už doslova ghetto 
a obyčejným lidem se 
tam proto žije těžko.

Jan
ŠVARC,
30 let, technolog: 
Určitě se situace 
v Bílině nezlepšuje, 
naopak. Mám řadu 
osobních negativních 
zkušeností se soužitím 
s národnostními men-
šinami. Hlavně pak 
s Romy. Například 
automobil jsem měl už 
několikrát vykraden. 
A tak je to se vším.

„Chtěli jsme hlavně zapojit obča-
ny do rozhodování o vážných míst-
ních problémech v pěti městech kraje, 
realizovat sadu seminářů a školení 
pro posílení kapacit zástupců měst, 
vzdělávacích institucí a nevládních 
organizací v prosazování udržitelné-
ho rozvoje, umožnit sledování ukaza-
telů udržitelného rozvoje ve městech 
a využití geografi ckých informačních 
systém (GIS) pro hodnocení udržitel-
ného rozvoje,“ shrnul účel projektu 
Mgr. Josef Novák na závěrečné tis-
kové konferenci v Ústí nad Labem.

V Bílině, Litoměřicích, Krásné 
Lípě, Roudnici nad Labem a Rum-
burku proběhly v loňském roce 
veřejné ankety ohledně problémů, 
které občané hodnotí za nejpalči-
vější. V Bílině dostalo nejvíce hlasů 
soužití lidí různých národností na 
sídlištích. Na základě této ankety, 
se ustanovil tzv. Místní akční tým 
(MAT), složený ze zástupců škol, 
nevládních organizací, policie, úřed-
níků a veřejnosti. Úkolem bylo za 
podpory vedení měst hledat a navrh-
nout řešení problému.

V rámci projektu se uskutečnilo 
diskusní setkání s obyvateli dotče-
ných lokalit v sídlišti na Teplickém 
předměstí a v sídlišti Za Chlumem. 

Co považují občané za problém síd-
lišť? Jak by se podle nich dalo soužití 
na sídlištích zlepšit? Na tyto otázky 
odpovídali občané, kteří byli ochotni 
o daném tématu diskutovat.

Nevěříme, že se situace zlepší
Občané ze sídliště Za Chlumem 

upozorňovali především na srocová-
ní se mládeže, letní noční posedávání 
na lavičkách a pokřikování, chybějí-
cí volnočasové aktivity pro mládež, 
hlučné chování návštěvníků restau-
račních zařízení hlavně po uzavírací 
době, ničení fasád, výrobu a prodej 
drog po celém území sídliště, vypa-
lování domovních zvonků, krádeže 
železných předmětů zejména poklo-
pů a roštů. Obyvatelé sídliště na Tep-
lickém předměstí jsou velmi skeptičtí 
k možnému řešení problémů. Za 
problém považují příliv nepřizpů-
sobivých Romů z jiných měst ČR. 
Výjimkou není ani prostituce u 1/13 
a zakládání ohňů. Občané tak vola-
jí po nápravě a chtějí větší kontrolu 
problémových míst městskou policií. 

„Myslím si, že všichni spolupra-
covali a měli chuť podílet se na 
řešení daných problémů. Bylo vidět, 
že členům MAT není lhostejné, co se 
v jejich městě děje a v jakém pro-

Projekt Ústecko – živý region u konce
Cílem projektu, který probíhal i v Bílině, bylo motivovat města a obča-
ny Ústeckého kraje k akcím pro udržitelný rozvoj.

středí žijí. Obyvatelé mají zájem 
podílet se na utváření lepšího pro-
středí ve městě. Jako negativum 
vidím naopak malý zájem ze strany 
vedení města, z jejich přístupu bylo 
patrné, že projektu moc nedůvě-
řují,“ uvedl koordinátor projektu 
Ing. Karel Müller.

Dal se problémům
na sídlišti opravdu mat?

Většina zástupců na tiskové kon-
ferenci v Ústí nad Labem se shod-
la, že řešení problému s národnost-
ními menšinami naráží na legisla-
tivu.

Ačkoli stejné problémy vyhrály 
anketu i v ostatních testovaných 

městech, všechny se od tohoto pro-
blému nakonec odklonily.

Město nemůže v této záležitosti 
nic udělat. Je pouze v pravomoci 
státu upravit zákon tak, aby se města 
mohla bránit např. proti narůstajícím 
krádežím kovů nebo většímu počtu 
obyvatel v jednom bytě.

V Bílině je největším problémem 
cena bytů, která je nízká, a to je 
také důvod, proč se do této lokality 
sestěhovávají soc. nepřizpůsobivý 
občané. Město mělo možnost zved-
nout alespoň daň z nemovitosti, a tak 
cenu bytů navýšit. Tento krok, ale 
neučinilo. 

(O Anketě 2007 se více dozvíte
v příštím čísle BZ) (lal)

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Střípky
z Bíliny

I. schvaluje
Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní 

smlouvě ze dne 21. 7. 2006 uzavře-
né mezi městem Bílina a manželi 
Třešňákovými (autobusové nádraží). 
Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu k vydání stavebního povolení 
na stavbu „Obchodní centrum JTH“ 
a územního rozhodnutí na stavbu kru-
hové křižovatky u Plusu do 30. dubna 
2008 a navýšení smluvní pokuty na 
částku 4.000.000,- Kč pro případ, že 
kupující nesplní dohodnutý termín 
zajištění pravomocného stavebního 
povolení. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města.

Rozpočtovou změnu č. 86/2008 
- přijetí dotace ve výši 4 mil. Kč od 
Ministerstva pro místní rozvoj na 
Regeneraci panelového sídliště Bíli-
na, Za Chlumem - I. etapa. Zároveň 
schvaluje navýšení rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic o 432.000,- Kč 
na tuto akci.  

Bezplatný převod parcel č. 12/12 
(ostatní plocha – manipulační plocha) 
o výměře 532 m2, č. 12/21 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) o výmě-

ře 291m2, č. 13/2 (vodní plocha – 
koryto vodního toku umělé) o výmě-
ře 217 m2, části parcely č. 1186/2 
(ostatní plocha – ostatní komunikace) 
o výměře cca 680 m2 a část parcely 
č. 1727/82 (ostatní plocha – ostatní 
komunikace) o výměře cca 80 m2 vše 
k. ú. Bílina po dobu výstavby okružní 
křižovatky. Nabyvatelem je Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha – Nusle.  

Záměr prodeje pozemků v k. ú. 
Bílina p. č. 1800/1 o výměře 2.259 
m2 a p. č. 2195/1 o výměře 2.398 m2, 
v k. ú. Chudeřice u Bíliny p. č. 60/1 
o výměře 7.823 m2, p. č. 60/2 o výmě-
ře 2.464 m2 a p. č. 217 o výměře 7.552 
m2 za kupní cenu 40,- Kč/m2. 

II. nezaujalo stanovisko
K rozpočtové změně č. 84/2008 – 

navýšení podílu města na fi nancování 
akce „Rekonstrukce škvárového hřiště 
kopané na hřiště s umělým povrchem 
III. generace“ na 8.000.000,- Kč.  

K uzavření Dodatku č. 3 (návrh 
dle připomínek členů ZM) ke Kupní 
smlouvě ze dne 21. 7. 2006 uzavře-
né mezi městem Bílina a manželi 

Třešňákovými (autobusové nádraží). 
Předmětem dodatku by bylo posu-
nutí termínu pro zajištění Rozhodnutí 
o předčasném užívání či rozhodnutí 
o zkušebním provozu z 30. dubna 
2008 na 30. dubna 2009 a pro zajiš-
tění Pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí z 30. dubna 2008 na 31. 
července 2009. 

K uzavření Dodatku č. 3 (návrh 
dle připomínek členů ZM) ke Kupní 
smlouvě ze dne 21. 7. 2006 uzavře-
né mezi městem Bílina a manželi 
Třešňákovými (autobusové nádraží). 
Předmětem dodatku by bylo posunutí 
termínu pro zajištění Pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí z 30. dubna 
2008 na 31. května 2009. 

K dofi nancování nákupu nového 
hasičského vozu z rozpočtu města, ve 
výši cca 2 miliony Kč, pro Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů.

Ing. Ladislav Kvěch – tajem. MěÚ Bílina

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)

Zastupitelstvo města Bíliny na svém usnesení
z 6. veřejného zasedání v roce 2008, které se uskutečnilo

v mimořádném termínu dne 7. července 2008

Investor bílinských lázní 
chce navázat na tradici

Společnost VIA VITAE o.p.s. 
uzavřela se společností Bílinské 
lázně o.p.s. nájemní smlouvu na 99 
let, na pronájem areálu lázní Bílina 
– Kyselka. Záměrem společnosti 
VIA VITAE je navázat na dlou-
holetou tradici lázeňství v regionu 
a provést rekonstrukci a dostavbu 
areálu lázní. Předpokládaný termín 
zahájení provozu je plánován na 
druhé pololetí roku 2011.

„Po rekonstrukci by měl lázeňský 
komplex nabízet lázeňské poby-
ty, wellness pobyty, kongresovou 
turistiku, bussines pobyty, pla-
vecký bazén přístupný celoročně 
veřejnosti, stomatologické služ-
by a estetickou chirurgii. Naším 
cílem je obnova lázní se souběž-
nou modernizací a kompletností 
nabízených služeb, vytvoření pra-
covních příležitostí, zatraktivnění 
regionu a zajištění přílivu pacientů 
a turistů“ uvedla Mgr. Jana Ková-
řová.

Celkové fi nanční náklady na rea-
lizaci projektu se pohybují kolem 
0,5 mld. Kč.

Rekonstrukce lázní by měla do 
města přivést turisty a na posky-
tování služeb pro lázně by se 
měli podílet i místní podnikatelé 
a obchodníci. Společnost má v plá-
nu vytvořit 64 pracovních míst.

„Občané budou mít možnost nav-
štěvovat i nadále lázeňský park, 
ale i některé lázeňské prostory 
např. krytý bazén, restaurace, fi t-
ness centrum nebo saunu,“ dodala 
Kovářová.

Foto: Oldřich Bubeníček

Návrh na pořízení
územního plánu

Na Úřední desce MěÚ a na webo-
vých stránkách města se mohou 
občané seznámit s návrhem Zadání 
územního plánu města Bílina. Tento 
návrh bude vystaven k nahlédnutí do 
21.července 2008. V návrhu najdete 
například požadavky na rozvoj úze-

Otázka pro...
S vyhláškou 

s o u h l a s í m , 
i když se domní-
vám, že není 
samospasitelná. 
Stačí se podívat 
do některých 
lokalit města, 

kde postávají pravidelně stejní jedin-
ci.

Kdyby tzv. "jen popíjeli", bylo by 
asi vše v pořádku, ale někteří po sobě 
nechávají i strávené lihoviny v teku-
tém, či tuhém stavu, a to je problém, 
který je zapotřebí řešit. Záleží také 
hodně na důsledné kontrole měst-
skou policií a neustálé osvětě uda-
ných jedinců.

Žádná vyhláška nedokáže vyřešit 
a vychytat vše, co občany trápí, ale je 
to alespoň nástroj k postihu těch lidí, 
kteří permanentně otravují a znepří-
jemňují život ostatním.

Mgr. Zdena Hanzlíková
(HNHRM)

Důvodem proč 
vůbec vznikla 
tato vyhláška 
je, že se chce 
zabránit tomu, 
aby podnapilé 
osoby obtěžo-

vali občany našeho města na veřejně 
přístupných místech, zabránilo se 

ničení veřejného majetku podnapilý-
mi osobami a podobně.  Důvodů je 
mnoho a pokaždé se jedná o důvod, 
který je třeba řešit. Je pravda, že jsou 
odpůrci vyhlášky, ale jedná se přede-
vším o osoby, které provozují hostin-
skou činnost, prodejce alkoholických 
nápojů a další. Nejlepší je si tuto 
problematiku představit v konkrét-
ních případech. Například v centru 
města se potulují podnapilé osoby, 
obtěžují ostatní občany, obtěžují 
návštěvníky města a jejich terčem se 
stávají hlavně cizinci. Dochází k zne-
čišťování veřejného prostranství od 
odhazování odpadků, rozbíjení lah-
ví, močení na domy a toto graduje 
až k páchání trestné činnosti jako je 
ničení laviček, dopravního značení, 
rozbíjení výloh a mnoha dalších věcí. 
A co je jmenovatelem tohoto dění, 
pouze alkohol. 

Touto vyhláškou se snažíme udržet 
tyto osoby v restauracích nebo ať si 
popíjejí doma. Lidé, kteří bydlí v cen-
tru města nebo v místech, kde se ten-
to problém vyskytuje, rádi vyhlášku 
uvítají. Kdo pochybuje o této proble-
matice ať se zeptá například občanů 
v Komenského ulici.  Co vše se ode-
hrává v nočních hodinách v této ulici 
a především o víkendech. Nevěřím, že 
by se mezi nimi našel někdo, kdo by 
s vyhláškou nesouhlasil. Dodržová-
ním vyhlášky se bude zabývat v nej-

větší míře městská policie a Policie 
ČR. V době, kdy vyhláška nebyla, 
nebyl žádný možný prostředek, jak 
podnapilého člověka s alkoholem 
na veřejnosti postihnout. Strážníci 
měli svázané ruce a řešili opilce, až 
když se dopustil nějakého přestupku 
nebo trestného činu. To už je ale poz-
dě. Myslím si, že vydáním vyhlášky 
poznáme, že má smysl, a že uspokojí 
daleko více lidí než je kritiků. 

Dalším problémem, který se týká 
alkoholu, je zrušení protialkohol-
ní záchytné stanice. Myslím si, že 
zrušením došlo k nárůstu problémů 
strážníkům, policistům i zdravotní-
kům. Když najdou na zemi spícího 
člověka v silně podnapilém stavu, 
vzniká problém. V době fungování 
stanice se osoba odvezla na sta-
nici a noc prospala pod dozorem 
zdravotníků. Dnes se musí zavolat 
záchranná služba, která odveze 
opilce do nemocnice, kde je umís-
těn na běžný pokoj. Ostatní pacienti 
musí snášet opilce, který dělá třeba 
celou noc rachot. Tento systém je 
velice špatně nastaven a důvod proč 
se stanice zrušila, byly jen a jen 
peníze.  Přitom každý pobyt opilce 
na stanici je zpoplatněn a selhal 
systém vymáhání těchto poplatků.  
Ale v jiných krajích záchytné stanic 
normálně fungují a kraje je podpo-
rují. Václav Mojžíš (KSČM)

Protialkoholní vyhláška již platí
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mí obce, kde je zapotřebí vymezit 
nové plochy pro bydlení s ohledem 
na terén a okolní zástavbu. V loka-
litách je nutné navrhnout příslušnou 
dopravní a technickou infrastruktu-
ru včetně větších obchodních center. 
Důležitý je i návrh na výrobní zóny 
pro rozvoj malého a středního pod-
nikání. Případně se mohou navrh-
nout lokality na rekreaci s případ-
nými vodními plochami a výsadbou 
vhodných dřevin. V dokumentu lze 
připomínkovat dopravní napojení, 
ochranu a rozvoj hodnot území, 
veřejně prospěšné stavby, opatření 
a sanace.

Pozor začínáme
V pondělí  25. 8. 2008 začínáme 

provoz na zimním stadionu. Již 
nyní je možné zamluvit si hodiny 
na ledové ploše. V posledním srp-
novém týdnu je stanovena cena 
1700 Kč a od září 1380 Kč za hodi-
nu. Ledovou plochu si lze prona-
jmout na čísle 723 864 365, pan 
Davignon.

Elektrárny Počerady a Ledvice
se spojily pod jedno vedení

Ledvice/Počerady –  Další změna nastane od 1. července v organizačním uspořádání 
uhelných elektráren na severu Čech v rámci dive Výroba Skupiny ČEZ. Po dubnovém 
sloučení elektráren Tušimice II a Prunéřov I a II v jednu organizační jednotku se stejného 
kroku dočkají i elektrárny Počerady a Ledvice.  Jejich společným řízení převezme od 1. 
července František Strach, dosavadní ředitel Elektrárny Ledvice.

17. července 2008

 26. červenec  Hluboká n/V., 
Třeboň

   9. srpen  Karlštejn,
Koněprusy

 23. srpen  Mariánské 
Lázně, Lázně 
Kynžvart

  6. září Praha
 20. září  Litoměřice 

(zahrada 
Čech)

 říjen  3x houby
(Kralovice)

 *1. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
   6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha 

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

*pozor změna z 15. 11. 2008 na 1. 11. 2008

Dosavadní ře-
ditel Elektrárny Počerady Jiří 
Šinágl pak od 1. července 
přechází  do skupiny expertů 
– projektových manažerů, kte-

ří budou odpovědni za řešení 
systémových vztahů v divizi 
Výroba a jejích vztahů k ostat-
ním útvarům Skupiny ČEZ. 
Tato skupina expertů je nově 

vytvořena a budou v ní  nej-
zkušenější  manažeři, kteří 
sami mají za sebou praktickou 
a dlouholetou zkušenost s říze-
ním elektráren.

Počítají s tím i další plány energe-
tické společnosti ČEZ a Severočes-
kých dolů, které společně do rekul-
tivací, revitalizací a resocializací 
v severních Čechách do roku 2025 
investují téměř 7 miliard korun. Dal-
ší fi nance půjdou do projektů obnovy 
krajiny z prostředků státu, Ústeckého 
kraje a fondů Evropské unie.

„Severní Čechy stojí před novou 
etapou rozvoje. Máme unikátní pří-
ležitost vrátit život tam, odkud jej 
před desetiletími vyhnala těžba hně-
dého uhlí. Naším cílem je obnovit 
krajinu a přírodu v ní. Již nyní exis-
tují v tomto regionu rozsáhlá rekulti-
vovaná území, kam se vracejí zástup-
ci fl ory a fauny, kteří se v severních 
Čechách dlouhá léta nevyskytovali,“ 
řekl Otakar Tuček, ředitel Elektráren 
Tušimice a Prunéřov. 

Díky dalším investicím mají sever-
ní Čechy, jejichž synonymem se 
v minulosti pro mnoho lidí v naší 
zemi staly hluboké jámy povrcho-
vých dolů, měsíční krajiny výsypek 
a škodlivými emisemi zničené lesy, 
šanci stát se regionem, který bude 
i veřejnost vnímat, jako prostor s per-
spektivní budoucností. Teplé klima 
a rekultivované plochy s množstvím 
lesů a vodních ploch předurčují 
Ústecký kraj k tomu, aby se za něko-
lik let stal vyhledávanou rekreační 
a turistickou oblastí. 

Cílem obnovy krajiny ale není 
jen rekreace a turismus. Dokonče-
né rekultivace vytvářejí v severních 
Čechách stovky hektarů volných 
pozemků, což je velmi dobrá zpráva 
pro podnikatele, developery, urba-
nisty a architekty, které trápí nedo-
statek zastavitelných ploch v loka-
litách napojených na infrastrukturu 

a významné dopravní uzly. Rekul-
tivace, revitalizace a resocializace 
oblastí bývalých dolů a elektráren 
tak mají význam nejen pro život 
obyvatel na Ústecku, ale mají i klíčo-
vou funkci pro budoucí ekonomický 
rozvoj regionu.  

Typickým příkladem bude rekre-
ační oblast Libouš, která by v roce 
2050 měla vzniknout na území dneš-
ních Dolů Nástup Tušimice. Projekt 
počítá s vybudováním 22 metrů hlu-
bokého jezera s objemem 248 milio-
nů kubíků vody. Vodní plocha bude 
napuštěna během tří let Podkrušno-
horským přivaděčem z řeky Ohře 
a zabere téměř 11 kilometrů čtvereč-
ních plochy. Kromě toho přibudou 
další menší vodní plochy o celkové 
velikosti 5 hektarů. 

V okolí jezera na území býva-
lých výsypek vyrostou lesy, nebo je 
pokryjí louky. Kromě toho tu bude 
vybudována, rekreační zóna Čacho-
vice, rozhledna u Málkova a síť cyk-
lostezek. 

Součástí projektu je také zeměděl-
ská rekultivace v lokalitách Březno, 
Merkur a Prunéřov Tyto rekultivace 
bude většinou tvořit rozptýlená zeleň 
plnící funkci větrolamů, remízků 
a doprovodné vegetace.

Na projektech obnovení krajiny 
a života v ní spolupracují ČEZ a SD 
intenzivně nejen s Ústeckým krajem, 
ale s řadou obcí v regionu, které se 
nacházejí v blízkosti dolů a uhelných 
elektráren. 

Ladislav Kříž, mluvčí Skupiny 
ČEZ, a. s., ladislav.kriz@cez.cz

Severní Čechy se mění na Kraj s lepší vyhlídkou
Severní Čechy - Vyhlídka z leta-
dla na Ústecký kraj se mění k 
nepoznání. Krajina poškozená 
dlouholetou těžbou hnědého uhlí 
a škodlivými emisemi uhelných 
elektráren se v posledních deká-
dách mění na pestrou mozaiku 
lesů, luk a jezer plnou života. 

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA
Teplická 899, 418 28 Bílina

VYHLAŠUJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

ELEKTRIKÁŘ
s nástupem od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou, jednosměnný provoz

Kvalifi kační požadavky: - vyučen - elektrikář, platná vyhláška 50/78 Sb. § 6
 - profesní průkaz

Další požadavky: - ŘP sk. C, bydliště v Bílině

Platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb.
a vl.nařízení 564/2006 Sb. (cca 11 370 Kč + osobní ohodnocení)

Zájemci se mohou přihlásit na adrese:
Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 28 Bílina

Informace na tel: ved.stř. - 417 829 283, 607 150 791,
osobní odd.  - 417 821 777.

    
Výběrové řízení se bude konat dne 6. 8. 2008 v 9.00 hod. na Městských

technických službách Bílina, Teplická 899 - správní budova (bývalá kasárna).
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Sídliště Za Chlumem
se začne regenerovat

Na mimořádném zasedání zastu-
pitelstva byla přijata fi nanční dota-
ce ze Státního fondu ve výši 4 mil. 
Kč na I. etapu regenerace sídliště 
Za Chlumem. 

„Výběrové řízení je již vyhlášeno 
a v průběhu léta by se mělo začít 
s opravou. Jedná se hlavně o cent-
rální část sídliště Za Chlumem mezi 
KD Fontána a Litoměřickou ulicí. 
Rekonstrukce se bude týkat přede-
vším chodníků zeleně a osvětlení,“ 
uvedl Ing. Jaroslav Bureš z inves-
tičního odboru MěÚ Bílina.

V loňském roce proběhlo veřejné 
projednání ohledně celkové rege-
nerace sídliště Za Chlumem, na 
které se nedostavil nikdo z obyva-
tel sídliště.

Plánovaná odstávka 
teplé vody

Odstávky jednotlivých oblas-
tí a VS jsou plánovány od 22:00 
hod. prvého dne až do 18:00 hod. 
posledního dne ve výše uvedených 
termínech. Bílina 20. - 25. 7. 2008

Důležitá telefonní čísla:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST BÍLINA
417 823 745

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

17. července 2008

Jak uvedla ředitelka DDM Kris-
ta Sýkorová, fi nanční prostředky 
využijí na podporu kroužků Cik-
Cak a Caviky. První vznikl před 
devíti a druhý před pěti lety, při-
čemž oba jsou zaměřeny na aero-
bic. Obě skupiny mají v součas-
né době 36 členů, a to 34 děvčat 
a dva chlapce.  Děti se nezúčast-
ňují pouze soutěží, ale i akcí, jež 
pořádá město Bílina. Každoročně 
vystupují na Reprezentačním ple-
se, Bílinském jarmarku, Setkání 
partnerských měst, MDŽ, Dni 
matek a Dnu sportovců. Zúčastni-
ly  se i  zahájení Lázeňské sezóny 
v Teplicích.

Bílina –  Symbolický šek na 
50 000 korun od Nadace ČEZ 
obdržela v pondělí 16. červ-
na Krista Sýkorová, ředitelka 
Domu dětí a mládeže v Bílině od 
Milana Bartla, vedoucího odbo-
ru řízení provozu  Elektrárny 
Ledvice. Ten jako čestný host 
nadace zastupoval jejího nej-
většího severočeského donátora 
– Skupinu ČEZ.

„Období dospívání  je kritické 
v tom, že se u dětí vytváří vztah 
nejen k  hodnotám, ale  utváří 
se i jejich pohled na společnost. 
Kroužky aerobicu jim přitom 
dávají možnost, aby se setkaly 
s obojím v pozitivním světle. Děti 
smysluplně tráví volný čas a mají 

i svůj cíl, jímž není jen to, být nej-
lepší během soutěží. Snaží se totiž 
svým vrstevníkům a nám dospělým 
ukázat,  co všechno už umí a hlav-
ně, že je to i baví,“  řekl k tomu 
Milan Bartl.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy

NADACE ČEZ NADĚLOVALA
Domu dětí a mládeže v Bílině

Milan Bartl, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Ledvice předává 
jako čestný host nadace ČEZ symbolický šek na 50 000 korun ředitelce 
DDM Bílina Kristě Sýkorové

Pro děti, které se chtějí naučit tančit, 
budou otevřeny Disco dance , kde se 
seznámí se základy moderního, muziká-
lového, latinského tance a disco dance.

Pro malé sportovce bude nově otevře-
na volejbalová přípravka pro děti od 2. 
– 5. třídy. A další novinkou je Kendó 
– japonské bojové umění boje s mečem. 
Je to velmi dynamická tělesná i duševní 
aktivita. Kromě fyzické kondice se roz-
víjí i schopnost koncentrace a  rychlého 

rozhodování, odvaha  a strategie. Cviče-
ní je určeno pro děti od 5 let, ale je při-
praveno i cvičení pro dospělé. Kroužek 
povede Jindřich Ziegelheim, který má 
v současné době nejvyšší technický stu-
peň v ČR – 5. dan. Má také 3. trenérskou 
třídu a z Japonska průpravu pro cvičení 
s dětmi.

Na všechny kroužky se můžete přihlá-
sit v DDM od 1. září 2008. Těšíme se na 
vás a vaše děti. (ryj)

Co nového ze sportu v DDM
O kroužky aerobicu je neustále velký zájem, proto bude pro děti znovu otevřen aerobic 
pro začátečníky, kde se děti naučí základní kroky. Nově bude otevřena aerobic pří-
pravka, kde se děti budou připravovat na první závody. Dále bude přibírat nové členy 
aerobic Cipísek, kde se mohou hlásit pěti a šestileté děti.

Dne 2. 7. 2008 tomu bylo 20 let
co nám odešel náš milovaný syn, 

bratr, manžel a otec

JOSEF ŠAJNER
ve věku 37 let.

Stále vzpomíná tatínek
a sestry s rodinami.

Vzpomínky

Dne 4. července 2008 zemřel

Petr Truneček
ve svých 39 letech.

Nešťastná náhoda přerušila život
mladého člověka na vrcholu svých sil.

Odešel dobrý syn a kamarád.

Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ

Akademii ZŠ Lidické ovládl
Hrabě Monte Christo

6

Střípky
z Bíliny

Školní nebo jiné akademie patří 
v Bílině neodmyslitelně na konec 
školního roku. Děti si připra-
ví za pomoci učitelů program, 
který ještě před vysvědčením 
předvedou rodičům, kamará-
dům, známým nebo náhodným 
příchozím. Svou akademii si 
připravila i ZŠ Lidická a zapoji-
la do ní žáky od 1. až 9. třídy. 

Moderní jazyková
učebna na ZŠ Aléská

Ze sponzorského daru Skupiny ČEZ 
bude mít ZŠ Aléská jednu z nejmoder-
nějších jazykových učeben v ČR.

„Jedná se o digitální jazykovou 
laboratoř a měla by to být jedna 
z nejlepších jazykových učeben, které 
jsou v současné době na trhu. Zatím 
jí mají tři školy v republice. Zpro-
vozněná by měla být v září. Raritou 
je hlavně nábytek, který není oproti 
klasickým učebnám ve tvaru U, ale 
je uspořádaný do tzv. „hnízd“. Je to 
styl, který používají hlavně v Anglii 
a Kanadě,“ popsala styl nové jazy-
kové učebny zástupkyně ředitele 
Mgr. Dagmar Axamitová.

Ve třídě tak bude umístěno šest buněk 
po čtyřech a učitelské pracoviště.

Po lávce by se mělo chodit 
do konce roku

Stavba lávky u hlavního vlako-
vého nádraží se nezadržitelně blíží. 
Město obdrželo z fondu hejtmana 
ÚK fi nanční dotaci, kterou by mělo 
proinvestovat do konce roku.

„Výběrové řízení na zhotovitele již 
proběhlo, rada města ustanovila tech-
nický dozor a čeká se pouze na dopl-
nění některých požadavků od projek-
tantů na předání stanoviště. Stavba by 
se měla do konce roku dokončit, takže 
by se mělo začít stavět co nejdříve,“ 
sdělil Ing. Jaroslav Bureš.

Součástí projektu je i ochranné 
zábradlí, aby si lidé spěchající na 
vlak, nezkracovali cestu přes silnici.

17. července 2008

Akademii ZŠ Lidické ovládl
Hrabě Monte Christo

K muzikálu patří i tanec

Protagonisté „lidického“ muzikálu Hrabě Monte Christo

Děti z 1. stupně zahrály několik pohádek

Na podiu se střídala taneční 
vystoupení s hereckými a pěvec-
kými. Za srdce vzaly písničky 
od Marie Rottrové a Kala Gotta 
v podání žákyň 4. – 6. ročníku. 
Pohádku o Třech medvídcích 
a babce Chňapce bravurně před-
vedli žáci 1.B. Nervozita dostou-
pila vrcholu a všichni netrpělivě 
očekávali muzikálové představe-
ní žáků devátých tříd. Tentokráte 
oživili muzikálové zpracování 
Karla Svobody a Zdeňka Borov-
ce Hrabě Monte Christo od Ale-

xandra Dumase. Protagonisté  
nasbírali zkušenosti již v loň-
ském roce, kdy   s úspěchem 
představili  ukázky z muzikálů 
Kleopatra, Pomáda a Rebelové. 

Představení si žáci upravili pod-
le potřeb akademie, a tak na scéně 
ožily známé postavy z románu. 

Čestný Edmond Dantes, krásná 
Mercedes, intrikánský Danglar, 
proradný Mondego a další. Jak 
vlastně takový muzikál ve ško-
le vzniká, vysvětlila režisérka 
Mgr. Marie Sechovcová. „Děti 
mě již v loňském roce ustanovili 
do role režiséra, kdy mě požáda-

li, jestli bych s nimi nesecvičila 
nějaký muzikál. Letos za mnou 
přišli opět a po krátkém tápání, 
do čeho bychom mohli vzhledem 
k převaze mužských herců jít, jsme 
zvolili právě muzikál Hrabě Monte 
Christo.“

Na představení se žáci připravova-
li od dubna a zkoušeli jednou týdně, 
popřípadě v suplujících hodinách. 
Napsat scénář, vybrat a sestříhat 
hudbu, vložit mluvené slovo, sehnat 
kostýmy a namalovat kulisy. To je 
jen zlomek toho, co vše je zapotřebí 
připravit.

„Chtěla bych poděkovat neherecké 
části 9.A, která na hodinách výtvar-
né výchovy pro muzikál namalovala 
kulisy. Kostýmy na druhou část před-
stavení jsme měli z teplické divadelní 
půjčovny kostýmů, se kterou máme 
velmi dobrou spolupráci. Kostýmy na 
první část byly naše vlastní.“

Podle Marie Sechovcové bylo 
nejtěžší dát dohromady tanec, 
dodržet výraz, protože tento muzi-
kál je vážný a je založen na emo-
cích. Nelehké je i skloubení kulis se 
scénou a samozřejmostí je i rychlé 
převlékání kostýmů, protože někteří  
hráli i dvě role.

Pro rodiče a žáky byl muzikál 9.A 
určitě zážitkem a mnohé překvapil. 
Někteří podali takové výkony, že by 
byla škoda, aby Hrabě Monte Chris-
to zůstal pouze za zdmi základní 
školy. (lal), foto: V. Weber.

Blahopřejeme
Dne 5. 7. 2008 oslavila paní

RENÁTA NOVÁ
 z Bíliny své krásné
 životní jubileum 50 let.

Ze srdíčka přejeme Naší dceři, manželce,  mamince
a babičce mnoho životních úspěchů, pevné zdraví
a moře lásky, a děkujeme za vše, co pro Nás udělala.
Tatínek Josef, manžel Libor, dcera Linda s manželem 
Orestem a vnouček Liborek.
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Ohlédnutí za školním
rokem v MŠ Čapkova

717. července 2008

Vystavované fotografi e nesou 
společný název Kraj proměn. Na 
snímcích můžete vidět jak krajiny 
zobrazující čistou krásu přírody, 
tak krajiny, do kterých již zasáhla 
ruka člověka. Všechny však mají 
společné místo vzniku, a tím je 
České středohoří a Krušné hory.

Mezi vystavovanými fotogra-
fi emi můžete objevit také snímky, 
které byly oceněny na mezinárod-

ní soutěži Ekologie v objektivu 
2007. Jde o snímek s názvem Na 
Rané svítá, který obdržel 1.místo 
v kategorii Krajina, a o snímek 
Motýli, kterému byla udělena 
cena Grand Prix.

Zájemci mohou tuto výstavu 
shlédnout po celou dobu letních 
prázdnin. Expozice bude vystave-
na až do 28.8.2008

Tereza Záhorcová

Přestože byl krásný letní podvečer, který lákal spíše k vodním 
radovánkám či grilování, sešlo se v Galerii Pod Věží mnoho příz-
nivců fotografi ckého umění. Důvodem jejich návštěvy byla verni-
sáž autorské výstavy fotografi í pana Pavla Záhorce z Bíliny. 

foto: V. Weber

INZERCE 049/BZ

měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta,

domu, či plotu
reklamní plochu!

Až 5000 Kč

Tel: 411 411 455

Kraj proměn Pavla Záhorce

Děti z 2. C na ZŠ Aléská se rozloučily se školním rokem vesele.
Vysvědčení jim rozdal opravdový klaun

Jízda výletním vláčkem
Pronajmutým vláčkem se děti svezly po krajině v okolí Jablonce 

nad Nisou. Odvážlivci vystoupali na rozhlednu Černá studnice. Při 
zpáteční jízdě si prohlédly kozí farmu. Cesta autobusem jim rychle 
utekla a opět jsme byli v Bílině.

Rozloučení s mateřskou školou
Posledním výletem dětí z MŠ M. Švabinského byla návštěva mini-

farmy na Dlouhé louce, kde si děti mohly samy nakrmit zvířátka. 
Kdo měl odvahu, vystoupil na rozhlednu. Odpoledne si děti opekly 
vuřty, zazpívaly si a zatancovaly u ohně. Děti děkují Městskému 
úřadu Bílina za fi nanční podporu při jejich výletech za poznáním.

E. Růžičková, Ředitelka MŠ M. Švabinského

Ohlédnutí za školním
rokem v MŠ Čapkova

Uplynulý školní rok v MŠ Čap-
kova byl plný zajímavých čin-
ností a akcí, při kterých se děti 
zábavnou formou učily nové 
věci a rozšiřovaly si obzor vní-
mání a chápání okolního světa. 
V souvislosti se školním vzdělá-
vacím programem byly např. v 1. 
třídě zařazeny do činnosti pro-
jektové dny Podzimní strašení, 
Srdíčkový den, Týden pohádek 
nebo Sluníčkový den.  V rámci 
ekologické výchovy se naše MŠ 

zapojila do projektu „Probouzení 
jara“. Obzvláště červen byl nabi-
tý akcemi. Z mnohých jmenujme 
např. oslavu Dne dětí, celodenní 
výlety do ZOO Praha a Dino-
parku Plzeň, ukázku výcviku 
psů Městské policie či návštěvu 
Divadla Rozmanitostí v Mostě. 
V této souvislosti bychom rády 
dodatečně poděkovaly panu M. 
Vršeckému z realitní společnosti 
RE/MAX, který zasponzoroval 
dopravu i vstupné na představení. 
Nemenší poděkování patří také 
rodičům, se kterými byla po celý 
rok velmi dobrá spolupráce.

Hlavním a nejdůležitějším 
cílem však bylo, aby se děti 
v naší mateřské škole cítily spo-
kojeně a přirozeně a do dalšího 
roku postupovaly s radostí a chu-
tí učit se a poznávat. 

Nejen „školkovským“ dětem pře-
jeme krásné a pohodové prázdniny!
 Kolektiv MŠ Čapkova

Pobyt v MŠ je pro děti velkým přínosem v jejich vývoji, jak 
v oblasti rozvoje intelektu, fyzických i praktických dovedností, 
tak ve schopnosti zapojení se do kolektivu a prosazování vlast-
ních názorů a postojů ke společnosti.
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

LETNÍ KINO KYSELKA
• Sobota 19. července od 21.30 hod.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko. Akční thriller.

Vzrušující souboj s divokým přírodním 

živlem. Hrají: J. Langmajer, F. Blažek

a další. Vstupné: 70,- Kč

• Středa 23.července od 21.30 hod

MEJDAN V LAS VEGAS
USA. Romantická komedie.

Hrají: C. Diaz, A. Kutcher a další.

Vstupné: 70,- Kč  Přístupno od 12 let

• Středa 30. července od 21.30 hod.

U MĚ DOBRÝ
ČR. Komedie.

Filmová komedie na motivy povídek

P. Šabacha v režii J. Hřebejka.

Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer a další.

Vstupné: 70,- Kč     Přístupno od 12 let

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• Sobota 19. července od 15.00 hod.

ZÁVĚREČNÁ SHOW
TANEČNÍHO WORKSHOPU

Vystoupení 130 účastníků

v choreografi ích s taneční skupinou

Dance 2XS a jejich hostů.

Vstupné: 30,- Kč

• Sobota 26.  července od 17.00 hod.

KONCERT PRO
KAMERUNSKÉ KOZY
Vstupné: 90,- Kč v předprodeji,

130,- Kč na místě

LÉTO NA KAFÁČI
• Sobota 19. července od 16. 00 hod.

PETR KALANDRA
– MEMORY BAND

Dvouhodinový koncert mostecké skupiny

GALERIE POD VĚŽÍ
•  Do 24. 8. 2008 se koná výstava

KRAJ PROMĚN
Fotografi e Pavla Záhorce z Bíliny

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•   Do 24. 8. 2008 se koná

prodejní výstava digitálních

fotografi í manželů

Ziegelheimových s názvem

JAPONSKO…¨OD HOKAIDA
PO OKINAWU

PŘIPRAVUJEME
• Sobota 2. Srpna

PUNKOVÝ FESTIVAL

• Sobota 30. Srpna

REVIVAL FEST
Depeche Mode revival, Black Sabbat 

revival a Kabát revival.

TIP KC KASKÁDA
Opět je tu oblíbený Koncert pro 

kamerunské kozy, který se usku-

teční v sobotu 26. července od 

17.00 hod. v letním amfi teátru na 

Kyselce.

Tentokráte se představí skupiny 

Temperamento, Vladimír Mišík, 

Hudba Praha, Morčata na útěku, 

bílinský Grock, Dobrý pocity, 

Malé Divy a zahraniční host ze 

SRN.

Vstupenky na koncert dostanete 

v předprodeji za 90,- Kč. Pokud si 

zakoupíte vstupné na místě, zapla-

títe 130,- Kč.

LETNÍ KINO KYSELKA UVÁDÍ
Českou komedii 

U MĚ DOBRÝ
ve středu 30. července

od 21.30 hod.

Film se ohlíží do devadesátých 

let, do doby našich prvních krůčků 

na novém, neprobádaném území 

rašícího kapitalismu v Čechách. 

Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, 

se schází v malebné přístavní hos-

podě U Buddyho na Libeňském 

ostrově. Jejich poklid, který tráví 

u desetníčkového mariáše, skončí 

ve chvíli, kdy se jeden z nich stane 

obětí falešných hráčů z Vysočan-

ské tržnice. A tak jako ve starých 

westernech, berou i naši přátelé 

zákon do vlastních rukou. Na hor-

kém území tržnice, které se hemží 

lehkými děvami, pašeráky, zloději, 

podvodníky i úplatnými policajty 

se pokusí získat zpět třicet šest 

a půl tisíce v použitých bankov-

kách. Podaří se jim to díky jejich 

kamarádství, odvaze, mazanosti, 

notné dávce štěstí a především 

díky protřelosti hráčského esa, 

hochštaplera a ekvilibristy Mis-

tra Classe. Velevážené publikum, 

máte-li rádi humor, napětí a tro-

chu romantiky - račte vstoupit. 

Film U MĚ DOBRÝ je tu pro vás!

Text distributora

GALERIE POD VĚŽÍ
MALÍŘSKÉ PLENÉRY

Sdružení výtvarníků ČR pořádá 

od 18. července do 20. červen-

ce v areálu lázní Kyselka v Bílině 

a v okolí Mírového náměstí 5. roč-

ník malířských plenérů.

V neděli 20. července od 11.00 

hod. proběhne v galerii Pod věží 

v Bílině vernisáž obrazů Sdružení 

výtvarníků z ČR. Akce potrvá 

pouze jeden den!

17. července 2008

Vladimír Mišík

Temperamento

Taneční workshop se skupinou Dance 2XS 

Od 14. do 19. července 2008 bude v Bílině probíhat 4. ročník letního tanečního setkání. Jako lektoři se 

opět představí členové významné taneční skupiny Dance 2XS a zájemce budou učit správnou techniku 

jazzu, R‘n‘B, hip – hopu aj. Součástí závěrečné show by měl být táborák, promítání tanečních fi lmů, 

párty a malé překvapení v letním amfi teátru na Kyselce 19. 7. 2008 od 15.00 hod.
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Akci AHOJ LÉTO zahájily děti
fotoreportáž V. Webera

917. července 2008

Akci AHOJ LÉTO zahájily děti
fotoreportáž V. Webera

Zahájení 16. 8. 2008 v 10.00 hod.

 � historické tržiště v areálu kláštera, pouliční
  a loutková divadla, výstava historické hasičské
  techniky, výstava lidových krojů
 � kulturní program na  Klášterním náměstí,
  v 19.30 hod. koncert kapely QUEEN revival
 � na horním nádraží ČD jízdy parních lokomotiv mezi  
  Mostem, Litvínovem, Lomem, Osekem a Hroby
 � lunapark (sobota 22.00 hod. ohňostroj) 
 � pouťová zábava v domě kultury od 21.00 hod.,
  k tanci bude hrát kapela ALIANCE ROCK
 � výstava domácího a hospodářského zvířectva

MĚSTO OSEK
VÁS SRDEČNĚ ZVE na

OSECKÉ
slavnosti 2008

ve dnech 16. a 17. 8. 2008

Projekt je podporován
Ústeckým krajem Hlavní sponzor Mediální partner
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Pravěký člověk zde sídlil od svých 
nejstarších dějin a zanechal po sobě 
velmi četné stopy. Byly to zejména 
celé sídlištní areály a pohřebiště, ale 
také dílny na zpracování surovin od 
doby kamenné až po středověk. Nej-
větší archeologické výzkumy zde 
proběhly od roku 1971 až do roku 
1985, fi nancované uhelnými doly. 
Bylo zde objeveno 20 lokalit se 
stovkami objektů. Mezi nejvýznam-
nější lze zařadit bohatě vybavené 
pohřebiště lidu zvoncovitých pohá-
rů z konce doby kamenné. U jedné 
z těchto koster se nalezl dokonce 
zlatý šperk. Další významné nálezy 
byly učiněny ve dvou pohřebištích 
a 500 sídlištních objektů historic-
kých Keltů. Tento výzkum patří 
k nejucelenějším ve střední Evropě.

První písemná zmínka o historii 
osídlení této oblasti pochází z listiny 
Přemysla Otakara II. z roku 1254, 
kdy se zde uvádí jakýsi Vít z Rado-
vesic. Vznik vlastního názvu obce 
Radovesice, německy Radowestz, 

nedokáží odborníci zcela vysvětlit.  
Jedna z možností je, že původní 
název byl Hradovesice a byla by to 
ves patřící k hradu, v našem případě 
k bílinskému.  V roce 1352 je zde již 
kostel zasvěcený Všem svatým, kte-
rý odváděl poměrně vysoké desátky, 
a tak lze odvodit, že již v této době 
byly Radovesice dosti zámožná 
obec. V roce 1405 jsou zde usídleni 
dva zemané Oldřich a Pešek.

Za husitských bouří táhlo husit-
ské vojsko Jana Želivského přes 
Lukovské sedlo v roce 1421 a 1426 
a určitě nenechalo tamní kostel 
nepovšimnut. Po této válečné době 
byly Radovesice majetkově značně 
rozkouskované. Část patřila místní-
mu zemanovi, část pánům na Bíli-
ně, také pánům na Rýzmburku, část 
patřila městu Mostu a část klášteru 
ve Světci. Ale postupem doby se 
majetkové državy změnily a v 16. 
století byly Radovesice skoro celé 
pod správou Lobkoviců na celá 
další staletí. Pouze tři usedlosti pat-

řily pod správu Světce. Obec byla 
velmi dlouho obcí českou a dlouho 
odolávala germanizaci  až do roku 
1680. Za třicetileté války, zejména 
v roce 1643, značně celá oblast trpě-
la rabováním vlastních císařských 
vojsk. Berní rula zaznamenává 
v roce 1654 na panství Lobkoviců 
13 sedláků a 16 chalupníků a pod 
světeckým panstvím 2 sedláky a 1 
chalupníka. (Je zajímavé, že berní 
rula uvádí v této době v Radovesi-
cích dva kostely.) V roce 1680 posti-
hl celou oblast mor. V roce 1748 
byla u potoka postavena socha Jana 
Nepomuckého.

Charakter vsi v roce 1757 nám 
nastiňuje tereziánský katastr, který 
popisuje, že zde Lobkovicové měli 
30 hospodářů a světecké panství 3 
hospodáře. Byl zde také mlynář, 
řezník, kovář, švec, učitel a dva 
žebráci. V letech 1769 až 1771 byla 
velká neúroda a v celém kraji řádil 
hlad. V roce 1787 měly Radovesice 
77 domů a kostel Všech svatých. 
Ten byl roku 1812 přestavěn. Obec 
měla ráz zemědělský a ovocnářský. 
Pěstovaly se zde zejména třešně. 
Také formanstvím a povoznictvím 
se živili obyvatelé. V roce 1833 zde 
fungoval ovčín, myslivna, hostinec, 
pila a škola. Obyvatelé žili v 82 sta-
veních. Postupně sem pronikal první 
průmysl v podobě cihelny a několi-
ka malých vápenek. V letech 1866 
až 1867 byl vystavěn nový kostel 
ve slohu novorománském a v roce 
1912 prodělal přestavbu. V roce 
1871 byla vystavěna silnice do 

Bíliny. Při sčítáni lidu v roce 1910 
žilo v Radovesicích 905 Němců 
a 34 Čechů ve 136 staveních. Obec 
byla zcela poněmčená a i při svém 
zemědělském charakteru tvořila 
kulturní, sportovní a politické cen-
trum pro širší okolí. Pod správu 
obce patřil blízký Dřínek, Hetov 
a Kučlín. Česká škola vznikla po 
dlouhých průtazích až v roce 1921. 
Část obyvatel této zemědělské obce 
našla obživu na blízkých uhelných 
dolech a lomech u Bíliny a Světce, 
které se v okolí rozvíjely od konce 
19. století. 

Po válečných útrapách byla obec 
osvobozena Rudou armádou v květ-
nu 1945. V roce 1946 byl ustaven 
místní národní výbor. V roce 1947 
žilo v obci 950 Čechů a 93 Němci. 
Velmi obtížně zde vznikalo družs-
tevní zemědělství. Radovesice byly 
nadále spádovou obcí pro okolní 
obce Štěpánov, Lukov, Hetov, Dří-
nek a Kučlín. 

V roce 1967 rozhodla vláda 
o výstavbě velkolomu u Bíliny 
a jeho vnější výsypce v oblasti rado-
vesického údolí. Vlastní rozhodnutí 
provázely silné protesty, ale v roce 
1968 bylo prvních jedenašedesát 
domů vystěhováno a postupně celá 
obec zlikvidována. Obyvatelé Rado-
vesic byli z velké části přestěhováni 
do panelového sídliště Za Chlumem 
v Bílině.

Zdeněk Dvořák
(z archivu Hornických listů)

Tam také žili LIDÉ - RADOVESICE
Oblast budoucí obce Radovesice se rozkládala v krásném údolí, obklopeném jednotlivými vrchy Českého stře-
dohoří, asi 3 km severovýchodně od Bíliny. Údolí se rozšiřovalo směrem k Bílině, protékal jím potok, později 
zvaný Lukovský, a bylo zakončeno dvěma majestátnými kopci - Štěpánovskou horou a vrchem Hradišťany. 
Tyto kopce byly již v pravěku opevněny a okolní obyvatelstvo se za tyto valy ubíralo v době válečné nebo v pří-
padě rozličného nebezpečí. Tímto důležitým údolím probíhala jedna z hlavních stezek do vnitrozemí.

Celkový pohled na obec před světovou válkou 

Kostel v Radovesicích před 
zasypáním výsypkou v roce 1982
 Foto Z. Dvořák

Pohled na zaniklou obec před zasypánim v roce 1985 Foto M. Prokš
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Naši žáci se zúčastnili dlouhodobé-
ho „Turnaje krajské mládeže“, který 
se konal pravidelně 1x za čtyři týdny 
na různých čtyřdráhových kuželnách 
v kraji. 

V kategorii mladších žákyň v tomto 
turnaji zvítězila bílinská Adéla Kühne-
lová a Jiří Perkner vybojoval 3. místo 
v kategorii mladších žáků. Lepší umís-
tění mu uniklo hlavně z důvodu, že 
nemohl absolvovat všechny starty.

Po ukončení soutěží proběhly pře-
bory jednotlivců na úrovni okresů, 
krajů a následně republiky. 

Okresním přeborníkem (ml. žáci) se 
stal Jiří Perkner a v kategorii ml. žákyň 
obsadila Kristina Strejcová 4. místo. 
Adéla Kühnelová se bohužel pro zra-
nění přeborů nemohla zúčastnit. Jiří 
Perkner se umístil také na krásném 
druhém místě v krajském přeboru.

Nejúspěšnějším reprezentantem 
klubu je Rudolf Podhola, který ve své 
kategorii muži-senioři obsadil 3. místo 
na mistrovství republiky.

Krajskou přebornicí v kategorii žen 
se stala také naše Ivana Březinová 
a vybojovala si účast na mistrovství 
republiky. Tam obsadila 35. místo 
z celkově 48 startujících. Několik 
chyb až na samém konci posledního 
náhozu ji stálo lepší umístění.

Všichni výše jmenovaní si zaslouží 
naše uznání a gratulaci.

Bezprostředně po ukončení sou-
těžního ročníku bývá čas pro turnaje, 
které pořádají jednotlivé kluby pro 
kuželkáře bez omezení oddílové pří-
slušnosti. Ani SKK Bílina nezahálí 

ve své činnosti a letos uspořádal již 6. 
ročník „Memoriálu Emila Altmana“ 
v soutěži 4-členných družstev a jed-
notlivců, který proběhl ve dnech 16. 5. 
– 31. 5. 2008.

Po loňské rekonstrukci drah to na 
bílinské kuželně „padá“, dají se docí-
lit vysoká čísla, a proto se nelze divit 
velkému zájmu o účast v turnaji. Chuť 
vyzkoušet nově zrekonstruované drá-
hy měli kuželkáři z blízkého okolí i ze 
vzdálenějších míst – celkem startovalo 
37 čtyřčlenných družstev, celkem 118 
mužů a 33 žen. Hrálo se ve všední dny 
i o víkendech a pro členy oddílu, kteří 
museli zajišťovat služby na drahách, 
úklidy kuželny a občerstvení startují-
cích to byla zatěžkávací zkouška. Cel-
kem jsme při turnaji odpracovali 290 
hodin. Toto úsilí však bylo odměněno 
spokojeností všech startujících a také 
návštěvou reportérů Televize Dakr, 
která z turnaje natočila zajímavou 
reportáž.

     
V tomto turnaji byl 4x překonán 

stávající rekord kuželny mužů. Nový 
rekord, který činí 530 shozených 
kuželek na 100 hodů sdružených 
vytvořil Radek Hejhal, který startu-
je za německý SKC Käsendorf a je 
zároveň i členem české kuželkářské 
reprezentace.

Tímto způsobem bychom chtěli také 
poděkovat sponzorům této akce, kte-
rými byly: Město Bílina, Doly Bílina, 
Telefónica O2, Sklárny Hostomice, 
pivovar Zlatopramen, Elektro Kará-
sek Bílina, Květiny Daňková Bílina 
a restaurace Corbetta Bílina.

Bílinskou veřejnost upozorňujeme 
na možnost pronájmu kuželkářských 
drah za 200 Kč na hodinu, po domluvě 
možnost větších akcí, zábavných tur-
najů atd. Dále zveme všechny zájemce 
o kuželkářský sport bez ohledu na věk, 

aby si přišli vyzkoušet tuto zábavnou 
hru a případně obohatili řady našich 
členů. Kontakt na předsedu klubu 
pana M. Tomiše je 724 570 808.

Pavlína Černíková

KUŽELKY BÍLINA – z činnosti klubu v uplynulé sezóně
Dospělí členové Sportovního kuželkářského klubu Bílina, rozdělení 
do tří aktivně hrajících družstev, se v kuželkářské sezóně 2007/2008 
zúčastňovali krajského přeboru (družstvo A) a meziokresních přeborů 
(družstva B a C).

VÝSLEDKY TURNAJE (UMÍSTĚNÍ NA 1. – 3. MÍSTĚ):
DRUŽSTVA:
1. SKC Käsendorf 1 943 kuželek
2. Jiskra Kovářská 1 860 kuželek
3. KK Hvězda Trnovany A 1 816 kuželek
JEDNOTLIVCI – MUŽI:
1. Radek Hejhal – SKC Käsendorf 530 kuželek
2. Oldřich Lumčík – SKC Käsendorf 511 kuželek
3. Michal Bučko – Jiskra Kovářská 507 kuželek
JEDNOTLIVCI – ŽENY:
1. Pavlína Černíková – SKK Bílina 442 kuželek
2. Iveta Heřmanová – TJ Loko Cheb 440 kuželek
3. Věra Slezáčková – TJ Loko Ústí n.L. 439 kuželek

Antonín Sysel, bývalý hráč a trenér bílinského fotbalového oddílu 
přebírá od prezidenta SK Siad Petra Arpáše pozornost
k 60. narozeninám Foto: V. Weber

Pyšná čtveřice trenérů, která dovedla bílinské starší žáky z 1. A 
třídy až do divize.Zleva Čermák, Záhradský, Kindl a Veselý.
 Foto: Petra Slivoňová
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Velké ambice má AK Škoda Plzeň, 
která se posílila kvalitními závodní-
ky, především ze Slovenska a také 
díky jim s přehledem v obou kolech 
zvítězila. Ostatní družstva jsou vcel-
ku vyrovnaná a nejsou mezi nimi 
velké bodové rozdíly. Až na Sokol 
Královské Vinohrady Praha, kte-
rý moc bodů nezískává a tím dává 
šance ostatním družstvům poprat se 
v prolínací soutěži o udržení v pr-
vé lize. Je to dáno tím, že poslední 
družstvo sestupuje do 2. ligy přímo 
a podle předvedených výkonů to 
s největší pravděpodobností bude 
právě družstvo Sokola Královské 
Vinohrady Praha. Druhé kolo neby-
lo tak hektické jako kolo první. 
Závodníci předváděli kvalitní výko-
ny, ale většina z nich neabsolvovala 
plný počet startů, tři disciplíny a dvě 
štafety. To bylo znát i na počtu star-
tujících. Počasí bylo příjemné. Naše 
družstvo bylo oslabeno o několik 
borců, jejichž předpokládaný bodo-
vý zisk nám v konečném hodnocení 
chyběl k lepšímu umístění. Opět 
o konečném umístění rozhodovalo 
pár bodů. Chyběl Michal Bečvář, 
který by jistě podpořil Jana Malí-
ka, jenž výkonem 203cm ve skoku 
vysokém obsadil první místo. Též 

Jaroslav Satýnek by určitě dosáhl 
na body v běhu na 800 metrů, když 
Tomáš Johanna, jenž je na stejné 
výkonností úrovni si zaběhl osobní 
rekord, v čase 1:57,67 min. Největ-
ším překvapením na této trati byl 
Jan Bajbora. V prvním kole skon-
čil v čase hodně přes dvě minuty 
na nebodovaném místě. Domažlice 
mu svědčí. Po drtivém fi niši době-
hl na druhém místě v čase 1:55,73 
min., další body připojil v běhu na 
400m a štafetě a stal se celkově 
neúspěšnějším bíliňákem.  Na dru-
hém místě skončil právě Jan Malík 
díky skvělé výšce. Martin Lecjaks 
se před Mistrovstvím ČR juniorů 
šetřil a vynechal 400m a štafetu na 
4x100m a tudíž nezopakoval bodo-
vý zisk z Plzně a klesl na třetí místo 
v úspěšnosti jednotlivců. Na stovce 
se probojoval do fi nále A, kde skon-
čil šestý a na dvojnásobné trati byl 
čtvrtý. Běh na 1500 metrů byl naší 
nejlepší disciplínou. Jan Kidora 
v osobním rekordu 3:59,64 min., 
poprvé pod čtyři minuty byl dru-
hý, Jaroslav Luč pátý a Jiří Lokšan 
osmý. Ten navíc skončil v běhu na 
3000 metrů druhý, Martin Wipler ho 
podpořil osmým místem. V trojsko-
ku závodil Martin Sýkora, není ještě 

zdravotně zcela fi t a i s tímto handi-
capem vydřel šesté místo. Na body 
zde dosáhl i Vlastimil Fíla, devátým 
místem. Ve vrhačských disciplínách 
se nám moc nedařilo. V hodu kla-
divem bodovali Michal Sekerák, 
celkově pátý a Miroslav Eibl šes-
tý. Petr Vrba se netrefi l do výseče 
a měl neplatné pokusy. V hodu 
oštěpem Libor Bařtipán a Michal 
Sekerák získali sedm bodů za páté, 
resp. desáté místo. Jiří Nechvátal 
pomohl ve štafetách. Při předávce 
ve sprinterské štafetě vyvinul vel-
ké úsilí na předání, které končilo 
pádem, odřeninami a diskvalifi kací 
štafety. Chůze na 20 kilometrů je 
pořádána samostatně a proběhla ješ-
tě před samotným zahájením první 
ligy. Jediný náš chodec, nestárnoucí 

Jaroslav Pták, došel na pátém místě.  
Je třeba vyzdvihnout přístup Libora 
Bařtipána, který, ač oproti ostatním 
běžcům je jiná váhová kategorie, 
neváhal nastoupit na obě štafety 
a zvláště ve štafetě na 4x400 met-
rů dokázal, že umí za klub bojovat. 
Do konce soutěže zbývají ještě dvě 
kola. Nejbližší v Táboře poslední 
červnovou sobotu a poslední v srp-
nu v Praze. Družstvo je připraveno 
poprat se o co nejlepší umístění 
a v případě, pokud se nepodaří pro-
bojovat se na příčky zajišťující klid 
pro další sezonu, vytvořit si dobré 
předpoklady pro účast v prolínací 
soutěži. Všichni věří a výkonnost 
tomu i nasvědčuje, že by tomu tak 
mělo být.

 Text a foto: Jaromír Říha

Po postupu hlavního favorita soutěže, družstva Spartaku Praha 4 
do extraligy se zdálo, že soutěž nebude tak kvalitní jako v loňské 
sezoně. Není to však pravdou.

Atletika - 2. kolo 1. ligy v Domažlicích družstvo mužů

17. července 2008

 www.skolasmyku.cz

NOVÁ p�j	ovna MOTOKÁRNOVÁ p�j	ovna MOTOKÁRNOVÁ p�j	ovna MOTOKÁRNOVÁ p�j	ovna MOTOKÁR
• na diváckém svahu Autrodromu Most
• cena od 100 K
 za 1 jízdu
• 5 motokár+m��ení 
as
• více informací na

INZERCE 051/BZ

Fotbalová škola uspořádala Bílina Cup 2008Fotbalová škola uspořádala Bílina Cup 2008
Bílinští potvrdili, že v té-

to kategorii patří v kraji mezi 
nejlepší, a po velmi dobrém  
a bojovném výkonu obsadila FŠ 
Bílina druhé místo v celkovém 
pořadí.

Nejlepším brankářem byl 
vyhodnocen bílinský Jakub Gro-
ssmann a hráčem Martin Scha-
fer rovněž z domácího družstva, 

nejlepším střelcem turnaje se 
stal Ondřej Cermánek z Litomě-
řic, který nastřílel soupeřům 10 
branek.

Konečné pořadí družstev:
1. FK Litoměřice, 2. FŠ Bíli-
na, 3. Junior Teplice, 4. FK 
SIAD Most, 5. Ravel Ústí n/L., 
6. Forward One, 7. FK Neště-
mice.

V pořadí 11. ročník tradičního fotbalového turnaje přípravek 
pořádala Fotbalová škola Bílina v sobotu 21. července na fotbalo-
vém stadionu v Bílině. Tohoto ročníku se zúčastnilo sedm družstev. 
Mladí fotbalisté Sparty Praha odřekli účast den před turnajem. 
Nechyběla však celá krajská elita.

Družstvo FŠ Bílina. Horní řada zleva: Hubáček, trenér Obracaník, Schafer, 
Meško, Obracaník Karel, Hora Jiří, Rauschnik, trenér Šanda a Erben. Dolní řada 
zleva: Obracaník Radek, Hora Ondra, Šanda, Schüsmann a ležící Grossmann


