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Vážení spoluobčané,
opět uplynul rok a my jsme vyměnili kalendáře s číslem 
2010 za ty, které svítí rokem 2011. Stojíme na počátku no-
vého roku v očekávání nových událostí a doufáme, že se 
nám splní sny, dosáhneme svých cílů a mnozí z nás si jistě 
drží palce, aby dokázali dostát svým předsevzetím.

Vítejte V roce 2011

Přeji  vám všem občanům Bí-
linska, abyste do nového roku 
vstoupili pravou nohou, aby se 
vám dařilo všechno, do čeho 
vložíte svou snahu a energii, 
abyste dosáh-
li všeho, o co 
budete v tom-
to roce usilo-
vat a aby se 
vám vyhýba-
la smůla. Vě-
řím, že si rok 
2011 budete 
moci zapsat 
jako úspěš-
ný, šťastný 
a spokojeně 
prožitý.
Důležité pro 
všechny z nás je především 
zdraví, které si nemůžeme 
koupit. Proto vám přeji, aby 
u vás nemoci ani úrazy nemě-
ly místo, aby se vám vyhýbaly 
a vy jste dosahovali svých cílů 
a tužeb zdraví a plní síly.
Jsem rád, že jste mi v loňských 
volbách opět dali důvěru, 
a věřím, že ji nezklamu a že se 
zase povede o kus zlepšit život 
ve městě a úspěšně zrealizu-
jeme naplánované investiční 
akce.alespoň stejně, jako se to 
dařilo v minulém roce, kdy se 
zvýšila bezpečnost na silnici 
1/13 nejen otevřením tolik dis-
kutované lávky, ale také insta-
lací LED diod na přechodech 
kolem kruhových objezdů. Pro 
řidiče se podařilo postavit tře-

tí kruhový objezd a já věřím, 
že čtvrtý na sebe po zbourání 
pasového dopravníku nenechá 
dlouho čekat, protože i u něj 
je nebezpečná křižovatka. Za-

teplili jsme 
také školky 
a o krůček 
zase postou-
pili v rekon-
strukci Míro-
vého náměstí 
z r e s t a u r o -
váním kaš-
ny a novým 
o p l o c e n í m 
Mariánského 
sloupu.
V tomto roce 
doufám, že 

postavíme již zmiňovaný čtvr-
tý kruhový objezd, podaří se 
něco udělat se Zelenou halou, 
která by si to jistě již zaslou-
žila, pokročíme v rekonstrukci 
Mírového náměstí, získáme 
dotaci na druhou etapu revi-
talizace sídliště Za Chlumem, 
a zejména že se podaří po-
hnout i s řešeními, která nás 
trápí již léta, a to s řešením 
pivovaru, lázní a obchvatu. To 
bych městu velmi přál, protože 
se tím zvýší turistická atrakti-
vita a kupní síla hostů zvedne 
životní úroveň ve městě.
Závěrem bych si s vámi rád 
alespoň obrazně připil na 
úspěšný a šťastný nový rok 
plný pohody.
Josef Horáček, starosta města

● Městská policie by mohla mít defibrilátor ● MHD je od nového roku dražší ● Plány prozatímního ředitele KC Kaskáda  
● V plavecké hale je dětský koutek ● Bílinská skupina Grock oslavila deset let ● Kickboxerka z Bíliny opět úspěšná ●

Foto: JaK
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Z deníku Policie ČR

Zloději se činili
Hned tři vozidla zmizela na Tep-
licku během pondělí 27, prosince. 
Přímo v Teplicích odcizil nezná-
mý pachatel osobní vozidlo Škoda 
Octavia, ve kterém měl poškozený 
i dětský kočárek a autosedačku, 
dalším autem odcizeným v okres-
ním městě byla Škoda Fabia. V Bí-
lině zase neznámý pachatel odci-
zil Volkswagen Passat. Celkovou 
škodu způsobenou na odcizených 
vozidlech vyčíslili majitelé na více 
jak 800 tisíc korun. Všechny přípa-
dy policisté vyšetřují jako přečiny 
krádeže, pachatelům tohoto trest-
ného činu hrozí v případě dopade-
ní trest odnětí svobody v rozmezí 
jednoho roku až pěti let.

Odnesl si šperky za 11 tisíc
Nepřítomnosti majitelů rodinného 
domu využil v Bílině neznámý lap-
ka. Během svátků se vloupal do ob-
jektu, ze kterého odcizil šperky za 
více jak 11 tisíc korun. Další něko-
likatisícová škoda byla způsobena 
na oknech, policisté věc prošetřují 
jako přečiny krádeže, porušování 
domovní svobody a poškození cizí 
věci, za které hrozí pachateli až tří-
letý trest odnětí svobody.

Kradl během jízdy ve vlaku
Krádeží mědi si chtěl přivydě-
lat 21letý muž z Teplicka. Zvolil 
k tomu netradiční způsob, během 
jízdy rychlíkem na trase Praha Cheb 
odcizil dva propojovací kabely slou-
žící k napájení osvětlení vagónů 

vlakové soupravy. Odcizením ka-
belů v hodnotě téměř 15 tisíc korun 
naštěstí nebyla ohrožena bezpečnost 
železniční přepravy. V Bílině lap-
ku odhalil zaměstnanec drah, který 
na místo přivolal policejní hlídku. 
Muže policisté zadrželi a sdělili mu 
podezření z přečinu krádeže, za kte-
rý mu hrozí až dvouleté vězení.

Neopatrnost 
stála ženu 
kabelku
Na nákup do bí-
linského super-
marketu se vydala 62letá žena. Při 
nákupu však byla neopatrná a ka-
belku si zavěsila na nákupní vozík, 
před čímž policisté varují. Kabelka 
se tak stala snadným terčem pro 
neznámého zloděje, který kabelku 
i s mobilem, platební kartou a další-
mi věcmi odcizil. Ženě tak vznikla 
škoda 5500,-Kč. V obchodech je 
potřeba mít své věci neustále pod 
kontrolou, v žádném případě neod-
kládejte osobní věci do vozíku!

 Za smrtí ženy je nejspíš mráz
Včera bylo na linku 158 ohlášeno 
úmrtí ženy v Bílině. Místní bezdo-
movkyně ve věku 43 let přespá-
vala v prostoru obytné buňky na 
Teplickém předměstí, kde zřejmě 
umrzla. Lékař určil jako příčinu 
smrti srdeční selhání a cizí zavi-
nění vyloučil.

Pomozte při objasnění 
dopravních nehody
Dne 1. 12. 2010 v 10:45 došlo 
v Bílině na Mírovém náměstí před 
budovou komerční banky dopravní 
nehodě. Nezjištěný řidič motorové-
ho vozidla pravděpodobně při vyjíž-
dění z místa parkování poškodil za-
parkované vozidlo VW Transporter, 
5U8 8499 a z místa ujel. Na vozidle 
VW Transporter došlo k poškoze-
ní levých zadních a předních dveří 
a víčka nádrže. Ani kamerové zá-
znamy nevedly k bližším informa-
cím o viníkovi. Veškeré informace 
k nehodě zavolejte na telefonní číslo 
974439260 nebo na linku 158.

Na nákup do bí-
linského super-linského super-linského super

Ilustrační foto

Jedná se o automatizovaný externí defibrilátor, 
který slouží k poskytnutí laické neodkladné první 
pomoci při náhlé akutní srdeční příhodě. Defib-
rilátor sám vyhodnotí srdeční aktivitu a stanoví, 
jestli je nutné provést výboj, a pomocí hlasových 
příkazů navádí zachránce ke správnému prová-
dění masáže srdce a umělého dýchání. Přístroj je 
možné použít i pro děti. Je také odolný proti vodě, 
prachu i pádu.
„V případě potřeby je zajištěna možnost laického 

poskytnutí včasné 
neodkladné první 
pomoci ještě před příjezdem zdra-
votnických pracovníů. Bílinská městská policie 
by jím mohla výrazně přispět k záchraně lidských 
životů, protože je pravdou, že je mnohdy u životně 
ohrožených osob dříve než ambulance, nebo je do-
konce může objevit a je potřeba operativně jednat,“ 
uvedl ředitel městské policie Pavel Ryjáček. 
Podle křivky přežití se každou minutou bez po-

moci postiženému, který je v bezvědomí a nedý-
chá, snižuje šance na přežití asi od 10 %. Takže 
asi do deseti minut dojde ke smrti. Je tedy klíčo-
vé poskytnutí včasného defibrilačního výboje 
a okamžité zahájení resuscitace, a to optimálně 
do pěti minut od počátku příhody. Investice nece-
lých padesáti tisíc korun je ve vztahu k záchraně 
života nezpochybnitelnou, a to i v případě, že by 
defibrilátor nakonec nikdy nebyl zapotřebí.
Koupi defibrilátoru pro městskou policii bude 
12. ledna projednávat rada města, a pokud jeho 
koupi schválí, zajistí tím městské policii i kromě 
defibrilátoru v ceně školení v jeho zacházení pro 
všechny strážníky. JaK

Městská policie usiluje o defibrilátor

poskytnutí včasné 
neodkladné první 
pomoci ještě před příjezdem zdra-

Městská policie usiluje o
Majitelem defibrilátoru se chce stát bílinská městská policie. Za-
pojila by se tím do projektu Dáme srdci šanci, který probíhá od 
roku 2008. Je do něj již zapojeno více než sto měst po celé ČR.

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?

Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco? Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? 
Zeptáme se Za vás. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

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

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

Stříbrňák (č. 2652): nejspíše kříženec, asi rok starý pes, 
v kohoutku cca 38 cm, dobrý zdravotní stav. Umí chodit 

na vodítku. Vhodný jak mladé rodince, tak i ke starším 
lidem. Vhodný do teplého domova nebo k domku se 

zahrádkou, kde bude mít teplé zázemí na přespání. Je 
očkovaný a odčervený.

Skokanka (č.1490a): 2,5 roku stará kříženka NO. Živá a hravá. Je 
učenlivá, mazlivá, ale velmi dobře i hlídá. Ráda by našla hodnou 
paničku či pána s domečkem a zahrádkou. Nepohrdne ale ani teplým 
domovem v bytě, ale s dostatkem pohybu. Při venčení bezproblémová, 
velmi kontaktní k lidem i psům, fenky si však vybírá. V útulku obývá 
kotec umístěný uvnitř budovy. 
Vhodná k aktivním páníčkům. 
Po osvojení by (než si zvykne 
na nové prostředí a pokud bude 
bez dozoru) měla být v dobře 
uzavřeném kotci nebo místnosti. 
Je očkovaná a odčervená.

Staf (č.2551): nejspíše kříženec staforda, asi 
2-3 roky starý pes, v kohoutku cca 55 cm, dobrý 

zdravotní stav. Velmi dobrý hlídač, nesnášenlivý se 
psy. Vhodný ke zkušenému chovateli. Je očkovaný 

a odčervený. Vhodný do teplého zázemí.

Ňafal (č. 2605): nejspíše kříženec, štěně, 
asi 6 měsíců starý pes, v kohoutku cca 25 
cm, hubený, jinak dobrý zdravotní stav. 
Mladý kontaktní pejsek vhodný jak k mladé 
rodince, tak i ke starším lidem, ale pouze do 
teplého domova. 
Umí chodit na 
vodítku a je velmi 
společenský. 
Je očkovaný 
a odčervený.
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Lidé, kteří využívají v Bílině 
městskou hromadnou dopra-
vu, si od letoška připlatí.

Místo dosavadních osmi korun si 
budou muset připravit o dvě koru-
ny více. Ti, kteří jezdí za polovinu, 
zaplatí místo čtyř korun pět. Zastu-
pitelstvo města schválilo 6. prosince 
na doporučení rady města navýšení 
jízdného.
Důvodem je zvýšení ceny Do-
pravního podniku Ústeckého kraje 
(DPÚK) z dvou na dva a půl milonu 
korun, které město bude od letošního 
roku platit. Loni byl DPÚK ve ztrá-
tě kvůli menšímu počtu cestujících. 
Pro srovnání v roce 2008 přepravil 
v Bílině 400 tisíc lidí, loni už to bylo 
jen 320 tisíc.
Kolem zvýšení ceny se strhla debata, 
v níž zastupitelé vznášeli argumenty 
pro i proti a obě strany měly svým 
způsobem pravdu. Příjmovou slož-
ku celkového hospodaření města je 

třeba udržet v rovnováze s výdajo-
vou. Příjem nemůže ubývat, pokud 
náklady stoupají. Ze zastupitelstva 
tak vyplynulo, že se MHD nyní sice 
zdraží, ale cena se dlouhodobě udr-
ží.
Ani návrh na zavedení minibusů, je-
jichž provoz nestojí tolik, a tudíž by 
město mohlo ušetřit, nezapadl pod 
stůl. O zavedení minibusů se bude 
skutečně jednat, je to však reálné až 
při uzavírání nové smlouvy na rok 
2012.
Město zčásti ušetří peníze také na 
zrušení tří spojů, které jezdí do Se-
veročeských dolů a jsou minimálně 
vytíženy.
Zastupitelé navýšení ceny schvá-
lili napříč politickým spektrem 28 
hlasy z 29 přítomných s garancí na 
čtyři roky. To znamená, že i kdyby 
byla krize a bylo potřeba investovat 
do městské hromadné dopravy opět 
více peněz, jízdné už se zvyšovat 
nebude. JaK

Obecní živnostenský úřad upo-
zorňuje, že s účinností od 1. 1. 
2011 dochází ke změně nařízení 
vlády, kterými jsou stanoveny 
obsahové náplně jednotlivých 
živností č. 288/2010 Sb. Pod-
statná změna se týká řemeslné 
živnosti „Kominictví“, která je 
nově vymezena v návaznosti na 
změnu podmínek požární bez-
pečnosti.

Kominictví – nová obsahová náplň:
„Čištění, zkoušení, kontroly a revi-
ze komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv, čištění a kontroly kouřových 
tahů kotlů na paliva pevná, kapalná 
a plynná, čištění a kontroly techno-
logických spotřebičů – pekařských, 
cukrářských a jiných průmyslových 
pecí, včetně parních a kremačních. 
Čištění a kontroly kouřových kaná-
lů, provádění technických prohlídek 
topenišť a zjiš¬ťování závad topných 
zařízení v průmyslových objektech. 
Provádění kolaudačních prohlídek 
komínů, kouřovodů a topných zaří-
zení, provádění prohlídek bezpeč-
nostních zařízení kouřo¬vých cest, 
provádění kontroly spolehlivosti 
všech komínových konstrukcí a vy-
dávání zpráv o provedení kontroly 
anebo čištění spalinové cesty a zpráv 
o revizi spalinové cesty. Montáž, 
opravy a revize zařízení sloužících 
pro regulaci a optimalizaci komíno-
vého tahu.
V rámci živnosti lze dále provádět 
drobné opravy topných zařízení na 
tuhá paliva, opravy kouřovodů a ko-
mínů. Montáž a opravy komínových 
lávek a stupadel. Základní šamotář-
ské práce při opravách topidel. vlož-

kování komínů. Montáž a demontáž 
stavebnicových keramických i kovo-
vých komínů a komínových systémů. 
Měření účinnosti spalovacího zdro-
je, měření množství vypouštěných 
látek.“
V důsledku změny obsahové nápl-
ně výše uvedené řemeslné živnosti, 
dochází i k úpravě obsahové náplně 
oboru č. 65 volné živnosti „Testo-
vání, měření, analýzy a kontroly“, 
kde byl vypuštěn text „kontrola sta-
vu a zkoušení komínů, kouřovodů 
a spotřebičů, včetně technologic-
kých, na plynná, kapalná a tuhá pa-
liva“, tedy od 1. ledna 2011 nelze 
provádět kontrolu a revize komí-
nů v rámci živnosti volné, ale pou-
ze v rámci živnosti řemeslné! V pří-
padě, že podnikatel provádí tuto část  
v rámci volné živnosti oboru č. 65 
a nemá řemeslnou živnost „Komi-
nictví“, měl by se dostavit na jaký-
koli živnostenský úřad a ohlásit tuto 
řemeslnou živnost.     
Veškeré potřebné informace o pod-
mínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spo-
třebičů paliv naleznete v nařízení vlá-
dy č. 91/2010 Sb.,  ze dne 1.3.2010, 
které bude účinné od 1.1.2011 a na-
hradí stávající vyhlášku č. 111/1981 
Sb. V dokumentu se stanovují pod-
mínky požární bezpečnosti při pro-
vozu spalinových cest, frekvence 
jejich kontrol a čištění. Dále je zde 
upraveno, kdy a kým se provádějí 
revize spalinových cest a za jakých 
podmínek lze provádět vypalování 
komína.
V Bílině 15.12.2010

Zpracovala Martina Tučková, 
referent ObŽÚ

MHD je od Nového roku dražší KC Kaskáda do nového roku s novým ředitelem

V rozhovoru vysvětlil své stanovis-
ko k odvolání dosavadního ředitele, 
nastínil důvody odvolání a popsal 
plány, které by chtěl jako ředitel 
prosadit.
Jak vnímáte odvolání Antonína 
Moravce?
Byla to priorita, se kterou jsme šli 
jako strana do voleb. My jsme se 
tehdy ve sporu, který se strhl před 
více než rokem kolem výpovědi 
bývalé ředitelky Ingrid Skopcové, 
stáli za ní. Považovali jsme celou 
věc za vykonstruovanou, zaměře-
nou jen na to, aby se dostal zpátky 
do funkce ředitele pan Moravec. 
Někteří radní proto udělali komplot 
na Ingrid Skopcovou přes tehdejší 
ekonomku Kaskády. My jsme ne-
souhlasili s tím, jakým způsobem 
se pan Moravec do Kaskády dostal, 
a proto jsme ho chtěli dostat zase 
pryč.
Ale dělal pan Moravec podle 
vás svou práci dobře?
Jsem přesvědčen, že svou práci dob-
ře nedělal. Jednak při výběrovém 
řízení sliboval, že zanechá svého 
účinkování v pražských muzikálech 
a že se na plný úvazek bude věno-
vat Kaskádě. Ale tak tomu nebylo, 
minimálně ve dvou muzikálech 
účinkuje ještě dnes. Zaměstnanci 
mohou potvrdit, jak často tu byl 
a nebyl.
To ale není jediný důvod. Teď mám 
možnost nahlédnout do účetnictví 
Kaskády a shledávám, že kulturní 
pořady byly ve velké ztrátě. Napří-
klad poslední čtyři divadelní před-
stavení byla ve více než stotisícové 
ztrátě. I tento ekonomický důvod 
má velkou váhu.
Také se objevili stížnosti z řad za-
městnanců formou anonymů, že 
pan Moravec s nimi nejedná jako 
s lidmi.
Ale například zavedl Dechov-
ku na Fontáně a představení 
Divadla pražské konzervato-
ře a také přivedl známé tváře, 
např. Martinu Pártlovou.
Že někdy přivedl známou tvář mu 
nikdo neupírá. Ale Dechovku na 
Fontáně nezavedl, jen obnovil. Už 
tu kdysi bývala.
A budete v těchto dvou zmiňo-
vaných programech pokračo-
vat?
V Dechovce na Fontáně určitě. Ale 
představení Divadla pražské kon-
zervatoře už asi nebudou, protože 
byla velice ztrátová.
Je samozřejmě dobré, když se něco 
nového vytvoří. Ale tady se hlav-
ně hrají komedie, které lidé chtějí. 

A tito budoucí herci hráli spíše inte-
lektuální hry, což lidi nelákalo. Kro-
mě toho lidé spíše chodí na to, co 
znají, na herce, které znají. A pro-
tože na hry konzervatoře nikdo ne-
chodil, nemá smysl je dál provozo-
vat. Letos je omezen rozpočet a my 
si nemůžeme dovolit dělat akce, 
u nichž je dopředu zřetelná ztráta.
Máte už nějakou koncepci, co 
byste chtěl dělat za akce?
Ano. Chtěl bych například obnovit 
letní koncert Bořeň Mysteria, který 
tu předloni byl, ale loni už ne. Chtěl 
bych, aby tam byl opět nějaký za-
hraniční host. Dále bych rád zkusil 
letní divadelní představení v amfi-
teátru na Kyselce.
Co se týče koncertů, které tu mají 
tradici, což je Koncert pro kame-
runské kozy a Revival festival, 
sloučíme je do jednoho.
Pak bych se chtěl zaměřit na něco, 
na co se Kaskáda nikdy nezaměřo-
vala, a to jsou státní svátky. Kaskáda 
nikdy neiniciovala událost k výročí 
republiky nebo ke Dni české stát-
nosti či k Cyrilu a Metodějovi. To 
se celá léta přehlíželo a myslím, že 
kulturní centrum by se tomu mělo 
věnovat.
Chtěl bych také hodně spolupraco-
vat s místní ZUŠ, protože je jedna 
z nejlepších v republice.
Chtěl bych v oblasti kultury také 
dále rozvíjet vztahy s Rakouskem 
a Německem, s občanským sdru-
žením Heimatkreiz a s potomky 
pana de Sovice, kteří žijí ve Vídni 
a Mnichově. Chystáme s nimi do 
budoucna spolupráci.
A ještě jedna důležitá věc – rád bych 
převzal na Kaskádu částečně pravo-
moce z města, a to v péči o kulturní 
památky. Mám představu, že by 
se Kaskáda v budoucnu zabývala 
i drobnými investičními akcemi, co 
se týče památek.
Nebylo by také špatné, kdyby Kas-
káda provozovala muzejní činnost. 
Malá stálá expozice by se mohla 
udělat v Galerii pod Věží. Místnost, 
kde jsou nyní výstavy, by se upra-
vila a trochu zrekonstruovala a celá 
by se věnovala Bílině. Tato expo-
zice by se pak dále rozvíjela s tím, 
že bychom k tomu využili London, 
až bychom se zasadili o jeho rekon-
strukci.
Chtěl byste si přihlásit i do ofi-
ciálního výběrového řízení na 
ředitele?
Tak to v současné době nevím. Je 
to hodně administrativní záležitost 
a to by mě asi nebavilo. Tak uvidí-
me. JaK

Co všechno dělá kominík?

Něco málo přes rok byl v křesle ředitele KC Kaskáda Antonín  Moravec. 
Na konci loňského roku ho odvolala nová, povolební rada 
města. Na jeho místo byl až do vypsání výběrového řízení 
jako prozatímní ředitel dosazen zastupitel Michal Mlej, kte-
rý již v minulosti působil v KC Kaskáda v programo-
vém oddělení.
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Zatím poslední kruhový objezd
Práce na kruhovém objezdu u radnice 
začaly již v prosinci 2009, naplno se 
však rozjely na jaře 2010 poté, co to 
dovolilo počasí. Vše bylo dokončeno 
na přelomu května a června. Objezd 
stavěla firma HERKUL, která svou 
práci, stejně jako u předchozího ob-
jezdu u Lidlu, zvládla bez omezení 
dopravy. Kvůli objezdu bylo částeč-
ně zlikvidováno parkoviště za rad-
nicí, které však svá místa rozšířilo 
na druhou stranu směrem k divadlu. 
Parkovacích míst tím přibylo o 28 
a uvolnila se tak místa na náměstí, 
kde město zrušilo všechna svá reser-
vé. Tímto třetím kruhovým objezdem 
se zvýšila plynulost a bezpečnost do-
pravy. Chybí už jen kruhový objezd 
u bývalé pasovky. I tam je snad však 
jeho stavba jen otázkou času.

LED diody na přechodech
Po kruhových objezdech a lávce 
chtělo město zvýšit bezpečnost pro 
chodce na silnici 1/13 ještě LED di-
odami třetí generace, které červeně 
blikají, pokud na přechodu deteku-
jí chodce a řidičům je tak jasné, že 
mají brzdit, i když je tma a samot-
ného chodce například nevidí. Kvůli 
dopravním inženýrům z Krajské 
policie byl však úmysl města degra-
dován na přechody první generace, 
které pouze bíle svítí a znamenají 
jen pasivní značení. Alespoň těchto 
diod se lidé v listopadu dočkali.

Rok 2010 
MĚSTO

Lávka byla dostavěna
Po vypovězení smlouvy firmě FRK 
po vzájemných neshodách se na jaře 
dostavby lávky ujala firma Betonstav. 
V září byly všechny práce dokončeny 
a lávka, která je určena i vozíčkářům, 
byla slavnostně otevřena. Město tak 
eliminovalo riziko smrtelných nehod 
na hlavním tahu přes Bílinu, které se již 
v minulosti staly. Zima však ukázala na 
nedostatek lávky. Kdo se prošel po láv-

ce, záhy zjistil, že to na ní klouže. Město si tak vyžádalo povolení sypat 
pískem a MTSB lávku denně takto udržují. Kromě toho dalo město lávku 
k reklamaci kvůli kluzkému povrchu. Ta však zatím nebyla vyřízena.

Začaly odtahy aut
V Bílině má městská policie od 
loňského jara možnost odtahovat 
špatně parkující auta, protože uza-
vřela smlouvu s teplickou odtaho-
vou službou. Podle jejích slov jí jde 
hlavně o odstraňování aut, která pře-
káží v průjezdu a mohou tak zkom-
plikovat situaci sanitkám nebo hasi-
čům. Kromě toho se vždy nejdříve 
snaží dohledat majitele a vyzvat ho, 
aby přeparkoval. Možná proto zatím 
mebylo odtaženo jediné auto.

Konaly se komunální volby
V říjnu proběhly v celé republice 
volby do zastupitelstev. V Bílině 
vyhráli komunisté, kteří přesto 
zamířili do opozice. Druzí skonči-
li Nezávislí, kteří utvořili koalici 
s třetími Bílinskými sociálními 
demokraty, B10 a VV. Složení ve-
dení města se tak změnilo jen čás-
tečně. Starostou zůstal Josef Ho-
ráček z Nezávislých, místo mís-
tostarosty opustil Roman Šebek 
z ODS a usedl do něj Bc. Zdeněk 
Rendl ml. z Bílinských sociálních 
demokratů.

Zbouraná pasovka

Loňský rok znamenal posled-
ní rok pro pasový dopravník, 
který se tyčil nad silnicí 1/13 
u vjezdu do Bíliny od Teplic. 
Jeho vlastník Severočeské doly 
ho již nepoužívají, a rozhodly 
se jej proto zbourat. Koncem 
roku se tak potom skutečně 
stalo. Omezení dopravy přitom 
bylo minimální, demolici ne-
provázely žádné komplikace. 
Důlní pasový dopravník, který 
byl postaven mezi lety 1964 
a 1967, v minulosti sloužil 
k transportu vytěžené skrývky 
do výsypky Radovesice.

Zastávek je více
Loni přibyly v Bílině čtyři 
zastávky. Dohromady stá-
ly 600 tisíc a na všechny 
sehnal sponzorský dar od 
skupiny ČEZ starosta Jo-
sef Horáček. Dvě zastávky 
stojí v Teplické ulici a dvě 
v ulici 5. května. Letos se 
město pokusí mimo jiné 
především získat dotaci 
na zastávku u polikliniky. 

V KC Kaskáda nový ředitel
Na konci roku 2009 nastoupil na 
místo Ingrid Skopcové Antonín Mo-
ravec. Vznikly různé debaty o regu-
lérnosti výpovědi a někteří zastupi-
telé se otevřeně postavili za Ingrid 
Skopcovou. Na výpovědi se však 
nic nezměnilo a novým ředitelem 
zůstal Antonín Moravec. Po loň-
ských volbách se však věci daly do 
pohybu a byla prosazena výpověď 
a odvolání z funkce pana Moravce. 
Na jeho místo byl jako prozatímní 
ředitel dosazen Michal Mlej, který 
byl jedním z nejtvrdších zastánců 
Ingrid Skopcové.

Seifertova ulice  
se stala jednosměrnou
Nejdříve byla pro auta uza-
vřena úplně. Se stavbou kru-
hových objezdů na silnici 
1/13 však vyvstala potřeba 
odlehčit hlavnímu tahu a jak 
Seifertova, tak Wolkerova 
ulice se staly obousměrný-
mi. Po dokončení staveb se 

z Wolkerovy ulice opět stala jednosměrka, ale Seifertova ulice se do pů-
vodního stavu nevrátila. Město ji nechalo směrem do centra také jedno-
směrnou. Vyvovalo to mnoho diskuzí a polemik, bouře, argumentů pro 
i proti a především občanské sdružení Bořeň se stavělo proti jakémukoliv 
otevření této ulice. Neuspělo, ulice dodnes funguje jako jednosměrná.

Opravená kašna
V dubnu zmizela z náměstí ne-
funkční kašna se svatým Flo-
riánem, aby se na své místo po 
dalších několik měsíců nevrátila. 
Probíhala její restaurace, které se 
ujal profesor Petr Siegl se svým 
týmem. Kašna byla odvezena do 
Akademie výtvarných umění. Kaš-
na byla podle Petra Siegla ve velmi špatném stavu a její oprava byla 
nutná. Naposled byla rozebrána a zrestaurována v 19. století. Odstra-
nění kašny využil tým archeologů z Regionálního muzea v Teplicích, 
aby pod kašnou prozkoumal historii. Přestože nic konkrétního nehledali 
a nepočítali se zvláštními nálezy, podařilo se například objevit staré dře-
věné potrubí nebo střepy nádob z 15. – 19. století.

Tísňová SMS
V březnu zahájila Městská policie 
Bílina provoz tzv. tísňové SMS. Je-
jím smyslem je přivolat pomoc, aniž 
by občan musel hovořit. Je určena 
jak neslyšícím, tak i zdravým lidem, 
kteří se dostanou do potíží, a nemo-
hou zavolat a mluvit nahlas. Mají 
tedy možnost napsat SMS zprávu na 
číslo 733 737 448 a popsat svůj pro-
blém. Na tísňové SMS vykonávají 
nepřetržitou službu školení stráž-
níci. Tísňová sms pomohla během 
roku již v různých drobných problé-
mech, lidé si na ni podle tiskového 
mluvčího městské policie Františka 
Krejčího poměrně zvykli.
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na Bílinsku
 KULTURA

50. výročí DDM
V roce 2010 oslavil bílinský Do-
meček 50 let své existence. Na 
jeho oslavu uspořádal například 
Akademii 2010, která se nesla 
ve znamení přehlídky zájmo-
vých kroužků, originálních pře-
hlídek a pomoci dětem, protože 
v průběhu Akademie posílali 
návštěvníci dárcovské SMS na 
konto Kapky naděje. 50. naroze-
niny pak byly okořeněny rekor-
dem v počtu vyrobených a na-
sbíraných andělů. Na chodbách 
a učebnách DDM jich bylo k vi-
dění 1891. Domeček se tak za-
psal v agentuře Dobrý den, která 
shromažďuje české rekordy.

V Bílině vznikla nová ČOV

V polovině dubna byla slavnost-
ně otevřena nová čistírna odpad-
ních vod, která splňuje všechny 
předpisy EU. Rekonstrukce za-
čala již v roce 2008 a proběhla 
na dvě etapy. Byla součástí inte-
grovaného projektu Dolní Labe, 
který realizovala Severočeská 
vodárenská společnost. Cílem 
bylo uvést vodohospodářskou 
infrastrukturu do souladu s no-
vou legislativou ČR a především 
EU. Rekonstrukce vyšla společ-
nost na 80 milionů korun. Mo-
dernizací došlo hlavně ke zlep-
šení kvality čištění vody. Kromě 
toho se řešilo odstraňování du-
síku a fosforu, které již nekončí 
v řece Bílině.

Na Teplickém Předměstí  
začala druhá etapa revitalizace
Ta spočívá především v rozšiřová-
ní a stavbě parkovišť, ale také ve 
vybudování kontejnerových stání. 
Práce měly být hotovy loni, ale 
nečekaně se při výkopech objevily 
vzácné archeologické nálezy, tak-
že práce se zdržely a dokončeny 
budou letos. Parkoviště ocení ze-
jména řidiči, kteří večer bezradně 
krouží po sídliští a neví, kde své 
auto nechat. Při archeologických 
průzkumech se našly pozůstatky 
nádob i lidských kostí, což pro ar-
cheology znamenlo žně a úspěch. 
Pro město to znamenalo výdaj přes 
milion korun navíc, protože arche-
ologické práce muselo zaplatit.

Zábradlí kolem řeky
S jeho opravou se začalo již v roce 
2009. Dokončena pak byla na jaře 
loňského roku. Výměna již byla ne-
zbytná, protože staré zábradlí bylo 
ztrouchnivělé a nevyhovující. Nové 
zábradlí však nejen lépe chrání, ale 
vypadá a zrášluje obvod řeky Bíliny. 
Za nové zábradlí město platilo jen 
zčásti, a to milion korun, o zbytek se 
postaral sponzorský dar.

Osobnosti v Bílině
Loni přijelo do Bíliny množství známých osobností. 
Klubovnu knihovny dokázali naplnit dva nejvýznam-
nější z nich. Jiřina Šiklová a Miloslav Stingl. Oba pou-
tavě vyprávěli. Jiřina Šiklová o minulosti i současnosti, 
vyjadřovala se k věcem, které lidi zajímaly a Miloslav 
Stingl zaujal především vyprávěním o svých cestách. 
Kdo na jeho besedu nepřišel však nemusí tak úplně 
litovat, pan Stingl přislíbil, že se letos na jaře vrátí, 
pokud mu to dovolí zdravotní stav. Tomuto bílinské-
mu rodákovi bylo loni také uděleno čestné občanství 
Bíliny. Z dalších osobností v knihovně byl např. spi-
sovatel, písničkář a televizní moderátor Jan Burian 
nebo cestovatel Roman Nešetřil.
Do divadla přijeli zahrát herci jako Bára Hrzánová, 
Rudolf Hrušínský, Saša Rašilov, Jan Révai, Jan Třís-
ka, Lukáš Vaculík, Pavel Zedníček, Jana Krauso-
vá nebo Jiří Langmajer v komediích, tragiko-
mediích i hrách k zamyšlení. Kromě toho se 
na pódiu objevili i zpěváci, mezi nimiž figu-
roval Karel Plíhal, Tomáš Klus a Iva Bittová. 
Pobavit se svým pořadem přijel také 
Zdeněk Izer.
V kulturním domě Fontána byl na 

besedě Setkání s… například Ondřej 
Ruml. Své desáté narozeniny tu oslavila 
kapela UDG. Obnoven byl pořad De-

chovka na Fontáně, který mezi 
staršími lidmi slaví úspěch.
Na Kyselce své umění 
ukázali například revivaly 

jako Uriah Heep revival  
a AC/DC revival. Pro ji-
nak hudebně naladěné 
publikum přijeli zazpívat 
Eva a Vašek.

Onřej Ruml a Jiřina Šiklová loni přijeli do Bíliny

Sochy z Vejprt
Již po osmnácté se ve Vejpr-
tech u Kadaně konalo sochařské 
sympozium. Na něj se sjíždě-
jí sochaři z celého světa, aby 
během týdne vytvořili sochy 
z pískovce, které pak jsou roz-
dávány českým městům. Letos 
byla vybrána i Bílina. Putovalo 
do ní osm soch. Ty zdobí např. 
Žižkovo náměstí, Seifertovu 
ulici nebo polikliniku. Město 
zaplatilo pouze materiál ve výši 
tři sta tisíc korun, aby tak získalo 
sochy, které mají hodnotu 150 
tisíc eur, což je přibližně tři a půl 
milionu korun.

Opravený kostel v Mukově
S rekonstrukcí kostela sv. Pro-
kopa v Mukově se začalo již 
v roce 2009. Loni pak byla re-
konstrukce dokončena a kostel 
začal zářit novotou a dělat obča-
nům malé vísky čest. O rekon-
strukci se postaralo Občanské 
sdružení na záchranu kostela sv. 
Prokopa v Mukově a ostatních 
kulturních hodnot obce. Oprava 
stála v řádech milionů a peníze 
byly získány jak od sponzorů, 
tak z dotace. V září byl kostel 
oficiálně otevřen varhanním 
koncertem.

Během léta ojedinělá výstava
Občanské sdružení Bílina 2006 
uspořádalo na léto netradiční vý-
stavu s názvem Bílina zmizelá 
a nalezená. Posbíralo různé před-
měty od prvopočátků až do nor-
malizace. Cílem bylo ukázat lidem 
předměty, s nimiž se setkávali 
a zacházeli jejich předci a přiblížit 
jim tak jejich každodenní život. 
Na výstavě byly tak vykopávky 
z 9. století, ručně psanou kuchař-
ku z počátku 20. století, lůžko ze 
záchytné stanice, plakát s Bílin-
skou kyselkou, nádobí atd. Podob-
nou výstavu podle slov předsedy 
sdružení Jana Beneše Bíliňané jen 
tak znova neuvidí, pokud v Bílině 
nebude zřízeno muzeum.
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pokud mu to dovolí zdravotní stav. Tomuto bílinské-
mu rodákovi bylo loni také uděleno čestné občanství 

knihovně byl např. spi-
televizní moderátor Jan Burian 

Do divadla přijeli zahrát herci jako Bára Hrzánová, 
Rudolf Hrušínský, Saša Rašilov, Jan Révai, Jan Třís-
ka, Lukáš Vaculík, Pavel Zedníček, Jana Krauso-

komediích, tragiko-
zamyšlení. Kromě toho se 
zpěváci, mezi nimiž figu-

Iva Bittová. 
Pobavit se svým pořadem přijel také 

besedě Setkání s… například Ondřej 
Ruml. Své desáté narozeniny tu oslavila 
kapela UDG. Obnoven byl pořad De

chovka na Fontáně, který mezi 
staršími lidmi slaví úspěch.
Na Kyselce své umění 
ukázali například revivaly 

jako Uriah Heep revival 
a
nak hudebně naladěné 
publikum přijeli zazpívat 
Eva a

Onřej Ruml a Jiřina Šiklová loni přijeli do Bíliny



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ6 6. ledna 2011

Večer byl koncipován do čtyř blo-
ků. Nejdřív dostala prostor spříz-
něná kapela Dobrý pocity a potom 
se na pódiu objevila sestava Bis-
aco, která byla v 90. letech před-
chůdcem Grocku. Tam na postu 
zpěváka vystoupil František Krej-
čí, který vystoupil i v další fázi, 
kdy se večer v časové ose posunul 
do roku 2000. Tehdy vznikla prv-
ní verze Grocku, v níž Františka 
Krejčího vystřídal dále Tomáš 
Slaboch, který byl dlouholetým 
frontmanem kapely. Závěrečná 
část večera pak patřila současné 
formaci Grocku.
Kdo přišel, jistě si parádní večer 
užil nejen s Grockem, ale také 
s grogem, který ten večer stál pou-
hých patnáct korun.
V rozhovoru se současný front-
man kapely a kytarista Radek 
Vondráček ohlédl za historií kape-
ly a nahlédl i do budoucnosti.
Jak se díváte na historii kapely?
Můžu posoudit sedm let, které v té 
kapele jsem. V době, kdy měla 
nahnuté doby, chodil jsem na je-
jich koncerty, ale ty zákulisní děje 
jsem moc nevnímal. Ale asi občas 
měla problém, protože se složení 
hodně měnilo, kapela byla vždy 
různě poskládaná z muzikantů, 
kteří fungovali ve více kapelách 
a nějak suplovali. Ale o téhle úpl-
né historii moc nevím.
Za těch sedm let, co tam jsem, 
rozpad nikdy nehrozil, jediná 
změna, která proběhla, byla změ-
na na postu zpěváka v roce 2008, 
kdy odešel Tomáš Slaboch a při-

šel Lukáš Koranda, který je s námi 
dodnes.
V čem vidíte příčinu toho, že se 
kapela dožila deseti let?
Je to nejen parta kluků, kteří spolu 
hrají, ale jsme především kamarádi 
a na tom to stojí. Kdybychom ne-
byli kamarádi, tak spolu nevydrží-
me. A je to stále na rovině amatér-
ské muziky, máme to všichni jako 
koníčka, a to nás také drží pohro-
madě. Všude je nějaká bouřka, ale 
ta se vždy časem urovná.
Jak se vám líbí takováto oslava, 
kde se sejdou všichni členové 
kapely, i ti bývalí?
Jsem strašně rád, že se to vůbec 
povedlo uspořádat a že všichni 
členové mohli přijít. Jsem rád, 
že jsme tu všichni. Jsem sám na-
pnutý a strašně se těším, protože 
jsem nebyl u předchozích verzí 
kapely, tak jsem zvědavý, co usly-
ším v různých fázích.
Chystáte nějaké CD?
S CD je to vždycky těžké, pro-
tože jsou na něj potřeba peníze. 
My jsme doposud točili vždy jen 
DEMA. Poslední naše DEMO je 
dva roky staré, ale pořád se chys-
táme něco udělat. Až se budeme 

cítit připraveni a budeme mít 
materiál, který bude vyšperkován 
k naši spokojenosti, tak zase něco 
připravíme. Věřím, že do roka by 
se nám další DEMO mohlo poda-
řit.
Tam bude několik našich nejlep-
ších písniček a pokud to někdo, 

komu to nabídneme, bude chtít, 
může to produkovat dál, ale sami 
na to finance nemáme. Takže 
spíš půjdeme směrem, že to bu-
deme distribuovat přes internet 
a nabízet to vydavatelstvím nebo 
internetovým portálům, které to 
budou distribuovat dál. JaK

Dalším z řady učitelů v sérii 
o učitelích na bílinské ZUŠ 
je Josef Černý, který učí hru 
na dechové nástroje. Také on 
odpověděl na několik otázek 
ohledně svého učení.

Co učíte v ZUŠ?
Vyučuji hru na dechové nástro-
je. Bílinské dětí mají značný 
zájem o studium hry na flétnu, 
klarinet, saxofon. Nekteré žáci 

u hudby vydrží i 14 let; učí se 
v ZUŠ, a přitom studují střední 
a vysoké školy s nehudebním 
zaměřením.
S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?
Někdo zvládá látku konzervatoře, 
jiný je dobrým hráčem v souboru, 
pro dalšího je to krásný koníček 
na celý život, ale každý se naučí 
prožívat krásu hudby.
Máte nějakou osvědčenou me-

todu nebo aktivitu, kterou jste 
děti vždy stoprocentně zaujal?
Dnešní děti dělají to, co je baví. 
Proto pro mne základem výuky je 
probuzení zájmu o hru na dechové 
nástroje. Individuální přístup při 
výuce vytvářim na základě osob-
nosti žáka.
Co se vám na této práci nejvíce 
líbí?
Nejvíce se mi líbí, že je to práce 
s dětmi.

Učitelé na ZUŠ aneb Krátké rozhovory o jejich práci

Kapela Grock oslavila deset let
Bílinská kapela Grock už má 
svou historii. Loni jí bylo de-
set let a své výročí oslavila 
v pátek 10. prosince velko-
lepou oslavou v kulturním 
domě Fontána. Příznačně ji 
nazvala Mejdan roku. Oslava 
byla jedinečná v tom, že se se-
šli všichni členové, kteří kdy 
ke Grocku patřili. 

Předchůdce kapely Grock byla formace Bisaco. Foto: Václav Weber

Grock z roku 2000. Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Za tímto účelem jsme začali bu-
fet postupně měnit. Zakázali jsme 
kouření, vymalování přizpůsobili 
dětem, nakoupili nové stoly se žid-
lemi, přebalovací stůl, dětské sedač-
ky, malý stolek se židličkami, tabuli 
s křídami… Ovšem největší lákadlo 
pro malé děti jsme umístili před ob-
čerstvení a to dětský koutek. Položili 
jsme koberec s motivy pro nejmenší, 
zakoupili bazének s barevnými míč-
ky, dřevěnou sestavu s klouzačkou 
malou houpačku. Tři plastové boxy 
jsme naplnili hračkami a všechny 
prvky opatřili dřevěnou ohrádkou. 
Před vstupními dvířky si mohou 
děti odložit šaty a na lavičkách zout 
obuv. No a teď už jim nic nebrání ve 
skotačení za dlouhých zimních ve-
čerů, za nepřízně počasí i třeba při 
rodinných oslavách.
Potřebám dětí jsme přizpůsobili 
i sortiment, ten chceme doplňo-

vat podle přání maminek. Ostatně 
pro ně připravujeme chutnou kávu 
a zase podle jejich chutí můžeme 
postupně prodávat další zboží. 
Naší další ideou je zprovoznění 
venkovního posezení a také vy-
budování vícegeneračního areálu 
u původních bazénů náležících 
plavecké hale. Už máme zpraco-
vané návrhy od předních firem, 
ale náš rozpočet na podobnou in-
vestici nestačí. Tady spoléháme na 
pomoc města, které by jistě mohlo 
na projekt zabývající se využitím 
volného času dětí a seniorů přispět, 
či pomohlo získat dotaci z některé-
ho z příslušných fondů.  Pokud by 
se realizace tohoto záměru poved-
la, znamenalo by to jistě vytvoření 
oázy aktivního odpočinku jak pro 
místní, tak i pro „přespolní“.

Mgr. Jan Davignon, 
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

… tak se jmenovala netradiční 
akce na motivy filmu Veselé Vá-
noce, kterou uspořádal Historic-
ký klub města Bíliny 18. prosince 
na nádvoří bývalého pivovaru.

„Město nám v pivovaru půjčilo pro-
story na klubovnu, proto jsme městu 
na oplátku nabídli, že uděláme něco 
pro obyvatele města. Tak vznikl 
tento betlém,“ vysvětlil jedna-
tel klubu Petr Vojt. Spolek se 
zabývá především vojenskou 
historií, proto byl betlém po-
jatý netradičně s příběhem 
z počátku první světové vál-
ky. Příběh předvedl 
spolek hned dva-
krát za odpoled-
ne. V doznívají-
cí vřavě bitvy se 
hluk nové bitvy 
náhle přestal 
ozývat. Blížily 
se Vánoce a ne-
přátelé na západ-
ní frontě se místo 
boje začali družit. 
To nejspíše bylo 
příčinou zázračného 
zjevení, které vánoč-
ní přátelství mělo 
podpořit. Voják Josef 
našel v rozbořené 

části města na území nikoho 
malé dítě a přinesl ho do la-
zaretu sestře Marii. Společ-
ně pak pro děťátko vytvořili 

jesličky, k nimž se 
chodili klanět 

vojáci i civi-
listé. Na ten-
to zázrak se 

přišel podívat 
i sám císař.
Návštěvníci 
si kromě 
p ř í b ě h u 
mohli vy-
c h u t n a t 

i zpěv koled 
v podání cho-

mutovské kapely 
Toxíci nebo hru 
na dudy, kterou 
předvedla sku-

pina The Rebel Piper. Komu byla 
zima, mohl si koupit svařené víno 
nebo punč. Na akci se podílelo přes 
šedesát lidí z různých okolních klu-
bů, například z Chomutova, Prahy, 
Hradce Králové atd.

Co historický spolek  
ještě připravuje?

Bílinský spolek se zabývá především 
vojenskou historií a za své pojal 
hlavně období Marie Terezie. Lidé 
ho mohou znát již z dřívějších akcí 
v Bílině. V rámci jarmarku nebo dne 
horníků vytvořili kolonu veteránů 
nebo měli výstavu v lázních. Spolek 
však spíše znají v jiných městech, 
protože jezdí často do Německa, 
Polska, Francie, jsou součástí slav-
ností v Terezíně, Slaném nebo Pís-
ku. Jezdí také na Slavkov a nedávno 
byli na 150. výročí bitvy u Türgau 

atd. Několikrát členy spolku mohli 
diváci vidět i v televizi v Toulavé ka-
meře. Jezdí i na Memoriál generála 
Custera, který pořádá Václav Vydra.
I v Bílině připravuje do budouc-
na další akce, jak říká Petr Vojt: 
„Máme v plánu letos udělat větší 
akci, a to cvičení rakouských vojsk 
z doby Marie Terezie. Bylo by buď 
v lázních, nebo tady v okolí. Pak 
plánujeme udělat recesi na film Po-
střižiny. Je dost lidí, kteří by se toho 
zúčastnili, takže bychom na to ne-
byli sami. Když bude dobrá situace, 
rádi v pivovaru vydržíme co nejdéle 
a budeme akce dělat. Tímto bychom 
také chtěli poděkovat za tyto prosto-
ry městu.“
Bílinští se tak mohou těšit na další 
zajímavé připomínky historie, které 
bílinský historický spolek jistě opět 
kvalitně a dobře připraví. JaK

První dětský koutek s občerstvením v Bílině zprovozněn!
Ptáte se, kdo a kde ho zprovoznil? Rekreační a sportovní zařízení Bílina 
s.r.o. ve vestibulu občerstvení plavecké haly! Už jak jsme restauraci po 
předchozím nepříliš úspěšném nájemci přebírali, měli jsme jasnou před-
stavu, komu má především sloužit. Kromě návštěvníků bazénu, sauny, 
fitness koutku, se chceme zaměřit hlavně na maminky s dětmi (i tatínky, 
babičky…), protože si uvědomujeme absenci podobného zařízení v Bílině.

Betlém v dobách dobrých i zlých…

pro obyvatele města. Tak vznikl 
tento betlém,“ vysvětlil jedna-
tel klubu Petr Vojt. Spolek se 
zabývá především vojenskou 
historií, proto byl betlém po-
jatý netradičně s příběhem 

počátku první světové vál-
ky. Příběh předvedl 
spolek hned dva-
krát za odpoled-

doznívají-
cí vřavě bitvy se 
hluk nové bitvy 
náhle přestal 
ozývat. Blížily 
se Vánoce a ne-
přátelé na západ-
ní frontě se místo 
boje začali družit. 
To nejspíše bylo 
příčinou zázračného 
zjevení, které vánoč-
ní přátelství mělo 
podpořit. Voják Josef 

rozbořené 

části města na území nikoho 
malé dítě a přinesl ho do la
zaretu sestře Marii. Společ
ně pak pro děťátko vytvořili 

jesličky, k
chodili klanět 

vojáci i
listé. Na ten
to zázrak se 

přišel podívat 
i

i
v podání cho

mutovské kapely 
Toxíci nebo hru 
na dudy, kterou 
předvedla sku
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

18. leden – 19.00
J. B. P. Molier

CHUDÁK HARPAGON 
Divadelní společnost 

Josefa Dvořáka
Dramatické vyprávění o stařičkém 

človíčkovi, kterému všichni 
ztrpčují život tím, že po něm něco 
chtějí.Zejména peníze. A človíček 

nerad dává a nedá a nedá…
Hrají: Josef Dvořák, Radka 

Stupková, Markéta Hrubešová, 
Dagmar Schlehrová, Adéla 

Zejfartová, Rostislav Trtík, Milan 
Duchek a další…

Vstupné: 260, 200, 150, 100 Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
13. leden – 17. březen – 19.00
(každý čtvrtek po 10 večerů)

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
První 3 lekce opakovací 

+ výuka dalších tanců. Vyučují 
Petr a Iva Dufkovi z Teplic.

Cena kurzu pro pár: 1 800 Kč
Přihlášky a platby v Informačním 

centru Bílina – 417 810 985,  
info@kckaskada.cz

KINO HVĚZDA
6. leden – 19.00
22 VÝSTŘELŮ

Francie/Akční thriller,  
české titulky, 118 minut

Hrají: Jean Reno, Kad Merad, 
Gabriella Wright, Marina Fois… 

Vstupné: 70 Kč

7. – 8. leden – 19.00
RED

USA/Akční komedie,  
české titulky, 115 minut

Zlikvidovat bývalé agenty CIA? 
Bruce Willis a John Malkovich 

v akční komedii.
Hrají: Bruce Willis, Morgan 

Freemann, John Malkovich, Mary 
Louise – Parker… Vstupné: 75 Kč

Čtvrtek 13. leden – 19.00
ĎÁBEL

USA/Horor,  
české titulky, 115 minut

Pět lidí v pasti... a bude ještě 
hůř... jeden z nich je totiž ďábel! 

Vstupné: 60 Kč

14. – 15. leden – 19.00
BASTARDI

ČR/Drama, české znění, 80 minut
Film o brutální vraždě mladé 
praktikantky, kterou mají na 
svědomí tři mladíci z jedné 

základní školy. Vstupné: 70 Kč
 

15. leden – 15.00
DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY   
Pásmo pohádek pro nejmenší.

Vstupné: 20 Kč, 62 minut

KLUBOVNA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

12. leden – 18 hodin
AUTORSKÉ ČTENÍ spisovatele 
a cestovatele Josefa Formánka 

(z knihy Mluviti pravdu)

LEDEN 2011
J. B. P. Molier: 

CHUDÁK HARPAGON 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Drama-
tické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému 
všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. 
Zejména peníze. A človíček nerad dává a nedá 
a nedá... Hrají: Josef Dvořák, Radka Stupková, 
Markéta Hrubešová, Dagmar Schlehrová, Adéla 
Zejfartová, Rostislav Trtík, Milan Duchek a dal-
ší… Režie: Josef Dvořák a Radka Stupková. 
Vstupné: 260,- 200,- 150,- 100,- Kč.

ÚNOR 2011
C. S. Forester: 

AFRICKÁ KRÁLOVNA
Divadlo Palace Theatre Praha. Humorný i dra-
matický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá 
žena přinutit zamilovaného muže, odehrávající 
se v Africe uprostřed první světové války, baví 
čtenáře i diváky už řadu let, a přesto neztrácí nic 

KULTURNÍ CENTRUM
KASKÁDA V BÍLINĚ

 PŘIPRAVUJE:
od 13. ledna do 17. března 2011 

každý čtvrtek od 19.00  bude 
probíhat kurz tance

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
v Kulturním domě Fontána 

Za Chlumem v Bílině.
Celkem proběhne 10 vyučovacích 
lekcí; první 3 taneční večery budou 

opakovací z minulého ročníku 
kurzu a dále bude pokračovat 

výuka dalších standartních 
a latinsko-amerických tanců. 

Vyučují Petr a Iva Dufkovi z Teplic.
Cena kurzu pro pár: 1 800,- Kč

Přihlášky a platby  
v Informačním centru Bílina 

417 810 985, info@kckaskada.cz

Vážené dámy a pánové, naši diva-
delní přátelé, předkládáme vám pře-
hled divadelních představení, která 
budou odehrána od ledna do května 
2011 v Městském divadle v Bílině. 
Všechny hry jsou zařazeny do di-
vadelního předplatného, které vám 
umožňuje navštívit tato představení 
s cca 20% slevou oproti vstupnému. 
Věříme, že každý z Vás si v naší 
nabídce najde to své a po návštěvě 
bílinského divadla budete mít pocit 
příjemně strávených chvil. 
Toto vše Vám přejí a na pravi-
delná setkávání s Vámi v bílin-
ském Městském  divadle se těší, 
kolektiv Kulturního centra Kas-
káda Bílina, tel: 417 810 985, 
info@kckaskada.cz

Divadelní předplatné si můžete za-
koupit od 17. 12. 2010 v Informač-
ním centru. Stávající abonenti si 
mohu své předplatné obnovit již od 
29. 11. 2010. Informační centrum 
v Bílině je otevřeno od pondělí do 
čtvrtka vždy od 8.00 – 12.00 hodin, 
12.30 – 17.00 hodin v pátek od 8.00 
– 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 hodin
 
Zakoupením abonentní průkazky 
získáváte některé výhody:
■ majitelé předplatného zapla-
tí pouze první čtyři představení 
a poslední páté mají zdarma
■ majitelé předplatného mají zajiš-
těné stálé místo v hledišti divadla
■ budou jim pravidelně zasílá-
ny propagační materiály o všech 

akcích pořádaných KC Kaskáda 
v Bílině
■ abonentní průkazka je přenosná

Místa v divadelním sále jsou roz-
dělena do čtyř cenových pásem: 
   I. pásmo - přízemí, 1. řada balkon
 II. pásmo -  2. - 4. řada balkon
III. pásmo - 5. - 6. řada balkon
IV. pásmo – 7. – 8. řada balkon

Cena předplatného je oproti cel-
kovému vstupnému na jednotlivá 
představení značně zvýhodněna:
Předplatné
   I. pásmo 1155 Kč
 II. pásmo 930 Kč
III. pásmo 730 Kč
IV. pásmo 500 Kč

Předplatné na divadelní vystoupení Městského divadla V Bílině

Josef Formánek přijede do knihovny
Spisovatel a cestovatel Josef Formánek (1969) přijede na autorské čtení, které proběhne v klu-
bovně knihovny ve středu 12. ledna od 18 hodin. 
Josef Formánek bude číst ze své úspěšné knihy Mluviti pravdu, která se v hodnocení nejčtenějších ti-
tulů na webu knihovny umístila v první desítce. Autorské čtení doplní diaprojekce a film z jeho pobytu 
v deštném pralese mezi šamany na ostrově Siberut, jenž popsal v knize Prsatý muž a zloděj příběhů. 
Touto knihou debutoval v roce 2003. Stala se nejúspěšnějším debutem desetiletí a po velké 
čtenářské odezvě vyšla už v osmi vydáních, celkem se prodalo přes 50 tisíc výtisků. Josef 
Formánek je nejen velký vypravěč a cestovatel, ale je také spoluzakladatel geografického 
magazínu Koktejl. Jako jeho reportér procestoval více než třicet zemí světa. Pro případné 
zájemce o podpis autora bude zajištěn prodej jeho knih.

klu-

hodnocení nejčtenějších ti-
jeho pobytu 

zloděj příběhů. 
po velké 

osmi vydáních, celkem se prodalo přes 50 tisíc výtisků. Josef 

LEDEN DDM Bílina, Havířská 529 / 10  418 01 Bílina, tel.417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

7.–8. 1. Turnaj a seminář - Kendó: akce s přespáním v DDM  (5-99 let), startovné 300 Kč, přihlášky v DDM do 3. 1.

11. 1. Výtvarná dílna - pedigový podnos: od 16:00 – 18:00 (10-99 let), cena 80 Kč, platby do 10. 1.

15. 1.
Keramická dílna pro veřejnost: 9:00-12:00 (5-99let), cena 30 Kč/hod., platby do 13. 1.

Počítačové hrátky: 10:00-12:00 (od 1. tř.), cena 50 Kč, platby do 13. 1.

19. 1. Puzzliáda - 2. Ročník: 16:00-18:00 (4-15 let), cena 40 Kč, přihlášky a platby do 17. 1.

20. 1. Korálkování 17: 18:00-21:00 (od 12 let), cena 120 Kč, platby do 17. 1.

21.–22. 1. Podkrušnohorské setkání Baltíků - 6. Ročník: dle propozic pro pozvané organizace z ČR

29. 1.

Keramická dílna pro veřejnost: 9:00-12:00 (5-99 let), cena 30 Kč/hod., platby do 27. 1.

Vzpomínky na mistrovství ČR v deskových hrách:  
soutěžní turnaje v Blokusu, Ubongu, Pentagu, začátek: 9:00-12:00 (5-99 let), startovné 20 Kč/turnaj

Závody na autodráze - lednový pohár pro veřejnost:  
15:00 – 17:00 (od 7 let), startovné 40 Kč, přihlášky přijímáme v recepci do 27. 1.

Maškarní bál: 15:00-17:00 (od 3 let), vstupné děti 45 Kč,dospělí 55 Kč, předprodej vstupenek v recepci DDM od 17. 1.

31. 1. Lednové cvíčo: 18:00-19:00 (od 12 let), cena 30 Kč

PŘEDPLATNÉ NA DIVADELNÍ HRY V MĚSTSKÉM DIVADLE - JARO 2011:
ze své působivosti. Hrají: Linda Rybová, Hynek 
Čermák. Režie: Viktorie Čermáková. Vstupné: 
220,- 180,- 130,- 100,- Kč.

BŘEZEN 2011
Franco D‘Alessandro: 

ŘÍMSKÉ NOCI
Divadlo v Řeznické Praha. Příběh vypráví o tři-
cetiletém přátelství mezi americkým dramatikem 
Tennessee Williamsem a italskou herečkou An-
nou Magnani. Hra začíná koncem čtyřicátých let 
minulého století, kdy se Williams během svého 
pobytu v Římě konečně setká s herečkou, pro 
niž touží psát. Prakticky ihned najdou porozumě-
ní jeden pro druhého a tak v období, které násle-
duje, předkládá autor divákům životní peripetie 
obou umělců: jejich úspěchy i pády, jejich vztahy 
k přátelům i milencům, a to vše zarámováno do 
padesátých a šedesátých let 20. století. Hrají: 
Simona Stašová, Oldřich Vízner. Režie: Abels 
Gregory. Vstupné: 240,- 180,- 130,- 100,- Kč.

DUBEN 2011
Michaela Gübelová: DRUHÝ BŘEH

Studio DVA Praha. Tragikomedie o touhách 
naplněných i nenaplněných, o svobodě, prav-
dě, lásce i smrti. Zlom režimu přináší mnohá 
dobrodružství. Žena účtuje sama se sebou. 
Musela během svého života učinit řadu osudo-
vých rozhodnutí. Bohatý zážitek citů a rozumu. 
Slzy i smích. Jak je (ne)snadné se rozhodnout!? 
Hrají: Eva Holubová, Zuzana Bydžovská, Tereza 
Gübelová, Vladimír Javorský. Režie: Ladislav 
Smoček. Vstupné: 280,- 230,- 180,- 100,- Kč.

KVĚTEN 2011
Eric – Emmanuel Schmitt:  
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

Divadlo Na Jezerce Praha. Manželské vraždění 
je jedna z nejúspěšnějších francouzských her 
současnosti. Je to souboj, ve kterém jde v pra-
vém slova smyslu o život.  Hrají: Jaroslav Dušek 
a Nataša Burger. Režie: Jan Hřebejk. Vstupné: 
320,- 250,- 200,- 100,- Kč.
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Dne 14. 12. 2010 se uskutečni-
lo slavnostní vítání nově naro-
zených občánků našeho města.  
V obřadní síni Městského úřadu 
Bílina přivítal naše maličké pan 
starosta Josef Horáček. 

Jako každý rok, již tradičně, 
u rozsvíceného stromečku bylo 
přivítáno celkem 18 dětí. Vítání 
proběhlo ve velmi krásné atmo-
sféře při hraní koled. Tentokráte 
nám vystoupily děti z Mateřské 
školy M.Švabinského, aby nám 
přednesly písničky a básničky, 
které si pro tuto slavnostní chví-
li připravily. 
Za asistence budoucích zdravot-

Spousta seniorů má jistě hod-
ně volného času, který nemá 
nijak pevně a stabilně vypl-
něn. Je to ovšem věc důležitá. 
Jednou z dalších věcí kromě 
těch, které se již v Bílině pro 
seniory dělají, bude od ledna 
vycházející časopis Senior.

Časopis o rozsahu 40 – 45 
stran pobaví i poučí a je podle 
slov zástupkyně šéfredaktorky 
Mileny Buriánkové postaven 
na rozhodnutí přinášet radost 
a pohodu všem a navíc příle-
žitost přispívat do časopisu pro 
aktivní seniory. Celoroční před-
platné časopisu je 149 korun 
včetně poštovného. Časopis má 
sponzory, bez kterých by se roz-
hodně neobešel a kterým patří 
velký dík. Zájemci o předplat-
né najdou bližší informace na  
www.casopis-senior.cz. JaK

Vítání občánků
ních sester ze Zdravotní školy 
Teplice se nám rodiče podepsali 
do naší pamětní kroniky, převza-
li pamětní listinu, dárky a květi-
ny. Tohoto slavnostního aktu se 
mohli zúčastnit i ostatní příbuzní, 
podepsat se nám do naší kroniky, 
pokud se dostavili k tomuto cere-
moniálu. 

Milí spoluobčané, 
chtěla bych Vám touto cestou po-
přát krásný nový rok 2011, hlavně 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a neustálou pohodu  v kruhu Va-
šich nejmilejších.
Zároveň se budu těšit na naše dal-
ší společná setkání v obřadní síni 
Městského úřadu Bílina, vždy od 
14:30, kdy se bude konat vítání 
občánků našeho města. 
Termíny na letošní rok jsou vždy 
v úterý: 8. března, 10. května, 
6. září a 20. prosince.
Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dve-
ří 212 I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz - nejpozději týden před 
konáním slavnostní akce.

Na všechny se moc těší 
matrikářka Miloslava Uhrová

Senior
pro seniory

Liška Matyáš
Jandová Natálie
Jurcová Viktorie

Bauer Daniel
Šedá Natálie

Nováková Kateřina

Golis Matyáš
Ahosta Orestina
Šťastný Jakub

Mikulandová Petra
Ambrož Matyáš
Jelínek Matyáš

Čabrada Jáchym Albert
Krátký Michal

Drábková Nela
Hejna Jan

Krovak Jiří Matyáš
Kalous Marek

Do života byly přivítány tyto děti

Na virtuální prohlídku elekt-
rárny a seznámení se s rekulti-
vacemi a návratem vytěžených 
prostor Severočeských dolů do 
Kraje s lepší vyhlídkou zavíta-
la třináctičlenná skupina slože-
ná z pracovníků z rozvojových 
agentur i úřadů zabývající se 
cestovním ruchem a jeho sou-
žitím s průmyslem z Polska, 
Slovinska, Německa, Itálie, 
Rakouska a samozřejmě Česka. 
Všichni jsou přitom projekto-
vými partnery Ústeckého kraje, 
který se zapojil do mezinárod-
ního projektu „Listen the voice 
of villages“ (Naslouchejte hlasu 
venkova). Výstupem projektu je 
vytvoření asociace, která bude 
propagovat a nabízet turistické 
destinace. 
„Na severu Čech je krásně a je 
zde i spousta zajímavých míst. 
Spousta lidí má ale stále Ús-
tecký kraj zažitý jako zapráše-
né místo se špatným ovzduším 
a s poloprázdnými vesnicemi, 
které nejsou ničím zajímavým. 
Už tomu tak ale dávno není, je 
tu krásně, dá se tu dýchat čistý 
vzduch a k vidění je samozřej-
mě spousta kulturních památek 
i přírodních zajímavostí. Naším 

pilotním projektem chceme do-
kázat, že vedle sebe mohou exis-
tovat povrchové doly i přírodní 
rezervace, že je tu krajina prů-
myslová, ale na druhou stranu 
i malebná…“ nastínila základní 
vizi pilotního projektu s názvem 
Po stopách dolů jeho zpracova-
telka Alexandra Zdeňková. 
Významným parterem celého 
pilotního projektu je Skupina 
ČEZ. Proto se v úterý 23. listo-
padu uskutečnilo mezinárodní 
setkání v Informačním centru 
Ledvice. Zde se jeho účastníci 
seznámili díky zástupcům ČEZ 
a Severočeských dolů jak s his-
torií, současností a budoucností 
Elektrárny Ledvice, tak i s Kra-
jinou s lepší vyhlídkou, jak důl-
ní společnost pojmenovala svůj 
nosný program rekultivací a ob-
novu krajiny po těžbě 
Pilotní projekt „Po stopách kra-
jů“ má dva okruhy, které mají 
lépe přiblížit turistům to, jak 
je v Ústeckém kraji krásně a co 
vše je v něm k vidění. Každý je 
zaměřen na historické, kulturní 
a přírodní zajímavosti daných 
lokalit. První okruh se jmenu-
je Tušimický. Jeho páteří jsou 
Doly Nástup Tušimce, zřícenina 

hradu Hasištejna, nechranická 
přehrada a sportovní areál ve 
Strupčicích. Pomyslně je pak 
ohraničen obcemi na Chomu-
tovsku a Mostecku, a to Ka-
daní, Březnem u Chomutova, 
Droužkovicemi, Místem, Vyso-
kou Pecí, Strupčicemi, Vrskma-
ní, Polerady, Malým Březnem 
u Mostu a Havraní.   
Druhý okruh, jak jinak, se jme-
nuje Bílinský. Pomyslnou osu 
zajímavostí v jeho případě tvoří 
samotný Důl Bílina a dále Ra-
dovesická výsypka, Vyhlídka 
Braňany, Naučná stezka Osek, 
Milešovka, Komáří vížka a je-
zero Milada. Dotčené obce jsou 
z Mostecka, Teplicka a Ústec-
ka. Konkrétně se jedná o Lou-

ku u Litvínova, Český Jiřetín, 
Mariánské Radčice, Braňany, 
Hrobčice, Kostomlaty, Světec, 
Duchcov, Ledvice, Zabrušany, 
Osek, Lom, Háj u Duchcova, 
Hrob, Dubí, Proboštov, Modla-
ny, Chlumec, Chabařovice, Tr-
mice, Řehlovice a Srbice. 
Oba okruhy jsou primárně zamě-
řené na oblasti postižené těžbou 
uhlí s cílem zmapovat a ukázat 
široké veřejnosti místa, která 
byla těžbou zasažena v minulos-
ti a nyní jsou již rekultivována, 
a místa, kde stále těžba probí-
há. Celkem se jedná o 32 obcí. 
Někteří starostové proto využi-
li pozvání a rovněž se úterního 
setkání v Informačním centru 

Po stopách krajů v elektrárně Ledvice

Účastníci mezinárodního setkání během prohlídky  
Informačního centra Ledvice.

Zajímavou mezinárodní návštěvu hostilo předposlední listopadový 
týden Informační centrum Ledvice.

pokračování na straně 10
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Schválila
■ Navýšení poplatků za služby v Městské 
knihovně v Bílině, dle návrhu ředitelky 
městské knihovny a úpravou sankčních po-
platků za upomínky ve výši I. upomínka 5 
Kč, II. upomínka 10 Kč, III. upomínka 15 
Kč, s platností od 1. ledna 2011.
■ Uzavření pracovní smlouvy s panem Mi-
chalem Mlejem, pověřeným řízením KC 
Kaskáda, v návaznosti na usnesení rady 
města 1111 ze dne 8.12.2010.
■ Snížení prodejní ceny nástěnného kalen-
dáře Bíliny na rok 2011 za cenu 100 Kč, dle 
návrhu odboru školství a kultury, s účinností 
od 22.12.2010. 
■ Vyhlášení výběrového řízení na poskyto-
vání půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 
2011, dle návrhu předloženého vedoucí fi-
nančního odboru. Zároveň pověřuje Finanč-
ní odbor a Stavební úřad Městského úřadu 
Bílina ke zpracování návrhu, jeho vyhod-
nocení a předložení zastupitelstvu města ke 
schválení.
■ Uzavření smlouvy o zabezpečení doprav-
ní obslužnosti mezi městem Bílina a DPÚK, 
a. s., jejímž předmětem je zabezpečení do-
pravní obslužnosti územního obvodu města 
Bíliny – spolufinancování přepravy linky 
č. 570 914 na trase Litvínov – Bílina – Lou-
ny – Praha částkou 3.000 Kč měsíčně. 
■ Návrh termínů svatebních obřadů včetně 
jmen oddávajících a dále místo a čas konání 
svatebních obřadů v obřadní síni městského 
úřadu na rok 2011
■ Termíny konání vítání občánků na rok 
2011 a to vždy v úterý 8. 3., 10. 5., 6. 9. 
a 20. 12.
■ Konání schůzí Rady města Bíliny v roce 
2011 v těchto termínech: 12. a 26. leden, 
9. a 23. únor, 16. a 30. březen, 13. a 27. du-
ben, 18. květen, 1., 15. a 29. červen, 20. čer-
venec, 10. a 31. srpen, 21. září, 5. a 19. říjen, 
2., 16. a 30. listopad, 21. prosinec.
■ Změny v provozu na zimním stadionu 
v důsledku spolupráce mezi HC Draci Bílina 
a HC St. Teplice od 1. 1. 2011, dle návrhu 
předloženého jednatelem společnosti.
■ Zároveň schválila úpravu hodin veřejného 
bruslení na zimním stadionu, s okamžitou 

platností, následovně: v pondělí od 13:30 
do 15:30 a ve středu od 16:00 do 17:30. Od 
hokejové sezóny 2011/2012 bude veřejné 
bruslení probíhat i v pátek od 16:00 do 17:30 
hodin.

Souhlasila:
■ S prodloužením nájemní smlouvy uza-
vřené mezi KC Kaskáda a pí. Schwarzovou, 
jejímž předmětem je pronájem baru v měst-
ském divadle a v kulturním domě, s účinnos-
tí od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. 

Pověřila:
■ Vedoucí finančního odboru svoláním val-
né hromady Hornické nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., s následujícím programem: 
a) předložení podrobného rozboru hospoda-
ření společnosti Hornická nemocnice s poli-
klinikou, s. r. o., za rok 2009, v rozsahu – vý-
sledovka dle jednotlivých středisek,
b) změna členů dozorčí rady společnosti.

Stanovila:
■ Ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění, při obřadech 
a vítání občánků, rovněž při přijetí zahranič-
ních delegací a významných návštěv, mohou 
závěsný odznak se státním znakem České re-
publiky dále užívat místostarosta města, pan 
Bc. Zdeněk Rendl, pověření členové zastu-
pitelstva města a tajemník městského úřadu, 
pan Ing. Ladislav Kvěch, pro účely předává-
ní o udělení státního občanství ČR.

Rozhodla:
■ Zadat zakázku malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007 na akci:
• „Provádění kominických prací včetně pra-
videlných revizí dle pokynů“ firmě STUD-
NIČKA VLASTIMIL, Bílina, jako jedinému 
uchazeči.
• „HNsP – oprava střechy pavilonu E“, firmě 
HPM Servis, s. r. o., a to jako specializova-
nou zakázku z důvodu havárie.
■ Nejvýhodnější nabídkou zakázky malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci:     
• „Autobusová doprava DDM“ v roce 2011 
je nabídka firmy Jana Chalupná. 

• „Přezkoumání hospodaření obce za rok 
2010“ je nabídka firmy AGIS, s. r. o., Most. 
• „Provádění truhlářských prací dle pokynů“ 
je nabídka firmy INTERYSS, s. r. o., Litví-
nov – Záluží. 
• „Provádění podlahářských prací dle po-
kynů“ je nabídka firmy ALTRYSS, s. r. o., 
Most. 
• „Provádění klempířských a pokrývačských 
prací dle pokynů“ je nabídka firmy H. P. M. 
Servis, s. r. o., Most. 
• „Provádění topenářských prací dle pokynů“ 
je nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. 
• „Provádění plynoinstalačních prací včetně 
revizí odběrného plynového zařízení dle po-
kynů“ je nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., 
Račín. 
• „Provádění vodoinstalacích prací včetně 
oprav domovní kanalizace dle pokynů“ 
• „Provádění elektroinstalačních prací a re-
vizí elektroinstalačních zařízení dle poky-
nů“ je nabídka firmy STANISLAV TEJČEK 
ELEKTROSERVIS, Bílina. 
• „Provádění zednických a obkladačských 
prací dle pokynů“ je nabídka firmy Žejdlík 
Josef, Bílina. 
• „Provádění čištění, prohlídky a opravy ka-
nalizace dle pokynů“ je nabídka firmy GUT-
RA, s. r. o., Most-Velebudice. 

Vzala na vědomí:
■ Žádost společnosti INEX INVEST CZ, 
s. r. o., o umístění autoservisu a parkoviště 
na p. p. č. 2270/9, k. ú. Bílina.
■ Pokus o smírné vyřešení sporu zaslané 
Bc. Ingrid Skopcovou a zároveň ukládá ta-
jemníkovi městského úřadu předložit návrh 
na řešení daného soudního sporu na lednové 
schůzi rady města. Kvěch Ladislav, 

tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním 
usnesení se lze sezná-
mit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo 
v sekretariátu starosty 
města a dále i na we-

bových stránkách města (www.bilina.cz)

Rada města na své 25. schůzi konané 22.12.2010 mimo jiné:

Ledvice zúčastnili. Jak přitom 
zdůraznila Jaroslava Kuszniru-
ková, manažerka projektu, obce 
hrají v celém projektu důležitou 
roli a jsou považovány za jeho 
významné partnery. 
„Jsme s kolegyní rádi, že jsme 
mohli navštívit lokalitu, v níž se 
nacházejí jak doly, tak i uhelné 
elektrárny. Jejich soužití s oko-
lím je pro nás zajímavé, poučné 
a hlavně nové. Máme ve Slo-

vinsku dvě tepelné elektrárny 
a nyní se rozhoduje o stavbě tře-
tí. Vedou se o tom politické dis-
kuze a pro nás je dobré vidět, co 
pozitivního může přinést soužití 
s takovýmto průmyslem v dané 
oblasti,“ uvedl Gašper Kleč 
z Rozvojového centra Litija ve 
Slovinsku. 
Rovněž ostatní účastníci setká-
ní se shodli na tom, že pilotní 
projekt Ústeckého kraje je zají-
mavý a co je hlavní, má kořeny 

v místních souvislostech, což 
je velice důležité. Pro většinu 
z nich přitom návštěva na severu 
Čech přináší novum a poučení, 
neboť jejich dosavadní projekty 
se příliš průmyslem nezabývaly. 
Většinou byly zaměřeny na roz-
voj venkova z pohledu historic-
kých souvislostí propojených se 
zemědělstvím či přírodou. 
„Historické kořeny a rozvoj 
turistiky spolu úzce souvisejí. 
Máme zkušenosti s pilotními 

projekty, které se týkají rozvo-
je venkova, tedy zemědělství 
a jeho napojení na historické 
souvislosti. V průmyslové oblas-
ti je to pro nás nové. Jsme rádi, 
že jsme tady a že se můžeme 
hodně naučit,“ shodli se napří-
klad Andres Rösch ze Spolkové 
republiky Německo a Anna Be-
režnicka z Polska.

Ota Schnepp,  
mluvčí Skupiny ČEZ  

pro severní Čechy

pokračování ze strany 9

Po stopách krajů v elektrárně Ledvice
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Na závody přijelo více než 350 
závodníků např. z Velké Bri-
tánie, Německa, Rakouska, 
Turecka nebo Chorvatska. Tři-
náctiletá Kristýna se mezi nimi 
neztratila a v lightcontactu si 
vybojovala druhé místo, v semi-
contactu pak třetí. Nebylo to nic 
jednoduchého, protože v semi-
contactu byly sloučené váhové 
kategorie a Kristýna se svými 
38 kg bojovala v kategorii pod 
50 kg, v lightcontactu v katego-
rii pod 46 kg. „Tím, že kategorie 
byly takhle stanovené, to bylo 
opravdu hodně těžké, některé 
soupeřky byly starší, větší a sil-
nější. Ale Kristýna to zvládla 
perfektně,“ pochvalovala si její 
maminka. „Pocity mám skvělé, 
jsem opravdu spokojená, že se 

mi podařilo se takhle umístit. 
Atmosféra tam byla soutěžní 
a nervózní, každý chtěl vyhrát,“ 
popsala Kristýna.
Její letošní úspěchy byly koru-
novány pozváním na Sportovce 
roku 2010 města Most, který 
se konal v pondělí 6. prosince. 
Tento mostecký slavnostní ve-
čer se od bílinského liší. V Mos-
tě se nevyhlašovalo pořadí po-
zvaných sportovců, ale všichni 
pozvaní se zapsali do pamětní 
knihy a odnesli si pamětní list 
a ceny.
A jaký má Kristýna cíl do ná-
sledujícího roku? „Můj cíl pro 
příští rok dostat se opět na mis-
trovství světa. A když se mi zase 
povede se dobře umístit, budu 
mít radost ještě větší.“ JaK

Kulturista Martin Kasal za-
znamenal v posledních letech 
nejeden úspěch. Je předloň-
ským Sportovcem roku Bíliny. 
Loni předal pomyslné žezlo dál 
Denise Králové. Předloni slavil 
jeden ze svých největších úspě-
chů – stal se mistrem Universe. 
Rok předtím zase mistrem svě-
ta, což mu vyneslo druhé místo 
na Sportovci roku Teplicka.

Devětatřicetiletý bílinský sporto-
vec v rozhovoru popsal přípravu 
na závody, vyjádřil se k dopingu 
a také mluvil o svém tréninku.
Kdy a jak jste se dostal k posi-
lování a kulturistice?
S tělem jsem začal něco dělat tak 
od 15 let. Přivedla mě k tomu 
atletika, protože jsem nejdříve 
začal s ní. Tam jsem tahal činky 
a získal základ a začal jsem cho-
dit po posilovnách.
Co považujete za svůj největší 
úspěch?
Titul mistra světa 2008 a Mistr 
Universe 2009.
V roce 2009 jste vyhrál titul 
Mistr Universe a Sportovec 
roku 2009 v Bílině. Pak jste 
nebyl ale ani nominován na 
Sportovce roku okresu…
V tom roce ne, ale byl jsem tam 
v roce 2008, když jsem se stal 
mistrem světa. Tehdy jsem skon-
čil na druhém místě za fotbalis-
tou Feninem. V následujícím 
roce mě asi už nikdo nenomi-
noval, ale to není nic, co by mě 
jakkoliv trápilo.
Kolik měříte a vážíte?
Měřím 178 cm a závodní váhu 
mívám kolem 104 kg, normální 
kolem 107 kg a těsně předtím než 
začínám shazovat, mívám 115 kg.
Kdy a jak váhu nabíráte?
Než se začnu připravovat na zá-
vody, musím na sebe nějaká kila 
dostat. Snažím se tak vždycky 
kolem deseti kilo. Musím na 
sobě mít nějakou hmotu, kterou 
pak zpracuji do finální podoby, 
což je pak kolem těch 104 kg zá-
vodní váhy.
Jak dlouho trvá příprava před 
závodem?
Minimálně se připravuji šest až 
osm měsíců. Závěrečná přípra-
va, která v sobě zahrnuje dietu, 
trvá čtyři až šest týdnů. Mám ji 
dost krátkou, protože si v průbě-
hu celého roku relativně držím 
životosprávu. Jsou kluci, kteří 
životosprávu tolik nedrží a tu 
tvrdou předsoutěžní dietu pak 
mají osm až dvanáct týdnů.

Já si životosprávu raději udržují 
průběžně, protože se chci vy-
hnout stresu. Čím déle je člověk 
na takové dietě, tím déle je ve 
stresu a není v pohodě.
Jak taková dieta vypadá?
Je nutná dieta, kdy se jí jenom 
vařené, maximálně pečené maso, 
vše se dělá na vodě, zelenina se 
vaří v páře, smažené se vůbec 
nesmí, jako příloha se jí jenom 
rýže a těstoviny a všechno se 
váží a počítá. Jediné, co jde, je 
zalít si něco olivovým olejem, 
ale žádné zálivky nebo trojobaly 
se vůbec nejí.
Používáte také nějaké doplň-
ky?
Ano, bez nich to nejde, použí-
vám oficiální doplňky, mám jich 
tak pět šest ustálených. Jsou pro-
stě součástí výživy a ušetří čas, 
abych nestrávil celý den u talíře 
a vaření. Nějaký nápoj vypiju za 
chvilku.
Co říkáte na různé antidopin-
gové komise a sledování spor-
tovců?
Je to holt součást dnešní doby. 
V každém sportu jsou dnes vel-
ké peníze a sportovci jsou nuce-
ni dělat úspěchy, a pokud úspěch 
nemají, nahradí je jiní. Proto je 
to nezbytné zkoumat, je to nutné 
zlo, které dnes patří ke každému 
vrcholovému sportu.
Jak často máte tréninky a jak 
dlouho trvají?
Netrénuji rozhodně déle než ho-
dinu a půl, ale mám třeba dva 
tréninky denně. Před závody 
takto dvoufázově funguji pravi-
delně. Někdy mám dokonce v té 
finální přípravě tréninky třífázo-
vé – ráno odpoledne a večer.
Účastníte se také siláckých 
klání?
Těch se neúčastním, protože tam 
jde o výkon a ten mě nezajímá. 
Já jsem zaměřený na estetiku. 
Siláckým kláním se zásadně vy-
hýbám, protože tam může snáze 
dojít ke zranění, které by mě 
mohlo vyřadit na celou sezónu, 
a to mi za to nestojí. JaK

Martin Kasal opět na Sportovci roku

Foto: Václav Weber

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Město Bílina i pro rok 2011 vyhlásilo výběrové 
řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje 

bydlení. Uzávěrka příjmu žádostí, včetně všech 
podkladů dle pravidel města je nejpozději 

31. 1. 2011. Veškeré další informace obdržíte na 
Finančním odboru MěÚ nebo Stavebním úřadu.

Kickboxerka z Bíliny 
dosáhla na další úspěchy

Kristýna Zemková, která se věnuje kickboxu druhým rokem 
a už zaznamenala velký úspěch na mistrovství světa v Srbsku, 
si připsala další cenné trofeje. V sobotu 4. prosince se v Cho-
mutově konal největší mezinárodní turnaj kickboxu v České 
republice Christmas Cup 2010 a Kristýna vybojovala hned 
dvě cenná umístění.

Kristýna Zemková si v semicontactu vybojovala 
třetí příčku (na třetím stupni vpravo)
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Statistikám na tratích 110 metrů překážek vévodí. Zlato na loň-
ském mistrovství Evropy v Barceloně mu uteklo o fous. Letos se 
o něj pokusí znovu, aby dokázal, že na to má. Šestadvacetiletý at-
let Petr Svoboda snad letos konečně bude mít štěstí.
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V Bílině na Sportovci roku, kde 
byl hostem a jedním z vyhlašo-
vatelů výsledků, na loňské mi-
strovství Evropy zavzpomínal, 
vrátil se ještě dál do minulosti 
ke svým začátkům a prozradil 
i svoje cíle pro letošní sezónu.

Začínal jste jako dálkař a více-
bojař. Někteří ve vás asi i vidě-
li nástupce Romana Šebrleho 
nebo Tomáše Dvořáka. Co vás 
odlákalo a přivedlo k překáž-
kám?
Víceboje jsou moc velká dřina 
a já jsem spíš od přírody lenoch 
a lenoši bývají ortodoxní sprin-
teři, takže jsem začal tíhnout ke 
kratším tratím a menšímu tré-
ninku, ale zato většímu úspěchu, 
protože sprinty jsou všeobecně 
nejvíce sledované disciplíny, 
jsou atraktivní a bývají na všech 
závodech. Nikdy třeba nechybějí 
v Diamantové lize nebo v Gol-
den League.
A příprava je navíc zábavná, 
protože to není jen sprint. Musí 
se tam trénovat i technika skoku 
přes překážku a to, jak ji sklou-
bit s maximální rychlostí.

To je ale asi dost těžké, že?
Ano, je to právě to, co mi bere 
medaile. Mám problém spojit 
maximální rychlost s technikou 
a v tom je ten trénink obtížný. Je 
potřeba mít hlavně rychlost, od 
které se všechno odvíjí, a když 
už jsem v té největší rychlosti, 
tak musím najednou zpomalit, 
abych mohl přeskočit překážku. 
To je to nejhorší na natrénování.

V čem vidíte důvody svých 
úspěchů?
To bych hrozně rád věděl. Pak 
bych přesně podle toho pokračo-
val. Je to ale hlavně asi v tom, 
že jsem dostal příležitost. Před 

čtyřmi lety mě vyhodili z Duk-
ly s tím, že jsem neperspektivní, 
protože jsem byl dva roky zra-
něný, a to mě nabudilo. Dostal 
jsem šanci na Olympu a rozhodl 
jsem se, že tomu obětuji úplně 
všechno. A píle se vyplatila.

Pozoroval jste už od dětství, že 
jste rychlý a že atletika pro vás 
bude ten pravý sport?
To ne, naopak, hledal jsem se hroz-
ně dlouho. Hrával jsem fotbal, ho-
kej a další, ale až atletika mi uká-

zala, že můžu soutěžit sám za sebe. 
V kolektivních sportech to někdo 
zkazil a já jsem s tím nemohl nic 
udělat. Třeba když jsem vedli 2:0 
a spoluhráč si dal dva vlastní góly. 
V tu chvíli jsem pochopil, že chci 
jít k atletice a hrát sám za sebe. To 
mi bylo asi 14 let.

Když se porovnají bílí atleti 
s černochy – mají bílí atleti 
vůči černochům vůbec něja-
kou výhodu? Rychlostně jsou 
asi nepřekonatelní…

Myslím, že je to v hlavě. Oni 
mají prostě v hlavě zakódováno 
běžet co nejrychleji to jde a mají 
pro to genetické vybavení, mají 
lepší stavbu svalových vláken. 
Ale třeba právě na překážkách 
mají problém skloubit svou 
velkou rychlost se zpomalením 
a technikou skoku. Díky tomu se 
mi třeba podařilo porazit i Davi-
da Olivera, který je snad jinak 
neporazitelný. Takže vždycky 
se dá každý porazit. Ale takový 
Usain Bolt je extrém, ten se na-
rodí jednou za sto let, možná ani 
to ne.

Jak vzpomínáte na mistrovství 
Evropy v Barceloně?
Už jsem to raději zapomněl. Na 
osmé překážce jsem ještě sa-
hal po zlaté medaili, a nakonec 
z toho bylo šesté místo, takže 
velké zklamání. Ale pomohlo mi 
to v tom, že udržím větší sou-
středěnost. Už nikdy neudělám 
chybu, abych se viděl na sedmé 
překážce v cíli s rukama nad hla-
vou a zlatou medailí na krku.
Nepovažujete za úspěch už jen 
účast ve finále?
Ne. Já už jsem měl předtím nej-
lepší čas v Evropě, a dokonce 
mám ještě teď. Takže se nemů-
žu vymlouvat na to, že finálová 
osmička je dobrá. Když vedu 
evropské tabulky, je povinnost 
dostat se do finále, úspěch to 
rozhodně nebyl.

Jaký máte cíl pro příští sezó-
nu?
Doufám, že se mi hlavně už bu-
dou vyhýbat zranění. Letos je 
zase mistrovství Evropy a na-
štěstí se soupeři moc nemění, 
takže se hlavně budu prát o me-
daili, udělám pro to opravdu 
všechno. Takže cíl je jasný – zla-
tá medaile. JaK

Nejlepší překážkář Evropy
byl v Bílině

Nejlepší překážkář Evropy




