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 Nový územní plán  Hledáme pamětníky  Kuřárna místo sportoviště  Průtah nebo 
obchvat   Záhada bílinských koulí  Rozhovor s ředitelem ČEZ  Vítězné tažení Draků 

Dům dětí a mlá-
deže v Bílině 
se může poch-
lubit překona-
ným českým 
rekordem. Na 

Valentýnský ples, který se konal 
v sobotu 16. února 2008, bylo při-
neseno celkem 9 398 ks rohlíko-
vých jednohubek. Bílina tak pře-
konala Lázně Bohdaneč, kterým 
se podařilo nashromáždit 1 100 ks 
jednohubek.
Na výrobě rohlíkových jedno-
hubek se podílelo celkem 60 lidí 
a zpracovalo se cca 627 rohlíků. 
Nejvíce kusů rohlíkových jed-
nohubek dodala  Eliška Růžič-
ková z mateřské školky, v počtu 
2 724 ks a zaslouženě získala věc-
nou cenu. Na druhém místě skon-
čila Marcela Dvořáková, která 
se svou partou vyrobila 1 362 ks 
a třetím místem se může pochlu-
bit paní Eva Hrbáčková se 630 ks 
jednohubek.

Rekordu byl přítomen Miloš Vo-
syka z agentury Dobrý den, který 
provedl slavnostní zápis do Čes-
ké knihy rekordů.
„Jsme příjemně překvapeni, ko-
lik lidí se do rekordu zapojilo. 
Náš Dům dětí a mládeže vyrobil 
1 500 ks rohlíkových jednohubek 
a zbytek dodali návštěvníci ple-
su. Tímto jim všem děkuji, že nám 
pomohli překonat český rekord,“ 
uvedla ředitelka Domu dětí 
a mládeže Krista Sýkorová.
Záštitu nad celou akcí převzal 
starosta města Bíliny Josef Ho-
ráček.
„Ten rekord mě moc potěšil 
a jsem rád, že jsem přispěl 106 
jednohubkami, které jsem vlast-
noručně udělal. Sám jsem tipo-
val, že jich bude tak 3 tisíce a vý-
sledek mě mile překvapil. Bílina 
se i takovým způsobem zviditelní 
a proto Domu dětí a mládeže pat-
ří poděkování za uspořádání této 
akce.“ (lal)

Vyzkoušejte si doma výhody vysávání
bez  ltr  a sá k  a do konce února 2008

dostanete ke každé nové HYLE
elegantní osv žova  vzduchu

v cen  3.000,- K  zdarma!

Odstra ujte ne istoty systémem voda – samo istící rota ní separátor!

Více na www.hyla.cz nebo na bezplatné lince 800 100 053.

HYLA pro Vás istí, zvlh uje a ionizuje 
vzduch, hloubkov  vysává koberce,
udržuje plovoucí podlahy a dlažby,
vy esává zví ecí srst z koberc  a aloun ní. 
Lehce pere koberce i vytírá hladké plochy.

Vhodné pro alergiky a astmatiky

INZERCE 027/BZ

V Bílině byl překonán český rekord 
v počtu donesených jednohubek

V Bílině byl překonán český rekord 
v počtu donesených jednohubek

Krista Sýkorová se starostou Josefem Horáčkem a komisařem agentury 
Dobrý den Milošem Vosykou

Aerobní skupina CIK-CAK představila novou sestavu ve stylu rocku

Malé břišní tanečnice zahájily Valentýnský ples
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Lucie GAVLASO-
VÁ, 20 let,
pracovnice údržby:
„Ano na plesy cho-
dím často. Vedle svého 
maturitního jsem byla 
i na plese sportovců. 
Člověk by měl alespoň 
jednou do roka oprášit 
plesové šaty a vyjít si 
do společnosti se tro-
chu pobavit na úrovni. 
Je to moc pěkné a plesy 
mám ráda.“

Jana ŠULCOVÁ,
34 let, kontrolorka:
„Ne, na ples se ne-
chystám. Na plese 
jsem nebyla ani nepa-
matuji. Místo této zá-
bavy mám raději dis-
kotéky. Nejsem moc 
na večerní róby a tak. 
Půjdu až na maturitní 
ples své dcery, to by 
mělo být za dva roky. 
Ten si určitě, ale vy-
chutnám.“

Tomáš MRŽ,
21 let, nezaměstnaný:
„Plesy nejsou má 
parketa. Nechodím 
na ně a ani mě to ne-
láká. Mám raději ji-
nou zábavu, než cho-
dit na bály. Proto ani 
letos nepočítám, že 
bych někam na ples s 
kamarády zašel.“

Jan UNGR,
24 let, dělník:
„Na plesy nechodím. 
Byl jsem jen na jed-
nom ze školy, od té 
doby, ale ne. A ani se 
na žádný ples v bu-
doucnu nechystám. 
Znám lepší způsob 
jak si jít někam povy-
razit, ale plesy k tomu 
opravdu nepatří.“

Lenka ŠULCOVÁ, 
28 let, servírka:
„Místo na plesy cho-
dím raději na obyčej-
né zábavy. Nemusím 
tak shánět večerní 
plesové šaty.  Navíc 
nemám ani moc času 
na nějaké plesání. 
Jsem hodně časově 
zaměstnaná a na zá-
bavu mi příliš času 
proto ani nezbývá.“

Jana BOHÁČ-
KOVÁ, 25 let, na 
mateřské dovolené:
„Nikam se nechys-
tám. Mám totiž ma-
teřské povinnosti a na 
plesání i jinou zábavu 
mi tak nezbývá žádný 
čas. Uvažuji, ale že 
bych se třeba už za 
rok na některém z bí-
linských plesů mohla 
také ukázat.“ 

Zastupitelstvo města Bíliny roz-
hodlo ve čtvrtek 14.2.2008 o poříze-
ní nového územního plánu. 

Stále platný územní plán je z roku 
1997 a má dvě změny.   Zpracovateli 
územního plánu jsou ing. arch.  Jiří 
Adamczyk a jeho odborní spolupra-
covníci. 

Územní plán byl velice dobře zpra-
covaný a zůstává jako základ pro 
nový územní plán. 

„V novém územním plánu je nutné 
reagovat na rozvoj města během de-
setiletí a stanovit jak by měl rozvoj 
pokračovat v příštích letech. V před-
chozích letech se kladl důraz přede-
vším na udržení a zlepšení životního 
prostředí. V současné době se roz-
šiřuje veřejný zájem také o využití 
území pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel. 
Mluví se o udržitelném rozvoji území, 
který zajišťuje potřeby současné ge-
nerace, aniž by ohrožoval podmínky 
života budoucích generací.  Cílem je 
dosažení obecně prospěšného sou-
ladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území,“   vysvětlila důvod 
obnovy Územního plánu Bílina Ing. 
Lenka Krupková.

Nové trendy se odrazily v novém 
zákoně č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon). Podklady pro rozbor 
udržitelného rozvoje území obsahují 
stav a vývoj území a jeho hodnoty, 
limity využití území a záměry na 
změny v území. Rozbor se provádí 
charakteristikou silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT 
analýza) v členění na horninové 
prostředí a geologii, vodní režim, 
hygienu životního prostředí, ochra-
nu přírody a krajiny, zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k pl-
nění funkcí lesa, veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, sociode-
mografi cké podmínky, bydlení, re-
kreaci, hospodářské podmínky. Zá-
věrem je vyhodnocení vyváženého 
vztahu územních podmínek pro pří-
znivé životní prostředí, hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území.

Projednávání je veřejné a účastní 
se jej jak odborná tak laická veřej-
nost.  O návrhu změny jednotlivých 
částí území rozhoduje zastupitelstvo 
obce. 
Každý občan má právo dát k ná-

vrhu svou připomínku. 
Připomínky se budou shromažďo-

vat na Úřadu územního plánování 
v Bílině a budou předloženy zastu-
pitelstvu města k rozhodnutí, zda 

je akceptovat. Při využití území, je 
nutno  respektovat zákonné limity 
jako jsou např. ochranná pásma in-
ženýrských sítí, vymezení památko-
vě chráněných objektů, územní sys-
témy ekologické stability, dobývací 
prostory apod.

Součástí územního plánu je nově 
plán péče o krajinu, uplatňuje inte-
grovaný a celostátní přístup ke kraji-
ně. Úkolem je zabezpečit odpovída-
jící předpoklady a fi nanční krytí pro 
koncepční přípravu ochrany, správy 
a plánování krajiny. 

„Územní plán je z hlediska města 
nejdůležitějším nástrojem územního 
plánování. Vymezuje zastavěné úze-
mí, zastavitelné plochy, plochy pře-
stavby, plochy pro veřejně prospěšné 
stavby, plochy pro veřejně prospěšná 
opatření, plochy pro územní rezervy 
a stanovuje podmínky využití těchto 
ploch. Bez pořízení územního plánu 
nelze ve městě vymezit zastavitelné 
plochy, tj. plochy pro novou výstav-
bu.

Územní plán se vydává pro celé 
území města formou opatření obecné 
povahy a je závazný pro rozhodová-
ní v území. Poskytování prostředků 
z veřejných rozpočtů nesmí být v roz-
poru s územním plánem,“ upozorňu-
je na důležitost ÚP Ing. Krupková. 

Územní plán vymezuje veřejně 
prospěšné stavby a veřejně prospěš-
ná opatření. V souvislosti s nimi je 
zákonem upraven institut předkup-
ního práva a vyvlastnění.

 Současně se schválením rozhod-
nutí o pořízení územního plánu je 
určen člen zastupitelstva – p. Milan 
Pecháček, který zajišťuje stálý vliv 
obce na pořizování územního plánu 
úřadem územního plánování.

Odborné zpracování je zajištěno 
pořizovatelem – úřadem územního 
plánování, který splňuje zákonné 
podmínky a spolupracuje s projek-
tantem. Projektant musí být pouze 
autorizovaný architekt – urbanista, 
který garantuje správnost, celistvost 
a úplnost zpracované dokumentace.

Stávající územní plán pozbývá 
platnosti dle nového stavebního 
zákona 31. 12. 2011. Tento termín 
je nejzazší pro schválení nového 
územního plánu. 

Územní plán města Bíliny lze na-
lézt na http://www.bilina.cz/clanek.
asp?pol=7&idc=152.

Při zpracování článku bylo použito 
podkladů zveřejněných na stránkách 
Ústavu územního rozvoje a fotogra-
fi í z webových stránek města Bíliny.  
 (red)

Zpracovává se  nový Územní plán Bíliny

Plesová sezóna vrcholí, chystáte se na některý z bálů nebo jste už některý absolvovali?
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Střípky
z Bíliny

Sportovní a rekreační
zařízení v Bílině změní 
právní formu

Na posledním zasedání zastu-
pitelstva byl schválen záměr vy-
členění sportovních a rekreačních 
zařízení z příspěvkové organizace 
Městské technické služby Bílina 
a vytvoření samostatné organiza-
ce právní formy s.r.o.

„Pokud budou sportovní a re-
kreační zařízení vedená práv-
ně jako obchodní společnost se 
100% vlastnictvím města, budou 
přehlednější např.  křížové a skry-
té dotace. V žádném případě to 
neznamená zrušení sportovních 
nebo rekreačních zařízení, ale na-
opak společnost by měla být  ope-
rativnější a mít efektivnější služby, 
které by se měly postupně zlepšo-
vat,“ vysvětlil předkladatel návr-
hu místostarosta Roman Šebek.

Poděkování
Starostovi Bíliny za aktivní 
pomoc Mírovému hnutí

Stonožka v boji proti šikaně. 
K 18. narozeninám Stonožky 

se rozjíždí program na podporu 
boje proti šikaně.

Děkujeme Josefu Horáčkovi, 
že nás v našem úsilí podpořil 

a informoval o našich
aktivitách starosty jiných obcí, 
kteří se již k akci také připojili.

Běla Gran Jensen

Důležitá telefonní čísla:
HZS JEDNOTKA BÍLINA
950, 442 011 150
 RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA   155
 LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST 
BÍLINA 417 823 745
POLICIE ČR   158
POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333,417 823 161
MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA
417 810 999
 TELEFONNÍ CENTRUM 
SLUŽEB 800 123 456

Schválilo:
Uzavření dodatku přílohy č. 1 

Zřizovací listiny příspěvkové or-
ganizace Městských technických 
služeb Bílina. Ze správy majetku 
se vyřadí restaurace u koupaliště 
na Kyselce stojící na p.p.č. 1915 
s čp. 189 pro Mostecké Předměstí.     

Žádosti o poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 
2008 dle požadované částky sta-
vebníků a navyšuje stav fondu 
o částku 3.635.000,- Kč. 

Konečnou úpravu rozpočtu měs-
ta Bíliny, jeho zařízení a řízených 
organizací na rok 2008 v této výši:       
● příjmy 225.037.000,- Kč
● výdaje 310.649.000,- Kč 
● fi nancování 85.612.000,- Kč 

Účast města Bíliny v programu 
prevence kriminality na rok 2008 
s minimálním podílem města ve 
výši 20 % celkových nákladů. 

Poskytnutí grantů z Programu 
podpory sportu – Grant na tre-
néra sportovní organizace na rok 
2008 a uzavření smluv o dotaci 
mezi městem Bílina a organiza-
cemi Atletický klub Bílina ve výši 
72.000,- Kč, HC Draci Bílina ve 
výši 96.000,- Kč a Fotbalová ško-
la Bílina ve výši 96.000,-Kč. 

Uzavření smlouvy o podmín-
kách provozování Ambulantní 
pohotovostní péče v Bílině na rok 
2008 mezi městem Bílina a Hor-
nickou nemocnicí s poliklinikou 
s. r. o. Bílina, s tím, že čtvrtletně 
bude zastupitelstvu města v roce 
2008 předložen výkaz o zabez-
pečení a provozu ordinace APP a 
výkaz o nákladech při zabezpeče-
ní a provozu ordinace APP. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace na zabezpeče-
ní Ambulantní pohotovostní péče 
ve spádové oblasti města Bíliny 
na rok 2008 mezi městem Bílina 
a Ústeckým krajem. 

Záměr vyčlenění rekreačních 
a sportovních zařízení z Měst-
ských technických služeb Bílina 
a vytvoření samostatné organiza-
ce s právní formou „společnost 
s ručením omezeným“. Přípravou 

záměru pověřuje místostarostu 
města pana Romana Šebka, ře-
ditelku MTSB Ing. Olgu Rouč-
kovou, Mgr. Radomíra Johannu 
a pana Milana Pecháčka a pana 
Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. 

Zakoupení dvouosého svozové-
ho vozidla pro Městské technické 
služby Bílina formou leasingu, 
s fi nanční výpomocí společnosti 
Severočeské doly a. s. Chomutov, 
ve výši 1.000.000,- Kč.

Komunitní plán města Bíliny na 
roky 2008 – 2010.

Plán činnosti Kontrolního výbo-
ru Zastupitelstva města Bíliny na 
rok 2008.
Činnost Rady města Bíliny v sa-

mostatné působnosti za období od 
5.12. 2007 do 23.1.2008.
Řádné zasedání zastupitelstva 

města v mimořádném termínu dne 
28. 2. 2008, od 15,00 hodin, kde 
jediným bodem programu budou 
Lázně Bílina Kyselka.

Rozhodlo:
O pořízení nového Územního 

plánu (dále jen „ÚP“) města Bí-
liny.

Pořizovatelem nového ÚP města 
Bíliny se stanovuje Úřad územní-
ho plánování v Bílině

Určilo:
Pana Milana Pecháčka, člena 

ZM, pro spolupráci na pořízení 
nového ÚP města Bíliny.  

Projednalo:
Zápis ze zasedání fi nančního vý-

boru ze dne 6. 2. 2008. 
Zamítlo:

Žádost pana Jiřího Bully o pro-
dej pozemkové parcely č. 704 
o výměře 1459 m2 k. ú. Bílina.   

Žádost Ing. Jiřího Seidla o pro-
dej části pozemkové parcely 
č. 1683/153 a 1683/154  o výměře 
cca 1330 m2 k. ú. Bílina.   

Žádost společnosti BYSS, spol. 
s r. o. o prodej pozemkových 
parcel č. 1748/6, 1729/15 a čás-
ti pozemkových parcel 1729/1 
a 1729/14 o výměře cca 650 m2 
vše k. ú. Bílina, prodej budovy 
stojící na částech pozemkových 

parcel č. 1729/14 a 1729/15 k. ú. 
Bílina. 

Žádost pana I.O. o prominu-
tí části dluhu, nedoplatku kupní 
ceny za odkoupenou nemovitost, 
ve výši 60.000,- Kč. 

Žádost HOSPICu o. p. s. v Mostě 
o fi nancování části provozních ná-
kladů v celkové výši 100.000,- Kč.

Nabídku pana Miroslava Tur-
ka na zajišťování služby svozu 
objemného komunálního odpadu 
a provozování sběrného dvora.

Vzalo na vědomí:
Dotazy člena ZM  Bíliny, pana 

Oldřicha Bubeníčka, a s tím, že 
na jednotlivé dotazy byla podána 
písemná odpověď. 

Zápis z jednání lázeňské komise 
ze dne 14. 1. 2008.

Investiční záměr společnos-
ti VIA VITAE o. p. s. na využití 
Lázní Bílina Kyselka.

Splnění usnesení, kterým bylo 
vedoucí fi nančního odboru uloženo 
vypracovat interní pokyn k postupu 
stanovení úlevy na penále pro dluž-
níky místního poplatku za odpad.

Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu 
uloženo zadat odboru nemovi-
tostí a investic provedení soupisu 
všech projektových dokumentací 
v hodnotě nad 400.000,- Kč, včet-
ně výběrových řízení. 

Plnění trvalého usnesení, kte-
rým je tajemníkovi městského 
úřadu uloženo předkládat zastupi-
telům na každé zasedání přehled 
podaných žádostí o dotační tituly 
a jejich úspěšnost. 

Zápis z kontrolního výboru ze 
dne 30. 1. 2008, včetně přehledu 
provedených kontrol v roce 2007.

Zánik členství Ing. Michala Be-
ňáka v Kontrolním výboru Zastu-
pitelstva města Bíliny, z důvodu 
úmrtí dne 9. 1. 2008.

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty a dále na webových 

stránkách www.bilina.cz.

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 1. veřejném
zasedání v roce 2008 konaného dne 14. 2.  

Pozvánka
na 2. veřejné zasedání zastupitelstva města

v roce 2008 konané
v mimořádném termínu

dne 28. 2. 2008 od 15,00 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Bílina.
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Střípky
z Bíliny

Nadchod v rukou
krajského zastupitelstva

Město dostalo příslib z Krajské-
ho úřadu ÚK, že zafi nancuje stav-
bu lávky nad komunikací 1/13 
u vlakového nádraží. Vše je zatím 
v rukou krajských zastupitelů, kte-
ří o schválení či neschválení této 
investice budou jednat 30. dubna 
letošního roku.

„Pokud krajské zastupitelstvo 
výstavbu schválí, necháme vypra-
covat studii ohledně napojení cest 
pro pěší i cyklotrasy z Teplického 
sídliště a sídliště Za Chlumem. 
Záměrem je bezpečné propojení 
sídlišť a Kyselky právě pro cyklisty 
a chodce. Tato opatření jsou pou-
ze předběžná a do doby obchvatu, 
o který město usiluje,“ uvedl mís-
tostarosta Roman Šebek.

VýzvaVýzva!!
Hledáme pamětníky,

kteří zažili násilný odsun
z Bíliny v roce 1939

německými okupanty.
Kontaktujte Jana Beneše

tel. 775 159 400.

Sportovní hřiště Za Chlu-
mem čelí nájezdům vandalů

Veřejně přístupné sportoviště 
při ZŠ Za Chlumem je v zimních 
měsících pro veřejnost uzavřené. 
Přesto je neustále využívané spíše 
za účelem zničení než sportování. 
Hřiště je otevřené od dubna do lis-
topadu a v této době je pod neustá-
lým dozorem. 

„Problém je hlavně v tom, že 
součástí sportovního hřiště je 
i skatepark, kam se nesmí, pokud 
je mokro nebo sníh. Jestli  na hřiš-
tě nebo skatepark jde někdo i přes 
zákaz, je to na jeho vlastní nebez-
pečí,“ řekl místostarosta Šebek.

Po otevření sportovního hřiště 
a skateparku se hlídá především 
dodržování provozního řádu, což 
obnáší kouření v areálu, pití alko-
holických nápojů, ničení zeleně, 

Obchvat nebo průtah nebo nedělat nic?

Chtěli bychom přispět k zamyšlení 
a vytvoření si názoru na tuto proble-
matiku, která trápí nejednoho občana 
v Bílině, čehož je důkazem „Petice 
proti průtahu“ z roku 1990, kterou 
podepsalo  4500 občanů Bíliny. To 
je první z faktů, na kterých chceme 
tento článek postavit, na rozdíl od 
článku z minulého čísla, který je plný 
zavádějících informací a dojmů, pod 
kterým je podepsaný Jiří Plas. Nemá-
me mu to za zlé, vždyť v té době mu 
ještě nebylo ani 5 let a všechny in-
formace musí mít zprostředkovaně a 
sami víme, že je někdy velmi obtížné 
najít ty správné lidi a ověřená fakta a 
informace. Pozitivní je, že problema-
tika mu není lhostejná.

Nejsme žádná loby ani si nechceme 
„přihřívat polívčičku“ ani politicky 
nebojujeme. Dá se říct, že každý jsme 
na jiné straně politického spektra, ale 
spojuje nás palčivý problém, k jehož 
racionálnímu řešení jako zastupitelé 
vás občanů chceme přispět.

Tak a teď už opravdu k těm faktům. 
Nejdřív něco málo z historie silnice 
I/13. Víte, že první návrh na výstav-
bu dálnice Bad Berneck – Karlovy 
Vary – Most - Liberec – Görlitz byl 
již v listopadu 1938, a že její realizace 
byla zahájena 1.12.1938 v okolí Che-
bu a 18.4.1939 v okolí Liberce? Do 
roku 1942 bylo rozestavěno 2O km 
na Chebsku a 10 km na Liberecku. 
Podle současných plánů má být sil-
nice ve čtyřproudovém uspořádání 
postavena v úsecích Cheb – Karlovy 
Vary – Ostrov n/O a Klášterec n/O – 
Teplice. Tento úsek propojí všechna 
významná města v Ústeckém kraji. 
Silnice je součástí mezinárodní silni-
ce E 442 Karlovy Vary – Liberec – 
Hradec Králové – Olomouc – Žilina. 
Takže letos to již bude 70 let co se o 
této trase mluví.

Víte, že je na trase I/13 projektova-
ná tzv. Kladrubská spojka v katego-
rii S24,5 (čtyřpruh) a měří 3,5 km? 
V dubnu 2003 byla schválena EIA. 
V červnu 2005 byla zpracována do-
kumentace pro územní rozhodnutí. 
Stavba má odklonit přebytečnou 
dopravu mezi Mostem a Ústím n/L 
z Teplic. Stavba bude začínat u obce 
Kladruby a  pokračovat otevřenou 
krajinou kolem Světic k MÚK silnic 
I/8 a I/63, kde se napojí do křižovat-
ky. Náklady jsou plánovány na 2,073 
miliardy Kč. Kudy povede odkloně-
ná doprava z Teplic mezi Mostem a 
Ústím n/L na katastru Bíliny? Má být 

Bílina úzkým hrdlem na čtyřpruhové 
silnici?

Určitě se ptáte, kolik na této trase 
projíždí vozidel. Podle studie Ing. 
Válka a ing. Sadílka z roku 1994 – 
pracovali s údaji naměřenými Sprá-
vou silničního fondu z roku 1990 
(výpočty dle ČSN 736110) – pro rok 
2010 výpočet říká 20 000 aut denně.  
A jaká je dnešní skutečnost? Podle 
vedoucího odboru dopravy v Bílině 
pana Jedličky, měření v minulém 
roce již ukázala 25 000 aut denně a 
nebude dlouho trvat a překročíme 
30 000 aut denně. Špička dle ČSN 
se počítá jako 10% denního průměru, 
což dnes je 2 500 aut za hodinu. A co 
říká ČSN o hodinové kapacitě dvou-
pruhové silnice? Je to při rychlosti 50 
km/h 1728 aut za hodinu, což zname-
ná, že již dnes je kapacita vyčerpaná! 
Má smysl uvažovat o dvoupruhovém 
řešení?

Co znamená tak velký objem vo-
zidel z pohledu bezpečnosti a ne-
hodovosti? Podle údajů okresního 
ředitelství policie je nehodovost jed-
nou z nejvyšších na okrese – kolem 
40 ročně. Podle informací vedoucího 
odboru dopravy na průtahu Bílinou 
dochází k 300 přestupkům proti sil-
ničním pravidlům týdně. Myslíte si, 
že Bílina má dál tiše sedět v koutku 
a dál čekat, co ministerští úředníci 
rozhodnou?

Myslíme si, že těch informací a 
čísel na jeden článek je už dost a 
k vytvoření si seriozního názoru jistě 
pomůžou.

V článku jsme nezmínili ekologic-
ký aspekt. Co znamená takové množ-
ství vozidel na zdraví obyvatel? Ne, 
nezapomněli jsme, ale je  potřeba mít 
ověřená fakta pohromadě, tak někdy 
příště.

A nakonec něco z Evropského 
práva. Směrnice EU č.1692/96/ES o 
rozvoji transevropské sítě silnic (D, 
R, I.tř.) říká, že tyto komunikace ne-
smí být vedeny městy urbanistickými 
sídlišti, památkovými zónami. 

Sami vidíte, že problematika do-
pravy je velmi složitá a nejde tu o 
ušetření 15 minut při průjezdu Bíli-
nou. Při dalším rozhodování je třeba 
mít chladnou hlavu, jednat věcně 
bez emocí a především mít na stole 
ověřená fakta, jen tak dojdeme k ra-
cionálnímu řešení. Stejně tak důležité 
je umění naslouchat názorům ostat-
ních. Za nás oba můžeme napsat, 
že jsme připraveni si seriozně vaše 
názory vyslechnout a řídit se jimi při 
dalším rozhodování. Jenom je po-
třeba připomenout, že při tak složité 
problematice, neexistuje řešení, kte-
ré bez připomínek přijmou všichni.
 Pavel Dvořák, Milan Pecháček 

Téma obchvatu 
nebo průtahu Bí-
linou se táhne de-
sítky let.  Koncem 
80 let nabyl průtah 
konkrétní podoby, 

podrobnosti si pamatují členové Rady 
MěNV.  Realizaci zastavil rok 1989. 
Dnes můžeme říci škoda. V této době 
by byly splněny všechny dodateč-
né požadavky města a byla by to od 
státu stejně lukrativní nabídka jako 
dostali občané v Horním Jiřetíně od 
MUS.  Až se tam jednou začne těžit, 
tak již žádnou podobnou nabídku na 
náhrady nedostanou. Ale zpět k nám 
do Bíliny. Obchvat je všeobecně 
přijímám do doby, než občané zjistí 
kudy má vést.  Od Chudeřic povede 
po výsypce. Víme, co po desítkách let 
dělá silnice Komořany – Chomutov.  
Kusem přírody se dostaneme za naší 
nemocnici, a tam jsou skoupené po-
zemky. To bude výborný obchod při 
potřebě státu.  Potom již nezbývá než 
se o radost podělit s majiteli okálů a 
zahrádek pod Bořeněm.  Okály zů-
stanou u silnice a  část zahrad se zru-
ší.   Dále jen kolem parcel na rodinné 
domky u Pražské dvojky a  u Kyselky 
se vrátíme na současnou I/13.  Pokud 
jsme si dosud stěžovali, že z jedné 
strany města máme díru a jen z jedné 
přírodu, tak  potom budeme mít díru 
a autostrádu. To není ironie, to je pou-
ze konstatování.  

Osobně se domnívám, že je v re-
publice mnoho jiných měst a obcí 
postižených dopravou mnohem více 
než Bílina. Města, kde jezdí kolo-
ny kamionů přes náměstí a středem 
vesnic. A tyto by měly při budování 
objezdů dostat přednost. Vzhledem 
k tomu, kde naši předci před tisíci 
roky založili Bílinu, máme jen malý 
manévrovací prostor  pro všemi při-
jatelné řešení dopravy.  Ale již dnes 
máme jednu raritu, zákaz ježdění ná-
kladních vozidel (mimo povolenek) 
po silnici druhé třídy, tedy Pražské 
ulici. Třeba dosáhneme toho, že ne-
budou moci přes město jezdit ani po 
silnici první třídy, tedy po Bílinské 
ulici. A nebo naopak, jak při případ-
ném obchvatu donutíme vozidla, aby 
jezdila kolem města a ne po kratší 
současné komunikaci.  Oldřich 
Bubeníček

Ohledně  ob-
chvatu,  bych 
chtěl reagovat na  
příspěvek pana 
Plase z BZ 14. 2. 
2008. Dopravní 
komise vznikla na 

popud člena ODS pana Pavla Dvo-

Diskuse napříč politickým spektrem věnovaná tentokráte plánovanému obchvatu města

pokračování na str. 5
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odhazování odpadků mimo místa 
k tomu určená, jízda na koleč-
kových bruslích, skateboardu, 
kolech a koloběžkách na oválu 
a travnaté ploše nebo vjezd moto-
rových vozidel.

Městská policie hřiště sleduje 
kamerovým systémem.

Půjčku z Fondu rozvoje
bydlení využilo 10 zájemců

Žádost o půjčku na bydlení si 
podalo v letošním roce 10 zájem-
ců. Z toho jednu žádost společen-
ství vlastníků bytových jednotek,  
bytové družstvo a jednu spo-
luvlastníci domu. Ostatní požádali 
o půjčku jako fyzické osoby. Zá-
jemci si celkem zažádali o půjčku 
ve výši 5 500 000,- Kč.

Finanční prázdniny
dostalo 416 osob

Zastupitelé na svém posledním 
zasedání projednávali podmínky 
k prominutí penále za místní po-
platek z odpadu u dlužníků, kteří 
během roku 2007 uhradili své dlu-
hy na poplatku. Pokud poplatník 
dlužil za předešlé roky, bylo po-
platníkovi nabídnuto snížení pe-
nále, pokud uhradí celý nedopla-
tek za roky 2002 – 2006.

Možnosti úlevy na penále vyu-
žilo 416 občanů Bíliny. Uhrazeno 
na poplatku bylo 405 695,- Kč a 
penále bylo prominuto v celkové 
výši 200 033,- Kč. Touto akcí se 
snížily pohledávky místního po-
platku o 605 728,-Kč.

Blahopřejeme
Tajemník MěÚ v Bílině Ladi-

slav Kvěch obdrží nejvyšší oce-
nění Červeného kříže, a to Zlatý 
kříž 1. třídy za 160 bezplatných 
odběrů krve a plazmy. Ocenění 
mu bude předáno na celostátním 
slavnostním shromáždění v Praze. 
Dárcem krve a plazmy se stal ve 
svých 18 letech a k odběrům do-
chází cca 10x za rok.

foto: Sir. Ka

O tom, že lidem ještě není vše 
lhostejné, se přesvědčilo Sdružení 
pro záchranu kostela  sv. Prokopa 
v Mukově  se zakladatelkou Janou 
Syslovou. V těchto dnech probíhá 
v galerii Pod věží výstava fotogra-
fi í kostela  a jeho okolí.

„Výstava zaznamenává velký 
úspěch a tak bych chtěla poděko-
vat všem, kteří na kostel fi nančně 
přispěli i těm kdo se na výstavu 
přišli podívat. Jmenovitě Ing. Bu-
dínskému a Brigitě Janovské za 
účast na vernisáži a Ing. Františku 

Strachovi za sponzorování výsta-
vy,“ uvedla Jana Syslová.

Poděkování za podporu: panu 
Maryškovi, místostarostovi Roma-
nu Šebkovi, starostce obce Hrob-

čice Boženě Zemanové, redakci 
Bílinského zpravodaje a TV Dakr.

Za fi nanční podporu občanům 
Mukova a  obyvatelům chatové 
oblasti v Mukově. (red)

Záchrana kostela oslovila širokou veřejnost

Obchvat nebo průtah nebo nedělat nic?
Diskuse napříč politickým spektrem věnovaná tentokráte plánovanému obchvatu města

řáka a já jsem pouze jejím členem. 
Založení komise pro obchvat plně 
schvaluji, protože až budou předlože-
ny nové studie na řešení dopravní si-
tuace v Bílině, budeme tak mít mož-
nost se k návrhům vyjádřit. Dalším 
omylem pana Plase je jeho „svedení 
Běly do tunelu“.  Návrhy na rozšíření 
komunikace tu již byly v 90 letech, 
ale v žádném případě se nejednalo o 
svedení řeky do tunelu.

Plány na východní obchvat jsou 
staré minimálně 12 let a jsou zazna-
menány i v Územním plánu města.  
Pokud si  pan Plas myslí, že bych 
město předal ve stavu, aby ho nikdo 
nepoznal, tak ano, ale v tom lepším 
slova smyslu.

 Josef Horáček, starosta
Obchvat města 

Bíliny se řeší již 
20 let, protože již 
tehdy jezdilo po 
I1/13 přes město 
16 000 aut denně. 
Dnešní průjezd 25 
000 aut denně je 

naprosto zřejmě nad dimenze stávají-
cí situace, kdy auta zamořují hlukem 
a znečištěným vzduchem centrum a 
přilehlá sídliště na Újezdě, Sunnu a 
Teplickém předměstí. S pádem ko-
munismu nám odsířily elektrárny a 
životní prostředí se rapidně zlepšilo. 
Ovšem je zde další strašák, a tím jsou 
jedovaté látky, které nám zde zvy-
šující se doprava zanechává. Navíc 
převládající severozápadní větry nám 
ženou tyto jedy přímo na tyto sídliště. 
Každé takové znečištění způsobuje 
další zatížení našeho organismu, kdy 
spolu s civilizačním stresem, kon-
zervanty v potravinách a další zátěží 
nám  trvale oslabuje organismus, a 
my časem podléháme těžkým one-
mocněním.V našem regionu se rizika 
ještě zvětšují vlivem činnosti povr-
chových dolů, a proto je nutné každé 
možné znečištění eliminovat.

V západní Evropě je naprosto samo-
zřejmé vést tyto komunikace mimo 
města a EU přispívá na tyto programy 
nemalými částkami. V minulosti byla 
již vybrána nejvýhodnější varianta 
východního obchvatu od fy SUDOP 
Praha 1991, která zohledňuje doprav-
ní napojení na Louny, vyplachování 
znečištěného vzduchu severozápad-
ními větry mimo město, ekonomič-
nost trasy díky své délce a možného 
využití bývalé pasovky. Tato varian-
ta má také své neduhy, kdy v místě 
okolo Bořně zasáhne do krajiny. Je 
naplánována s tunely a vysokými ná-
spy, které budou okolí v určité míře 
chránit, ale dopad zde bude. Rozhod-
ně však bude menší nežli varianta 
vedená nad Liběšicemi, kdy ohrozí 
mnohem větší a hezčí území hory a 
obyvatelům Liběšic se to také určitě 
nebude líbit. Ve vedení radnice je vi-
dět určitá snaha o obnovení jednání 
ohledně obchvatu od nezávislých, ne-
boť si dobře pamatují dobu, kdy lidé 
sepisovali petice, protože se začaly 
prosazovat kroky k provedení průta-
hu skrz město. Tento názor veřejně, 
pomalu a postupně prosazuje vedení 
ODS, kdy vyhrává ekonomická vý-
hodnost varianty, co se týče nákladů a  
lobby obchodních řetězců včetně toho 
nově plánovaného na této komunika-
ci. Těžko si dovedu představit, že by 
někdo stavěl takový obchodní kolos, 
aniž by byl ujištěn, že bude frekven-
tovaná doprava ponechána v centru 
města. Tato úprava stávající komu-
nikace by spočívala v zastřešení řeky 
Bíliny s vybudováním lávek pro pěší, 
které se již mimochodem projektují a 
akustickými stěnami výšky 4m, které 
budou fungovat jako hlukové bariéry. 
Ty  vymodelují betonové koryto a 
rozdělí město podobně jako v Tepli-
cích. Varianta pod zemí je nesmysl, 
protože v této komunikaci vedou 
veškeré inženýrské sítě města a vari-
anta ve výšce nad zemí zase odrazuje 
svou fi nanční náročností. Tyto vari-

anty však neřeší ekologickou zátěž 
na město, neboť ta zůstane, vyřešila 
by se jen doprava.

Představitelé města sice zažádali 
o zařazení obchvatu MB do plánu 
výstavby, ale velkou snahu nevyvíjí 
neboť,  když si zavoláte na ředitelství 
silnic a dálnic, tak stav řízení obchva-
tu je na mrtvém bodě. Můj dojem je 
tedy takový, že je již potichu domlu-
veno, že obchvat se odkládá na neur-
čito. Ing. František Poživil

Zúčastnil jsem 
se již prvních 
jednání o mož-
ném obchvatu 
či průtahu  na-
ším městem na 
počátku deva-
desátých let. Za 

těch 18 let, především z nedostatku 
potřebných fi nancí, se situace téměř 
nezměnila, i když byly provedeny 
určité úpravy, které ke zlepšení ply-
nulosti dopravy přispěly. Tyto úpravy 
jsou však nedostatečné při stálém ná-
rustu dopravy, a tak je nutné dopravní 
situaci města Bíliny vyřešit.

V současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele projektu, který 
bude navrhovat na základě posouzení 
všech dostupných i nově zpracova-
ných  podkladů to nejoptimálnější 
řešení. Posuzovat se budou studie tří 
variant, realizace východního či zá-
padního obchvatu,  případně zásadní 
přestavba stávajícího průtahu.

Ani jeden z návrhů pravděpodob-
ně neuspokojí všechny obyvatele 
našeho města, protože vždy dojde k 
určitému omezení současného stavu 
i stavu okolí. Neměli bychom pod-
lehnout jednoduššímu a rychlejšímu 
řešení dopravy průtahem, na které 
jsou fi nance připraveny, ale  měli by-
chom se zasadit o odklonění dopravy 
obchvatem, i když toto řešení jistě 
nebude v horizontu do pěti let. 

 Pavel Košťál

pokračování ze str. 4
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Střípky
z Bíliny

Reprezentační ples města obrazem

Firma 
První Severozápadní
Obchodní Spole nost s r.o.
se sídlem v Ledvicích

VYU ENÉ TRUHLÁ E, TESA E
A POMOCNÉ D LNÍKY

p ijme do pracovního pom ru:

VYU ENÉ TRUHLÁ E, TESA E
A POMOCNÉ D LNÍKY

Tel. kontakt: Karel Jelínek - 603 271 400

INZERCE 034/BZ

PRODEJ SLEPI EK
Výkrmna kuřat Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, 
že pro ně opět odchovává slepičky snáškového plemene 
Hisex hnědý, Moravia černá a žíhaná.

Slepičky jsou 4x vakcinovány pod stálou veterinární kontrolou.
Stáří slepiček při prodeji 13 -17 týdnů . 
Pozor - slepičky jsou o měsíc starší než obvykle. 

 začátek snášky: duben  cena: 118 – 138 Kč/ks

 11 let prodeje bez jediné reklamace !!!   

–   u krytého bazénu 10:30 hodin–   u krytého bazénu 10:30 hodin
P ípadné informace: 728 605 840, 415 740 719, 415 710 575
BílinaBílina

Prodej se uskute ní: 15. b ezna 2008

INZERCE 031/BZ

Zápisy do MŠZápisy do MŠ
Zápisy do bílinských

mateřských škol proběhnout 
v pondělí a v úterý
19. a 20. 5. 2008. 

Radní navštívili Chomutov
Koncem měsíce ledna navštívil 

místostarosta Roman Šebek a radní 
Mgr. Zdena Hanzlíková s Milanem 
Pecháčkem MěÚ v Chomutově.

„Cílem schůzky s tamním vede-
ním radnice bylo získat informace 
o jejich řešení kolem technických 
služeb. Donedávna pracovaly TS  
jako příspěvková organizace, stej-
ně jako v Bílině. V současné době 
procházejí transformací tzn., že 
sportovní zařízení jsou odčleněna 
od TS,“ uvedla Mgr. Hanzlíková.

Z diskuze vyplynulo, že nejběž-
nější uspořádání je s.r.o., kde 100% 
vlastník je město. Stejný systém 
bude i v Bílině, jehož záměr již od-
souhlasilo zastupitelstvo.

„V závěru jsme se dotkli nezisko-
vých organizací, které působí na 
území města Chomutov. Město dis-
ponuje Domem na půl cesty, kde je 
6 bytů. Pro bezdomovce je zřízeno 
14 lůžek pro ženy a stejný počet pro 
muže. Nezisková organizace Člo-
věk v tísni má od města pronajatu 
jednu buňku, za kterou platí mě-
síční pronájem 500,-Kč. Veškeré 
energie si hradí tato o.p.s. ze svých 
vlastních zdrojů. Máme tedy nad 
čím uvažovat, ale jedním dechem 
musím také říci, že se nemáme za 
co stydět,“ dodala na závěr.

Změny v otvíracích
hodinách v plavecké hale

Každý sudý týden ve středu
- plavání pro veřejnost
otevřeno od 14.00 hod.

Každé úterý do 18. března 2008
- bazén od 17.00 do 19.00 hod

pro veřejnost uzavřen.

V bílinské plavecké hale dům dětí 
a mládeže provozuje dva zájmové 
kroužky, plavání pro nejmenší a pla-
vání pro pokročilé děti. Vedoucím 
kroužku jsou akreditovaní plavčíci- 
Pavla Vagelová, Andrea Karlová a 
Ladislav Šedivý. V tomto školním 
roce probíhá druhý kurz plavání 
hrou pro nejmenší. Kurz obsahuje 
celkem 10 lekcí. O plavání je veliký 
zájem, oba kurzy jsou plně obsaze-
ny. Děti se v rámci kroužku seznámí 
s vodou, naučí se potápět, splývat 

atd. Hodina je proložena tak, aby si 
děti na vodu zvykly a nebály se. 

Pokud budete mít zájem o plavá-
ní dětí , zeptejte se ve vaší MŠ, pro 
které kurzy plavání  budou probíhat 
v měsíci dubnu v dopoledních hodi-
nách. Cena kurzu je 450,- Kč na 10 
lekcí. Na poslední lekci se mohou 
přijít podívat rodiče, kde proběhnou 
malé závody a ukázka co se děti 
naučily. Další odpolední kurz bude 
probíhat od září letošního roku.
 (ryj)

Kurzy plavání v DDM

Foto: Václav Weber

Studio keramika z DDM 
Bílina připravilo pro všechny 
zájemce od 8 let 4 nové tvůrčí 
dílny. Jsou zaměřeny převáž-
ně na práci z pedigu. Zveme 
všechny, kteří si chtějí práci s 
novým materiálem vyzkoušet, 
mezi nás a to v termínech: 5.3, 
12.3 a 21.3. Bližší informace o 
dílnách najdete na webových 
stránkách DDM Bílina, nebo 
Vám rádi odpoví a podají in-
formace v recepci DDM. 

Dále jsme připravili oblíbené 
pečení velikonočních perníčků. 
Nejen upéct, ale i ozdobit kor-
noutkovou technikou si mohou 
přijít všichni od 5 let 20.3.08 
do DDM Bílina. J. Jeriová

Zveme vás Zveme vás 
do našich dílendo našich dílen
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Kostomlatech

INZERCE 025/BZINZERCE 024/BZ

AŽ 5000 K
M SÍ N  BEZ PRÁCE!
Ud lejte ze svého 

auta, domu, i plotu
reklamní plochu!

Tel: 411 411 455

O hrad Kostomlaty se v součas-
né době stará parta lidí, kteří mají 
s hradem velké plány a soustavně 
na něm dobrovolně pracují.  Aby 
mohli čerpat dotace z evropských 
fondů, založili Občanské sdružení 
pro záchranu hradu Kostomlaty.

„Z hradu bohužel zbyly pouze 
obvodové zdi a věž, která je zatím 
pro veřejnost nepřístupná. Věž se 
nám podařilo částečně zastřešit a 
v budoucnu by mohla sloužit jako 
rozhledna. Než jsme se dostali na 
vrchol věže, museli jsme ji komplet-
ně vyčistit. Říkalo se, že pod věží 
vede tajná chodba, ale bohužel žád-
nou jsme nenašli,“ uvedl Miroslav 
Stehlík, který spolu s F. Zimmer-
mannem a místním nadšencem L. 
Faiglem,  tvoří základ Občanského 
sdružení.

Ovšem hrad svou významnou 
polohou a tajemným zevnějškem 
láká nejen dobrodruhy, turisty, ale 

také fi lmaře. V měsíci únoru měla  
v našich kinech premiéru nová po-
hádka od Zdeňka Trošky, která se 
točila právě na Kostomlatech. Hrad 
fi lmařům poskytl perfektní kuli-
su  pro loupežnické rejdy. Hrad je 
celoročně zpřístupněn veřejnosti a 
výjimkou nejsou ani různé zajíma-
vé akce.

„Zajímavou akcí, která se tu 
pravidelně pořádá,  je například 

Kostomatský šermicl, veřejnosti 
velmi oblíbený. Historické kostýmy 
a zbytky hradu dávají tak pocit, že 
jste se vrátili do středověku. Pro 
děti připravujeme akce se strašidly 
hradu. V loňském roce jsme při-
pravili pro děti hru s názvem PO-
KLAD NA KOSTOMLATECH, kde 
děti hledaly v lese různé indicie, až 
našly známý Francův nápoj nebo-li 
Alpu. Na hradě se četl zjevný perga-

men, kde se jim zjevila Leontýnka a 
rytíř Brtník,“ vyjmenovali část akcí 
členové sdružení.

Na hradě nesídlí, ale jen pohádková 
strašidla. Podle pověsti se tu zjevuje 
jeptiška, která zemřela násilnou smr-
tí. Z jedné věžiček také hrad hlídá po-
slední držitel hradu, hejtman Jakou-
bek. Místní dobrovolníci si už, ale na 
tajemné obyvatele hradu zvykli.  

„Blíží se velikonoce a tak 23. břez-
na zde pořádáme Hradní velikono-
ce, kde o překvapení nebude nouze. 
Stále hledáme dobrovolníky, a tak 
kdo bude mít zájem, může se zúčast-
nit 15. března úklidu a příprav na 
slavnost přímo na hradě.  Za kaž-
dou pomoc budeme rádi,“ dodává 
F. Zimmermann.

Na hradě jsou k dostání různé tu-
ristické suvenýry, známky, pohledy, 
brožury a prohlédnout si můžete 
i fotografi e z fi lmového natáčení.
 Lada Laiblová

Jihovýchodně od vsi Kostomlaty pod Milešovkou najdete dochované zbytky hradu Kostomlaty nebo se 
také užívá označení Sukoslav.  Hrad Sukoslav je zmiňován také kronikářem Václava Hájka z Libočan. 
První dochovaná zmínka o hradu se datuje od r. 1333. Hrad byl několikrát dobýván a silně poškozen byl 
roku 1434, kde jej obléhal husitský hejtman Jakoubek.  Poslední majitel také hrad částečně rozebral a 
stavební materiál použil na výstavbu kostomlatského zámku. Podle svědectví Bohuslava Balbína byl hrad 
koncem 17. stol.  obýván a roku 1841 na dolním nádvoří částečně zrestaurován.

Tajemný hrad v…

I když to pro některé z nás bylo i 
trochu deprimující, dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavých informací 
– od toho jaké služby K-centrum 
poskytuje až k varování o škod-
livých účincích drog a jiných ná-
vykových látek. Mnohé z nás jistě 
zaujal rozhovor s Vlastou, který je 
již 15 let závislý na heroinu. Do-
zvěděli jsme se proč lidé začínají 
užívat návykové látky a jak vlastně 
probíhá vývoj jejich závislosti, že to 
není žádná forma frajeřiny, ale po-
měrně rychlá cesta k životu, který 
už s normálním životem nemá nic 
společného.  K nahlédnutí zde také 
byly materiály, které K-centrum 
poskytuje narkomanům, aby se za-
bránilo počtu nárůstu infi kovaných 
lidí. Do rukou se nám dostal i té-
matický časopis a na konci besedy 
jsme všichni obdrželi informační 
leták centra. Každý z nás si určitě 
odnesl zajímavé informace a dou-
fám, že většinu z nás tato přednáška 
odradila od experimentu s drogami.
 Lada Musilová, 4. A

Studenti Kvarty a Kvinty z Gymnázia v K-centru Most

Jsem ráda, že se nám podařilo za-
jistit tuto besedu, protože si myslím, že 
prevence v této formě je pro mladé lidi, 
kteří zrovna přicházejí do věku, kdy 
chtějí všechno vyzkoušet a nemají ještě 
zcela vyvinutý „zdravý strach“, velmi 
důležitá. Studenti, kteří se této před-
nášky zúčastnili, následně vypracovali 
informační kampaň pro mladší ročníky 
s cílem informovat ostatní studenty, že 
drogy opravdu nejsou ničím s čím by 
se mělo hazardovat. Hlavním heslem 
této kampaně bylo: „Uč se z chyb dru-
hých, život je příliš krátký na to, abys je 
všechny stihl spáchat sám.“

Zuzana Běhálková, třídní učitelka

Dne 15. 2.2008 se studenti Kvarty a Kvinty z Gymnázia zúčastnili před-
nášky a besedy v Mosteckém K-centru na téma „drogová prevence“. Pa-
vel Švec, sociální pracovník Kontaktního centra, nám vyprávěl poutavou 
formou o všem možném, co se tématicky týkalo oblasti drogové závislosti.

Průvodce Miroslav StehlíkPrůvodce Miroslav Stehlík

Děti ze ZŠ Aléská při jedné z hradních akcí s rytířem Brtníkem
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Kulturní
servis
KINO HVĚZDA

• čtvrtek 28. února od 18.00 h.
• pátek 29. února od 18.00 h.
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI

USA. Politický thriller.
Vstupné: 55,- Kč

Nevhodné do 12 let
• čtvrtek 6. března od 18.00 h.
• pátek 7. března od 18.00 h.
ALVIN A CHIPMŮNKOVÉ

USA. Animovaný. Vstupné: 55,-Kč
• čtvrtek 13. března od 18.00 h.
• pátek 14. března od 18.00 h.

ASTERIX
A OLYMPIJSKÉ HRY

Španělsko/Německo/Francie. 
Komedie. Vstupné: 65,-Kč

    

DIGITÁLNÍ KINO
MĚSÍC

S EROTICKÝMI FILMY
Středa 5. března od 18. 00 hod.

FEMME FATAL
Francie. Erotický thriller. Vstup-
né: 60,- Kč. Nevhodné do 15 let.
• středa 12. března od 18.00 h.

CHTÍČ
Francie. Erotický thriller o mo-

ci a vášni. Vstupné: 60,- Kč.  
Nevhodné do 18 let.

    MĚSTSKÉ DIVADLO
• neděle 9. března od 15.00 h.

O KOHOUTKOVI 
 SLEPIČCE

Klasická loutková pohádka. 
Malého divadélka Praha.

Vstupné: 45,- Kč
(děti do 3 let zdarma)

• úterý 11. března od 19. hod.
JAK JSEM VYHRÁL 

VÁLKU
Hraje Bílinské divadelní mini-

mum. Vstupné: 49,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• sobota 8. března od 20.00 h.

COCOTTE MINUTE
Koncert známé české kapely. 
V programu vystoupí skupina 

HARPYE (Litoměřice) a bílinská 
kapela GROCK. Vstupné: 60,- Kč
• pátek 14. Března od 20.00 h.
MAŠKARNÍ DIVADELNÍ PLES

Hraje skupina MINIBAND. 
Vstupné: 100,- Kč bez masky, 

50,- Kč s maskou.
GALERIE POD VĚŽÍ

•  do 25. 3. 2008 se koná výstava 
s názvem

POZNAT A POCHOPIT
Fotografi e vystavuje Jana Syslo-
vá a Růžena Kronforstová z Ob-
čanského sdružení na záchranu 
kostela sv. Prokopa v Mukově.

TIP KC KASKÁDA
V sobotu 8. března od 20. 00 

hod. vystoupí v kulturním domě 
Fontána Za Chlumem česká kape-
la COCOTTE MINUTE. V pro-
gramu dále vystoupí litoměřická 
kapela HYRPYE  a nebude chybět 
ani oblíbený bílinský GROCK.

MĚSÍC S EROTICKÝMI
FILMY V DIGITÁLNÍM KINĚ

Středa 5. března od 18. 00 hod. 
uvede Digitální kino francouzský 
erotický thriller s Antonio Bande-
rasem a Rebeccou Romijn - Sta-
mos

FEMME FATALE
Laura (Rebecca Romijn) je mr-

cha. Příběh začíná na Mezinárod-
ním fi lmovém festivalu v Cannes 

v roce 2001, kde smrtelně krásná, 
ale také všeho schopná „femme fa-
tale“ odvážně uloupí drahocenný 

šperk a vypálí rybník svým kom-
plicům. Poté odjíždí do Ameriky 
a v letadle se seznámí s úspěšným 
podnikatelem Wattsem (Peter 
Coyote) a s ním si užívá anonymi-
ty v cizině. Po sedmi letech je pod-
nikatel pověřen prací ambasadora 
ve Francii, takže jeho žena Laura 
se po odvážné loupeži vrací zpět 
do Francie s novou identitou. Bý-
valý paparazzi Nicholas (Antonio 
Banderas) Lauru neustále proná-
sleduje a pokouší se odhalit ji ta-
kovou, jaká je. Vyfotí ji pro jeden 
z velkých týdenních skandálních 
časopisů, a její bývalí komplicové 
po čase stráveném ve vězení po ní 
jdou. Laura je ohrožena na životě, 
ale jako ztělesněný ďábel se umí 
bránit všemi prostředky. 

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Ve čtvrtek 6. a pátek 7. března 

od 18. 00 hodin uvede kino Hvěz-
da  americký animovaný fi lm

ALVIN A CHIPMŮNKOVÉ

Bratři Alvin, Simon a Theodor 
jsou neobyčejné veverky, které 
nejen že umějí mluvit, ale i vý-
borně zpívat. Jednoho dne narazí 
na Davida, který si jejich talentu 
všimne a nechá je natočit desku. 

Následují koncerty, davy fanouš-
ků a Chipmůnkové se čím dál  
častěji pouštějí do různých dobro-
družství s dramatickými následky, 
až Davidovi dochází trpělivost. 
Alvin a jeho parta jsou totiž ne-
zbední až běda a David bude mít 
co dělat, aby je uhlídal před mno-
ha nástrahami.

Ve čtvrtek 13.  a pátek 14. Břez-
na uvede kino Hvězda rodinou 
komedii

ASTERIX
A OLYMPIJSKÉ HRY

Asterix a Obelix jsou zpět! 
A tentokrát vás čeká příběh plný 
sportovního zápolení mezi Galy 
a jejich soupeři z celého světa. 
A při tom všem se odvážný mladý 
Gal Alafolix vášnivě zamiluje do 
řecké princezny Iriny. Spolu s As-
terixem a Obelixem a za pomoci 
jejich čarovného elixíru se vydá 
do Řecka s cílem vyhrát nejen 
Olympijské hry, ale i srdce prin-
cezny Iriny. Střetává se tu však se 
zlomyslným Brutem, synem Cé-
sara, a jeho týmem, který je, zdá 
se, silným soupeřem. Jak je všeo-
becně známo, čarovné elixíry jsou 
na Olympijských hrách zakázané, 
ale Asterix už má plán, jak opět 
zvítězit...

KC KASKÁDA INFORMUJE

DEKUJEME VŠEM SPONZORUM�

�

� �
� ABS - stavební společnost
� ŽÁROVÁ ZINKOVNA - Baďurovi
� CK TERNO - TOUR
� LÉKÁRNA U POLIKLINIKY - Mgr.Hazdrová
� JOSEF ŽEJDLÍK - Stavební fi rma
� RESTAURANT CORBETTA - Vondráčkovi
� KVĚTINÁŘSTVÍ - Rendlovi
� ZLATNICTVÍ - Černá
� FASTON a.s.
� MASO UZENINY - Jan Majer
� VELOSPORT - Václav Macík
� JOSEF CHLAPEC
� ORNELA - Korálky Bílina
� DOBRÉ BYDLO - Lenka Voitová
� SEBA BÍLINA

� PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ - Mikešovi
� KOVAŘÍKOVÁ JANA - móda
� MILAN STANISLAV - Delikates
� KABOURKOVÁ DRAHOSLAVA
� BEAUTY 2000 - L.Fantová, P.Vrábelová
� KARÁSEK JAROSLAV 
� KVĚTINÁŘSTVÍ VIOLLA - Daňková
� EVA VOSÁHLOVÁ - manikůra, pedikůra
� DÁRKOVÉ ZBOŽÍ - Pulchartová, Hermanová
� LÉKÁRNA SALVIA - Anna Spáčilová
� PC PCICOMP - Petr Cipriján
� FOTOSTYL - Drahoslava Kutišová
� OČNÍ OPTIK - Marta Novotná
� AD-VŠ A.S. - Václav  Špindler
� AJA TOUR - Jaroslava Fárová
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Jak celá záhada vznikla?
Vše začalo asi v 90 letech, kdy 

se v novinách začaly objevovat in-
formace o záhadných kamenných 
koulích z povrchového uhelného 
lomu Vršany u Mostu. Na lomu si 
jich všiml řidič velkostroje, sho-
dou okolností vášnivý hvězdář a 
záhadolog. Z velké části zapraco-
vala fantazie a tak se začaly šířit lži 
a nesmysly. Údajně nejdou rozbít 
ani rozříznout, jsou z neznámého 
materiály atd. Vrcholem nesmyslů 
byl názor, že je zde vysypali ufoni 
z létajících talířů.

Ovšem poznání o vlivu těchto 
útvarů na lidský organismus, je 
stále zahalen tajemstvím, protože 
vliv na některé osoby prokazatelně 
mají. Svoji energetickou sílu mají 
všechny bez ohledu na tvar a veli-
kost a vyzařují ji mnohokráte více, 
než pobírají.

Z čeho tedy „záhadné“ koule 
jsou a jak vznikly?

Jsou to přírodní útvary tvořené 
křemennými zrny písku, slepené 
pyritem a markazitem. Přesněji 
jsou to pískovce, kde tmelem jsou 

sirníky. Uvnitř není žádná duti-
na, pouze ve středu je zrno uhel-
né hmoty, která byla iniciátorem 
zvláštních chemických pochodů. 
Jsou staré asi 15 až 20 miliónů let.

Vznikly zcela přirozeně. Tře-
tihorní řeky přinášely do uhelné 
pánve různorodý materiály, a také 
ohromná množství písků. Mezi 
zrnky písku byla také organická 
hmota tzn. úlomky větviček, listí, 
kůry, plody a pecky. Okolo této 
drobné organické hmoty v kře-
menném zvodněném písku vzniká 
vlivem baktérií základ budoucí 
koule. Vzniká rovněž markazit a 
pyrit, který slepil jednotlivá zrn-
ka písku. Vlastní podoba koule a 
mnoha roztodivných srůstů vzniká 
až po obnažení pískové vrstvy na 
skrývkách.

Kde se nejčastěji nacházejí?
Nacházejí se prakticky po celé 

ploše pánve. Sebrat se dají pou-
ze v povrchovém lomu. Vršanské 
koule jsou vlivem postupu lomu 
již historií. Hlavní nálezy se teď 
uskutečňují na Dole Bílina  a odtud 
název bílinské.

Zmínil jste, že vliv na lidský or-
ganismus mají, jak se projevuje?

Jednotlivé vzorky zkoumali růz-
ní odborníci v oblasti psychotro-
niky nebo léčitelé, kteří jsou více 
vnímaví a citliví na anomální a 
nevysvětlitelné jevy. Jejich závěr 
je takový, že koule vydávají ener-
gii, a ta u lidí citlivých může léčit 
různé neduhy. Někteří jedinci jsou 
obzvlášť citliví a ti již při převze-
tí do rukou pociťují mravenčení, 
horkost či mráz. Některým lidem 
pomohly od bolesti hlavy, zad, 
páteře, kloubů, nespavosti apod. 
osobně si myslím, že vliv koulí je 
spíše otázkou vnitřní víry a pře-
svědčení. 

Jak se používají?
Podle dostupných informací je ně-

kolik způsobů použití. Vliv koule je 
asi v okruhu 20 m od jejího uložení, 
a tak ji lze umístit kdekoli v místnos-
ti. Někteří si je zabalené ukládají do 
postele nebo pod ni. Někteří je nosí 
u sebe, buď v kapse nebo koženém 
pytlíčku na krku. Podle zkoušek psy-
choenergetiků nezáleží na velikosti 
koule, ani na tvaru, energetická síla 
těmito veličinami není ovlivněna. 
Nedoporučuje se mytí vodou z dů-
vodu zvětrávání sirníkového tmelu. 
Koule mají sirnou vůni, která je způ-
sobena právě těmito sirníky. Je vhod-
né také při použití koule pozorovat 
svoje pocity, jak na ni reagujete. (lal)

Jsou vršanské a bílinské koule záhadné?
Nedávno proběhl v televizi pořad, který se zabývá nevysvětlitelnými 
záhadami a také došlo na „záhadu“ vršanských a bílinských koulí. 
Na otázky, zda se jedná o záhadu, vysvětluje  Zdeněk Dvořák z Dolů 
Bílina, který není psychoenergetik ani léčitel, ale geolog a sběratel. 

Miloslav Šulda z Bíliny. 
Do dalších let vše nejlepší, mnoho štěstí a stále 
pevné zdraví přejí přítelkyně Jitka s rodinou 
a přátelé z Klubu důchodců PP1.

Dne 28. února 2008 oslavil významné
životní jubileum pan

Naše divadelníky z Bílinského di-
vadelního minima čeká 11. března 
další představení s úspěšnou hrou 
Jak jsem vyhrál válku. Návštěv-
nost při premiéře byla tak vysoká, 
že překvapila samotné herce. „Byl 
jsem konsternován,“ jedním slovem 
vyjádřil své překvapení Pepa Ježek. 
Překvapení byli, ale všichni a svorně 
chválili Bíliňáky, že je přišli podpo-
řit. „Náš nový člen Honza Kulhavý 
má dokonce již nějaké fanynky,“ 
poznamenal Pepa Ježek, takže se 
možná dočkáme i nějakého fanklu-
bu. Honza Kulhavý přišel do BDM 
z teplického divadla, které vede Lea 
Čiháková. Ve hře Jak jsem vyhrál 
válku na sebe hlavně upozornil rolí 
arabského překladatele s plechov-
kami.

„V Bílinském divadelním minimu 
jsem velmi spokojen a musím říct, že 
je na velmi profesionální úrovni. Kde 
jsem se naučil arabsky samozřejmě 
neprozradím,“ odpověděl s úsmě-
vem Honza a slíbil, že v příštím 
představení bude ještě originálnější. 
Doufejme, že se pod ním neproboří 
bedna, jako se to stalo při generálce.

Zmiňovaná scéna s plechovkami 

vypadala úžasně, ale podle Sváti 
Vašuta byla jedna z nejtěžších. „Na 
této scéně bylo nejtěžší technické 
sladění. Prosvícení osob na plátně, 
aby to vypadalo, že tam stojí dav 
a ve správný moment házet ple-
chovky a další detaily, které nejsou 
vidět.“ Dalším krizovým okamži-
kem pro něj bylo zapalování dýmky 
v pravý okamžik tak, aby nezhasla. 
Slušivý skotský obleček mu na míru 
ušil Pepa Ježek.

„Největší problém jsem měl 
s bambulí na čepici a sukni jsem 
udělal Sváťovi kratší, protože jsem 
si všiml, že na chlapa má docela 
hezké nohy.“

Nepřehlédnutelným prvkem ve 
hře, byla například zvláštní chůze 
hlavního hrdiny Goodbodyho v po-
dání Karla Jakouběte. Na otázku, 
jak dlouho se chůzi učil odpověděl: 
„Já tak chodím normálně, takže to 
trvalo jen chvíli.“ Hlavní role byla 
náročná a plná textu, ale Karel se 
s tím popasoval jako pravý voják.

„Textu bylo hodně, ale výhoda u 
této hry je, že vše na sebe logicky 
navazuje. Nejvíce se mi asi líbila 
scéna jak čtu pohádku, to jsem si 

připadal opravdu jako učitel (Karel 
Jakoubě, povoláním učitel).“

Všichni se svorně shodli, že  nej-
více se jim líbila a užili si legrace 
u scény s lehkými děvčaty. No jak 
jinak. Členové Bílinského divadel-
ního minima si zaslouží poklonu, 
protože vše proběhlo v jejich režii. 

Šití kostýmů, šití sítě, vymýšlení de-
korací, hudby a další.

Koncem března pojede BDM 
opět soutěžit na Děčínskou bránu, 
tak doufejme, že se porotě hra Jak 
jsem vyhrál válku bude líbit stejně, 
jako se líbila při premiéře v Bílině.
 (lal)

BYLI JSME MILE PREKVAPENI

Bílinské divadelní minimum Foto: V. Weber
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Biomasa (v našem případě tedy 
les a rychlerostoucí plodiny) má 
neutrální emise CO2, protože při 
spalování uvolněný skleníko-
vý plyn rostliny při svém růstu 
a dýchání zpět poutají. Největší 
rozšíření a nejefektivnější využi-
tí nákladů mají tzv. C4 rostliny. 
Na světě jich je přes 1700 druhů, 
patří k nim např. známá vrba, rá-
kos, kukuřice a další. Energetic-
ké využití má odpad téměř všech 
rostlin pěstovaných pro výživu 
(posklizňové zbytky, slupky, 
skořápky...). Smíšeným pěstová-
ním rostlin pro nejrůznější účely 
(potraviny, energetika, surovi-
ny...) se samozřejmě podporuje 
biodiverzita. Výhřevnost kvalit-
ně zpracované biomasy (pelety, 
brikety) je vyšší než u uhlí.

Jak už jsem se zmínil ve 3. čás-
ti tohoto seriálu, k energetickým 
účelům se na rodovém statku 
(min.1 ha) vyhrazuje 1/4 až 1/2 

pozemku. Při pěstování lesa by-
chom se měli snažit o věkově 
rozmanitou polykulturu (smíše-
ná, druhově pestrá škála rostlin), 
těžbu nejlépe již vysemeněných 
stromů provádět „toulavou sečí“ 
a nikoli plošným kácením (ho-
loseč) a klást důraz na tvorbu 
lesní půdy. Část dřevní hmoty 
má proto vždy zůstat v lese ne-

jen v podobě listí a drobných 
větví, ale také (pomalu, ale jis-
tě) trouchnivějících klád, které 
poskytují útočiště živočichům. 
Z hlediska rozšiřování biodiver-
zity mají velký význam i suché 
stojící stromy s dutinami. Pro 
velkou část mírného pásma jsou 
charakteristické listnaté lesy, 
většina lesních společenstev je 

již kvůli člověku bohužel nepů-
vodních. Ekologické vazby, lesní 
plán apod. jsou popsány v knize 
Přeměněný les /Chris Maser, dal-
ší užitečné informace se dozvíte 
z knihy Les/ Zdeněk Mráček. Pro 
dosažení nejlepší výhřevnosti se 
doporučuje dřevo (nejlepší je bu-
kové) alespoň 2 roky skladovat 
v suchu. Další výjimečnou vý-
hřevnost má dub, jehož dřevo se 
má před sušením ponechat 1 rok 
povětrnostním vlivům. V perma-
kultuře se využívá i tzv. kopico-
vání, kdy se v sedmi a víceletých 
cyklech řežou výmladky z paře-
zů. Stejně jako u produkce biopo-
travin se i ekologické hospodaře-
ní v lese (u nás pouze Masarykův 
les nedaleko Křtin u Brna) může 
pochlubit svým certifi kátem. Me-
zinárodní označení takového dře-
va je potom FCS.

Pavel Rais,
e-mail: pavel.rais@seznam.cz

Biozahradnictví  a permakultura - 13. část: Biomasa

Názory,

připomínky, 

k zamyšlení...

Z deníku Městské policie Bílina

Vážení čtenáři a přispěvatelé
V redakci se nám množí stíž-

nosti občanů ohledně rozko-
paných chodníků na Pražském 
předměstí I. Město již podniklo 
patřičné kroky k nápravě.

Již několik let čeká město, kdy 
konečně započne energetická 
společnost s avízovanou výmě-
nou kabelů po obou stranách 
ul. Pražská a přilehlých ulic. 
Moc dobře si uvědomujeme, že 
chodníky v této části města jsou 
ve špatném stavu a několikrát  
jsme urgovali energ. spol., aby-
chom tyto práce dělali souběžně 
a ušetřili tak fi nanční prostředky.  
Zprávu o tom, že dojde k výmě-
ně kabelů jsme dostali ke konci 
roku, a tak jsme okamžitě při-
stoupili k zahájení těchto prací. 
Začínat opravovat v zimě je vždy 
problematické a nedá se přesně 
odhadnout délka prací s ohledem 
na počasí a navíc vybraná fi rma, 
která má provádět chodník na 
levé straně z pohledu ze zdola ne-
dodržela smluvní podmínky, a tu-
díž s ní byla vypověděna smlouva 
o dílo.  Město se urychleně snaží 
toto zadat fi rmě, která byla při 
výběru druhá v pořadí.

Občanům se tímto omlouváme 
a žádáme o pochopení.
 Roman Šebek

místostarosta města

Řídil i přes zákaz
Posledního ledna v odpoledních 

hodinách prováděla hlídka MěP 
Bílina rutinní hlídkovou činnost 
v prostoru Pražského předměstí, 
když bylo spatřeno osobní mo-
torové vozidlo, které řídil muž, 
o němž je strážníkům známo, že 
má vysloven zákaz řízení moto-
rových vozidel. Strážníci v soula-
du se zákonem vozidlo zastavili. 
Vzhledem k podezření ze spáchá-
ní trestného činu předali řidiče 
na místo přivolané hlídce Policie 
ČR.

Na lup šli zbytečně
Na základě telefonického upo-

zornění občana, byla dne 8.2.2008 
hlídka MěP Bílina vyslána do 
prostoru Mosteckého předměstí, 
kde se dle sdělení oznamovatele 
pokouší skupina osob odcizit za-
řízení sloužící k terénní úpravě 
fotbalového škvárového hřiště. 
Strážníci na místě zjistili tři oso-
by, které díky rychlému zásahu 
hlídky nestihli napáchat praktic-
ky žádnou škodu. Po nezbytných 
úkonech pak byla všem třem ví-
tečníkům udělena bloková pokuta 
v maximální přípustné výši.

Upozornění
Stejně tak jako v okolních měs-

tech, tak i v Bílině Městská policie 
ve spolupráci s odborem dopravy 
zavedla systém řešení přestupků 
v dopravě, na základě kterého se 
výrazně snížil počet instalovaných 

TPZOV (botiček) 
na vozidla. Městská 
policie nyní na 
vozidla, kte-
rá by dříve 
bo t ičkou 
n e k o m -
promisně 
zablokovala , 
umístí nejprve 
písemnou výzvu. 
Touto dává řidiči 
určitou šanci, aby se tento 
sám dostavil na služebnu MěP Bí-
lina k projednání podezření z pře-
stupku. Pokud se řidič ve stano-
vené lhůtě dostaví a jeho jednání 
je shledáno jako přestupek, může 
očekávat sankci v řádu stokorun.  

Mnohem citelnější postih však 
hrozí těm řidičům, kteří se k pro-
jednání na výzvu nedostaví. V ta-
kovém případě je na odbor dopra-
vy zasláno oznámení, na jehož 
základě řidiči hrozí sankce v řádu 
až několika tisíc korun, plus ná-
klady správního řízení. Tímto 
novým systémem se MěP snaží 
působit na řidiče preventivně a 
spíše výchovně, než cestou tvr-
dých represí. 

Navíc takto ušetří řidičům čas 
strávený při čekání na odbloko-
vání vozidla a městu fi nance za 
pohonné hmoty, jelikož dříve 
musela hlídka ke každému zablo-
kovanému vozidlu dvakrát. Nyní 
mnohdy ani motohlídky k vozi-
dlům nezajíždějí, neboť výzvy 
na vozidla umisťují i pěší hlídky, 

pro které není problém umístit na 
vozidlo výzvu a pořídit potřebnou 
fotodokumentaci. (JFK)

(botiček) 
a. Městská 
yní na 
kte-

ve 

vala , 
jprve 
výzvu. 
vá řidiči 

PODĚKOVÁNÍ
STÁTNÍ  POLICII

Dne 17. 2. 2008
v podvečer

jsem byl oloupen.

Chtěl bych touto
cestou poděkovat

policii ČR za rychlý
zásah a dopadení

pachatele ještě
týž den.

Josef Krejčík      
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Představujeme...

Jaký byl návrat zpět do Led-
vic?

Návrat jsem samozřejmě přiví-
tal. Jednak jsem z Teplic a jednak 
v té době už bylo téměř na sto pro-
cent jasné, že v ledvické elektrár-
ně bude časem stát nejmodernější 
výrobní zdroj v klasické energeti-
ce v rámci České republiky, a to 
nový blok o výkonu 660 MW. To 
pro mne bylo veliké „lákadlo“. 

Je pro Vás současná pracovní 
pozice vrcholem kariéry?

Kdo si myslí, že jeho současná 
pozice je vrcholem jeho celoživot-
ní kariéry, tak je, v uvozovkách, 
skoro mrtvej člověk. Ve Skupině 
ČEZ je hodně pracovních pozic, 
o nichž by se dalo říci, že jsou 
významově stejné jako ředitel 
elektrárny nebo i výš. Pro mne je 
ovšem výstavba nového bloku ve-
lice prestižní a natolik zajímavou 
záležitostí, že  bych chtěl u toho 
být i na přelomu  let 2012 a 2013, 
kdy bude  nový blok najíždět  do 
provozu.

Výstavba nového 660 MW 
bloku je velmi důležitá, jak po-
stupuje výstavba?

Realizace výstavby nového 
bloku postupuje podle předem 
naplánovaného harmonogramu. 
Rozhodující smlouvy podepsa-
né na konci minulého roku jsou 

postaveny tak, že generální do-
davatel nám dodá hotové dílo 
k provozování do 31. prosince 
2012. V současné době již máme 
pro nový blok v lokalitě Ledvice  
státní autorizaci na výstavbu vý-
robny elektřiny.  Je vydáno územ-
ní rozhodnutí pro výstavbu nové 
technologie spolu s demoličními 
výměry pro objekty, které musí 
ustoupit  novému zařízení. Sou-
časně bylo vydáno kladné stano-
visko ministerstva životního pro-
středí v procesu posuzování vlivů 
stavby na životní prostředí (EIA) 
společnosti ČEPS ke stavbě nové 
linky 400 kV z rozvodny Chotě-
jovice do rozvodny Vyškov, kte-
rou bude výkon z bloku 660 MW 
z Ledvic vyváděn. V rámci první 
etapy výstavby nového zdroje již 
začaly nezbytně nutné demoliční 
práce a přeložky médií.

Nová výstavba určitě přispěje 
k vyšší zaměstnanosti.

Nyní je výstavba hlavně ve fázi 
projektování a realizace přeložek 
technologií, jež budou zapotřebí 
pro provoz elektrárny i v budouc-
nu. Poté bude následovat výstavba 
chemické úpravny vody a zauhlo-
vání. To nejsou příliš náročné stav-
by, aby se na nich podílely stovky 
lidí. Ve fi nále, které obnáší vlastní 
výstavbu nového zdroje, se ovšem 

uvažuje už se třemi až čtyřmi tisíci 
lidí různých profesí. To by mohlo 
určitou měrou přispět k zaměstna-
nosti v regionu, a to nejen v oblasti 
dělnických profesí, ale i služeb. 
Určitě bude nutné všechny, kteří se 
na výstavbě budou podílet, někde 
ubytovat a nakrmit. 

Jak se odrazí stavba nového 
bloku na životním prostředí?

V současné době provozujeme 
tři 110 MW bloky. Z nich po do-
končení nového zdroje o výkonu 
660 MW zůstane v provozu jen 
ten s fl uidním spalováním, který 
bude odpovídat požadovaným 
ekologickým limitům i po roce 
2015. Nový zdroj bude mít limity 
pro provozování významně niž-
ší než odstavované bloky. Nová 
technologie spalování umožní i 
snížení emise CO2, a to zejména 
v souvislosti s plněním závazku 
z Kjótského protokolu.

Velkou měrou se podílíte i na 
fi nancování různých sportov-
ních akcí nebo sponzorujete 
okolní obce.

Skupina ČEZ byla vloni opětov-
ně vyhlášena největším fi remním 
dárcem v České republice podle 
absolutního objemu rozdělených 
prostředků v žebříčku  FIREM-
NÍ TOP FILANTROP.  Velikou 
zásluhu  na tom má Nadace ČEZ, 
která je naším partnerem v oblasti 
poskytování sponzorských darů. 
Díky ní může i Elektrárna Ledvi-
ce přerozdělovat ve svém regionu 
určité fi nanční prostředky, napří-
klad  na výstavbu Oranžových či 
jiných sportovních nebo dětských 
hřišť. Těch už je  kolem devade-
sáti v rámci celé České republiky, 
v naší lokalitě například v Bílině, 
Ledvicích  a Duchcově, kde se do-
končuje. Prostřednictvím  dalších 
fi nančních prostředků pak podpo-
rujeme i různé kulturní, sportovní 
a společenské aktivity okolních 
měst a obcí. Například se jedná 
o atletické závody známe pod ná-
zvem Bílinská půlka,  různé akce 
domů dětí a mládeže  a podobně.
 (lal)

Ing. František Strach, MBA, ředitel elektrárny Ledvice

V roce 1978 ukončil Ing. František Strach  studium na elektro-
technické  fakultě ČVUT v Praze, přičemž od stejného roku půso-
bí s menší přestávkou v Elektrárně Ledvice. Zde prošel většinou 
provozních i údržbových funkcí. Jako vedoucí projektového týmu 
se například podílel  v letech 1995 - 2000  na výstavbě bloku 4 
s fl uidním kotlem. V letech 2002 až 2005 si „odskočil“ do Elektrár-
ny Mělník, kde od roku 2004 vykonával funkci ředitele. V těchto 
letech rovněž ukončil studium MBA na Pražské mezinárodní ma-
nažerské škole. V rámci vnitřní rotace ředitelů elektráren v divizi 
Výroba ČEZ, a. s., se pak do Ledvic vrátil  v květnu 2006.

 SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT  SPORT 

Souš - Stále v silně kombinované 
sestavě, se konečně Bílina prosadi-
la a v předposledním utkání zim-
ního turnaje Apollo Cup na umělé 
trávě v Mostě zvítězila. Úvod pat-
řil Chomutovu a na mladého Zei-
dla šla jedna střela za druhou. Po 
půl hodině Bílina hru vyrovnala a 
zatlačila soupeře před jeho poku-
tové území. Chomutov se dostal 
do vedení v závěru poločasu. Do 
druhého poločasu nastoupili dva 
dorostenci a hlavně Holče o sobě 
dával hodně vědět. V 53.min. vy-
bojoval míč Bečvařík a jeho přes-
ný centr usměrnil hlavou do sítě 
Karfík. A vzápětí po samostatné 

akci Karfík vyrovnal. Ale netrvalo 
dlouho a Chomutov šel lacino opět 
do vedení. Ovšem Bílina již měla 
zapnuto na vyšší stupeň, a tak se 
hrál za šera pohledný fotbal. Až 
v závěru se rozsvítili refl ektory. 
Nejdříve vyrazil bombu Pohl a po-
tom dvakrát pěkně vystřelil Mergl. 
Ale branek se Bílina dočkala. Kar-
fík si naběhl na pravou stranu, po 
zemi přihrál před branku a Bečva-
řík se ve skluzu nemýlil. Pět minut 
před koncem po autu Karfíka roz-
hodl Mergl. V závěru ještě střílel 
nad Holče. „První poločas nebyl 
nic moc, ale když přišli do druhého 
dorostenci, najednou jsme byli více 

v pohybu. A sehráli jsme vyrovna-
né utkání. Vyzvednout bych chtěl 
výkon Bečvaříka, Karfíka, Hoška a 
Mergla. Ale někdy mě trne při klič-
kách Hoška před vlastní brankou,“ 
hodnotil bílinský fotbalový pre-
zident Petr Arpáš. Poslední zápas 
sehraje Bílina na turnaji v sobotu 
1.března od 14,30 hodin s Viktorii 
Ledvice. 

Branky: 53., 54. Karfík,79. Beč-
vařík, 85. Mergl.

Sestava: Zeidl (46. Pohl) – Jung-
mann, Bůžek, Hošek, Procházka 
– Vaník (46. Holče), Tichý, Mergl, 
Bečvařík – Karfík, Laibl (46. Pr-
chal. (ob)

AFK Loko Chomutov – FK SIAD Bílina 3:4 (2:0) FOTBALOVÁ ŠKOLA BÍLINA
Komenského 38, 418 01 Bílina  
IČ:63154781, tel.417 823 360 

mob.605 267 592
e-mail: petr.junek@email.cz

NÁBOR FOTBALOVÝCH NADĚJÍ
ročník 2003 a 2004

 PONDĚLÍ 17.března 2008, 15.30 h.
Fotbalový stadion na Kyselce

PROGRAM: ● prezentace a zápis 
nových členů (jméno, bydliště, rod-
né číslo, telefonní kontakt),
● výběr hráčů – zkušební tréninko-
vá jednotka (nutné sportovní oble-
čení a obuv !!!), 
● vyhodnocení  náboru.
Vedení FŠ Bílina se těší na Vaší 
účast. Petr Junek – ved. FŠ Bílina

Ing. František Strach 
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VÝKUPVÝKUP
BYTBYT

i zadlužených.
PROFI-BYTY

Bezplatná linka:

800 26 66 26800 26 66 26

INZERCE 030/BZ

SPORTCLUB SPORTCLUB 
v Bíliněv Bílině

NABÍZÍME
DO PRONÁJMU

zavedenou
a zrekonstruovanou 

restauraci

SPORTCLUB SPORTCLUB 
v Bíliněv Bílině

Termín - březen 2008,
Nájem dohodou.

Dotazy na tel. č.Dotazy na tel. č.
777 007 980777 007 980

a 777 206 441a 777 206 441

INZERCE 032/BZ

Bílina - Vítězstvím se rozloučili 
bílinští Draci s letošním ročníkem 
krajského přeboru. A prvních 15 
minut bylo parádním představe-
ním. Na ledě bylo pouze jedno 
mužstvo, hosté se nestačili brá-
nit a jen sledovali jednu hezkou 
akci za druhou a skóre rychle 
narůstalo. Domácí přibrzdila až 
branka Slovanu. Druhá třetina 
se hrála spíše z povinnosti, akce 
byly upracované a také bylo vidět 
hodně nepřesností. Až po polovi-
ně zápasu domácí přidali, zamkli 
soupeře, ale výsledkem byla pou-
ze branka švihem  ostrostřelce 
Krále. V poslední třetině dostala 
hra opět spád, ale také se začalo 
zbytečně jiskřit. V závěru hosté, 
kteří přijeli s řadou mladých hrá-
čů, snížili na přijatelnou porážku.  
„Bylo to s přehledem odehrané 
utkání,“ hodnotil stručně mece-
náš mužstva Vladimír Machulda.  
Spokojen byl i trenér Jiří Hájek: 
„Bylo to poslední utkání přeboru, 
chybělo nám šest hráčů ze zá-
kladu a příležitost dostali i další 

kluci kádru. Výborně zachytal 
mladý brankař. Dohráli jsme to 
v pohodě.“ Střelecky se prosadil 
kapitán mužstva Jan Král: „Jsme 
rádi, že jsme soutěž dotáhli do 
úspěšného konce, tady sice o nic 
nešlo, ale chtěli jsme taky zvítězit. 
Během měsíční přípravy na kvali-
fi kaci chceme sehrát nějaký zápas 
a věříme, že to již vyjde a uděláme 
II.ligu.“ V kvalifi kaci  budou mít 
Draci za soupeře vítěze přeboru 
Plzeňského, Královehradecké-
ho a Pardubického kraje. První 
zápas sehrají 22. března s plzeň-
ským vítězem venku. Na fi nále 
hradeckého přeboru Jaroměř – 
Nové Město nad Metují se také 
již jeli pozorovatelé  podívat.  Ve 
fi nále pardubického přeboru jsou 
mužstva z Vysočiny Světlá nad  
Sázavou a Žďár nad Sázavou. Pl-
zeňský přebor vedou Ekonomické 
stavby Plzeň.  „Klukům jsem po-
blahopřál a chvíli jsme poseděli u 
společné večeře. Za tu bych chtěl 
poděkovat společnosti WAMB a 
městu Bílina za celoroční podpo-

ru. Ale to hlavní nás teprve čeká 
a kluci jsou odhodláni dotáhnout 
sezónu do vítězného konce, tedy 
do II.ligy,“ dodal prezident Draků 
Ladislav Kvěch. 

Branky: 3. 9. 11. 36.Král, 1. 
4.Šulc, 43.Lexa, 44.Drenčko – 15. 
16.Červíček, 27.Sochor, 53.Schoř, 
55.Vojtěchovský

Sestava: Bína – Brabec, Semec-
ký, Drenčko, Lexa – Baumruk, 
Král, Závada – Lhotka, Haup-
tvogel, Šulc – Matejčík, Kousek, 
Zíka (ob)

Další úspěchy
malých

krasobruslařek
Další týden je za námi a naše 

malé krasobruslařky se dne
16. 2. 2008 zúčastnily dalšího 
celostátního závodu  Chebský 
špalíček. Naše město a Spor-
tovní klub Draci Bílina, zde 
reprezentovala  tři děvčata. Na 
6. místě v kategorii Volná jízda 
– přípravka se umístila  Eliška 
Hladíková (6). Vanessa Paulová 
(8) obsadila 13. místo v katego-
rii Žákyně – mladší.

Nejlepšího umístění dosáhla 
malá Dominika Kolmanová (5), 
která přivezla do Bíliny další 
stříbrnou medaili ze své věkové 
kategorie.
 Kamila Kolmanová

HC Draci Bílina – HC Slovan Louny 8:5 (5:2, 1:1, 2:2)

 Dominika Kolmanová

profi l...        Martin Kasal úspěšní bílinští sportovci

Martine jak byste ve stručnos-
ti  popsal Váš  poslední sportovní 
úspěch, kde se závody konaly, ko-
lik se zúčastnilo sportovců, apod.

Ten „zatím  poslední“ byl na 
Mistrovství světa, které se konalo 
v červnu na Maltě. Soutěžící byli 
rozděleni do skupin podle výšky, 
případně i věku. Muži měli 4 kate-
gorie výškové + senioři a ženy měli 
kategorie 2. V každé bylo zhruba 
zastoupeno 20 závodníků. Já jsem 
byl v kategorii MEN´S CLAS III 
tzn. do 179 cm.

Čekal jste  úspěch?
Počítal jsem, že se dostanu do fi -

nále, ale jelikož jsem startoval v této 
federaci poprvé tak jsem umístění 
moc nečekal. Protože jsem byl hned 
v prvních dvou hodnotících kolech 
vyvolán jako první tak jsem odhadl, 
že se s největší pravděpodobností 
umístím mezi prvními třemi.

Jak jste se dlouho připravoval?
Na Ostravu zhruba 15 měsíců a poté 

jsem se udržoval ve formě. Na závo-
dy v Liberci  jsem se rozhodl jít zhru-
ba 3 měsíce před jejich konáním. Tyto 

Martin Kasal v roce 2006 obsadil třetí příčku na Mistrovství světa 
v kulturistice mužů IFBB, které se konalo v Ostravě. Uplynulo pou-
hých pár měsíců a na soutěžním pódiu stál opět, tentokrát v Liberci 
na otevřené soutěži Vitalmax – Skinfake Open, kde se ujal druhého 
místa za Petrem Vanišem. Následovalo Mistrovství světa federace 
NABBA (červen 2007), odkud přivezl do Čech medaili nejcennější. 

závody byly zároveň nominačními na 
MS, které se konalo za 14 dní.

Budete se i nadále věnovat tomu-
to sportu a jaké další závody Vás 
čekají?

Určitě. Rád bych se připravil na Mr 
UNIVERS, které se nepravidelně 
koná poslední týden v říjnu v Lon-
dýně. Protože velmi podstatnou částí 
přípravy jsou samozřejmě i fi nance, 
tak v tuto chvíli nejsem schopen říci, 
zda přípravu nebudu muset odložit 
o rok. Tato soutěž je jedna z nej-
významnějších a nejprestižnějších 
mezinárodních soutěží této federace.
 (red)


