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V pátek 11. února se v Kulturním domě Fontána uskutečnil tra-
diční Reprezentační ples města Bíliny.

Proběhl rePrezentační Ples města bíliny

Letošní ples byl opět zahájen 
starostou města, panem Jose-
fem Horáčkem, který se před 
samotným zahájením s každým 
přítomným přivítal a dámy na-
víc obdaroval růží. Po zahájení 
následovalo předtančení v před-
stavení teplické skupiny Styl - 
Dance, které se v průběhu plesu 
ve formě pravidelných vstupů 
opakovalo po celý večer a dopl-
ňovalo tak repertoár Pražského 
tanečního orchestru Jindřicha 
Váchy. 
Hlavním hostem byl populární 
zpěvák a skladatel Michal Da-
vid, jehož účast na plese zajis-
tila do posledního místa vypro-
danou Fontánu. Ve svém téměř 

hodinovém bloku představil 
přítomným své nejznámější hity 
z celé éry své kariéry, kterými 
neponechal nikoho v klidu.     
Reprezentační ples se letos ne-
obešel bez komplikace. Na pla-
kátech prezentovaná moderá-
torka Lejla Abasová utrpěla 
den před plesem úraz, a z to-
hoto důvodu se do Bíliny 
nedostavila. Poslala však za 
sebe rovnocennou náhradu, 
moderátorku Evu Decas-
telo Aichmajerovou, kte-
rá přesto, že je ve vyšším 
stupni těhotenství, ples od-
moderovala do úplného konce.
 Antonín Bureš

Fotoreportáž z plesu na str. 7
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recitační částí začal další ročník bořeňské čarodějnice14. února je svatý Valentýn…
Co o něm víte?
Svátek zamilovaých, 
který připadá na sva-
tého Valentýna 14. 2., 
je oblíbený přede-
vším mezi mládeží. 
Kdo však byl svatý 
Valentýn, po němž je 
svátek pojmenován?

V jeho životě je hod-
ně otazníků a jednotlivé legendy o jeho ži-
votě se značně liší. Neznámo kdy se naro-
dil a zemřel snad v roce 269 mučednickou 
smrtí právě 14. února.
Během svého života údajně vykonal spous-
tu romantických skutků. Sám se zamiloval 
do slepé dívky, kterou vyléčil.Vojákům do-
poručoval zůstat doma se svými ženami. 
Tajně prý také oddával milenecké páry. To 
byl asi důvod k jeho popravě.
První historicky doloženou valentinku 
poslal své ženě v roce 1415 mladý fran-
couzský vévoda Karel Orleánský. V no-
vodobých dějinách je valentýnská tradice 
nejstarší v USA. K nám valentýnské oslavy 
pronikly až po roce 1989. JaK

Už po čtrnácté se sešli žáci a studenti, aby poměřili své recitační umění na soutěži 
Bořeňská čarodějnice.

Soutěžící byli rozděleni do čtyřech 
věkových kategorií od mateřských 
škol až po 8. a 9. třídu a střed-
ní školy. Zvláštní kategorií byly 
recitačí kolektivy. Celkem divá-
ci zhlédli 81 vystoupení, které 
hodnotila porota. V ní le-
tos zasedla dlouholetá 
režisérka a vedoucí 
divadelního souboru 
v Krupce Jana Urba-
nová, ředitelka Měst-
ské knihovny v Bíli-
ně Marcela Šímová, 
bývalá pedagožka na 
základních školách 
Ivana Pitková a he-
rec, zpěvák, textař 
a moderátor Šimon 
Pečenka.
Porota vyhodnotila vždy 
první tři místa, která jsou 
postupová. Nepostupo-
vá byla pouze v kategorii 

školek. Hned několik druhých 
a třetích míst porota zdvojila, 
někdy zas naopak nějaké místo 
vůbec nevyhlásila. Recitáto-
ři z první až čtvrté kategorie, 
tedy od první do deváté třídy, 

postupují do okresního kola 
v Teplicích, soutěžící od 
15 let výše pak do před-
krajského kola v Ústí nad 
Labem. Vítězové všech 
kategorií budou dále 
pozvání na slavnostní 
odpoledne 19. května 
do Městského diva-
dla v Bílině, kde jim 
bude předáno ocenění 
Bořeňská čarodějnice 
2011.
Pokračování na str. 6

Anna Dvořáčková 
vybojovala první místo 

v kategorii 8. a 9. tříd.

Starosta Josef Horáček vítá návštěvníky plesu. Foto: Václav Weber
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Robin (č.2720): 
nejspíše kříženec 
NO, asi 7 – 8 let 

starý pes, v kohoutku 
cca 67 cm, dobrý 

zdravotní stav. Nalezen se zeleným šátkem na 
krku. Velmi kontatkní a společenský, miluje pohyb, 

potřebuje ale kázeň. Oddaný společník při správném 
přístupu k výchově. Je očkovaný a odčervený, vhodný 

do teplého domova.

Bystra (č.2748): nejspíše kříženec NO, asi 
3 – 4 roky stará fena, v kohoutku cca 55 
cm, dobrý zdravotní stav. Bystra je vhodná 
k rodinému domku se zahrádkou, kde bude 
mít teplé zázemí na přespání. Je očkovaná 
a odčervená.

Placák 
(č.2746): 
nejspíše 

kříženec, v kohoutku cca 51 cm, bázlivý. ČIP 
(nepodařilo se dohledat registraci). Při odchytu 

byl nedůvěřivý. Je očkovaný a odčervený. 
Vhodný do teplého domova nebo k domku, kde 

bude mít teplé zázemí na přespání.

Chlupáč (č.2749): nejspíše kříženec NO, štěně, 
asi 3 – 4 měsíce stará fena, v kohoutku cca 35 
cm, dobrý zdravotní stav. Je to mazlivka, bude 
přesně taková, jak si ji vychováte.
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Z deníku Policie ČR

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

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

bytaři jsou ve vazbě
Obyvatelé Teplicka a Ústecka mo-
hou zase spát o něco klidněji. Poli-
cisté dopadli trojlístek zlodějů, kte-
rý řádil v posledních třech měsících 
v kraji a soustředil se na vykrádání 
bytů. Dva muži a jedna žena stihli 
od listopadu vyloupit nejméně de-
vět bytů, ze kterých si odnesli věci 
v hodnotě téměř 800 tisíc korun. 
Na případu spolupracovali policisté 
z obvodních oddělení, tepličtí kri-
minalisté i jejich kolegové z ústecké 
kriminálky. Při domovních prohlíd-
kách kriminalisté zajistili desítky 
předmětů pocházejících z trestné 
činnosti. Zloději kradli elektroniku, 
šperky, kosmetiku i potraviny. Krát-
ce po posledním vloupání, kterého 
se dopustili „bytaři“ v Chlumci, byli 
zadrženi i s lupem z vykradeného 
bytu. Všichni tři zadržení byli obvi-
něni z trestných činů krádeže, poru-
šování domovní svobody a poško-
zení cizí věci. Vzhledem k vysoké 
škodě jim hrozí trest odnětí svobody 
v rozmezí dvou až osmi let. 

z poškozeného  
se vyklubal zloděj
Minulý týden přijali policisté ozná-
mení 29letého muže, který oznámil, 
že byl přepaden dvěma neznámými 
pachateli, kteří jej požádali o cigare-
tu, poté mu vytrhli krabičku z ruky 
a dali se na útěk. Oznamovatel uve-

dl, že měl v krabičce zasunuté ban-
kovky v hodnotě 1600 korun, proto 
zloděje pronásledoval a jeden z nich 
jej přitom bodl nožem do stehna. 
Nakonec však vyšlo najevo, že vše 
bylo jinak, než ve výpovědi sdělil 
policistům.
Muž se totiž v časných ranních ho-
dinách vloupal do restaurace v Bí-
lině, kde odcizil cigarety a finanční 
hotovost, kterou získal z vypáče-
ných výherních automatů. Když lezl 
s lupem rozbitým oknem ven, pora-
nil se na stehně. Po chvíli pak potkal 
policejní hlídku, a tak kradené věci 
zahodil a sám kontaktoval muže 
zákona s tím, že byl přepaden, aby 
nemusel vysvětlovat, proč se ve čty-
ři hodiny ráno potuluje s krvácející 
nohou po městě.
Policisté, kteří na případu pracovali 
však muži, který má za sebou pest-
rou trestní minulost, příliš nevěřili. 
Při křížovém výslechu se přiznal, 
že si krádež a útok nožem vymys-
lel, aby zakamufloval vloupání 
do restaurace. Navíc mu policisté 
prokázali, že se v průběhu ledna 
letošního roku vloupal v Teplicích, 
Hrobu a Oseku do dalších restaura-
cí. V provozovnách si počínal vždy 
stejně, protože se zaměřil na cigarety 
a výherní automaty, ze kterých kradl 
peníze. Celkem způsobil krádežemi 
škodu přes 43 tisíc korun, dalších 
sedm tisíc budou stát majitele pro-
vozoven opravy.   

Při výslechu také vyšlo najevo, že 
činorodý lapka v prosinci oklamal 
svou známou. Ta mu půjčila klíče 
od osobního vozidla Seat, kterým 
jí měl dojet pro benzín. Pohonné 
hmoty jí ale nepřivezl a nevrátil 
jí ani auto, které si majitelka cení 
na deset tisíc korun. Vozidlo navíc 
řídil, ačkoliv má až do roku 2012 
vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel. 
Případ, který začal oznámením 
přepadení tak nabral zcela opačný 
směr. Policejní komisař muže obvi-
nil z přečinů krádeže, poškození cizí 
věci, zpronevěry a maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání. 
Když mu soudce všechno „sečte“, 
může poslat obviněného až na tři 
roky za mříže.

okradl svou babičku
Ani příbuzenský vztah nezabránil 
18letému mladíkovi v krádeži. Bě-
hem návštěvy u své babičky v Bíli-
ně jí odcizil klíče od jejího osobního 
vozidla značky Seat Ibiza v hodnotě 
70 tisíc korun. Auto poté za pomoci 
odcizených klíčů ukradl a neopráv-
něně jej užíval až do doby, než jej 
zadrželi policisté. Vozidlo poté 
vrátili majitelce a nepovedenému 

vnukovi sdělili podezření z přečinu 
neoprávněného užívání cizí věci, za 
který mu hrozí až dvouleté vězení.

Pomozte při pátrání
Policie žádá občany, kteří byli svěd-
ky níže uvedených dopravních ne-
hod o spolupráci.
K první dopravní nehodě došlo dne 
31. ledna 2011 v 6:20 v Bílině, kde 
nezjištěný řidič neustanoveným vo-
zidlem srazil při přecházení vozovky 
na přechodu pro chodce od radnice 
k ulici Břežánská poškozenou ženu. 
Řidič z místa nehody ujel, aniž by 
poskytl chodkyni první pomoc. 
Druhá dopravní nehoda se stala dne 
4. února 2011 v 9:05 v Bílině na 
křižovatce ulic Teplická a Litomě-
řická. Neustanovený řidič nezjiště-
ného osobního motorového vozidla 
předjížděl automobil Škoda Fabia 
stříbrné barvy a při zařazování před 
předjížděné vozidlo došlo k boční-
mu střetu. Účastník nehody, který 
řídil vozidlo tmavomodré barvy, 
pravděpodobně sedan, nezastavil 
a z místa nehody ujel. 
Veškeré poznatky k nehodě lze sdě-
lit na Dopravní inspektorát Teplice, 
ulice Husitská 2 a 5, telefonní číslo 
974 439 266 (260), nebo na linku 158. 

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

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb opět prodává slepičky

snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, a modrý.

■ Neprodáváme kuřice, ale slepičky před snáškou
■ Stáří slepiček 18-20 týdnů
■ Cena 138-148 Kč/ks dle stáří. 
Prodeje se uskuteční - v sobotu 5. března 2011
Bílina - u krytého bazenu - v 10.30 hod.
Případné bližší informace tel.:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

inzerce 0111/Bz
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Letos se v nich bude pokračovat, 
jakmile se počasí umoudří a sta-
bilizuje. „Vytvoří se bezbariérový 
chodník, který bude dostatečně ši-
roký, a počítá se také s vybudová-
ním míst pro přecházení,“ uvedl 
Petr Kaucký z odboru nemovitosí 

a investic. Nový přechod i s částí 
nového chodníku se objeví v ob-
lasti Litoměřická – Bezovka.
Díky akci Mobilitě pro všechny bu-
dou letos stejným způsobem oprave-
ny i pravé strany chodníků v ulicích 
Palackého a Alšova. JaK

Litoměřická ulice 
bude letos opět o něco 
schůdnější. Foto: JaK

Vážení čtenáři Bílinského zpravodaje,
nelze nereagovat na rozhovor pana Mleje v BZ čís-
lo 1 – 2011. Uvádí, že odvolání bývalé ředitelky 
byla věc vykonstruovaná a zaměřená na návrat 
pana Moravce do funkce, a radní, že udělali kom-
plot.
Pokud se považuje za komplot, že se smlouva na 
koncert „Nazareth“ podepisovala až po akci, že 
byla znovu přepisována a podepsána 18.11.2009 – 
dávno po koncertu (srpen 2009). To je v pořádku?! 
Lístky, které byly tištěné s ochrannými prvky, byly 
doplněny o lístky nečíslované, bez ochraných prv-
ků . Zároveň i některé podpisy byly označeny od-
bornicí na písmoznalectví za falsum. Rovněž přišlo 
„vniveč“ i písemné vyjádření daňové poradkyně 
o pochybeních . 
Navíc, když byla akce prezentována, že bude stát ¾ 
miliónu, najednou se vyšplhala o půl miliónu více, 
to už nikde pan Mlej neuvádí.
Mě by zajímalo, jestli těch půl miliónu na akci bylo 
více než po roce firmě MV Cover Praha zaplaceno, 
či ne?
Dávám na zváženou čtenářům, zda je běžné nějaké 
plnění a smlouvy dělat dodatečně dle výhod druhé 
strany.
Jinak výběrové řízení na ředitele Kaskády proběh-

lo v loňském roce, zúčastnila se ho opět i bývala 
ředitelka, která dostala jediný hlas, i když tam byli 
4 současní radní. Konkurz proběhl řádně. A co se 
týče účetní, je špatná, když upozorní na chyby?
Každý ze svého hlediska bude mít pravdu, ale 
nechť ji nevnucuje druhým. Dle mého názoru bylo 
prioritní hospodaření s městskými financemi.
A jako druhé mě zaráží, že stejný člověk, který byl 
„vehementně“ proti muzeu, ho najednou chce. 
1 milión na plný roční provoz byl pro některé za-
stupitele neúnosný (v roce 2009 šlo o částku nece-
lých půl miliónu). Pan Mach a pan Dvořák, kapa-
city ve svém oboru (nesmírně si jich vážím), byli 
odsunuti na druhou kolej a nezisková organizace 
muzea byla pod tlakem zrušena.
Ptám se, co je víc, 1 milión na ROČNÍ činnost MU-
ZEA nebo koncert za téměř 1,5 miliónu na několik 
hodin. Ano, je to otázka priorit.
Co bude dál z budovou bývalé hudební školy a poté 
připravovaného muzea. Nemá s ní někdo už dávno 
jiné úmysly?
Odešla jsem z politiky dobrovolně, právě kvůli ta-
kovýmto lidem, kteří pracují z pravdou tak, jak se 
jim to právě hodí.
S úctou k bílinským čtenářům

Mgr. Zdeňka Hanzlíková

Nebudu se vyjadřovat k odvolání 
bývalé ředitelky, neboť zaintereso-
vaní vědí, jak se věci měly a konec-
konců výsledek bych ponechal na 
soudním řízení. Dovolím si jen pár 
slov ke zmiňovanému muzeu. Není 
pravdou, že bych já osobně nikdy 
nechtěl muzeum. Naopak jsem pře-
svědčen o tom, že mít v Bílině mu-
zeum je nutností a povinností. Stejně 
ale jako většina zastupitelů jsem 
odmítal koncept muzea, kde 70% 
provozních nákladů tvořily mzdy. 
Na konec bych rád upřesnil, že spo-
lečnost Muzeum Bílina o.p.s. nebyla 
násilně a pod tlakem zrušena, ale 
naopak podnět ke zrušení přišel od 
iniciátorů muzea poté, kdy zastupi-
telstvo bylo ochotno schválit pouze 
náklady na zřízení a následné pro-
vozní náklady, ovšem bez mezd, čímž 
se snažilo dát najevo, že by muzeum 
nemělo být závislé pouze na dotaci 
z městské kasy, ale mělo by se snažit 
přivést prostředky zvenčí, především 
pak peníze z dotací. Michal Mlej

V poslední době se na Městskou 
policii v Bílině obrátilo s dota-
zem několik řidičů, kterým není 
zcela jasný význam doprav-
ní značky IP 13b – parkoviště 
s parkovacím kotoučem, která 
je umístěna v Želivského ulici. 

Prováděcí vyhláška ministerstva 
dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. sta-
noví, že tato „informativní značka 
provozní“ označuje parkoviště, na 
kterém je řidič při začátku stání 
povinen umístit kotouč viditelně ve 
vozidle a nastavit na něm dobu za-
čátku stání, kterou nesmí až do od-
jezdu měnit. V praxi to znamená, že 
řidič při příjezdu na místo nastaví na 
kotouči dobu příjezdu a s vozidlem 
musí z místa odjet nejdéle do 30 mi-
nut, jak stanoví dodatková tabulka. 
Místo je označeno rovněž vodorov-

nou dopravní značkou V 10g – ča-
sově omezené stání (místo vymeze-
né modrou čarou). 
Z uvedeného tedy vyplývá, že na 
uvedeném parkovišti mohou na 
dobu maximálně  30 minut zasta-

vit vozidla, jejichž řidiči disponují 
parkovacím kotoučem. Pořízení 
parkovacího kotouče není nikterak 
nákladná záležitost, nehledě na sku-
tečnost, že obdobné dopravní zna-
čení začíná využívat i mnoho okol-

ních měst a obcí. Další výhodou je, 
že parkovací kotouč pořízený v ČR 
je platný i v okolních evropských 
státech. Parkovací kotouče lze za 
sympatických 10 Kč zakoupit v In-
focentru na Mírovém náměstí nebo 
v některých prodejnách se sídlem 
v ulici Želivského. Kotouče dále 
bývají běžně k dostání na čerpacích 
stanicích.
Dle sdělení ředitele Městské policie 
Bílina Pavla Ryjáčka budou strážní-
ci respektovat i takovou situaci, kdy 
si řidič na viditelné místo ve vozidle 
umístí papír se zřetelně napsaným 
časem příjezdu. Ne každý motorista 
bude mít okamžitě ve vozidle parko-
vací kotouč, ale tužku a papír vozí 
s sebou prakticky každý řidič. Jak 
jinak by bez tužky vyplnil při pří-
padné dopravní nehodě záznam pro 
pojišťovnu? František Krejčí, MP

V litoměřické budou pokračovat opravy
Chodník v Litoměřické ulici není zrovna ukázkou, kterou by se 
město mohlo pyšnit. Brzy tomu však bude jinak. Již loni město 
v této ulici začalo s opravami chodníku v rámci akce Mobilita pro 
všechny. Kvůli klimatickým podmínkám se však práce nepodařilo 
ještě během loňského roku dokončit.

Parkovací kotouč – pro mnohé velká neznámá

Jak je to s odvoláním ingrid skopcové a jak je to s muzeem v bílině?
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V loňském roce získalo město 
dotaci z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost na 
projekt Vzdělávání v egon-centru 
Bílina. Smyslem dotace je zkva-
litnění služeb ve veřejné správě.
Celkem tříletý projekt probíhá 
půl roku a je o něj zatím velký 
zájem. Jako první proběhl kurz 
Úvod do e-learningu. Následova-
ly například kurzy Rejstřík trestů, 
Obchodní rejstřík, Živnostenský 
rejstřík, Zaručený elektronický 
podpis, Bodové hodnocení řidi-
če, Autorizovaná konverze doku-
mentů, Informační systém dato-

vých schránek či Administrativní 
bezpečnost a certifikační politika. 
V současnosti je obrovský zájem 
o Word pro začátečníky, po němž 
bude následovat Excel pro začá-
tečníky, který se nyní připravuje. 
Žádný z kurzů, který proběhl, 
není ukončen a bude se opakovat, 
aby se mohli přihlásit další zájem-
ci z řad úředníků.
Všechny kurzy dohromady zatím 
absolvovalo celkem 240 lidí. „To 
je velmi uspokojivý počet, který 
ukazuje, že jsme správně nasta-
vili povinné indikátory,“ uvedla 
vedoucí oddělení regionálního 

rozvoje Monika Pánovová. V ros-
toucím zájmu o připravované kur-
zy se odráží práce manažera vzdě-
lávání Miloslava Dvořáka. Ten 
dohlíží na průběh jednotlivých 
kurzů a aktualizuje plán vzdělá-
vání tak, aby odpovídal aktuálním 
potřebám úředníků.
Kurzy nejsou určeny jen pro za-
městnance úřadu. Miloslav Dvo-
řák pravidelně oslovuje také za-
stupitele města, úředníky a zastu-
pitele spádových obcí a zástupce 
příspěvkových organizací města, 
například základních a mateř-
ských škol. JaK

Po prosincovém udělení čestného občan-
ství Miloslavu Stinglovi přišla další na led-
novém zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 
20. ledna.

Jedno z občanství bylo uděleno bývalému 
starostovi Bíliny a dlouholetému občanovi 
Čestmíru Dudovi. Do Bíliny přišel v 60. le-
tech. Zasloužil se o vybudování atletického 
stadionu a umělé dráhy. Vedl atletickou školu 
a vychoval spoustu mladých atletů. Žil tu bez-
mála padesát let, z toho deset let byl starostou. 
V současnosti žije v Opavě.
Druhé čestné občanství „si odnesl“ Karl 
Heinz Plattig, který se narodil v roce 1931 
v Bílině. V roce 1945 musel rodnou Bílinu 
opustit. Jako čtrnáctiletý byl spolu s mat-
kou a čtyřletou sestrou odsunut a vyhnán 
z Československa. V Jeně, později v Mar-
burgu a v Berlíně vystudoval medicínu. Na 
univerzitě v Tübingenu pak získal doktorát. 

Je světově uznávaným odborníkem v oblasti 
fyziologie a patofyziologie, dodnes působí 
na Institutu pro fyziologii a patofyziolo-

gii Univerzity Friedricha Alexandra v Er-
langenu. Profesor Plattig se také angažuje 
ve sdružení Ackermann – Gemeinde, které 
sdružuje katolické věřící z řad sudetských 
Němců a usiluje o vzájemné porozumění 
mezi Čechy a Němci. Za svou činnost pro 
porozumění mezi národy získal čestnou jeh-
lici Zlaté srdce pro Evropu, která je každo-
ročně propůjčována dvěma až třem osobám, 
jež se výrazným způsobem zasloužily o po-
rozumění mezi Čechy a Němci.
Udělení těchto dvou občanství neproběhlo 
na zastupitelstvu úplně hladce. Od roku 1935 
bylo uděleno 13 čestných občanství, ale za po-
slední dva měsíce hned tři. Proto se například 
zastupitel Pavel Pastyřík nechal slyšet, jestli 
město nehazarduje s devalvací tohoto ohod-
nocení. Starosta Josef Horáček však oponoval: 
„Tak to někdy přijde. Sešlo se více lidí, kteří 
něčeho dosáhli a udělali hodně práce, a proto 
všichni si čestné občanství zaslouží.“ JaK

Zajímavý hodinář, který se svým řemeslem procestoval různé 
země, se nyní pracovně „usadil“ v Bílině. Hodinářství navíc do-
kázal spojit se zlatnictvím.

Kulturní centrum Kas-
káda, příspěvková or-
ganizace města Bíli-
ny, vypisuje počínaje 
1. únorem 2011 výběro-
vé řízení na užívání prostor v lá-
zeňském parku Kyselka v Bílině 
na prodej občerstvení v letní 
sezóně 2011 při městských kul-
turních a společenských akcích 
v období od 30. 4. 2011 do 10. 9. 
2011. 
V minulosti bylo výběrové ří-
zení vypisováno pouze na stá-
nek s občerstvením v areálu 
Letního amfiteátru, v letošním 
roce se však jedná o dodavatele 
občerstvení i v části lázeňské-
ho parku při Jarním Jarmar-

ku a při Dni horníků. 
Vítězný uchazeč tak 
bude mít zaručenou 
exkluzivitu v prodeji 

občerstvení a případní 
další zájemci o umístění stán-
ku v tomto areálu budou řešit 
případný podnájem s vítězným 
uchazečem. 
Nabídky lze zasílat nebo osobně 
doručit do sekretariátu Kultur-
ního centra Kaskáda nejpozději 
do 14. března 2011 do 10. hodin. 
Podrobné informace a zadání 
výběrového řízení bude zveřej-
něno po dobu 30. dní na strán-
kách Kulturního centra Kaská-
da, města Bíliny a na Centrální 
adrese. Michal Mlej

hodinář a zlatník na jedné židli

Jaroslav Hřebřina začal v podsta-
tě od píky. Po vyučení pracoval 
devět let v teplickém hodinářství, 
kde sbíral zkušenosti od svého 
mistra hodináře. Poté využil pra-
covní příležitosti v Praze v au-
torizovaném značkovém servisu 
u jedné z největších firem v České 
republice. Po čtyřech letech tvrdé 
praxe, kdy získal i několik certi-
fikátů převážně ze Švýcarska, si 
odjel obohatit dosavadní zkuše-
nosti do Austrálie, kde pracoval 
pro věhlasného výrobce luxusních 
hodinek Tag Heuer.
Kromě běžných oprav hodinek si 

poradí i se složitými mechanic-
kými chronografy, starobylými 
pendlovkami nebo klasickými 
mechanickými budíky. „Už jsem 
nechtěl být jen zaměstnanec, 
chtěl jsem také zkusit vlastní ob-
chod, ve kterém svůj um zúročím 
sám“ říká. Proto si otevřel obchod 
v Seifertově ulici.
Opravy hodinek netradičně spojil 
se zlatnictvím. Zlato sice nepro-
dává, ale opravuje i vykupuje. 
Hodinář a zlatník v jednom není 
v praxi všední věc a zvědavost na 
rozvoj takovéto dílny je určitě na 
místě. JaK

KC Kaskáda vypsala výběrové řízení na občerstvení

Dotace na vzdělávání úředníků

bílina udělila další čestná občanství

Karl-Heinz Plattig

Veřejnost 
projedná 
obchvat
Na základě oznámení 

Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 

informujeme veřejnost, 
že v úterý 22. února 

2011 od 15:00 hodin  ve 
velké zasedací místnosti 

v budově Městského 
úřadu města Bílina se 

koná veřejné projednání 
dokumentace a posudku 
k záměru „Silnice I/13, 

obchvat a průtah“. 
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Po deseti letech proběhne v le-
tošním roce opět sčítání lidu. 
Tentokrát nejen v České re-
publice. Z nařízení Evroposké 
komise budou poprvé v historii 
sčítat v jeden rok své obyvatele 
všechny země Evropské unie.

Sčítacími komisaři budou z 95 % 
pracovníci České pošty. Ti se sčítací-
mi formuláři také obejdou postupně 
všechny domácnosti v ČR. Prokazo-
vat se budou speciálním průkazem 
a občanským průkazem.
Vyplněné sčítací formuláře pak budou 
moci lidé začít odevzdávat 26. března. 

Do 14. dubna pak musí být všechny 
odevzdané. Lidé budou moci poslat 
formulář po internetu, odevzdat jej 
přímo sčítacímu komisaři nebo po-
slat v obálce poštou či přímo na poště 
odevzdat.
Při sčítání bude rozhodující půlnoc 
z 25. na 26. března. Když se například 
narodí miminko hodinu před půlnocí, 
bude potřeba tuto radostnou událost 
do formuláře uvést. Pokud se však 
narodí hodinu po půlnoci, nebylo ješ-
tě v rozhodný okamžik na světě a do 
sčítání se nezapočítá.
V době sčítání bude lidem k dispozici 
bezplatné telefonní centrum s operá-
tory, kteří budou připraveni lidem od-
povědět na jakékoliv dotazy týkající 
se sčítání.
Při sčítání se žádným způsobem nebu-
de zjišťovat vybavenost domácnosti 
ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska 
vybavení bude pouze důležitá otáz-
ka, zda má rodina možnost využívat 
počítač a připojení k internetu. Nově 

naopak přibude otázka například na 
registrované partnerství.
Poprvé v historii se také bude brát 
ohled na tzv. faktické bydliště, tedy 
místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé 
bydliště je v rámci EU české specifi-
kum s velkým problémem – na adrese 
trvalého bydliště se zdržuje stále méně 
lidí a vůbec už tyto adresy neodpoví-
dají tomu, kde lidé skutečně žijí.

Jak sčítání pomáhá
Data ze sčítání jsou například důleži-
tým nástrojem k tvorbě protipovodňo-
vých opatření a jsou také důležitá při 
operativních zásazích a evakuacích 
při všech přírodních živlech.
Podle informací, jak často a kam lidé 
cestují za prací či do školy, se sestavu-
jí tzv. mapy dojížďky, podle kterých 
se plánuje dopravní obslužnost v ČR.
Ministerstvo zdravotnictví podle dat 
ze sčítání plánuje, kolik má objednat 
očkovacích vakcín pro děti v České 
republice.

Evropská unie bude členským zemím 
nově přerozdělovat unijní peníze 
a dotace pouze podle výsledků sčítá-
ní lidu v roce 2011. Země, která dodá 
nekvalitní, neúplné či chybné údaje, 
se může připravit o desítky milionů 
eur z evropské pokladny.
Sčítání lidu může být klíčové pro 
národnostní menšiny a jejich práva. 
Otázka na národnost je ve formulářích 
sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud 
se v některé z obcí přihlásí k určité ná-
rodnostní menšině alespoň 10 % oby-
vatel, získávají podle zákona právo na 
vícejazyčné názvy a označení a obec 
musí zřídit výbor pro národnostní 
menšiny. Menšiny mají v ČR také 
právo na užívání jazyka národnostní 
menšiny v úředním styku.
Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen 
na mateřské dovolené za obce či 
městské části, data se často využívají 
v Praze (ale i v jiných regionech) jako 
podklad pro plánování služeb pro ma-
minky s malými dětmi. JaK

letos proběhne sčítání lidu

Vlastníte-li movitý či nemovitý majetek a žádáte 
o dávky pomoci v hmotné nouzi, pak byste určitě 
měli vědět, co vše a jak se zkoumá pro nárok na 
tyto dávky:
Sociální pracovníci při podání žádosti pomoci 
v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí jsou dle 
zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů povinni zkoumat za roz-
hodné období příjmy, sociální a majetkové poměry 
všech osob společně žijících v jedné domácnosti. 
Dále se zjišťuje, zda osoba a s ní společně posuzo-
vané osoby mají možnost si zvýšit příjem vlastním 
přičiněním, čímž se rozumí zvýšení příjmu vlastní 
prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek 
a prodejem nebo jiným využitím majetku.
Rozhodným obdobím se rozumí období 3 kalen-
dářních měsíců předcházejících měsíci, v němž 
byla podána žádost o dávku. Zkoumají se všechny 
příjmy společně posuzovaných osob. Příjmem 
se rozumí: příjem z výdělečné činnosti či dohod 

konaných mimo pracovní poměr, podpora v neza-
městnanosti či rekvalifikaci, invalidní či starobní 
důchod, příjmy nemocenského pojištění, rodičov-
ský příspěvek, přídavek na dítě, výživné nezao-
patřeného dítěte či výživné na rozvedenou/ného 
manželku/a/ či výživné na nerozvedenou/ného/ 
manželku/a/, příjmy z pronájmu bytu, garáže či 
zahrady,  výživné či příspěvek na výživu nákladů 
neprovdané matce a jiné příjmy (př. příjem z růz-
ných jednorázových brigád).
Sociální a majetkové poměry, kdy se při posu-
zování celkových poměrů zkoumá také využívání 
jiného než vlastního majetku, které umožňují zpra-
vidla osoby blízké. Movitým majetkem se rozumí 
např: vlastnictví osobních motorových vozidel, 
cenné obrazy, šperky, sbírky, akcie, práva na vý-
platu dividend, renty či starožitnosti. Za majetek je 
považována také nemovitost, pozemek, zahrada, 
pole, jiný pozemek či stavba, která neslouží k byd-
lení žadatele. 

Na závěr můžeme uvést jeden příklad ne-
přiznání nároku na dávku i přes celkový 
nízký příjem rodiny: rodina s 3 nezletilými 
dětmi, kdy otec nezl. dětí je evidován na úřa-
du práce bez nároku na výplatu podpory v ne-
zaměstnanosti, matka na rodičovské dovolené 
pobírající rodičovský příspěvek a přídavky na 
děti mají v registru motorových vozidel na 
sebe psáno 6 osobních motorových vozidel. 
Příslušníci této rodiny mají fakticky nízký pří-
jem, ale jsou majiteli movitého majetku a dle 
§ 3  odst. 4 zákona 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpi-
sů a proto nebyly uznáni za osoby v hmotné 
nouzi, a tudíž nemají nárok na dávku pomoci 
v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, ne-
boť lze dle § 11 odst. 2 písm. c) požadovat 
v tomto případě zvýšení příjmů vlastním při-
činěním (prodejem movitého majetku). 

Orgán pomoci v hmotné nouzi

Dalším z učitelů, které učí na bílinské ZUŠ a které Bílinský zpravodaj představuje, je Veronika Duchosla-
vová, jež učí sólový zpěv. Také ona odpověděla na několik otázek ohledně svého působení na této škole.

Učitelé na zUŠ aneb Krátké rozhovory o jejich práci

Kolik v současnosti učíte dětí?
V současné době mám 18 sólových 
zpěvaček ve věku od 6 do 17 let. 
Učím samé dívky, ale chlapce sa-
mozřejmě také ráda uvítám.
S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?
V dnešní době je vzhledem k velké-
mu zájmu o populární hudbu výuka 
převážně zaměřena tímto směrem, 
ale všechny děti se zde učí i základy 
pěvecké techniky, dále lidové písně, 
starší děti pak studují muzikálové 
písně nebo písně klasické či operní 
árie. Kromě profesionálního zpě-

vu mohou tyto znalosti využít také 
např. jako učitelé všech stupňů škol 
od mateřských až po ty vysoké. Ale 
i když se zpěvem neživí, mohou si 
jím třeba zpříjemnit odpoledne.
Máte nějakou osvědčenou metodu 
nebo aktivitu, kterou jste děti vždy 
stoprocentně zaujala?
Občas si s dětmi zazpíváme místo 
povinných písní kupříkladu písně 
z pohádek a dětských filmů buď 
s klavírním doprovodem, anebo na 
podklad (tzv. Half Playback). Také 
se děti těší, až se budou moci při-
pojit ke svým starším spolužačkám, 

které zpívají v komorním pěveckém 
sboru Komořinka, s nímž vystupu-
jeme na 15 až 20 koncertech ročně 
(většinou v Bílině a dalších městech 
a vesnicích teplického okresu. Už 
jsme však byli i ve Vsetíně, nebo 
dokonce v Polsku).
Co se vám na této práci nejvíce 
líbí?
Asi to, že i já pomáhám dětem stávat 
se díky hudbě lepšími lidmi. Dále se 
mi líbí to, že se u nás neustále děje 
něco nového. Asi bych u stereotypní 
práce, kde se opakuje jedna činnost 
pořád dokola, dlouho nevydržela. 

Máme spoustu koncertů a skoro na 
každý musíme vymýšlet něco nové-
ho. Také se musím přiznat, že jsem 
již od střední školy chtěla být hereč-
kou, ale vítr mě zavál do ZUŠ, tak 
se na jeviště dostanu alespoň jako 
aktivní členka Komořinky nebo 
jako moderátorka mnoha našich 
koncertů a koncertů Belinensis.

Žádáte o dávku pomoci v hmotné nouzi?

Ilustrační foto

Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ6 17. února 2011

Pokračování ze str. 1
Celou soutěží provázel moderátor 
Jiří Fait. Recitační část zahájilo 
taneční vystoupení s názvem Ša-
mani. Žáci tanečního oboru ZUŠ 
v něm předvedli ukázku z klasic-
kého indického baletu Bayadera. 
Poté již následovala jednotlivá 
vystoupení. Diváci si tak mohli 
vychutnat například báseň O ve-
liké řepě v podání Kamarádů 
z MŠ Aléské, Sůl nad zlato od 
Koťat z MŠ Žižkovo údolí, dále 
v kategorii mateřských škol na-
příklad básně Sněhulák, Mrave-
nec sportovec, Autíčková školka, 
Ztracené koťátko, v dalších kate-
goriích Dny v týdnu, Kašpárek, 

O Sněhurce, Prstem po Praze, 
První dopis mamince, Žirafa, Vy-
znání.
Na konci za porotu poradila sou-
těžícím Jana Urbanová:“Dobře si 
vždy rozmyslete výběr básně. Je 
škoda, když vidíme, že si dobrý 
recitátor špatně vybere báseň, kte-
rou svými životními zkušenostmi 
ještě nemůže pochopit. Když si 
vyberete báseň, které rozumíte 
a do níž dokážete dát emoce, je to 
veliká pomoc.“
Recitační část proběhla a diváci 
i další soutěžící se již mohou těšit 
na pěveckou část, která proběhne 
v březnu. JaK

Jana Trubačová, Petr Pavlíček 
a Ondřej Kvěch dosáhli na první tři 
místa v kategorii 6. a 7. třída. 
Foto: Václav Weber

Dne 27.1.2011 se děti z naší školky opět 
účastnily recitační soutěže o Bořeňskou 
čarodějnici. Soutěžily jako skupina 
i jako jednotlivci. Děti ze třetí (před-

školní) třídy se účastnily ve skupinové 
recitaci s pohádkou o Nezbedných kůz-

latech. Společným výkonem vybojo-
valy třetí místo. Dále se ůčastnili 
jednotlivci ze všech ostatních tříd 
s velmi pěknými básničkami.

MŠ Švabinského

Téměř plné divadlo zařídil 
příjezd Harpagona v podání 
herce Josefa Dvořáka. Hru 
Chudák Harpagon na motivy 
Lakomce od Moliéra přijel za-
hrát se svým Branickým diva-
dlem v úterý 18. ledna.

Návštěvníci se skutečně bavili 
nad scénkami, kdy lakomec Har-
pagon nechtěl dát nikomu z okolí 
ani halíř, neustále trpěl dojmem 
a podezřením, že mu chce někdo 
truhlu s třiceti tisíci zlatými ukrást 
a že ho chce připravit o celý jeho 
majetek. Kalkuloval také se sňat-
ky svých dětí i svým, aby vše 
vyšlo tak, že nebude muset dávat 
věno dceři a že také jeho budoucí 
žena ho nebude nic stát. Je podle 
Josefa Dvořáka Harpagon skuteč-
ně chudák? Není to jen lakomec, 
který ani svým vlastním dětem 
nedopřeje? „Harpagon, kterého 
vymyslel Moliére, je vždycky 
chudák. Všichni po něm neustále 
chtějí peníze, ale lidskou přiro-
zeností je peníze chránit. Samo-
zřejmě ví, že si peníze s sebou do 
hrobu nevezme a že je z něj nako-

nec ostatní vytáhnou, ale to, že by 
je měl jen tak rozdat, mu působí 
opravdu fyzickou bolest,“ uvedl 
o své postavě Josef Dvořák.
Hra Chudák Harpagon se příliš 
neliší od hry Lakomec. Je to její 
upravená verze, jak řekl Josef 
Dvořák: „Jsou v ní úpravy na 
možnosti a počet lidí v souboru. 
Má jiný název a jednotlivé scénky 
a situace jsou trochu jiné.“
Komedie měla v Bílině skutečně 
úspěch. Lidé se od srdce zasmá-
li, tleskali a alespoň na chvíli se 
odreagovali od svých všedních 
starostí. JaK

Že tomu tak skutečně je, uvidíte i na dálku. Naše mateřská škola 
Síbova rozsvítila sídliště na Újezdském předměstí.

lakomec harpagon bavil v divadle

„my jsme školka barevná“

recitační částí začal další ročník
bořeňské čarodějnice

Dne 27.1.2011 se děti z
účastnily recitační soutěže o
čarodějnici. Soutěžily jako skupina 
i jako jednotlivci. Děti ze třetí (před

školní) třídy se účastnily ve skupinové 
recitaci s

latech. Společným výkonem vybojo

jednotlivci ze všech ostatních tříd 

Švabinka předvedla
své umění na

bořeňské čarodějnici

A je to zásluhou provozovatele 
MŠ Městského úřadu v Bílině 
a firmy ELA Litvínov, která pro-
vedla výměnu oken, zateplení bu-
dovy a barevnou fasádu dle návr-
hu zaměstnanců školy. Za to všem 

zúčastněným děkujeme.
Díky jim se naše školka  z šedivé 
myši proměnila na barevnou kra-
savici do které rádi chodí nejen 
děti se svými rodiči, ale i my.

Děti a zaměstnanci MŠ Síbova

Výsledkovou listinu Bořeňské čarodějnice
najdete na straně 8

Foto: Václav Weber
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Fotoreportáž z reprezentačního plesu města bíliny
Foto: 

Václav Weber

Fotoreportáž z reprezentačního plesu města 

Hlavní 
host 
Michal 
David

reprezentačního plesu města íliny
Foto: 

Václav Weber

Hlavní 
host 
Michal 
David

Místostarosta Bc. Zdeněk Rendl 
předává hlavní ceny výhercům
Místostarosta Bc. Zdeněk Rendl 
předává hlavní ceny výhercům

Zábava na plese

Předtančení 
Styl – 

Dance 2

Předtančení 
Styl – 

Dance 2

Moderátorka Eva Decastelo Aichmajerová

Pražský taneční 
orchestr 

Jindřicha Váchy
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

23. únor – 19 hodin
C. S. Forester

AFRICKÁ KRÁLOVNA
Divadlo Palace Theatre Praha
Humorný i dramatický 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 ze 

své působivosti. Hrají: Linda 
Rybová, Hynek Čermák.

Vstupné: 220, 180, 130, 100 Kč
27. únor – 15 hodin

Albert Ramsdell Gurney
SYLVIE

Herecké studio Teplice
Romantická komedie o psí 
duši se odehrává na okraji 

New Yorku, kde lidé hledají 
kouzlo přátelství mezi zvířetem 
a člověkem. O tom, že v dnešní 

komerční společnosti často 
chápeme zvíře jako věc pro 
pobavení, kterou kdykoliv 

s lehkým srdcem odložíme.
Vstupné: 50 Kč; abonenti 

zdarma 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
19. únor – 20 hodin

VZPOMÍNKOVÝ PLES
Nejen pro absolventy 

Gymnázia Bílina. Živá kapela, 
tombola. Výtěžek z akce jde 
na charitativní účely. Další 

informace na tel. 731 759 833. 
Vstupné: 130  Kč

20. únor – 15 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. K tanci 

i poslechu hraje MALÁ 
MUZIKA Z CHOMUTOVA. 

Vstupné: 30 Kč

KINO HVĚZDA
19. únor – 15 hodin

ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek pro nejmenší, 

63 minut. Vstupné: 20 Kč
24. únor – 19 hodin

ONDINE
VB/romantické drama, české 

titulky, 103 minut
Byl jednou jeden rybář a ten 

vylovil mořskou pannu.
Vstupné: 60 Kč 

25. – 26. únor – 19 hodin
TRON LEGACY

USA/sci-fi fantasy, české 
titulky, 126 minut

Příběh otce a syna, který 
i v kyberprostoru funguje 

naprosto stejně jako ve 
skutečném světě.
Vstupné: 70 Kč

RECITAČNÍ KOLEKTIVY  – předškolní věk (MŠ nepostupují)
1. místo - KAMARÁDI - 2. tř. MŠ Aléská, Bílina,  rec: O veliké řepě, vedoucí: Růžena Křížková 

(nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice 2011)
2. místo - KOŤATA - MŠ Žižkovo údolí, Bílina, rec: Sůl nad zlato, Mraveneček v zimě, vedoucí: Ilona  Riedlová
3. místo - PIŠKVORKY – 3. tř. MŠ Švabinského, Bílina, rec: O nezvedených kůzlátkách, vedoucí: Petra Junková
3. místo - Josef Vytejček, Tereza Šiklová – MŠ Hrobčice,  rec: O chytré Karkulce, 

vedoucí: Šárka Šťastná, Gabriela Nestlerová

RECITAČNÍ KOLEKTIVY – školní věk
Ocenění poroty jedinému staršímu kolektivu v kategorii s postupem do okresního kola:
KVARTA - Leona Šredlová a Gabriela Vraná, Podkrušnohorské gymnázium Most, pob. Bílina

0. KATEGORIE  (nepostupová) (mateřské školy)
1. místo - Adéla Lukešová,  rec: Za cukrovou horou  - MŠ Aléská, Bílina 

(nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice 2011)
2. místo - Julie Janoušková, rec: Co mi povídal kanárek   - MŠ Za Chlumem, Bílina
3. místo - Jan Zdeněk, rec: Polámal se mraveneček   - MŠ Aléská, Bílina

1. KATEGORIE  (postupují všechna 3 místa do okresního kola) (1. tř. – 3. tř. ZŠ)
1. místo - Kateřina Hejná,  rec: Jak šlo vejce na vandr  - ZŠ Za Chlumem, Bílina 

(nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice 2011)
2. místo - Vít Máliš, rec: Splašený flašinet   - ZŠ Za Chlumem, Bílina
3. místo - Julie Rothová, rec: Ptám se,ptám se, pampeliško   - ZŠ Hostomice
3. místo - Anthony Rebel, rec: Šípková Růženka   - ZŠ Aléská, Bílina

2. KATEGORIE  (postupují všechna 3 místa do okresního kola) (4. tř. – 5. tř. ZŠ)
1. místo - Tomáš Vajdečka,  rec: Švanda dudák    - ZŠ Za Chlumem, Bílina 

(nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice 2011)
2. místo - Jiří Šperk, rec: Babka kaštanářka                  - ZŠ Lidická, Bílina
2. místo - Roman Koubek, rec: Prstem po Praze   - ZŠ Za Chlumem, Bílina
3. místo - Marie Kopřivová, rec: Jak liška napálila medvídky - ZŠ praktická, Bílina
3. místo - Petr Skuthan, rec: Popelka    - ZŠ Lidická, Bílina

3. KATEGORIE  (postupují všechna 3 místa do okresního kola) (6. tř. - 7. tř. ZŠ)
1. místo - Petr Pavlíček,  rec: Zabil jsem svého učitele   - Podkušnoh. gymn. Most, Bílina 

(nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice 2011)
2. místo - Ondřej Kvěch, rec: Čarodějův učeň   - Podkušnoh. gymn. Most, Bílina 
2. místo - Jana Trubačová, rec: Ptala se Františky Marta  - Podkušnoh. gymn. Most, Bílina 

4. KATEGORIE  (postup do okresního kola v TP a kraj. kola v ÚNL) (8. tř. – 9. tř. ZŠ, stř. školy)
1. místo - Anna Dvořáčková,  rec: Dobrý den, říká Veronika  - ZŠ Za Chlumem, Bílina 

(nominace na ocenění Bořeňská čarodějnice 2011)
3. místo - Martin Mach, rec: Kabaret    - Podkušnoh. Gymn. Most, Bílina

Všem soutěžícím dětem a studentům děkujeme za účast v recitační soutěži, vítězům blahopřejeme a přejeme 
mnoho úspěchů při reprezentaci v postupových kolech.
Děkujeme všem p. učitelkám a rodičům za přípravu dětí na soutěž. Za KC Kaskáda: Petra Zaťková

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

17. 2. čt Počítače – hry, internet, Baltík:  
pro školní děti, 10:00-12:00, cena 20 Kč/hod.

24. 2. čt Korálkování 18 - korálková výtvarná dílna:  
od 12 let, 18:00-21:00, cena 120 Kč, platby do 21. 2.

26. 2. so

Keramická dílna pro veřejnost:  
od 5 let, 9:00-12:00, cena 90 Kč  
(možnost platit i za hodinu 30 Kč), platby do 3. 2.

Baltík 2011 školní kolo – nominace do oblastního kola:
od 6 let, startovné 50 Kč, 9:30–13:00, přihlášky 
a platby do 24. 2., zúčastnit se mohou i děti, které 
chodily na Baltíka i v minulých letech

28. 2. po Únorové cvíčo – 60 minutová lekce dance aerobicu: 
od 12 let, cena 30 Kč, od 18:00-19:00

Kulturní dům Fontána, Bílina
sobota 12. března 2011 od 20.00

vstupné 120 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě
předprodej v infocentru na Mírovém náměstí

reCitační soUtěŽe „bořeňská čarodějnice 2011“
14. ročník – výsledky:
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Do jejího režírování v teplickém 
souboru se pustil bývalý ředitel 
KC Kaskáda Svatopluk Vašut, kte-
rý v Hereckém studiu působí jako 
učitel a režisér. Vystudoval FAMU 
a začínal v Ostravě v Národním 
divadle moravskoslezském. Poté 
v různých divadlech hostoval, až 
ho osud v roce 1981 zavál do Tep-
lic, kde už zůstal.
V rozhovoru vypráví o Sylvii, 
o důležitosti psa v lidském životě 
i o Hereckém studiu.

Co se hra Sylvie snaží divákovi 
ukázat?
Její autor se snažil pomocí bajky 
odkrýt tajemství, co si o nás lidech 
v některých situacích myslí psi. 
Proto Sylvii obdařil jazykem, aby-
chom v komických situacích, ale 
i v napjatých střetech spatřili sebe 
jako v zrcadle.
O čem hra je?
Sylvie se potuluje s psí smečkou, 
která se vždy sejde za kontejne-
ry a vypráví si, co se jim ten den 

přihodilo. Prožívají přitom různá 
dobrodružství. Příběh dále vyprá-
ví, jak k sobě Sylvie a její páníček 
našli cestu. Zachycuje vývoj lás-
kyplného vztahu až po osudová 
rozhodnutí.
Co psi lidem přináší a jaká je lid-
ská povaha ve vztahu ke psům?
Kolem nás není tolik pejsků proto, 
že by to byla móda, ale proto, že je 
tolik lidí osamělých. Přijde úmrtí 
partnera či osamělé stáří a člověk 
potřebuje vyléčit svou duši a svou 
opuštěnost. Lidé se ocitají v situa-
cích, kdy nemají s kým celé dny 
promluvit, pocítit něčí blízkost, 
být někomu užitečný třeba jen 
sdílením situace. Psi jsou přítulní 
a oddaní svému pánovi, vytvoří 
s ním duo a člověk přestane být 
opuštěný. Má se o koho starat, má 
něčí společnost, může si s někým 
povídat. Pes tak pomáhá překoná-
vat těžké situace a osamělost.
Lidská povaha je vrtkavá, pod-
léhající romantizujícím až senti-
mentálním představám, ale někdy 

až překvapivě krutá ve vztahu 
k pejskům. Ale je to tak i v lid-
ských vztazích – snadno nabývá-
me, snadno opouštíme, zrazujeme 
nejen své partnery, ale i psy. Ti se 
pak snaží vrátit do lidské „smeč-
ky“ z útulků.
Je představení pro děti stejně jako 
pro dospělé?
Je to i pro dospělé. Takové před-
stavení pro celou rodinu, zejména 
pro ty, kteří psa měli, chtějí mít 
nebo mají, protože se v tom každý 
najde. Je to komedie, ale je to dílo 
i k zamyšlení.
Jak dlouho jste hru nacvičovali?
Asi čtyři měsíce třikrát týdně. Ne-
bylo to jednoduché. Nejtěžší je 
postava Sylvie a jejího páníčka, 
ale je tam také spousta drobných 
a menších scén, které rovněž bylo 
potřeba vypilovat. Je to profesio-
nálně zahraná hra.
Hrají v ní i herci-začátečníci?
V našem Hereckém studiu jsou 
jak začátečníci, tak velmi zkušení 
herci. Hrát chtějí všichni a Sylvie 

všem také dala příležitost. Vystu-
pují zde jak nováčci, tak pokročilí.
Kolik má Herecké studio v Tepli-
cích členů?
Je v něm asi 100 lidí. S touto stov-
kou pracují tři lektoři-režiséři, 
kteří mají svůj program od října 
do června. Lidé nejdříve chodí do 
herecké přípravky – jevištní řeč, 
jevištní pohyb, čtení pro publikum, 
recitování, dostávají malé úkoly ve 
velkých inscenacích. V posledním 
nultém přípravném ročníku hrají 
děti od 9 let do dospělých 35 let. 
V dalších letech potom pokračuje-
me ve zdokonalování.
Co plánujete se studiem do bu-
doucna? 
Chtěl bych nyní zanechat velkých 
projektů a soustředit se na mini-
malistické pojetí divadla. Tak-
že ani nebudeme hrát na jevišti. 
Chtěl bych udělat představení, 
které bude uprostřed mezi diváky 
a nebudou potřeba žádné dekora-
ce. Dá se to pak hrát v kterékoliv 
tělocvičně či v kulturním domě 
Fontána apod. Kromě toho také 
již nyní chodíme číst do nemoc-
nice dětem a do domova důchod-
ců, kam bychom takové hry také 
mohli chodit hrát. JaK

Akci Setkání u Křídla, kterou 
loni rozjelo občanské sdružení 
Bílina 2006, letos pokračuje. 
Ve čtvrtek 17. února od 19 ho-
din přijede do koncertního sálu 
ZUŠ Bílina Petr Mikšíček.

Petr Mikšíček se narodil v Praze, 
procestoval celou republiku a pro-
budil se v něm zájem právě o Su-
dety. Zabývá se jejich historií pře-
devším od počátku 20. století do 
30. let před nástupem Hitlera. „Jde 
mu hlavně o to ukázat a popsat vý-
voj krajiny a přírody, kulturní a prů-
myslovou situaci i soužití Čechů 
a Němců v době Rakouska-Uherska 
a za první republiky,“ řekl předseda 
sdružení a moderátor setkání Jan 
Beneš.
Je autorem knih o Zmizelých Sude-
tech a o Znovuobjeveém Krušno-

hoří a také autorem scénáře pořa-
du České televize Vzduchoplavec 
Kráčmera, což je výukový program 
pro děti, které by měly vědět, co 
tu kdysi bývalo, a znát vývoj doby 
v pohraničí. Ve sdružení Antikom-
plex vydává pravidelně knihy o Su-
detech. Je spoluzakladatelem nada-
ce Krušnohoří.
Na bílinském setkání bude vyprávět 
právě o zmizelých Sudetech, kam 
spadá i Bílina. Popíše, s kým se na 
svých cestách setkal, co ho nejvíce 
zaujalo nebo proč se rozhodl za-
světit svou práci Sudetům. Chybět 
nebude ani jeden díl z pořadu Vzdu-
choplavec Kráčmera.
Je to první host Setkání u Křídla, 
který je s Bílinou spjatý tematicky. 
„Nyní v první polovině roku by-
chom chtěli pořádat besedy s lid-
mi, kteří jsou podobně zaměřeni. 
Takže přijede například David 
Vondráček z České televize, který 
točí o Bílině dokument,“ prozradil 
Jan Beneš.
Přijďte se podívat na poutavé a ne-
obvyklé povídání o pohraničí a jeho 
životě ještě, než do něj zasáhla ne-
blahá a krvavá druhá světová válka. 
Vstupné je zdarma. JaK

Poslední  lednové pondělí skončil podzimní kurz Internet pro se-
niory, který absolvovalo dalších  7 účastníků dříve narozených, 
Každoročně jich projde našimi kurzy v průměru 25 ve skupin-
kách max. po 8 lidech, což dovoluje lektorce kurzu p. Ladě Zá-
mostné se jim přiměřeně věnovat. 

U křídla se lidé setkají
s Petrem mikšíčkem

Do divadla přiběhne pejsek sylvie
Divadelní představení s hudebním a tanečním doprovodem přijede zahrát v neděli 27. února od 15 
hodin do městského divadla Herecké studio Teplice. Hra nese název Sylvie a napsal ji jeden z nej-
hranějších amerických dramatiků současnosti Albert Ramsdell Gurney Jr., který za svou nejen 
divadelní tvorbu získal mnoho prestižních ocenění.

internet je u seniorů ve stále větší oblibě

Samozřejmě se nemohou za 15 
lekcí naučit úplně všechno o po-
čítačích, ale libují si, že po kur-
zu zvládnou alespoň ty opravdu 
základní věci – najít si informa-
ce, orientovat se na síti, poslat 
e-mail, uložit si došlý dokument 
tak, aby ho v počítači našli. Do-
káží poslat přílohu k emailu- tře-
ba fotografii apod..  
Větší zájem o kurzy zazname-
náváme hlavně v povánoční 

době, kdy mnoho lidí dostává 
pod stromeček počítač a neví 
si s ním právě moc rady.  Již 
ve středu jsme otevřeli další 
kurz a pro velký zájem bude 
od pondělí  7.2. otevřen mimo 
plán ještě jeden, kde je ještě 
několik míst volných. Tak ne-
váhejte a můžete se těšit také 
na pěkné vysvědčení jako 
účastníci minulých kurzů. 

Eva Klasová
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Schválila:
■ Navýšení rozpočtu městské 
policie na zakoupení defibrilač-
ního přístroje v rámci projektu 
„Dáme srdci šanci“.
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
a Domovem důchodců Dubí, 
příspěvková organizace ve výši 
10.000 Kč na kulturní, spole-
čenské a sportovní akce pro se-
niory v roce 2011. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
a Hipodromem Most, a. s., ve 
výši 50.000 Kč na propagaci 
města Bíliny na dostihu „Vel-
ká cena města Bíliny“ v rámci 
dostihového dne, který se koná 
15.10.2011. 

Jmenovala:
■ Paní Markétu Kalivodové 
„vedoucí organizační složky 

– Pečovatelská služba Bílina“ 
od 1. března 2011 do 28. února 
2013. 

Rozhodla:
■ Vypsat výběrové řízení na 
funkci jednatele společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., dle návrhu před-
loženého tajemníkem městské-
ho úřadu. 
■ Vypsat výběrové řízení na 
veřejnou zakázku malého roz-
sahu dle směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a za-
dávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina na 
akce:
a)  Statické zajištění obřadní 

síně – hřbitov
b)  Oprava fasády – Mírové ná-

městí č. p. 87
c)  Provádění oprav bytových 

jednotek v DPS v roce 2011

Pověřila:
■ Místostarostu města jedná-
ním o možnosti zakoupení pří-
stroje na řešení problematiky 
psích exkrementů ve městě.

Určila:
■ Ing. Františka Poživila spo-
lupracováním na návrhu zadání 
územního plánu města Bíliny.

Projednala
a doporučuje ZM
vzít na vědomí:

■ Žádost pana Františka Jiráka, 
ohledně rozšíření parkoviště 
naproti poliklinice.

Vzala na vědomí:
■ Zprávu ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o sta-
vu skládkových vod a jejich čer-
pání na skládkách Chotovenka.

■ Informaci sdružení Lungta 
o 52. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci a zároveň 
schvaluje vyvěšení tibetské 
vlajky na budovu městského 
úřadu u příležitosti 52. výročí 
povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci dne 10. března 2011.
■ Informaci starosty města 
ohledně dalších jednání týkající 
se prodeje pivovaru. 
■ Zápis z jednání dozorčí rady 
společnosti Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina, s. r. o., ze 
4. února 2011.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretari-
átu starosty města a dále i na 
webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

V Infocentru na Mírovém náměstí v Bílině byl zahájen předprodej 
vstupenek na koncerty, které se v průběhu jarních měsíců usku-
teční v Kulturním domě Fontána a ve výstavní síni U kostela. 

rada města bíliny na své 3. schůzi konané 9. 2. 2011 mimo jiné:

Ještě do 25. února máte čas přijít na 
výstavu světlotisků Milli Janatkové 
z Prahy (na obrázku), jejíž vernisáž 
proběhla v sobotu 5. února. Na výstavě 
jsou k vidění cestovní deníky a otisky 
vnitřních a vnějších krajin. Za chvilku 
nad zajímavými obrazy plnými fantazie 
zaplatíte 20 korun, děti, studenti 
a senioři dokonce jen 10 Kč.

zahájení předprodeje vstupenek
na jarní koncerty v bílině

První akcí ve Fontáně bude v so-
botu 12. března koncert skupin 
Toxique a Juicy Freak, který bude 
součástí celosvětové akce Vlaj-
ka pro Tibet. V sobotu 2. dubna 
zde vystoupí Vypsaná fixa a Sai-
gon Project a v pořadí třetí akcí 
ve Fontáně bude koncert skupin 
Znouzectnost, Do řady! a Zputnik 
ve dne 15. dubna. 

V pondělí 11. dubna vystoupí ve 
výstavní síni U kostela jazzový 
klavírista Walter Fischbacher 
z New Yorku s doprovodem NY3 
Trio. Počet vstupenek na tento 
koncert bude omezený. 
Vstupenky lze zakoupit buďto 
přímo v Infocentru nebo přes 
stránky www.kckaskada.cz. 

Michal Mlej

otevírání dveří do dětské duše
Více jak dvě desítky let hraje pro malé i velké diváky Divadlo 
rozmanitostí, loutková scéna Městského divadla v Mostě.

Čas od času se stává milým 
hostem i na prknech bílinského 
Městského divadla.
Nejinak tomu bylo v letošním 
roce. 
30. ledna Divadlo rozmanitostí 
přijelo pro nejmenší diváky za-
hrát klasickou pohádku O Smo-
líčkovi, která je podle scénáře 
Vlastimila Pešky v repertoáru 
divadla od loňského roku. Po-
hádka, která nepotřebuje vel-
ké představování, protože jde 
opravdu o dětem známou po-
hádku a tak předem věděly, na 
co se mohou těšit. Nechyběly 
pochopitelně ani Jezinky, ani je-
len se zlatými parohy.

O pár dní později, 2. února, bylo 
do programu zařazeno další 
nové představení Divadla roz-
manitostí, tentokrát jako školní 
představení (pro veřejnost rov-
něž přístupné) Saxana - dívka na 
koštěti. Příběh plný kouzel a ne-
čekaných, komických situací. 
Základem pro divadelní zpraco-
vání byl filmový scénář Miloše 
Macourka a Hermíny Frankové 
v úpravě Jiřího Ondry.
Divadlo rozmanitostí díky roz-
manitému repertoáru dokáže 
zaujmout nejen dětské diváky, 
ale vtáhnout do dětského světa 
i diváky dospělé.

Petra Zaťková, KC Kaskáda
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Pan Hisao Horiguchi sensej 
(7. dan kendó), který je prá-
vě na krátké návštěvě České 
republiky, laskavě přijal po-
zvání do bílinského domečku, 
aby zde vedl v rámci kroužku 
kendó jeden trénink.

Senseje nejprve jménem 
DDM přivítaly paní 
ředitelka Krista Sýko-
rová a paní Věra Ryjáč-
ková, aby mu poděko-
valy, že k nám vážil cestu 
a že dětem ukáže, jak se 
cvičí v kolébce kenda. 
Pak jsme hned začali se 
cvičením.
Na začátku tréninku pa-
novala mezi dětmi tro-
chu nervozita, která se 
ale během krátké chvíle 
rozplynula a děti ze sebe 
vydaly to nejlepší, co se 
doposud naučily. Sensej 
necvičil nic, co by děti neznaly 
z běžných tréninků. Zdůrazňoval 
pouze několik bodů, na které si 
musí dávat pozor a ony se oprav-
du moc snažily, i během toho jed-
noho tréninku bylo vidět, jak se 
děti zlepšují.
Pro všechny zúčastněné to byla 
obrovská zkušenost a motivace 
do dalšího cvičení. Doufáme, že 
se sensej zase za rok do našeho 
kroužku přijede podívat, aby vi-
děl, jak se zdokonalujeme v umě-
ní boje s mečem.

Jana Ziegelheimová

Tyto dva kluby již společně ko-
operují několik sezón, kdy řada 

bílinských hráčů využívá bo-
hatší nabídky v žákovských 
kategoriích, neboť některé 

kategorie pro nedostatek hrá-
čů bílinský klub neotevřel. Po 
uzavření teplického stadionu ke 
konci minulého roku se zástupci 
teplického hokeje obrátili na ve-
dení bílinského hokeje a město 
Bílina, zda by se nemohli podílet 
na obsazenosti bílinského ledu 
s tím, že bude docházet k dalšímu 
propojování mezi kluby. Proběhlo 
jednání, kterého se za bílinský ho-
kej a město Bílinu zúčastnili Jan 
Perný, Bc. René Štěpánek a Ing. 
František Poživil a za teplický 
hokej pan radní Mgr. Pavel Tetřev 
a vedení teplického hokeje. Toto 
jednání proběhlo v přátelském 
duchu, i když se z našeho pohle-
du povedlo prodat velké množství 
ledu za plnou cenu, tedy 1500 Kč/

hod. Po lednovém provozu zimní-
ho stadionu byla tedy vystavena 
faktura na 116 813 Kč za cca 85 
hodin. Pro město je potěšitelné, 
že se tím bude snižovat neren-
tabilita tohoto provozu, která se 
pohybuje kolem  7 000 000 Kč/
rok, ale i jednotlivý bílinští hráči 
mají možnost v některých katego-
riích trénovat se svými vrstevníky 
ve více časech. Ještě připomínám, 
že Bílina hradí ledy pro své hrá-
če téměř v plné výši. Co se týká 
hobby-teamů mohou po večerech 
využívat led až do 24:00 za cenu 
1500 Kč/h, která je v celkových 
nákladech a využitelnosti ledu 
stejně dotována z města dalšími 
cca 1000 Kč/h. Zde je určitě ješ-
tě prostor pro zvýšení ceny ledu 
pro mimo bílinské uživatele ledů. 
Dále ještě pracujeme na odhluč-
nění části stadionu.

Ing. František Poživil,
člen rady města

Plavání pro dospělé a seniory
RSZ Bílina s.r.o. - plavecká hala zahajuje  

kurz plavání pro dospělé a seniory.  
Cílem je zdokonalit plavecké způsoby,  

odbourat strach z vody nebo výuka plavání. 
Kurz je určen pro plavce i neplavce.

Kde: plavecká hala v Bílině
Kdy:  od 3. března 2011 - každý čtvrtek od 16:00 do 17:00
Cena:  zakoupení 1 permanentky za 600 Kč  

= 10 lekcí (60 Kč na hodinu)

Plavání pro děti od 7 let a více
RSZ Bílina s.r.o. - plavecká hala pořádá plavání pro děti  

formou kroužku, ve kterém si zdokonalují  
plavecké způsoby a prvky branného plavání  

(lovení puků, skoky do vody, hry a soutěže atd.)
Kroužek je určen pro starší děti, které zvládly základy plavání  

nebo alespoň trochu plavou a nebojí se vody.

Kde: plavecká hala v Bílině
Kdy: od: 3. března 2011 - každý čtvrtek od 17:00 do 18:00
Cena:  zakoupení 1 permanentky za 600 Kč  

= 10 lekcí (60 Kč na hodinu)

spolupráce teplického a bílinského hokeje

V DDm přivítali Japonského mistra kendó

doposud naučily. Sensej 

kendó jeden trénink.

Senseje nejprve jménem 
DDM přivítaly paní 
ředitelka Krista Sýko-

paní Věra Ryjáč-
ková, aby mu poděko-

nám vážil cestu 
že dětem ukáže, jak se 

kolébce kenda. 
Pak jsme hned začali se 

Na začátku tréninku pa-
novala mezi dětmi tro-
chu nervozita, která se 
ale během krátké chvíle 

děti ze sebe 
vydaly to nejlepší, co se 
doposud naučily. Sensej 

Senseje nejprve jménem 

nám vážil cestu 

chu nervozita, která se 
ale během krátké chvíle 

vydaly to nejlepší, co se 
doposud naučily. Sensej 
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sport v roce 2010
Úspěšní atleti
V únoru se ukázalo, že Bílina 
má třetího nejlepšího atleta 
v republice, když si Tomáš 
Johana z AK Bílina doběhl 
pro bronz na trati dlouhé 800 
metrů. Jeho tvrdá příprava na 
sezónu přinesla své ovoce.
Tomáš Johana dobré výsledky 
ukazuje stabilně, proto se i na 
Sportovci roku dočkal úspěchu 
v podobě bronzové příčky.
Na jaře se konal Krajský přebor 
Ústeckého kraje, z něhož si bí-
linští atleti přivezli čtyři zlaté, 
sedm stříbrných a čtyři bron-
zové medaile. Uspěli napří-
klad J. Perkner, který byl první 
v běhu na 60 metrů překážek 
a druhý ve vrhu koulí, nebo 
P. Šroubek, který byl druhý ve 
skoku o tyči a skoku dalekém.

Karatisté vozili medaile
Bílinští karatisté se nenechali zahanbit na úno-
rovém mistrovství republiky a ozdobili svou 
sbírku medailemi zlatými, stříbrnými i bronzo-
vými. Celkově jim mistrovství přineslo zisk 15 
medailí – dvou zlatých, čtyř stříbrných a devíti 
bronzových.

Na březnovém Ústeckém regionálním poháru po-
tvrdili svou formu, když získali celkem 21 medailí. 
Nejúspěšnější byl Jakub Jeřábek se dvěma zlatými 
a dvěma bronzovými medailemi.
I na Krajském přeboru Ústeckého kraje karatisté ne-
zaváhali a přivezli 27 medailí. Na zlato dosáhli Bar-
bora Šindelářová, Vlastimil Vlk, Tereza Horčicová, 
Michaela Šimková a Daniel Engler.
V říjnu vyjeli na druhé kolo Národního poháru ka-
rate JKA, odkud si přivezli dvě zlaté, jednu stříbr-
nou a čtyři bronzové medaile. V listopadu pak jeli 
na mistrovství republiky karate JKA, kde v oslabené 
sestavě vybojovali čtyři stříbrné a osm bronzových 
medailí. Daniel Plass obsadil na mistrovství 

republiky třetí místo v kata

aerobik stále válí
V dubnu se skupiny aerobiku 
Caviky , Cik – Cak a Cvrček 
z DDM zúčastnily Dance Děčín 
2010. Cvrček vybojoval druhé 
místo v komerčním aerobiku 
a obě zbylé skupiny obhájily již 
počtvrté zlatou příčku.

Ve stejném měsíci jely všechny tři 
týmy na závody do Kralup nad Vlta-
vou, kde Cvrček opět získal 2. místo 
a Caviky a Cik – Cak 1. místo.
V květnu se konalo finále soutěže Děti 
fitness aneb Sportem proti drogám. 
Skupina Cvrček dosáhla na 3. místo, 
Caviky na 2. a Cik – Cak na 1.
Pro novou sezónu se skupiny před-
stavily s novými choreografiemi 
a v listopadu je ukázaly na soutěži 
Žij pohybem, která se konala v Pra-
ze. Skupina Caviky obsadila čtvrtou 
pozici a skupina Cik – Cak třetí. 
V prosinci se v Lounech konala 
nominace na mistrovství republiky, 
kam obě skupiny postoupily. Loň-
ský rok opět ukázal šikovnost a do-
vednosti dívek bílinského aerobiku.

sportovec roku
Jako každý rok se i loni ko-
nalo vyhlašování nejlepší-
ho sportovce pro rok 2010. 
Z deseti nominovaných byla 
jediná žena a právě ona do-
sáhla na nejvyšší příčku. 
Sportovcem roku se stala 
Denisa Králová z Klubu ry-
bolovné techniky. Na dru-
hém místě skončil Jindřich 
Pavel z AVZO BMX ČR bik-
ros a na třetí příčce se umís-
til Tomáš Johana z Atletic-
kého klubu Bílina. Hosty na 
slavnostním večeru byl tep-
lický trenér Jiří Plíšek, jeho 
svěřenec Štěpán Vachoušek, 
překážkář Petr Svoboda 
a kulturista Martin Kasal.

Fotbalisté sestoupili
Konec fotbalové sezóny znamenal pro bílinské 
fotbalisty sestup z Krajského přeboru do 1.A třídy. 
Po celou jarní část sezóny se klub pohyboval ve 
spodní části tabulky a po prohraných důležitých 

 
zápasech následoval sestup. Novou sezónu o třídu 
níž však začal bravurně a jarní část sezóny letošní-
ho roku ukáže, jestli si tým výkonnost podrží a do-
káže postoupit zpět.




