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Starosta Josef Horáček předal dětem diplomy a ptal se jich s Jiřím 
Kulichem na zážitky z tábora.

INZERCE 287/TP

Půjčky pro zaměstnance, 
důchodce, podnikatele

i ženy na MD

více info: 603 298 734,
 J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

www.profi real.cz

ROZLOUČENÍ  S  PŘÍMĚSTSKÝM  PRÁZDNINOVÝM  TÁBOREM
Partnerem akce Příměstský prázdninový tábor 2007 v Bílině je Skupina ČEZ

Odpoledne plné zajíma-

vých her a soutěží, diskoté-

ka s Vlastou Vebrem z Rádia 

Most a táborák v prostorách 

zahrady základní školy prak-

tické v Kmochově ulici vyplni-

ly poslední den druhého roč-

níku, tentokrát čtyřtýdenního 

příměstského prázdninové-

ho tábora v Bílině. Mezi roz-

tančené děti zavítal také pan 

starosta, aby předal pamět-

ní listy a upomínkové balíč-

ky, osobně poděkoval pořa-

datelům celé akce a vyzpoví-

dal děti, jak se jim na tábo-

ře líbilo a jaké vzpomínky si 

odnášejí.

„Mně se úplně nejvíc líbil 
výlet do Prahy. Tam jsme 
byli v kině na Harry Pottero-
vi a koukali na film s brýle-
mi, aby to vypadalo, jako že 
jsme také v kouzelnické ško-
le,“ okomentovala zážitek 

z výletu spojeného s návště-

vou 3D projekce fi lmu o nej-

známějším dětském čarodě-

jovi v pražském kině IMAX 

Eliška Soudečková.  

„Mně se také nejvíc líbily 
výlety do Prahy, do Plzně do 
parku s dinosaury a taky když 
jsme byli jezdit na koních.“ 
Svěřila se „Gárfy“ Bauerová 

v krásné masce čertice.

„Bavily mně výlety, lezení na 
laně nebo obří houpačka. Celý 
tábor byl moc fajn, je škoda, 
že už končí,“ doplnil za starší 

děti Ladislav Šerák a nazna-

čil tak, že kromě spousty 

úsměvů provázela slavnostní 

ukončení příměstského tábo-

ra i nějaká ta slzička, která 

k loučení také patří.

„Jsme unavení a zároveň 
velmi rádi, že se tábor pove-
dl. Děti byly úžasné a moc jim 
děkujeme za účast. Stejně tak 
bychom chtěli vyjádřit obrov-
ský dík všem kolegům, kteří se 
podíleli na přípravách a rea-
lizaci celé akce nebo pomá-
hali vytvářet její zázemí třeba 
tím, že výborně vařili. Děku-
jeme panu starostovi za pod-
poru a samozřejmě také všem 
sponzorům. Skupině ČEZ  pak 
za partnerství. Neradi bychom 
na někoho zapomněli a jména 
všech, jejichž pomoci a pod-
pory si vážíme se určitě obje-
ví v tištěné závěrečné zprávě, 
kterou připravujeme,“ shrnu-

li za pořadatele ředitelka ZŠ 

praktické Mgr. Iveta Krzáko-

vá a ředitel bílinské poboč-

ky společnosti Člověk v tísni, 

dr. Zdeněk Svoboda. S úsmě-

vem pak doplnili, že ihned 

potom, co se všichni zotaví, 

začnou plánovat třetí ročník. 

Děti se tak mohou těšit, že 

i další léto v Bílině bude plné 

zábavy a nových kamarádství.

 (red)
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Dáváte přednost bílinským koupalištím  nebo jezdíte jinam a kam?

  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Kateřina HAVLÍKOVÁ,
16 let, studentka:

„Koupaliště stří-

dám. Vedle plovár-

ny Na Kyselce jez-

dím také do mos-

teckého aquadro-

mu, kde je mnohem 

více vodních atrak-

cí. Když je pěkné 

počasí jsem ale vět-

šinou v Bílině, kde 

to mám mnohem 

blíž k vodě.“

Josef JÍRA,
28 let,

předák:
„Koupaliště v Bíli-

ně příliš nevyužívá-

me. S rodinou jez-

díme totiž do sou-

sedního Mostu, kde 

mají moderní kry-

tou plovárnu. Je 

tam mnohem více 

atrakcí na výběr pro 

děti a lepší zázemí, 

než v současnos-

ti poskytují bílinské 

plovárny.“

Eva KASALOVÁ,
56 let,

ředitelka:
„Když už se roz-

hodnu pro kou-

paliště, tak dávám 

přednost bílinské 

plovárně na Kysel-

ce, kde je sice stu-

denější voda, ale 

zato tam není nar-

váno, tak jako na 

jiných plovárnách. 

 Myslím si, že bílin-

ským plovárnám 

ale chybí vodní 

atrakce pro děti.“

Vlasta MOURKOVÁ,
61 let,

důchodkyně:
„Nejraději mám 

termální koupališ-

tě v Bílině, kde ved-

le kryté haly můžu 

využívat venkov-

ní bazény s teplejší 

vodou. Jsem s úrov-

ní plovárny spoko-

jená. Myslím si, že 

si tu lidé z nabíd-

ky koupališť určitě 

vyberou.“

Pavla HOLUBOVÁ,
24 let,

nezaměstnaná:
„Přednost dávám 

bílinskému koupa-

lišti na Kyselce. Je 

tam sice studeněj-

ší voda, ale zato si 

tam, mohu v kli-

du zaplavat. Možná 

by tam mohlo být 

více vodních atrak-

cí, například jako 

v Teplicích nebo 

v Mostě.“

Zdeněk BURŠA,
13 let, žák:

„Nejraději cho-

dím na koupališ-

tě na Kyselce. Před-

nost dávám bílin-

ským plovárnám, 

protože je to mno-

hem blíž a už to tu 

znám. Uvítal bych, 

ale kdyby bylo 

koupaliště mno-

hem modernější, 

například s bazén-

ky s protiproudem 

nebo skluzavkami.“

Přírodní koupaliště na Kyselce.

Letní sezóna pomalu končí

Zatímco loňský rok trhal 

rekordy v návštěvnosti bílin-

ských koupališť, letos se náv-

štěvnost podstatně snížila. 

Podle ředitelky MTSB 

Ing. Olgy Roučkové je na vině 

proměnlivé počasí a nejen to.

„Vysokou návštěvnost v loň-

ském roce také podporova-

li občané z Mostecka. Letos je 

již koupaliště v Mostě v pro-

vozu a lidé mají menší zájem 

jezdit do Bíliny. Stejná situa-

ce je i na koupališti v Žižkově 

údolí.“

Letošní rok je i poklidnější 

v trestné činnosti páchané na 

veřejných koupalištích.

„Zaznamenali jsme pou-

ze jedno oznámení o narušo-

vání nočního klidu v kempu, 

kde byla ubytována skupina 

občanů ze Slovenska,“ sdělila 

Ing. Roučková.

Technické nedostatky se 

opět nevyhnuly koupališti na 

Kyselce, kde jsou v součas-

né době  problémy s chlorá-

torem, ale také s fi ltry. Z nově 

naplněných fi ltrů se opět 

písek dostal do bazénu. Kou-

paliště má tedy v provozu dva 

nové fi ltry a tři mimo provoz. 

Voda v bazénu je ale čistá, bez 

závad. (lal)
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Střípky 
z Bíliny

Otázka pro...

Křižovatka u Radnice  v budoucnosti významně změní svůj 
vzhled.

Rada města schvalovala na 
svém mimořádném zasedá-
ní investiční záměr vybudo-
vání dvou kruhových objezdů 
na 1/13. Jaké kruhové objez-
dy se schválily a kdy se začne 
s jejich výstavbou?

„Rada města schválila inves-
tiční záměr vybudování dvou 
kruhových objezdů na 1/13. 
Jedná se o okružní křižovat-
ku Spojovací u Lidlu a Břežán-
skou. 1/13 je státní silnice, takže 
vše má v rukou Ředitelství sil-
nic a dálnic. Finanční spolúčast 
města bude 440 tis. Kč, která je 
oproti vynaloženým nákladům 
na stavbu velmi nízká.

Na radě města se schvalo-
val záměr, což neznamená, že 
se s výstavbou začne okamžitě. 
Vše je ve stádiu příprav a roz-
hodně výstavba plánovaných 
kruhových objezdů nebude jed-
noduchá. Doprava se nedá ni-
kam odklonit a budou se hle-
dat náhradní řešení, jedním 
z nich je již plánovaná otvír-
ka Seifertovy ulice. Nákladní 
doprava Teplice-Most se bude 
muset odklonit již v Teplicích, 
rozhodně v době výstavby kru-
hových objezdů to nebude 
vůbec snadné. Na ministerstvu 
dopravy byla dohoda taková, že 
jeden kruhový objezd by se sti-
hl postavit ještě letošní rok, ale 
přípravy, jak jsem řekl, nebu-
dou jednoduché, takže počítej-
me že výstavba začne tak na 
jaře 2008.“

Domy s pečovatelskou služ-
bou v Havířské ulici jsou 
v neutěšeném stavu a dokonce 
se množí vloupání cizích osob 
do domu. V posledním případě 
se zloděj dostal do bytu špat-
ně zavřeným oknem. Osobně 
jste se byl v DPS podívat, co si 
o celé situaci myslíte?

„Dům s pečovatelskou služ-
bou byl postaven někdy v 50. 
letech minulého století a pod-
le toho vypadá i jeho součas-
ný stav. Seniorům ta okna 

starostu
Josefa Horáčka

jdou špatně zavírat a tak jsme 
do DPS poslali odbornou fir-
mu, aby okna prohlédla. V té-
to fázi ale nemůžeme měnit 
okna v celé budově, protože se 
připravuje projektová doku-
mentace na kompletní rekon-
strukci domu a hledá se vhod-
ný dotační titul. Předpokládá 
se, že rekonstrukce obou domů 
vyjde cca na 80 mil. Kč.

Je potřeba si uvědomit, že to 
nejsou domy s pečovatelskou 
službou, ty z nich teprve musí-
me udělat. Každý pečovatel-
ský dům musí mít např. výtah, 
bezbariérový přístup a další. 
Zatím se snažíme jednorázově 
opravovat to nejdůležitější, ale 
měnit v tomto okamžiku cent-
rálně okna za 2 až 3 mil. Kč by 
byla zbytečná investice.“

Důležitá telefonní čísla :
■  HZS JEDNOTKA BÍLINA 

417 823 222  150

■  RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ 

SLUŽBA   155

■  LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST 

BÍLINA 417 823 745

■  POLICIE ČR   158

■  POLICIE ČR V BÍLINĚ

     417 823 333,417 823 161

■  MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA   

417 810 999

■  TELEFONNÍ CENTRUM 

SLUŽEB 800 123 456

■  Linka bezpečí     800 155 555

■  Linka duševní tísně  

476 701 444

■  K Centrum Most      

476 102 288

■  AIDS linka pomoci  

602 338 092

Zvýšení školného 

a stravného v mateřských 

školkách a v jeslích
Vzhledem k tomu, že se neu-

stále zvyšují náklady na provoz 

i stravování dětí bude od 1. 9. 

2007 zvýšeno školné v mateř-

ských školách z 250,- Kč na 

300,- Kč za měsíc. Stravné bude 

zvýšeno ve školkách individu-

álně dle kalkulace stravného.

V letošním roce muse-

lo město zvýšit příspěvek na 

mzdy pracovnic jeslí, od 1. 9. 

2007 se proto ošetřovné v jes-

lích umístěných v MŠ Žižko-

vo údolí zvýši pro děti s pravi-

delnou docházkou na 500 Kč/

měsíc, pro děti s nepravidel-

nou docházkou na 50 Kč/den. 

Vandalové zhasli část Bíliny

Městské technické služby 

mají v pronájmu veřejné osvět-

lení, které je v majetku města. 

V uplynulém týdnu došlo již 

k druhému poškození rozvod-

né skříně v Chudeřicích, která 

napojuje  Teplické předměstí 

a část silnice 1/13.  

Výměna řidičských průkazů
Do konce roku budou platit řidičské průkazy vydané 

1.  7. 1964 – 1986, 1987 – 1991 a 1992 – 1993. Výměnu ŘP  

můžete provést na příslušném pracovišti Městského úřadu 

v místě trvalého bydliště. Výměna je osvobozena od správ-

ního poplatku. K výměně je zapotřebí platný doklad totož-

nosti (OP, pas), jednu fotografi i o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 

a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Lhůta pro pře-

vzetí nového ŘP je zpravidla 15 – 20 dní.

V Bílině a spádových obcích chybí vyměnit cca 500 řidič-

ských průkazů.

Více informací na www.mdcr.cz (stránky Ministerstva 

dopravy).
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Střípky 
z Bíliny
„Vše jsme nahlásili měs-

tu, které nechalo zdroj opra-
vit a opět jsme zaznamenali, 
že rozvaděč je zničen a víc než 
předtím. Pachatele pravděpo-
dobně zajímali nové elektr. sty-
kače, které jsou na rozvodné 
skříni pro zloděje nejzajíma-
vější,“ uvedla ředitelka MTSB 

Ing. Olga Roučková. 

Odbor investic celou zá le ži-

tost zdokumentoval a předal 

k dalšímu šetření Policii ČR.

„U druhého pokusu vykrást 
rozvodnou skříň se ško-
da vyšplhala na cca 20 tis. Kč 
a opětovná oprava nebude lev-
nou záležitostí. První vykra-
dení si vyžádalo rekonstruk-
ci ve výši 100 tis. Kč. Zajímavé 
na celé záležitosti je to, že skříň 
byla pod napětím a pachatelé 
tak mohli přijít k úrazu,“ dopl-

nil Petr Kaucký z  investičního 

odboru v Bílině.

Zloději ukradli důležitou 

součást vah
Technické služby v Bílině to 

nemají vůbec lehké a teď jim 

vrásky na čele udělali zloději, 

kteří v lokalitě skládka – Cho-

tovenka odcizili důležitou sou-

část vah, které se používají na 

vážení nákladních vozů.

„Byly odcizeny železné pláty 

od vah, na které najíždějí auta. 

Pachatelé nestihli vzít všechno, 

také se chtěli dostat do budo-

vy, ale jak porušili vedení tele-

fonu, spustil se alarm. Přijela 

policie a to jim zřejmě zabráni-

lo v rozebrání celé váhy. Pokud 

nám někdo nezapálí kontej-

ner, tak se ztratí některé želez-

né prvky a co nejde ukrást, tak 

rozbijí. V současné době evidu-

jeme např. krádeže kanalizač-

ních vpustí v počtu 21 ks, které 

se snažíme nahradit umělými, 

alespoň tam, kde je to technic-

ky možné,“ sdělila Ing. Olga 

Roučková.

Útoky a krádeže narůstají
Jak se žije na Teplickém 

předměstí
Strach, bezmocnost a rezig-

nace, asi takhle by se dal 

nazvat současný stav obyva-

tel Teplického předměstí, kteří 

tu žijí řadu let. Dobře míněná 

reportáž o současném životě 

obyvatel v této lokalitě tak bere 

nečekaně za své. Případ ze 6. 8. 

2007 strach ještě více podpořil. 

Někteří nepřizpůsobiví obča-

né většinou nově přistěhovaní 

si začínají brát na mušku Dům 

s pečovatelskou službou, kte-

rý v této lokalitě stojí. Bezmoc-

nost starých lidí začali využí-

vat ve svůj prospěch.

„Neznámý pachatel se ve výš-
ce 2,5 metrů nad zemí vloupal 
neuzavřeným oknem do pří-
zemního bytu, kde odcizil vol-
ně odložený mobil a dvě dám-
ské peněženky. Majitelce způ-
sobil škodu za 4 500,-Kč. Poli-
cisté tento případ šetří pro 
trestné činy krádeže vloupáním 
a porušování domovní svobo-
dy,“ uvedla tisková mluvčí PČR 

Teplice Ilona Novotná.

Stav Domu s pečovatelskou 

službou není v dobrém sta-

vu a není problém se dostat 

nepozorovaně dovnitř a využít 

momentu nepozornosti, ome-

zené pohyblivosti seniorů 

a odcizit tak mobilní telefon 

nebo jen tak položené peníze.

„Obyvatelé domu mají velký 
strach, stalo se nám, že napad-
li důchodce, který nesl inka-
so, útočníci ho surově  srazi-
li k zemi a samozřejmě pení-
ze mu odcizili. Problém je, že 
senioři nechtějí ze strachu nic 
hlásit a bojí se msty ze strany 
útočníků. Bojí se chodit i ven, 
sice máme oplocenou zahradu, 
ale tam museli poslouchat hla-
sitou hudbu a když se ohradili, 
tak na ně hlučně bavící se mlá-
dež začala házet kameny,“ sdě-

lila alespoň část stížností paní 

pověřená vedením DPS.

Jak dále uvedla, enorm-

ní nárůst krádeží a napadání 

ze strany některých nepřizpů-

sobivých obyvatel začal ten-

to rok.

Romský poradce Štefan 

Tomáš vidí hlavní problém 

v tom, že jsou prázdniny a mlá-

dež se nudí.

„Někteří využívají příměst-
ského tábora, ale jak jsem zjis-
til, opět se někteří potulují vol-
ně po ulici a nemají co dělat. 
Problém také vidím v tom, že 

se do výchovy nezapojí rodiče 
problémových dětí a nechají je 
dělat co chtějí a co je ještě hor-
ší, tak v některých případech je 
i v trestné činnosti podporují. 
Tyto děti pak v rodině doslova 
vládnou.“

Stupňují se i fyzické útoky 

na děti
Různé partičky potulujících 

se dětí je možné vidět po celém 

městě. Není ale skupinka jako 

skupinka. Své o tom ví i tajem-

ník MěÚ Ing. Ladislav Kvěch, 

jehož syna jedna taková sku-

pinka fyzicky napadla na dět-

ském hřišti a v ten samý den 

i syna jedné z úřednic MěÚ.

„Nic jsem nehlásil, protože 
tím by se asi stejně nic nevyřeši-
lo. Jednalo se o kluky ve věku 10 
až 12 let. Horší je, že tyto útoky 
a někdy nejen s úmyslem něko-
ho zmlátit, ale i okrást, se stále 
stupňují,“ uvedl Ing. Kvěch.

Štefan Tomáš, jak již sdělil 

Teplickému deníku, vidí řeše-

ní v komunikaci.

„S některými rodinami to 
prostě nejde jinak. Měli by se 
sezvat a vysvětlit jim, že tak-
hle to prostě dál nejde. Ty rodi-
ny musí pocítit, že se něco děje 
a že jsou věci, které si jejich děti 
dovolit nemůžou. V Bílině jsou 
i přizpůsobivé rodiny a tyto 
problémy odnášejí hlavně ony, 
protože pak se poukazuje na 
všechny.“

Teplické sídliště, ale oproti 

jiným lokalitám, kde žijí ve vět-

ším množství nepřizpůsobi-

ví občané se nedá nazvat ghet-

tem. Ta jsou například v Ústí 

nad Labem, Chánově a v sou-

časnosti i v Janově.

„Nikomu tady nevadí souži-
tí s lidmi s jinou barvou pleti, 

ale co vadí především je to, že 
některé skupiny obyvatel děla-
jí hluk, nepořádek, špatně se 
s nimi žije a jejich děti žijí pře-
devším na ulici. Nepřizpůso-
biví občané by měli více hlídat 
své děti a vést k pořádku nejen 
je, ale i sebe. Nemůžou ničit své 
prostředí a pak říkat, že se tam 
nedá bydlet, když si to sami zde-
vastují. Lidem hlavně vadí, že 
si někteří neumí vážit majetku 
a město přitom vydává nemalé 
finanční prostředky do různých 
oprav. Začít musí hlavně u sebe 
a nelze do nekonečna říkat my 
Vám dáme, my to za Vás udě-
láme,“ vyjádřil se k problému 

neřizpůsobivých občanů sta-

rosta Josef Horáček.

Policie ČR bude 

spolupracovat s Městskou 

policií
Město připravuje nový plán, 

ve kterém PČR a MěP si budou 

vzájemně vypomáhat v šet-

ření některých případů. „Kri-

minalita v Bílině narůstá, což 

dokazuje i výčet trestných činů 

za uplynulé pololetí 2007, kdy 

bylo spácháno na území Bíli-

ny celkem 312 trestných činů,“ 

sdělil místostarosta Roman 

Šebek. Objasněnost těchto pří-

padů je 46 %. PČR zazname-

nala 55 vloupání do vozidel, 

ukradených aut bylo 17, vlou-

pání do objektu 56, jízda bez 

řidičského oprávnění a maření 

výkonu úředního rozhodnutí 

a pod vlivem návykových látek 

ve 48 případech, vyhrožování, 

ubližování na zdraví a výtrž-

nictví 12 případů, neplacení 

výživného a ohrožování mrav-

ní výchovy 13 a ostatní drobné 

krádeže 67 případů. 

Krádeže železného šrotu 

a barevných kovů jsou 

téměř na denním pořádku
Dnes již platí doslova rčení 

„ukradne na co sáhne“. Krá-

deže snad všeho co je ze žele-

za anebo má alespoň část 

z barevného kovu je kapito-

la sama pro sebe. Za posled-

ní půlrok PČR zaznamenala  

44 případů, ale ve skutečnosti 

jich je mnohem více.

„V květnu neznámý pachatel 
vykopal a poté odřezal v Bíli-
ně 60 metrů měděných tele-
fonních optických kabelů. 

(Dokončení na 5. str.)
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Návrhy na revitalizaci 

Chlumského sídliště 

v Infocentru
 V Infocentru na Mírovém 

náměstí jsou k dispozici  moti-

vační skici na revitalizaci sídliš-

tě Za Chlumem. Občané si tak 

mohou vybrat návrh, který se 

jim bude nejvíce líbit a hlaso-

vat pro něj. Skici budou vysta-

vené do 27. srpna 2007. Veřej-

né projednávání návrhů řeše-

ní úprav sídliště se bude konat 

27. 8. 2007 ve 14.00 hod. ve vel-

ké zasedací místnosti Městské-

ho úřadu v Bílině (bývalý sklí-

pek).

Rada města schválila výbě-

rové řízení na I. etapu regene-

race panelového sídliště.

Výměnný pobyt s Francií 

nabývá konkrétní podoby
Starosta Josef Horáček se již 

dříve v Bílinském zpravodaji 

zmíňoval o záměru opět usku-

tečnit výměnné pobyty dětí 

s francouzským Alésem.

„Opět jsem měl možnost 

mluvit se starostou francouz-

ského Alésu, který mě sám 

volal, protože jsem ve Fran-

cii trávil dovolenou. Opět jsme 

jednali o jeho návštěvě v Bíli-

ně a samozřejmě jsme mluvili 

o výměnném pobytu pro děti. 

Zatím zůstávalo jen u příslibů, 

ale příští rok by se měla usku-

tečnit ofi ciální cesta starosty 

Alésu k nám do Bíliny. Budeme 

tam posílat návrhy s fotogra-

fi emi, kde by francouzské děti 

Poškozeny tak byly dvě telefon-
ní společnosti, kterým vznik-
la škoda za 10 tisíc korun. Nyní 
byli obviněni z této krádeže dva 
podezřelí muži (27 a 37 let). 
Oba jsou vyšetřováni na svobo-
dě,“ popsala mluvčí PČR Tepli-

ce Ilona Novotná jeden z mno-

ha případů krádeže kabelů.

Přitom sběrači šrotu nedo-

stávají ve sběrnách tolik, kolik 

stojí následná oprava poškoze-

né věci. Příkladem je rozvod-

ná skříň v Chudeřicích, váhy 

na skládce Chotovenka nebo 

kanalizační vpustě.

„Kriminalita v Bílině je znač-
ná, ale na druhou stranu bych 
chtěl pochválit Městskou policii, 
protože se jí poměrně často daří 
odhalit osobu, která je v celo-
státním pátrání nebo chytne 
pachatele přímo při činu, ať už 
je to krádež auta, kanálových 
vpustí nebo krádeže barevných 
kovů. Máme dobrou spolupráci 
s Policií ČR a věřím, že se bude 
i nadále rozvíjet,“ dodal mís-

tostarosta Šebek. (lal)

(Dokončení ze 4. str.)

Útoky a krádeže 
narůstají

Během terénního průzku-

mu významných stromů jsme 

prováděli různá sledová-

ní a měření, od měření výšky 

a obvodu kmene stromů, až po 

sledování vývoje letokruhů na 

poražených stromech. Z měře-

ní obvodů stromů vyplynulo, 

že v Bílině se nachází 9, mož-

ná 10 stromů, které dosáhly 

či velmi brzo dosáhnou obvo-

du kmene ve výši 1,3 m větší-

ho než 3 m. To jsou skuteč-

ní rekordmani, protože běžný 

strom v Bílině má obvod kme-

ne mezi 0,5 a 1,5 m. Nejob-

jemnější se ukázala lípa velko-

listá z Kyselky (420 cm), násle-

duje trnovník akát ze zámec-

kého parku (375 cm), státem 

chráněný platan javorolistý 

z městského parku (370 cm), 

jasan ztepilý ze zámeckého 

parku (338 cm), lípa velkolis-

tá rovněž odtud (327 cm), dub 

letní a trnovník akát z Kyselky 

(oba 320 cm), druhý dub letní 

odtamtud (310 cm) a jírovec 

maďal z Kyselky (303 cm). Ke 

třem metrům se přiblížil ještě 

jasan ztepilý od stáčírny kysel-

ky (295 cm).  Zřetelně nejmo-

hutnější stromy rostou tedy 

v zámeckém parku a v lázeň-

ském parku na Kyselce.  Pro 

srovnání v českých měřítkách 

jsou mezi památnými stromy 

naprosto běžné obvody kme-

ne právě nad 400 cm. Obvod 

kmene mnoha památných 

stromů má přes 7 či 8 metrů 

a najdou se i stromy s obvo-

dem přes 10 m. Nejobjemněj-

ší stromy na světě mají obvod 

kmene přes 20 metrů. 

Rekordy mezi bílinskými stromy

Největší listy má javor vel-

kolistý a jírovec maďal – 

dosahují až 40 cm v průmě-

ru, nejmenší jsou lístky zera-

vu řasnatého (2 mm). Největ-

ší plody má borovice vejmu-

tovka – její šišky jsou až 20 cm 

dlouhé. Nejmenší semena 

má topol šedý (menší než 1 

mm). Nejtlustší borku (kůru) 

má dub letní spolu modřínem 

(až 5 cm). Nejmenšího vzrůs-

tu dosáhne borovice osina-

tá (několik metrů), do nejvyš-

ší výšky mohou dosáhnout 

douglasky tisolisté (přes 100 

m).  Nejjedovatější dřevinou 

je tis červený. 

Podle měření letokruhů jeh-

ličnanů na Kyselce se zde stro-

mům nejhůře dařilo v letech 

1937 – 1939, 1962 – 1969, 1978 

a 1979, 1983 - 1985,   a rovněž  

1998 – 2000. Nejširší letokruhy  

pak vznikaly (a nejlépe se jim 

tudíž dařilo)  v letech 1930, 

1931,  1941, 1943, 1950, 1972, 

1973, 1981, 1997, 2003.  

K. Mach a J. Boršiová

Měření obvodu jedné z velkých lip v zámeckém parku Bílinskými 
sojkami. 

Nenápadná krása samičího květu modřínu.
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v době pobytu bydlely i časový 

návrh jak dlouho by pobyt trval 

s tím, že jim napíšeme kom-

pletní program, aby do konce 

roku mohla proběhnout  pří-

prava jak na jejich straně, tak 

na naší,“ svěřil se svými plány 

starosta Josef Horáček.

Celkem by se jednalo asi o 30 

dětí, o věkové kategorii se bude 

ještě jednat.

Důlní ulice bude mít

sběrný dvůr
Občané si pomalu zvyka-

jí odkládat nepotřebné věci 

do Sběrného dvora, který se 

nachází v prostorách bývalých 

kasáren.

„Dostali jsme nabídku od 
Ing. Idy Svobodové ohledně 
projektu „Sběrné dvory v Ústec-
kém kraji“, kam bychom moh-
li být začleněni. Bílina má tak 
možnost vytvořit další sběr-
né místo, které by bylo vytvoře-
no v rámci dotace EU s tím, že 
město by vybralo vhodný pro-
stor. Ostatní náklady jako je 
oplocení a celkové vybavení by 
se zaplatily právě z dotací EU,“ 

uvedla Ing. Roučková.

Rada města schválila rea-

lizaci dalšího sběrného dvo-

ra v areálu provozny Měst-

ských technických služeb, bez 

fi nanční spolúčasti města. Are-

ál, kde by měl druhý sběrný 

dvůr vyrůst, se nachází v Důl-

ní ulici a  k dispozici bude mít 

400 m².

K využití lokality jako sběr-

ného místa se kladně vyjádřil 

i Stavební úřad v Bílině. Poze-

mek je v platném Územním 

plánu určený jako plocha pro 

drobné podnikání a služby. 

Ředitelka MTSB si od dalšího 

sběrného dvora slibuje zmír-

nění zakládání černých sklá-

dek.

„Nový sběrný dvůr bude na 
opačném konci Bíliny, kte-
rý budou moci využívat obča-
né z okolních lokalit. Určitě se 
vyplatí nepotřebné věci odložit 
do sběrného dvora, než risko-
vat pokutu a zakládat černou 
skládku.“

Informační panel

v jednání
Na Městském úřadě v Bíli-

Odvézt dosloužilé spotřebiče do sběrného dvora se vyplatí
Pračky, ledničky, televizo-

ry a další vysloužilé věci máme 

možnost často vidět odložené 

u kontejnerů a v tom hor-

ším případě odhozené v les-

ních porostech. Přitom stačí 

tento druh odpadu,   který se 

řadí mezi nebezpečné odpady, 

odvézt do sběrného dvora.

„Město uzavřelo smlou-
vu s kolektivním systémem, 
založený neziskovými společ-
nostmi Ekolamp, Elektrowin 
a Asekol a nakládání s tzv. 
elektroodpadem vznikajícím 
na území města tímto řeší. Část 
našeho sběrného dvora je vyčle-

Za ředitelkou MTSB  přijeli zástupci litvínovského MěÚ 

místostarosta Ing. Vladimír Vopelka a Lada Grundová z odbo-

ru nakládání s majetkem.

Město Litvínov stejně jako Bílina řeší stále se zvyšující se 

nepořádek v různých lokalitách. Nejvíce je zřejmě postiženo 

sídliště v Janově, kde neustále přibývají nepřizpůsobiví obča-

né, kteří na pořádek kolem domů nehledí. V současné době se 

nachází v lokalitě Janova 5 až 6 tis. občanů  většinou ze Slo-

venska i z různých koutů republiky. 

„Bílina je podle slov Ing. Vopelky a paní Grundové čistá 

a bez problémů. Litvínov v současné době dává dohromady 

technické služby, které by se měly starat o čistotu ve městě,“ 

řekla Ing. Roučková. 

Městské technické služby se  nejvíce potýkají s úklidem 

v panelovém sídlišti a v sídlišti Za Chlumem.

„Bílina má také problémy s nepořádkem, ale snažíme se 

nepřizpůsobivé občany dát do jednotlivých skupin, které si 

uklízí své lokality. Technické služby mají přidělené pracov-

níky z Úřadu práce, kteří jsou většinou z panelového sídliš-

tě. Z každého domu máme jednoho člověka, který dohlíží na 

úklid ve svěřené lokalitě.  Pokud by se sociální dávky podmíni-

ly nějakou činností, bylo by zapojeno do práce více dlouhodo-

bě nezaměstnaných,“ dodala Ing. Roučková. 

něna pro sběr použitých elek-
trických zařízení. Ve Sběrném 
místě se shromažďují lednice, 
pračky, televizory, ale i menší 
např. kulmy, fény, videa nebo 
rádia, vrtačky a jiné elektro-

zařízení,“ sdělil Rudolf Chlad 

z MTSB.

Situace se podle Rudolfa 

Chlada stále zlepšuje a stále 

více lidí odváží tzv. elektrood-

pad, tzn.staré, dosloužilé elek-

trozařízení do sběrného dvora 

ale je důležité dovézt ho kom-

pletní.

„Pokud občané přivezou do 
sběrného dvora použité elek-
trozařízení kompletní, např.
lednice, televizory, pračky, je 
to plus v tom, že si pro ně při-
jede svozová firma kolektiv-
ního systému, která je předá 
recyklační firmě, ta je odbor-
ně rozebere a následně zrecyk-
luje a dostaneme za něj odmě-
nu. Pokud se k nám dosta-
nou  nekompletní, firma už je 
nepřevezme, stanou se odpa-
dem a musíme je odvézt na 
skládku, kde za jejich zneškod-
nění musíme zaplatit. Pokud 
občané vyhodí vysloužilé led-
nice pouze ke kontejnerům 
často se stává, že je hned někdo 
neodborně rozebere, tím  uni-
kají nebezpečné látky, (např. 
freony), dochází k ohrožování 
lidského zdraví a poškozová-
ní životního prostředí. Z vyho-
zených dosloužilých  televizo-
rů se nejvíce ztrácí měděné cív-
ky,“ popsal jeden z problémů 

Rudolf Chlad.

Cena likvidace se již dnes 

promítá v ceně výrobku. Vět-

šina prodejců elektrozaříze-

ní je již do kolektivního sys-

tému zapojena a odebrané 

dosloužilé elektrospotřebi-

če odvážejí do sběrného dvo-

ra. Někteří občané této služby 

nevyužívají a do sběrného dvo-

ra si nepotřebnou věc odvezou 

sami. Někteří ji bohužel složí 

u kontejneru.

„Nejen občané Bíliny ale 
i občané z okolních obcí mohou 
přivézt staré ale kompletní 
elektrospotřebiče do sběrného 
dvora a neplatí žádný popla-
tek. Stejně tak k nám mohou 
přivézt i staré baterie od aut,“ 

dodal R. Chlad.

V Janově si berou příklad z Bíliny
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ně proběhla informační schůz-

ka s Ing. Martinem Černým 

a Ing. Stanislavem Rauchem 

z Plzně ohledně nového infor-

mačního panelu v Bílině.

Do Bíliny přivezli několik 

návrhů na zpracování infor-

mačního panelu. Schůzky se 

zúčastnil místostarosta  Roman 

Šebek, tajemník Ing. Ladislav 

Kvěch, vedoucí regionálního 

rozvoje Ladislava Hamrová, 

vedoucí oddělení informatiky 

Milan Dvořák, vedoucí odbo-

ru školství a kultury Veronika 

Spurná a zástupce KC Kaskáda 

Eva Dejmová.

Zástupci města by měli do 

října 2007 shromáždit potřeb-

né materiály o Bílině, které se 

na novém informačním pane-

lu objeví. Panel by měl obsaho-

vat historii a současnost Bíliny, 

spádové obce, sportoviště, kul-

turní centra nebo významné 

památky. 

Město potřebuje nového 

architekta
Město Bílina bude vyhlašo-

vat výběrové řízení na měst-

ského architekta. Podle mís-

tostarosty Romana Šebka 

městský architekt chybí.

„Je nezbytně nutné, aby 

město mělo architekta, který 

by byl k dispozici alespoň 1x 

v týdnu 4 hodiny. Konzultace 

s architektem je důležitá pro 

Stavební úřad, radu města, 

ale i jednotlivé občany. Záleží 

nám na tom, aby architektu-

ra ve městě byla v souladu, ať 

už se jedná o barevnost fasád 

nebo chodníků, ale i o sjed-

nocení návrhů jednotlivých 

domů jako celku,“ vysvětlil 

místostarosta Roman Šebek 

důležitost městského archi-

tekta pro město.

 Z deníku Městské policie

Hlučný zloděj
Bylo půl třetí ráno, když ope-

rační středisko MěP Bílina při-

jalo oznámení občana o ruše-

ní nočního klidu v Břežánské 

ulici v Bílině. Když se na mís-

to dostavila hlídka MěP, zajis-

tili strážníci muže, který se 

před nimi snažil ukrýt v poros-

tu u gymnázia. Bylo zjiště-

no, že muž nejenže rušil noč-

ní klid, ale navíc kradl okapo-

vé svody z nedalekého domu. 

Jelikož pachatel byl v nedáv-

né minulosti již za majetkovou 

trestnou činnost odsouzen, 

byla na místo přivolána Poli-

cie ČR. Muž byl později obvi-

něn z trestného činu, přestože 

škoda kterou stačil napáchat, 

nepřesáhla částku 1000,-Kč.

Rvačka skončila

převozem do nemocnice
Rozsáhlými poraněními 

jednoho z aktérů skončila 
roztržka dvou mužů, kteří se 
předtím notně posilnili alko-
holem. Toho dne ve večerních 
hodinách byla hlídka MěP 
vyslána do jedné z restaura-
cí v centru Bíliny, kde podle 
oznamovatele došlo ke rvač-
ce mezi hosty. Při příjezdu 
na místo, byl jeden z přítom-
ných hostů strážníkům ozna-
čen jako útočník. Ten jak-
mile spatřil hlídku MěP, se 
snažil z restaurace urychle-
ně zmizet. Byl však zadržen, 
přičemž druhému z účastní-
ků rvačky musela být stráž-
níky MěP poskytnuta první 
pomoc a posléze byl rychlou 
záchrannou službou převezen 
do nemocnice. Pachatele si 
na místě převzala Policie ČR 
k provedení dalších opatření.

Kradl za bílého dne
Přímo za bílého dne se snažil 

jeden místní muž odcizit oka-

pové roury z budovy v centru 

města. Jeho drzé počínání neu-

šlo všímavému občanovi, který 

informoval strážníky a posky-

tl i popis pachatele. Na zákla-

dě poskytnutých informací 

byl zanedlouho na jiném mís-

tě pachatel zadržen i se svým 

lupem. Pro podezření ze spá-

chání trestného činu byla na 

místo přivolána hlídka PČR.

Opilý kličkoval na silnici
Téměř dvě promile alkoho-

lu v krvi měl řidič motorové-
ho vozidla, kterého strážníci 
kontrolovali v prostoru sídliš-
tě Za Chlumem. Hlídka MěP 
se rozhodla vozidlo zasta-
vit poté, kdy jeho řidič zcela 
zjevně neovládal řízení vozi-
dla a několikrát s vozidlem 
vjel do protisměru. Strážní-
ci u řidiče provedli orientač-
ní dechovou zkoušku pomo-
cí digitálního přístroje, na 
jehož displeji se ukázala hod-
nota 1,9 ‰ alkoholu v krvi. 
Vzhledem ke skutečnostem, 
že toto hodnotou již byly 
naplněny znaky skutkové 
podstaty trestného činu, byla 
na místo přivolána PČR, kte-
rá si na místě celou záležitost 
převzala k dořešení.

Odpadky vyhazoval z okna
Na základě oznámení obča-

nů byla hlídka MěP vyslána 

do prostoru jednoho z bílin-

ských sídlišť, kde mělo dochá-

zet ke znečišťování veřejného 

prostranství. Strážníci na mís-

tě zjistili, že se občan zbavo-

val objemného odpadu tak, že 

jej vyhazoval z oken rovnou 

před dům. Hlídka MěP obča-

na vyzvala k odklízení odpadu. 

I přes sliby, které strážníkům 

dal, odpad zůstal tam, kam jej 

vyhodil. Jeho počínání bylo 

kvalifi kováno jako přestupek, 

za který pachateli hrozí fi nanč-

ní sankce ve výši až 50 000,- 

Kč. Hlídka vypracovala ozná-

mení na přestupkovou komisi 

MěÚ Bílina a zaslala jej komi-

si i s fotografi emi. Je zarážející, 

že se stále najdou občané, kte-

ří se chovají všelijak, rozhodně 

však ne jako civilizovaní lidé.

Již několikrát jsme pro-
střednictvím BZ občany upo-
zorňovali na zákaz ukládá-
ní odpadů mimo vyhrazená 
místa. Stále se však najdou 
tací, kteří zákaz ignorují. Pro 
nás ostatní obyvatele Bíliny je 
však potěšující skutečnost, že 
rapidně přibývá občanů, kte-
rým takovéto počínání není 
lhostejné a na obdobné jed-
nání upozorní Městskou poli-
cii. Patří jim za to náš společ-
ný dík (JFK)

Vodní nádrž Márinka v novém kabátě
Světec – Vodní nádrž Márin-

ka je již mnoho let oblíbeným 

místem rekreantů a rájem  

rybářů, avšak  málo který 

z těchto návštěvníků tohoto 

krásného koutu přírody netu-

ší, že je to místo, kde probíha-

la důlní činnost. Dnes, kdy zde 

není  ani malý náznak po důl-

ní činnosti, se zde někteří náv-

štěvníci dopouštějí v určitém 

ohledu daleko větších prohřeš-

ků vůči přírodě než byla důl-

ní činnost. Dokladem tohoto 

tvrzení je několik stovek kilo-

gramů odpadu (PET lahve, 

plechovky, skleněné nádoby 

atd.), který byl posbírán v oko-

lí a na březích Márinky mla-

dými rybáři z ČRS MO Bílina 

za vydatné pomoci hospodá-

ře Miroslava Svobody a vedou-

cího odboru mládeže Mirosla-

va Zaťka. Na základě této zku-

šenosti se děti z rybářského 

kroužku v Bílině a Kostomla-

tech pod Milešovkou rozhod-

li tuto akci každoročně opa-

kovat. Na úplný závěr nezbývá 

nic jiného než si přát, že letoš-

ní návštěvníci Márinky  zare-

gistrují změnu, kterou tato 

vodní plocha prošla a budou 

přispívat k zvelebování tím, že 

nebudou zde vytvářet sklád-

ky odpadků a  všeho nepotřeb-

ného, co již pro někoho ztrati-

lo užitnou hodnotu.    (BIV)

Foto: M. Hurdálková
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Fotoreportáž

z druhého ročníku

příměstského tábora

připravil kolektiv

organizace

Člověk v tísni Bílina
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Připravil Václav Weber

Fotoreportáž z  Letního tanečního setkání

Mezinárodní taneční skupina Dance 2XS oslaví v příštím roce již 10. výročí. Zakladatelem Dance 2XS je lek-
tor a choreograf Patrick Chen z USA. Skupina má své zastoupení prakticky po celém světě a v Praze existu-
je od února 2004. V současnosti má pražská skupina 9 členů. Skupina začínala s moderními tanečními sty-
ly jako je hip-hop, modern jazz, které postupně doplňovala dalšími streetovými styly jako jsou např. break 
dance, lockin, poppin, house dance atd. Taneční zkušenosti získává po celém světě a na domácí scéně je plně 
respektovanou skupinou. Exkluzivně spolupracuje se Sámerem Issou, s vlasovým studiem Hair Area nebo 
Adidas Originals store. Na svém kontě má řadu videoklipů pro domácí i zahraniční interprety, televizních 
pořadů, reklam a nespočet tanečních vystoupení či módních a vlasových přehlídek. Vystoupili také v taneč-

ním pořadu „Bailando“
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Vážený pane starosto, vážení spoluobčané,

v nedávné době jste se mohli v různých hromadných sdě-

lovacích prostředcích seznámit s výstupy společnosti Ipsos 

TAMBOR. Společnost Ipsos Tambor realizovala na zákla-

dě výběrového řízení pro Policejní prezidium ČR výzkum 

veřejného mínění „Spokojenost občanů s prací Policie „.  

Výzkum veřejného mínění byl proveden na rozsáhlém vzor-

ku 13800 respondentů v celé České republice a část respon-

dentů byla i z teplického regionu. Získané údaje jsou pro 

nás cenným materiálem a zdrojem informací, který nám 

může naznačit  cestu, kterou se má Policie České republiky 

dále ubírat. Z výzkumu vyplynulo, že 64 % dotázaných oby-

vatel má zájem na zvýšení počtu pěších hlídek, 68 % oby-

vatel považuje práci u Policie České republiky za prestižní 

a 89 % za potřebnou.  

K tomu, abychom mohli naplnit potřeby a očekávání 

veřejnosti, musíme mít dostatek sil a prostředků. V současné 

době se potýkáme s velkou generační výměnou a bez dopl-

nění policistů do pořádkové, dopravní a kriminální policie 

budeme tyto potřeby veřejnosti pouze složitě naplňovat.

Naším cílem je zejména zvýšení počtu policistů v ulicích 

a zejména zkvalitnění obchůzkové služby policistou ve svě-

řeném úseku tak, aby každý občan mohl znát „svého“ poli-

cistu. Již nyní máte možnost se na stránkách Minister-

stva vnitra v sekci Policie seznámit s jednotlivými okrskáři 

a jejich úseky. K splnění tohoto cíle však potřebujeme dopl-

nit chybějící policisty, kteří možná právě chybí ve vaší obci.

Velice rád jsem proto uvítal možnost Vás informovat 

o našich cílech. Ještě raději bych ty z Vás, kteří naše povolá-

ní považujete za prestižní, uvítal mezi námi.

 S pozdravem
 Plk. Ing. Petr Sytař
 Ředitel OŘP Teplice

PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
Uchazeč se zájmem vykonávat službu v policii musí

na personálním pracovišti :

Okresního ředitelství Policie ČR, Masarykova 1363,

415 96 Teplice

telefon kontakt – 974 439 402, 974 439 400

email – rediteltp@mvcr.cz nebo pistp@mvcr.cz

podat písemnou žádost o přijetí do služebního poměru.

Vedle této základní podmínky musí ještě splňovat následující

podmínky :

 Občanství České republiky

 Věk nad 18 let

 Bezúhonnost – prokazuje se opisem z evidence

 Rejstříku trestů (zajišťuje policie)

 Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

 Zdravotní, fyzickou, a osobní způsobilost k výkonu služby

 –  prokazuje v průběhu přijímacího řízení – zdravotní

  posudek policejního lékaře, testy tělesné zdatnosti,

  posudek psychologického vyšetření. Vyšetření si 

  zajišťuje PČR. 

 Není členem politické strany nebo politického hnutí

 Nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost

 a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických

 osob, které vykonávají podnikatelskou činnost

V případě Vašeho vážného zájmu o služební poměr u Policie ČR kon-

taktujte nás na shora uvedených telefonních číslech,

napište nebo se osobně dostavte. 

Věříme, že Vaše volba bude tou správnou cestou jak naplnit svou před-

stavu o zajímavém, ale i společensky prospěšném zaměstnání.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní ředitelství Teplice, 
Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice
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KC KASKÁDA INFORMUJE
Permanentky na 

podzimní představení

již v prodeji
Již probíhá předprodej per-

manentních vstupenek na 

divadelní podzim v Městském 

divadle v Bílině. Permanentky 

lze opět zarezervovat či zakou-

pit v Informačním centru na 

Mírovém náměstí v Bílině. 

Cena je 700,- Kč na celkem pět 

podzimních představení.

Snažili jsme se opět vybrat 

pěkná představení a přede-

vším komedie. V podzimních 

představeních se našim divá-

kům představí mnoho zná-

mých a výborných herců jako 

například Valérie Zawadská 

či Michaela Dolinová, Bára 

Hrzánová, Tomáš Töpfer, 

Eliška Balzerová, Petr Rych-

lý, Ladislav Trojan či Jan Révai 

s Romanem Štolpou. Prvně 

zahrneme do permanentních 

vstupenek i povídání se Zdeň-

kem Troškou.

Permanentní vstupenky si 

můžete zarezervovat na tel. 

417 810 985  infocentrum@

kckaskada.cz, nebo osob-

ně v Infocentru od pondělí do 

pátku od 7.00 – 17.00 hodin.

Petr Mácha,
pověřený vedením

KC Kaskáda

POZVÁNKA DO KINA 

SIMPSONOVI VE FILMU

Jeden z nejúspěšnějších te-

le vizních seriálů se koneč-

ně dočkal prvního celovečer-

ního fi lmového zpracování. 

Populární rodinka Simpsono-

vých ze Springfi eldu bude ten-

tokrát čelit globálním výzvám 

a Homer provede nejhorší věc 

svého života. 

 

DANNYHO PARŤÁCI 3
Pomsta je zábavná věc..., 

Danny Ocean a jeho parta 

jsou opět přinuceni k návra-

tu k tomu, co jim jde nejlépe. 

Když jednoho dne nelítostný 

majitel kasina Willy Bank pod-

razí člena původní Dannyho 

party, spojí Danny a jeho věrní 

opět své síly, tentokrát s cílem 

vyprázdnit Bankovy sejfy...

Zdroj Palace Cinemas 

TIP KC KASKÁDA

Podzimní jarmark ve 

znamení „Dne horníků“
Kulturní centrum Kaská-

da připravuje na neděli 9. 

září 2007  podzimní jarmark 

s názvem „Den horníků“. Prá-

vě v tento den slaví horníci 

svůj svátek. KC Kaskáda orga-

nizuje tento jarmark za pomo-

ci Severočeských dolů a. s. 

Opět se návštěvníci mohou 

těšit na celkem 5 scén, na kte-

rých bude vystupovat mno-

ho známých i méně známých 

umělců. Na scéně decho-

vek se nám představí Hornic-

ký dechový orchestr Severo-

českých dolů, dále potom nes-

tor dechovek Stanislav Pro-

cházka a samozřejmě Bíliňač-

ka. Na dětské scéně se našim 

nejmenším návštěvníkům 

představí kouzelník František 

Budín, dále maňáskové diva-

dlo z Teplic a hlavní posta-

vou dětské scény bude zpěvač-

ka Heidi Janků ve svém dět-

ském pořadu. Country scéna 

na Kafáči nabídne bílinskou 

kapelu Víprdek a populární-

ho zpěváka Milana Drobné-

ho ve svém vlastním vstupu. 

Scénu ukončí kapela z Polska 

s názvem Wigibusy, která hra-

je ve stylu naší kapely Šlapeto. 

Na historické scéně se před-

vedou šermíři ve stylu gotiky 

se svými doprovodnými akce-

mi jak pro děti, tak dospělé. 

Nebude chybět ani středověké 

tržiště. Asi největší nápor bude 

na hlavní scéně na letním 

kině, kde se postupně vystří-

dají skupina Miniband z Mos-

tu, dále německá rocková sku-

pina LOT. Pro mládež bude 

hlavním tahákem Ewa Farná, 

objev Zlatého slavíka z loň-

ského roku. Neméně přitažli-

vá bude i dívčí rocková kape-

la K2 z Hradce Králové. Zla-

tým hřebem na konec bude na 

hlavní scéně vystoupení skupi-

na Leaders s KAMILEM STŘI-

HAVKOU.

V budově lázní -  ve výstavní 

síni bude instalována výstava 

o historii hornictví, zapůjčená 

Okresním muzeem v Chomu-

tově.

V celém areálu bude opět 

stánkový prodej.

Podrobný časový rozvrh jed-

notlivých vystoupení na všech 

scénách otiskneme v příš-

tím čísle Bílinského zpravo-

daje. Program lze též vyzved-

nout v Informačním centru na 

Mírovém náměstí v Bílině.

Digitální kino již ve fi niši
V Městském divadle se 

dokončují práce na instala-

ci digitálního kina. Práce jsou 

již v samém závěru. Na posled-

ní schůzce se zástupci fi r-

my, která celý projekt realizu-

je, byl domluven termín první-

ho slavnostního vysílání na 18. 

září 2007 od 19 hodin. Nezbý-

vá než vybrat nějaký pěkný fi lm 

a předvést vše našim návštěvní-

kům. 

KC Kaskáda spouští 

virtuální prohlížeč 

na svých webových 

stránkách a rezervaci 

vstupenek on-line
Návštěvníci webových strá-

nek mají možnost prohlédnout 

si prostory KC Kaskády v 3D.

 Na hlavní stránce je odkaz 

3D prohlídka, kliknutím myší 

na tento odkaz se  objeví foto-

grafi e KD Fontána, Městského 

divadla a Letního kina. Klik-

nutím na „spuštění prezen-

tace“ se začne obrázek otá-

čet. Opakovaným kliknutím na 

fotografi i se  ukáže šipka a při-

držením levého tlačítka na 

myši se může pohybovat foto-

grafi í jakým směrem chceme.

Od měsíce září se také 

spouští již avizovaná rezervace 

vstupenek on-line pro divadel-

ní představení.

Na webových stránkách KC 

Kaskáda byla přidána sek-

ce „návštěvní kniha“. Široká 

veřejnost a návštěvníci kultur-

ních akcí mohou využít této 

služby k námětům a připomín-

kám ohledně kultury ve městě.

Petr Mácha,

Kulturní 
servis

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• Pátek 24. srpna

 od 20.00 hod.

HIP-HOP PÁRTY
Vystoupí kapely: HDS a 2L8

Předprodej vstupenek 

v In focentru na Mírovém 

náměstí

Vstupné: 50,-Kč

LETNÍ KINO KYSELKA
OD 21.30 HOD.

• Pátek 17. srpna

SHREK 3
USA. Animovaná komedie

Vstupné: 70,-Kč

• Středa 22. srpna

SIMPSONOVI VE FILMU
USA. Animovaná komedie

Vstupné: 70,-Kč

• Pátek 24. srpna 

VRATNÉ LÁHVE
ČR. Rodinná komedie

Vstupné: 70,-Kč 

• Středa 29. srpna

DANNYHO PARŤÁCI 3
USA. Krimi/Thriller

Vstupné: 70,-Kč 

• Pátek 31. srpna

SMRTONOSNÁ PAST 4.0
USA. Akční thriller

Vstupné: 70,-Kč

Nevhodné do 12 let

GALERIE POD VĚŽÍ
• Do 26. 8. 2007 se koná 

VÝSTAVA PANORAMATIC-
KÝCH FOTOGRAFIÍ
Vystavuje fi rma PANORA-

MAS Z Kadaně

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
• Do 26. 8. 2007 se koná 

výstava s názvem: 

POHÁDKOVÉ LOUTKY 
FRANTIŠKA VALENY
Loutky, fotografi e a scéno-

grafi e z pohádek. 

LESNÍ KAVÁRNA „KAFÁČ“
• Sobota 18. 8.

 od 19.00 hod.

DJ DEJWO Z BRNA
House and Techno music

• Sobota 25. 8. od 18.00 hod.

PUNK ROCKOVÁ ZÁBAVA
Hrají: No brakes, D.F.T. 

Legalizace

• Neděle 26. 8.

od 14.00 hod. do 18.00 hod.

BOHEMIA DIXILAND

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

- Lampionový průvod

- Hrdý Budžes – divadelní 

představení

- Výstava obrazů Jana Saud-

ka - VSUK

- Koncert 20 let Do řady!
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Vratné lahve v Letním kině
Pro velký zájem opakuje KC Kaskáda fi lm Vratné 
lahve v pátek 24.  srpna od 21.30 hod.

Hrdinou Vratných lahví je bývalý uči-

tel Josef Tkaloun. Defi nitivně se rozho-

dl opustit žáky, ale rozhodně se nehod-

lá smířit s pozicí důchodce, trávícího 

čas na lavičce v parku. Tkaloun je plný 

aktivity, nápadů i chlapských tužeb 

a nemíní zestárnout v nečinnosti. 

Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, 

která se sarkastickým nadhledem 

komentuje všechny aktivity svého 

muže, Tkaloun přijímá brigádnic-

ké místo ve výkupu lahví menší-

ho supermarketu. Malý pro-

stor, kde se potkávají lah-

ve s lahvemi a lidé s lidmi, 

je svébytným mikrosvě-

tem, plným tragikomic-

kých osudů.

 Zdroj Palace Cinemas

„ Michale, když máš na opas-

ku ještě dvě volné dírky za pře-

zkou, tak si nehraj na to, že jsi 

už dospělý!“ 

Michal si myslí, že už je 

moc velký na to, aby si hrál 

s dětmi. Jeho „plyšáci“, nej-

větší mazlíčci, ho ale přesvědčí 

o tom, že z malého kluka ještě 

nevyrostl a hrát si s nimi může 

klidně dál. 

V představení uvidí děti sku-

tečné hračky, své oblíbené ply-

šáky, do kterých se zamilují 

nejen ony, ale také jejich rodi-

če.

MICHALOVI MAZLÍČCI aneb

Již třetím rokem pořádá Kul-

turní centrum Kaskáda rock-

ový festival „Pro kamerun-

ské kozy“. Vždy je to posled-

První zářijový den se v Bílině 

v letním amfi teátru na Kysel-

ce uskuteční punkový koncert, 

kde své 20. narozeniny osla-

ví bílinská punková kapela Do 

řady! 

Na koncertě vystoupí kape-

ly z ČR, Slovenska a Maďarska. 

Jako speciální host se představí 

nestor punkové hudby anglická 

kapela 999.

Pro příznivce punku připra-

vili organizátoři ve spolupráci 

s Bílinským zpravodajem sou-

těž o  vstupenky na koncert.

Zodpovězte správně otáz-

ku: „Kolik let slaví styl punk 
v letošním roce?“ a vyhrajte 

dvě vstupenky. Správné odpo-

vědi budou zařazeny do sloso-

vání, kde se  vylosují dva výher-

ci, kteří obdrží přímo na kon-

certě 2 vstupenky.

Odpovědi zasílejte nejpozdě-

ji do čtvrtka 23. 8. 2007 na bilin-

sky.zpravodaj@seznam.cz nebo 

zanechte v Infocentru na Míro-

vém náměstí v obálce označe-

né „BZ - Soutěž“. Nezapomeň-

te připsat jméno, příjmení a tel. 

číslo, na které budete v případě 

výhry vyrozuměni.

Soutěž o vstupenky na zářijový  punkový koncert

Finalista Superstar příjemně překvapil
ní víkend v měsíci červenci. 

Ne jinak tomu bylo i v letoš-

ním roce. Pozvání na festival 

přijalo celkem 7 kapel z růz-

ných koutů republiky. Hlav-

ním hostem festivalu byl stří-

brný z poslední řady super-

stárů David Spilka se svo-

jí kapelou. Ovšem hlavním 

nepřítelem celé akce se sta-

lo počasí. Těsně před vystou-

pením Davida Spilky a potom 

ještě několikrát během jed-

notlivých vystoupení prše-

lo a někdy i dost intenzivně. 

Mnoho diváků během akce 

odešlo a jistě mnoho diváků se 

na Letní kino ani raději nevy-

dalo. Bohužel počasí ovlivnit 

nemůžeme a to bylo asi jedi-

nou kaňkou na celé akci. 

Text a foto: Petr Mácha

23. 9. 2007 od 14.30 hod. v Městském divadle Bílina



zachycuje nejen druhou polo-

vinu 20. století, ale také udá-

losti přelomové kolem roku 

1989 a následujících let. Vydá-

vá nakl. Lidové noviny Praha.

Pro mládež -

O klíči, půvabná a poetická 

knížka Pavla Čecha je určena 

začínajícím čtenářům, které 

určitě zaujmou nejen krásné 

celoplošné ilustrace, ale také 

je potěší velká písmena, která 

se jim budou dobře číst. Zdán-

livě jednoduchý text je napsa-

ný s velkou znalostí dětské-

ho světa, kde i ty pro nás nej-

obyčejnější věci mají kouzlo 

nově objevovaného. Vydává 

nakl. Veronika Rynková-Lite-

rární čajovna Suzanne Renaud 

v Havlíčkově Brodě.

Zajímavosti o letecké dopra-

vě, naučná obrazová publikace 

určená starším dětským čtená-

řům vychází v řadě 100 největ-

ších zajímavostí. Kniha sezná-

mí čtenáře s nejstaršími léta-

cími stroji i jejich vynález-

ci a nechybějí zde ani největ-

ší letecké katastrofy historie 

i současnosti. Kromě toho se 

zde děti dočtou o lítajících ob-

rech i trpaslících, o tom, jak se 

lidem povedlo překonat rych-

lost zvuku, a o mnoha dalších 

rekordech z leteckého pro-

středí. Vydává nakl. Columbus 

Praha.

Pěkný zbytek prázd-
nin a dovolené, nejen s kni-
hou, přeje všem čtenářům za 
kolektiv knihovny M.Šímová
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  Knižní novinky na srpen 2007

Krásná pro 
dospělé -

Víc než další den, strhují-

cí vyprávění Joan Didionové 

upoutá čtenáře svou upřím-

ností. Spisovatelka, která pat-

ří k idolům americké literár-

ní scény, podává z různých 

úhlů pohledu hluboce osobní 

a současně všelidskou zkuše-

nost: portrét manželství, živo-

ta v dobách dobrých i zlých. 

Oslovuje tak všechny, kdo kdy 

milovali nebo milují své muže, 

ženy a děti. Vydává nakl. Beta-

Dobrovský Praha

Tajný život takové nor-

mální matky, román anglic-

ké spisovatelky a novinář-

ky Fiony Neillové je také kni-

ha o manželství, ale trochu 

z jiného pohledu, spíše z toho 

humorného.

Moderní manželství a mateř-

ství na počátku jednadvacá-

tého století je velmi nároč-

ná záležitost a hlavní hrdinka, 

přestože je velmi nedokonalá, 

je okouzlující matka v domác-

nosti, která se snaží zvládat 

početnou rodinu i nejrůzněj-

ší nástrahy, které soužití přiná-

ší, pokud možno s humorem.

Tato zábavná prvotina zaujme 

ty ženy, kterým před dese-

ti lety přirostla k srdci Bridget 

Jonesová , tentokrát už je třeba 

vychovávat děti a to není jed-

noduché. Je to stejně složité, 

jako najít odpovídajícího part-

nera. Autorka knihy žije v Lon-

dýně s manželem a třemi dět-

mi, takže z vlastní zkušenos-

ti ví, o čem píše. Vydává nakl. 

Rybka Publisher Praha.

Naučná pro 
dospělé - 

Báječný svět, kniha rozhovo-

rů vedených hercem Viktorem 

Preissem je výjimečná volbou 

osobností, které zpovídá. Klí-

čem k výběru je v tomto přípa-

dě jediné, a to osobní spřízně-

nost. Za dobu, co je rozhlasový 

Báječný svět na světě, si Viktor 

Preiss pozval více než tři desít-

ky hostů. Každý díl pořadu 

začíná českou verzí Armstron-

gova hitu A Wonderful World 

s Preissovým autorským tex-

tem a v jeho podání. Autor-

ka Jitka Škápíková se podíle-

la na vzniku rozhlasové i této 

knižní podoby. Tak pokud jste 

tento pořad neslyšeli, začtě-

te se a určitě nebudete litovat. 

Vydává nakl. Mladá fronta Pra-

ha.

Ženám patří půlka nebe, 

kniha, která vznikla na základě 

rozhovorů dlouhodobého pro-

jektu Paměť žen, jehož těžiš-

tě spočívá v zachycení život-

ních zkušeností a názorů žen 

tří generací. Pro tuto kníž-

ku, která navazuje na publi-

kaci Ženská vydrží víc než člo-

věk, bylo vybráno deset výpo-

vědí žen narozených v letech 

1938-1958. Jejich vyprávění 

V období prázdnin, tj. v měsíci červenci a srpnu bude pro-

voz knihovny omezen takto:

Centrální knihovna
– v úterý a ve čtvrtek bude zkrácena půjčovní doba do 

17 hodin, v sobotu bude zavřeno

V oddělení pro mládež – půjčovní doba se rozšiřuje 

i na dopoledne, souběžně s oddělením pro dospělé

Pobočky – Za Chlumem a Panelové sídliště – bude 

zavřeno každé úterý

v pondělí a ve čtvrtek bude zkrácena půjčovní doba do 

17 hodin

Pokud by bylo nutné z důvodu čerpání dovolené provoz na 

pobočkách ještě krátit, bude provoz zajištěn minimálně 1x 

týdně.

Upozornění pro návštěvníky 
knihovny

KURIOZITY ZE SVĚTA LITERATURY
Nejmladším známým autorem literárního díla vydaného 

běžným způsobem, je Janet Aitchisonová. Pohádku O piráto-
vi, kterou v dubnu 1969 vydalo nakladatelství Penquin v edici 
Puffin Books, napsala ve věku 5 a půl roku.

Nejdelší báseň, která kdy byla napsána, je indická Mahábha-
rátam z let 400 až 150 př. n. l. Má 220 veršů a téměř 3 milióny 
slov.
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  Názory, připomínky, k zamyšlení...

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, 

kteří se podíleli na přípravě 

a realizaci příměstského tábo-

ra v Bílině. Moje dcera Kateřina 

navštěvovala tento tábor od 16. 

7. do 3. 8. 2007 a byla moc spo-

kojená s programem, s výlety, 

koupáním i s pedagogickým 

dozorem. Střídání vychovatelů 

bylo přínosné, každý měl jiné 

nápady, jiný přístup, ale hlav-

ně se všichni dětem plně věno-

vali.

Jitka Krásová
Bílina

Dopis ředitelce MTSB
Vážená paní ředitelko, 

reaguji na Váš článek z Bílin-

ského zpravodaje číslo 15, kde 

zcela neznalá situace tvrdí-

te, že „Sídliště Za Chlumem se 

vyváží už 3x za týden“.

Bydlím na uvedeném sídlišti 

v bloku č. 6 teď v srpnu to bude 

37 roků. Zodpovědně mohu 

prohlásit, že situace s odvozem 

odpadu je za poslední období 

nejhorší za celá ta dlouhá léta. 

Dříve se odpad odvážel kaž-

dé pondělí ráno a v pátek také 

ráno. I tak už v neděli večer 

byly kontejnery obložené jak 

vánoční stromek. Za poslední 

měsíc došlo ke změně, odvoz 

se místo v pondělí ráno prová-

dí až v úterý odpoledne mezi 

15-16 hod. Přála bych si, abys-

te alespoň týden bydlela v blo-

ku č. 6, číslo popisné 771 a 772. 

Zažila byste sama jaká „vůně“ 

se line z přeplněných kontej-

nerů.

Současně byste zjistila, že 

sice chodníky mají zámko-

vou dlažbu, ale u vchodu 771 

se neustále i po pravidelné 

opravě tato dlažba propadá. 

Jde vyloženě o možnost udělat 

si zde pěkný úraz.

Ale to jsou věci, které ze své 

židle nezjistíte, možná by měs-

tu prospělo, kdybyste si občas 

situaci ve městě zmapovala 

sama osobně.

Herinková Marcela,
Bílina, Za Chlumem

V poslední době jsme zazna-

menali stížnosti, protože jsme 

narušili harmonogram svo-

zu. Lidé si stěžovali, že nema-

jí vyvezené popelnice a kon-

tejnery. Bylo to z toho důvodu, 

že jsme zkoušeli zavést nový 

projekt. Chtěli jsme najet na 

12 hod. pracovní dobu,  tak že 

by  se sváželo od rána do veče-

ra jenom jedním vozem. Zkou-

šeli jsme to přes měsíc, ale zjis-

tili jsme, že je to nevyhovují-

cí. Od 6. 8. jsme opět najeli na 

starý původní harmonogram 

s tím, že svoz budeme posilo-

vat, abychom urychlili vyveze-

ní popelnic a kontejnerů. Tím-

to se občanům omlouváme 

a svoz zajistíme.

Ing. Olga Roučková,
ředitelka MTSB

Reakce na záměr vytvoře-
ní Českoněmeckého centra 
v St. Londonu

Centrum nebo 

muzeum ?
Na jaře 

t o h o t o 

roku Bílin-

ská pří-

rodověd-

ná spo-

l e č n o s t 

podala do 

rady měs-

ta podnět na zřízení měst-

ského přírodovědně  histo-

rického muzea v objektu ve 

Vrchlického ulici. Jedná se 

o vilu do konce školního roku 

2006/2007 provozovanou ZŠ 

Lidická. Jde o živý fungují-

cí a relativně dobře situovaný 

objekt, který s poměrně malý-

mi náklady bude možno pře-

vést na muzeum. Návrh byl 

podán mimo jiné také z obavy, 

že u tohoto objektu by moh-

lo dojít   za podmínek nevý-

hodných pro město k převodu 

do soukromých rukou a měs-

to by tak o něj nenávratně při-

šlo. Společnost podala detail-

ní návrh na náplň a uspořádá-

ní muzea a přihlásila se k funk-

ci „muzejní společnosti“ – sku-

piny lidí, kteří se budou starat 

o naplňování sbírek muzea, 

jeho koncepční vedení, popu-

larizaci atd. Že společnost  

o založení muzea v Bílině usi-

luje od svého založení v roce 

2003 a muzejnictvím se zabý-

vá, svědčí znění jejích stanov, 

nebo účast členů společnosti 

na vytváření muzejních expo-

zic (Národní muzeum v Praze, 

Teplické regionální muzeum, 

městské muzeum v Ducho-

vě, Zkamenělý les v Lounech 

či geologická expozice v Pod-

bořanech)  i například pětidíl-

ný seriál o historii muzejnictví 

v Bílině nedávno zveřejňova-

ný na stránkách BZ. Rada měs-

ta záměr na založení muzea 

schválila, protože záměr odpo-

vídá strategickému plánu roz-

voje města. Odpovědní úřed-

níci MěÚ byli pověřeni zpraco-

váním variant organizačních 

forem  muzea a fi nančním 

vyjádřením nákladů na inves-

tice i provoz.  Po tomto poměr-

ně slibném rozjezdu se objevil 

námět na zřízení českoněmec-

kého centra v budově býva-

lého Londonu. Bohužel ten-

to návrh nemůže být vnímán 

jinak než jako projekt vůči pro-

jektu Bílinské přírodověd-

né společnosti konkurenční. 

Jeden návrh totiž vylučuje ten 

druhý – dvě instituce s podob-

ným posláním by městem 

těžko mohly být fi nancová-

ny. Při nákupu objektu Londo-

nu se nabízí  paralela  s lázně-

mi. Město podle tohoto návr-

hu po letech devastace nevý-

hodně vykoupí majetek vyda-

ný v restituci od soukromníka, 

který město při prodeji této 

ruiny rozhodně nebude šet-

řit. Aby na tuto investici měs-

to mělo, prodá jinému sou-

kromníkovi  za opět nevýhod-

ných podmínek jiný svůj fun-

gující objekt (v tomto případě 

například vilu ve Vrchlické-

ho ulici). Argumenty o fi nan-

cování rekonstrukce Londonu 

z dotačních evropských peněz 

(Saská rozvojová banka) půso-

bí lákavě, ale žádný takový 

fond  nebude fi nancovat pro-

voz „centra“ v dalších letech. 

Autoři návrhu „centra“ 

mimo jiné argumentují tím, 

že jimi navrhovaná varianta 

zahrnuje i muzeum, aniž by to 

s navrhovateli muzea jakkoli 

konzultovali. Je jim totiž jasné, 

že pokud by „centrum“ nemě-

lo svou muzejní část, vlastně 

by se jednalo o velmi jalovou 

věc bez smysluplné konkrétní 

náplně. Nedovedu si předsta-

vit, kdo by takový objekt chodil 

navštěvovat.  Bílinská přírodo-

vědná  společnost nemá zájem  

budovat muzejní expozici na 

politickém základě, kterým 

navrhované  „centrum“ urči-

tě je (jinak by totiž k získání 

dotace nebylo nutné nazývat 

muzeum „Českoněmeckým 

centrem“).  Proto jsme zastán-

ci budování muzea  ve vlast-

nictví města, jehož náplň bude 

vyvážená, nezaměřená na urči-

té období dějin. Navrhovaná 

muzejní  expozice se nemůže 

vyhnout ani českoněmeckým 

vztahům, kterými je zdejší his-

torie od začátku křesťanského 

letopočtu propletena a počítá 

se s minimálně trojjazyčnými 

popisky. Němečtí návštěvní-

ci tudíž budou moci muzeum 

navštěvovat stejně jako místní. 

Název Českoněmecké centrum 

pro řadu návštěvníků města 

může naopak působit  odpudi-

vě. Universální instituce měst-

ského  muzea je pro všechny 

bez rozdílu barvy pleti, národ-

nosti i politického nebo ná-

boženského vyznání. Pěstuj-

me tedy vztahy s Němci tak, že 

vyjdeme vstříc obecně cizoja-

zyčným turistům, že budeme 

pěstovat vztahy mezi konkrét-

ními skupinami lidí, či jednot-

livci, školami, spolky, sportov-

ními oddíly. Na  to nepotřebu-

jeme peníze polykající  budovu 

„centra“, ale konkrétní  lidi se 

znalostí jazyků, schopné orga-

nizátory, kteří dokáží komu-

nikovat s cizojazyčným pro-

tějškem a k navazování vztahů 

s okolními národy budou nějak 

konkrétně motivováni.      

K. Mach – předseda Bílinské 
přírodovědné společnosti

P ř e -

s t o ž e 

jsem se 

zařekl, že 

na postoj 

p a n a 

zastupite-

le Bube-

níčka ke 

zřízení Českoněmeckého cen-

tra společných dějin v objek-

tu Stadt London nebudu rea-

govat a nechám tak na čtená-

řích, aby si svůj názor na tuto 

polemiku vytvořili sami, nedá 

mi to a musím tak zareagovat 

alespoň na argumenty o avizo-

vaných podnikatelských aktivi-

tách, o zneužití projektu v něčí 

prospěch. 

Pan Bubeníček uvádí, že 

návrh na zřízení této instituce 

je pouze záminkou vybudovat 

z německých peněz se spoluú-

častí města podnikatelské pro-

story, pravděpodobně se mu 

jedná o restauraci. Věřím tomu, 

že nenarážel na mé podnika-

telské aktivity a že se nesnažil 

vnutit čtenářům myšlenku, že 

bych chtěl tento projekt zne-

užít ve svůj prospěch. Pokud 

(Pokračování na str. 15)
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(Dokončení ze str. 14)
ano, musím pak ubezpečit jak 

pana Bubeníčka, tak občany 

města, že tomu tak není a že 

to je od pana Bubeníčka pouze 

fi nta, jak na sebe zase jednou 

s něčím upozornit. Pokud pan 

Bubeníček v uplynulých letech 

zneužíval svého postavení na 

radnici, já se k tomuto určitě 

nechystám. 

A co se týče samotného 

názoru na Českoněmecké cen-

trum společných dějin a jeho 

prospěch či neprospěch měs-

tu, domnívám se, že otřepa-

né fráze o válečných nacistic-

kých zločinech nejsou zcela na 

místě. Nikdo z nás nepochybu-

je o tom, že k tomu docházelo. 

Bohužel tomu tak bylo a dnes 

se s tím již nedá nic dělat. 

Koneckonců nedá se také nic 

dělat se zločiny komunistic-

ké strany, kterých se dopouš-

těla. Záporná historická fakta 

zkrátka měnit nelze a je potře-

ba je připomínat, aby k nim 

nedocházelo v budoucnosti. 

Věřím, že pan Bubeníček tomu 

co napsal, sám nevěří. Chápu 

ovšem, že před zbytkem sou-

druhů musí takto vystupovat, 

že se to tak nějak od něj oče-

kává.

Michal Mlej
radní města

Na vznik 
česko – 
německé-
ho cent-
ra a opra-
vu St. Lon-
donu jsou 
ve městě 
i v zastu-
p i t e l s t v u 

různé názory.  Docela chápu, 
že toto prosazují mladí členo-
vé zastupitelstva, kteří se chtě-
jí dívat pouze dopředu a niko-
liv se vracet mnoho let zpět. Ale 
to by nemělo bránit,  že mohou 
být i jiní zastupitelé nebo obča-
né města, kteří mají jiný názor 
a z různých důvodů s akcí 
nesouhlasí.  A ten jiný názor by 
se neměl stát signálem k fron-
tálnímu útoku proti jejich auto-
rům. Já  jsem pouze napsal, že 
s tím nesouhlasím a proč. A to 
vyvolalo reakci, nakonec na 
stránkách našeho zpravodaje 
ne poprvé. Vůbec nechci vyvra-
cet názory kolegů zastupite-
lů ani pana radního pokud se 
týkají »Londonu«. Jsou to jejich 
názory, na které mají plné prá-
vo a opírají se o hlasy svých 
voličů. Nakonec ti, kteří voli-
li mě, moje názory také zna-

li a proto je má reakce nepře-
kvapuje. A proto jen maličkost, 
žádosti o různé  dotace nejen 
tuzemské, ale i evropské je urči-
tě záležitost pověřených úřed-
níků na radnici. A možná si 
někteří vzpomenou, že jsem již 
před léty říkal, že se město musí 
zaměřit na dotace nejen v řádu 
mnoha milionů,  ale i ty deseti 
či sta tisícové.  A politické ško-
lení pana radního? Určitě pře-
kročilo rámec debaty o materi-
álu ze zastupitelstva. A jen při-
pomnělo, kde chybí argumenty 
….. Přesto bych byl rád, kdyby 
alespoň na jednání zastupitel-
stva mohl pan radní vysvětlit 
větu o mém zneužívání posta-
vení na radnici v uplynulých 
letech. Pokud má konkrétní 
věci, měl by se obrátit na orgá-
ny státem k tomu zřízené.  Jinak 
mě to připomíná článek z loň-
ského roku, kde jsem byl obvi-
něn, že odmítám spolupraco-
vat s vedením města a že jsem  
se zasazoval o prodej městských 
bytů a byl proti výstavbě spor-
tovních hřišť. 

Oldřich BUBENÍČEK

A r g u -

menty uží-

vané v té-

to polemi-

ce nepo-

važuji za 

odpovída-

jící reál-

né situaci. 

M o ž n o s t 

opravit historickou budovu 

Londonu za desetinu nákladů 

potřebných na opravu vnímám 

jako příležitost, na které by se 

mělo seriózně pracovat a ne 

ji shazovat politickým popu-

lismem. Pro volené zástup-

ce je nejsnadnější cestou plné 

investování z rozpočtu měs-

ta. Nemusíme se starat o plně-

ní podmínek dotací, rychle se 

rozhodovat, jednoduše vše je 

klidnější. Jen peníze v rozpoč-

tu města rychleji ubývají. Dru-

hou možností je pružně využí-

vat každé použitelné výhod-

né dotace a vytvářet ve městě 

hodnoty za zlomek jejich ceny. 

Takovouto možností může být 

i dotace v celkové výši 90 %, 

která by šla získat, bude-li 

použita k rozvoji česko-němec-

kých vztahů. Proto název „Čes-

koněmecké centrum“. Díky 

penězům našich západních 

sousedů můžeme opravit dům 

v centru města za desetinu 

ceny a ten pak kromě muzea 

moci využívat k celé řadě kul-

turních a společenských úče-

lů. Proč tedy v této souvislosti 

vzpomínat staré křivdy? Já také 

odsuzuji chování německého 

národa vůči Čechům za 2. svě-

tové války, ale odmítám pro-

to bránit spolupráci dnešním 

generacím obou národů.

Odbouráme-li tyto ideologic-

ké problémy, je důležité pod-

niknout vše potřebné pro zís-

kání možné dotace. Je samo-

zřejmě potřeba postupovat 

tak, aby se vyloučily význam-

né nevratné investice, pakliže 

projekt nedojde naplnění. 

Např. koupě budovy podmíně-

ná realizací dotace.  U každé-

ho projektu je třeba zvažovat 

všechna hlediska pro i proti, 

aby se předešlo chybě vedou-

cí k fi nanční ztrátě. Budeme-

li jí ale předcházet jen tím, že 

se raději všem významnějším 

projektům vyhneme, zůstane 

nám dál jen možnost obdivo-

vat přísun peněz z dotačních 

titulů do jiných měst.  

Zdeněk Rendl ml.,
zastupitel města

R e a k -

ci na člá-

nek kole-

gy Mle-

je považu-

ji za snahu 

získat poli-

tické body 

prostřed-

n i c t v í m 

vnášení tu populistických, tu 

účelově zkreslených urážlivých 

argumentů do debaty o mož-

nosti rekonstruovat a smyslu-

plně využít historický objekt 

Londonu s minimální zátěží 

pro rozpočet města. 

Bílině se naskýtá jedinečná 

možnost využít 90 % dotač-

ních prostředků až do výše 

2 miliony Euro a za pou-

hou desetiprocentní spoluú-

čast rekonstruovat a získat do 

majetku města reprezentativ-

ní historickou budovu, která 

tvořila jedno z jeho kulturně-

společenských center. Pova-

ha dotačního titulu do jisté 

míry vyžaduje orientaci využi-

tí objektu směrem k rozvo-

ji pozitivních česko-němec-

kých vztahů, přičemž objekt 

formálně nazvaný „Českoně-

mecké centrum“ může sloužit 

jako objekt víceúčelový, zamě-

řený na kulturně-společenské 

akce, výstavy, muzeum, klu-

bovou scénu, možná klubo-

vé kino (tato myšlenka získává 

na aktuálnosti v době, kdy se 

uvažuje o uzavření kina Hvěz-

da), či další platformy. 

Rozpočet našeho města je 

již několik let stabilně konci-

pován jako ztrátový a zatěžu-

jí jej především obrovské man-

datorní výdaje na údržbu kul-

turních, rekreačních či spor-

tovních objektů, které v souč-

tu dosahují několika desítek 

miliónů ročně a není možné 

je v dalších letech v plném roz-

sahu udržet, pokud nechce-

me zcela neakceptovatelným 

způsobem omezit investiční 

akce. Jinými slovy, Bílina se do 

budoucna neobejde bez vel-

mi výrazné orientace na více-

účelové využívání stávajících 

kapacit a především bez ori-

entace na získávání dotačních 

prostředků. V této souvislosti 

považuji za obzvlášť neserióz-

ní a kontraproduktivní, pokud 

se dlouholetí zastupitelé z řad 

opozice i současné koalice, 

kteří se již několik volebních 

období spolupodílejí na v pod-

statě nekoncepčním utrácení 

jedinečných zdrojů ze „zlaté-

ho akciového pokladu“ města 

nezdráhají velmi „zasvěceně“ 

vyjadřovat v oblasti dotační 

problematiky, aniž kdy získali 

jedinou korunu z těchto zdro-

jů či se alespoň spolupodíleli 

na napsání jediného grantové-

ho projektu.  

Nikdo z těch, kdo uvede-

ný projekt podporují v žád-

ném případě neznevažuje naší 

předválečnou či válečnou his-

torii a hluboce si vážíme všech, 

kdo trpěli a přinášeli obě-

ti v dobách, kdy dějiny Bíliny 

poznamenaly důsledky fašis-

tické zvůle. Činnost center ori-

entovaných na česko-němec-

kou spolupráci si klade za cíl 

především zabránit opaková-

ní této strašné historie. Právě 

protože se jedná o projekt bila-

terální příhraniční spolupráce, 

je projektem poměrně dlouho-

době udržitelným a z dotač-

ních prostředků fi nancovatel-

ným, za minimální spoluúčasti 

města. A získávání fi nančních 

prostředků posilujících rozpo-

čet Bíliny zvenčí by mělo patřit 

mezi naše prvořadé aktivity.  

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., 
(HNHMR)

Z a r á ž í 

mě, jak 

fundova-

ně hovoří 

pan Rendl 

a Svobo-

da o dota-

cích.

Přesněji 

(Pokračování na str. 16)
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(Dokončení ze str. 15)
řečeno hlavně o dotaci, kterou 

by město mělo získat na „Čes-

koněmecké centrum“ Uvádě-

jí přesná čísla - 90 % a 2 milio-

ny eur. Měli by také vědět, že 

je to skutečně imaginární číslo, 

neboť Evropská komise vyda-

la 27.července 2007 rozhodnu-

tí o přijetí „Národního strate-

gického  referenčního rámce“ 

pro Českou republiku.  A tepr-

ve nyní musí Brusel schvá-

lit 24 „Operačních programů“, 

jejichž prostřednictvím se 

dotace rozdělují (nebo-li určují 

pravidla, na co peníze konkrét-

ně půjdou).

Vyše uvedeného data byl 

odeslán programový doku-

ment „Integr.operačníprogram 

2007-13 do Evropské komise. 

V srpnu by se OP měly dopra-

covat a v září - říjnu 2007 se 

objeví většina výzev.  

Co se týče poznámky o zastu-

pitelích, tak si myslím „své“. 

Politici jsou z celé škály zaměst-

nání  a vzdělání. Do bílinské 

politiky vstupují s určitými 

představami a cíli a ty se snaží 

realizovat. Ve městě máme 

fundované osoby, které dotač-

ní tituly vyhledávají a kloubí je 

s představami politiků. Jindy je 

postup opačný, že „regionál-

ní odbor“ vyjme nejaktuálnější 

informace a předloží je politic-

kým zástupcům, kteří vyberou 

směr vývoje Bíliny.

Politik není odborníkem 

všech specifi ckých oblastí, 

vykonává samosprávu a sprá-

va je tu od toho, aby myšlen-

ky a směry zpracovala. To sprá-

va je platným odborníkem. 

Na regionálním rozvoji máme 

p. Hamrovou, která se již 8. 

rokem zabývá dotacemi a sku-

tečně jim rozumí. 

 Je vidět, že neustále mno-

ho lidí neumí příjmout názo-

ry jiných, byť i těch, co nemají 

tituly. V jedné známé pohádce 

zaznělo - „Nad nikým se nepo-
vyšuj, ale před nikým se nepo-
nižuj.“

Mgr. Zdena Hanzlíková

SK SIAD Bílina-AFK Loko Chomutov 1:3

Jako každý rok, i letos, pořá-

dal Atletický klub Bílina spor-

tovní soustředění pro děti 

a mládež jako odměnu za jejich 

celoroční úsilí. I tento rok, letos 

počtvrté, nás díky fi nanční 

podpoře Nadace ČEZ přivíta-

la Litomyšl s otevřenou náručí. 

Atleti byli, stejně jako v minu-

lých letech, ubytováni v inter-

nátě pedagogické školy, který 

nabízel i jiné sportovní vyžití – 

tenis, volejbal,basketbal, stolní 

tenis a stolní fotbal. 

Tréninky probíhaly na atle-

tickém stadionu Černá Hora, 

kde se konala v roce 2003 první 

Olympiáda s Orbitem pro děti 

a mládež. Jak atletický stadion, 

tak i městské koupaliště, kam 

chodili atleti vyplavat dvoufá-

zové tréninky, byly od interná-

tu coby kamenem dohodil.

Kromě sportování navštívili 

mladí sportovci také státní zá-

mek Litomyšl, jehož zámecký 

areál je od roku 1999 kulturní 

památkou UNESCO. Litomy-

šl je zkrátka tím pravým měs-

tem, kde o kulturu a sport není 

nouze.

Soustředění bílinských atletů

za fi nančního přispění Nadace ČEZ

Podrobnosti z fotbalového zápasu Bílina v. Chomutov naleznete 
v následujícím čísle Bílinského zpravodaje.

Začal nám srpen a s ním 

i několik atletických soutěží 

na bílinském stadionu. Mezi 

ně patří Bílinské polytany. Prv-

ní se uskuteční v úterý 7. 8 

2007 a druhý hned týden nato, 

14. 8. 2007. Začátek obou 

závodů je od 17.00 hodin. Kaž-

dý je vítán a může si změřit síly 

s ostatními závodníky. 

Další akcí, která se dnes řadí 

k předním v České republice, 

je Bílinská půlka. První roč-

ník Bílinské půlky se konal 

již v roce 1973 a trvá dodnes.

Letos se koná její 35. ročník, 

a to v sobotu 18. srpna 2007. 

To, že se nejedná jen o nějakou 

podřadnou soutěž, nám doká-

zali naši vrcholoví sportovci 

jako Jiří Mužík, Tomáš Dvořák, 

Radek Zachoval a další, kteří 

nás poctili v minulých letech 

svou účastí a s chutí si na zdej-

ším stadionu zazávodili. 

Srpen na dráze

Mladí atleti AK Bílina na soustředění v Litomyšli.


