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Nová minirampa sponzorovaná skupinou ČEZ

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

Konečně jedna ruina zmizelaKonečně jedna ruina zmizela

 Nová minirampa na chlum-

ském skateparku je v provozu 

již od léta, ale 26. září se dočka-

la i ofi ciálního otevření. Toho 

se zúčastnil zástupce skupi-

ny ČEZ pan Ondřej Horák, 

zástupci MěÚ v Bílině a děti ze 

ZŠ Za Chlumem. Skupina ČEZ 

věnovala na vybudování nové 

dráhy  300 tis. korun.

Novou minirampu postavi-

la fi rma Mystic construktions. 

Rampa je určená pro jízdu na 

skateboardu, bruslích nebo 

BMX kole. Zařízení je určeno 

především pro mládež star-

ší 15 let. Děti ve věku 6-15 let 

mohou zařízení používat pou-

ze v doprovodu osoby starší 18 

let.

Skatepark má novou minirampu
„Jezdci mladší 18 let musí 

bezpodmínečně používat při 

jízdě ochranné pomůcky např. 

helmu nebo chrániče kolen 

a loktů,“ připomněl zástupce 

Mystic construktions.

V letních měsících bude 

skatepark otevřen od 7. 00 do 

20.00 hod. a  v zimních měsích 

od 9. 00 do 15.00 hod.

„Jsme rádi, že nám skupi-

na ČEZ umožnila postavit dal-

ší atrakci na chlumském ska-

teparku. Minirampu jsme 

vybrali po dohodě s místními 

chlapci, kteří skatepark využí-

vají,“ poděkoval místostarosta 

Roman Šebek při slavnostním 

otevření. (lal)

Foto: V. Weber
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Jak by se podle Vás vyřešila situace s parkováním na sídlištích?
  Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Družstvo MěP Bílina. Foto: V. Weber

Miroslav TOKÁR, 
28 let, zedník:

„V Bílině je par-

kování problema-

tické. Je to i tím, 

že lidé chtějí par-

kovat hned pří-

mo pod okny svých 

domů. Já bych byl 

pro výstavbu par-

kovacích domů, 

například podzem-

ní nebo nadzem-

ní garáže by nepří-

znivou situaci moh-

ly částečně vyřešit. 

Řidiči by ale museli 

parkovat trochu dál 

od domů. Bylo by 

tu ale mnohem více 

zeleně.“

Rudolf MASOPUST, 
56 let, elektrikář: 

„ P r o b l e m a t i c -

ké parkování je asi 

na každém vět-

ším sídlišti. Archi-

tekti v době výstav-

by sídlišť asi nepo-

čítali, že za pár let 

bude kapacita míst 

k parkování nedo-

statečná. Asi těžko 

bude někdo fi nan-

covat nákladné 

výstavby parkova-

cích domů. Dale-

ko levnější řešení je 

v rozšiřování stáva-

jících plácků k par-

kování, tak jak se to 

už někde na Chlu-

mu děje.“

Marie PAWISOVÁ,
72 let, důchodkyně:
„Myslím si, že situ-

ace s nedostatkem 

parkovacích míst se 

asi hned tak nevy-

řeší. Současná par-

koviště nejsou 

nafukovací a dal-

ší výstavba parko-

višť by šla na úkor 

zeleně a dětských 

hřišť. Nevím jak si 

s tím radní poradí, 

ale určitě to nebude 

jednoduché a hlav-

ně pravděpodobně 

fi nančně nákladné. 

Lidé si kupují stá-

le více automobily 

a chtějí parkovat co 

nejblíže u domů.“ 

Zdeněk PIŠTĚK,
75 let, důchodce:

„Parkování je tu 

špatné. Nejvhod-

nějším a asi i nej-

levnějším řešením 

by bylo rozšíření 

mnoha současných 

parkovišť. U něk-

terých domů se tak 

už stalo, ale stejně 

je to málo. Neumím 

si představit, že 

by město postavi-

lo nákladné napří-

klad podzemní 

nebo naopak pat-

rové garáže. Pokud 

by v nich lidé par-

kovali za poplatek, 

tak by garáže zely 

prázdnotou.“

Jiří ŠLECHTA,
29 let, dělník:

„Špatné parkování 

bych vyřešil rozší-

řením parkovacích 

míst. Některá stání 

jsou zbytečně malá 

a přitom by se jejich 

rozšířením zvýšil 

počet míst. Urči-

tě bych ale nesta-

věl garážové domy. 

Bojím se, že by tam 

totiž řidiči příliš 

neparkovali, chtě-

jí mít totiž svá auta 

hned po ruce a před 

domem.“

Jakub GABČO,
17 let, student: 

„Parkování na síd-

lišti je rok od roku 

horší. Často nestačí 

ani kapacita u kul-

turního domu Fon-

tána, kdy například 

při plesech nebo 

nějaké zábavě jsou 

parkoviště přepl-

něné a lidé, kte-

ří se večer vracejí 

domů už mají smů-

lu a nezaparkují. 

Hosté totiž zaberou 

všechna volná místa 

i před domy. Mys-

lím si, že nejvhod-

nější by bylo rozší-

řit současná parko-

viště na sídlišti.“

Žalany - Ideální počasí pro-

vázelo 8. ročník  soutěže tří-

členných družstev o putovní 

pohár ředitele Městské poli-

cie Bílina.  Na střelnici v Žala-

nech se představilo 11 družs-

tev, z toho tři byla z Němec-

ka. Při slavnostním nástupu 

účastníky přivítal ředitel bílin-

ských strážníků Marcel Špič-

ka a představil důležité oso-

by, hlavního rozhodčího Vlas-

timila Koulu a  ředitele závodu 

Karla Obracaníka. „Z Drážďan 
k nám jezdí pravidelně od prv-
ního ročníku a letos přivezli ješ-
tě družstvo z Elbflorenze.  Ale je 
zajímavé, že se nikdy neprosa-
dili na přední místa,“ konsta-

toval  Marcel Špička.  Soutěž 

je poměrně náročná, protože 

se nejedná pouze o střeleckou 

soutěž, ale policejní parkur.  

Na trati dlouhé cca 800 metrů 

se střílí v různých pozicích na 

šesti stanovištích, překonáva-

Pohár ředitele získali střelci Radovesic
jí se překážky a v závěru čeká 

závodníky stoupání před cílo-

vou rovinkou. „Když jsme začí-
nali,  tak jsme se rozhodli pro 
parkur z důvodu, že strážník 
zasahuje  v pohybu a nemá čas 
se soustředit jako při běžných 
střeleckých závodech,“ vysvět-

lil záměr Špička.

 O závodníky i jejich dopro-

vod bylo postaráno po všech 

stránkách. Počasí zajistila pří-

roda a kvalitní občerstvení 

dvojice Václav Mojžíš a Pavel 

Ryjáček. Klobásky voněly do 

dálky a guláš měl správný říz.  

Bílinští strážníci také ukáza-

li, že jsou dobrá parta. Mimo 

těch, kteří měli službu v Bíli-

ně, byli všichni jako pořada-

telé nebo závodníci v Žala-

nech. Nejrychleji zdolalo trať 

družstvo strážníků z Postolo-

prt, ale střelba je odsunula na 

třetí místo.   Policisté z Teplic  

měli druhý čas a také na dru-

hém místě skončili. Třetí čas 

dosáhlo družstvo SSK 0093 

Radovesice, ale díky výborné 

střelbě parkur vyhrálo.  Domá-

cím se letos nedařilo a druhé 

družstvo Bíliny (Krása, Janda, 

Dolanský) skončilo páté a prv-

ní (Bartoš, Janoušek, M. Obra-

caník) až na sedmém mís-

tě.  Ceny předával velitel bílin-

ských strážníků místostarosta 

Roman Šebek. 

„Příprava zabere hodně času, 
sice za střelnici platíme pro-
nájem, ale nejdříve jsme si ji 
museli v týdnu posekat. Sou-
těžící platí startovné a za to 
platíme právě pronájem. A co 
získáme od sponzorů, tak to je 
na ceny a na občerstvení.  Pro-
to bych chtěl poděkovat všem, 
kteří nás podpořili, abychom 
tyto pěkné závody mohli uspo-
řádat. Jsou to Lysec-Kůs, Sei-
fert-SOFIS, R. a. Sever Bíli-
na, WAMB, Idealfenster, Janů 
a syn, a Husitská bašta,“ vypo-

čítal sponzory jeden z hlavních 

organizátorů Václav Mojžíš. 

Pořadí: 1. SSK 0093 Rado-

vesice, 2. SKP Teplice, 3. MP 

Postoloprty, 4. MP Litvínov,  

5. MP Bílina II, 6. Most I, MP 

Bílina I, 8. BDMP Dresden II, 

9. SLG Elbfl orenz, 10. BDMP 

Dresden I, 11.Most I.  (ob)
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Střípky 
z Bíliny

starostu
Josefa Horáčka

Město mělo 
v plánu do konce 

měsíce září uzavřít a vyhod-
notit všechny nabídky ohled-
ně lázní. Kolik firem posla-
lo nabídku a jaký bude další 
postup?

„Všem firmám, které projevily 
o lázně zájem jsme dali všech-

Otázka pro...
ny podklady s tím, aby se do 30. 
září 2007 k celé záležitosti vyjá-
dřily. Nabídku nám poslaly dvě 
firmy a jedna obecně prospěšná 
společnost. V nabídkách jsou 
popsány návrhy řešení a časo-
vé horizonty. Dvě firmy, které 
jednají v zájmu zahraničních 
investorů mají zájem o odkou-
pení lázní. V našich podmín-
kách, ale máme uvedeno, že 
můžeme jednat o prodeji, ale 
až po kompletní rekonstrukci. 

Obecně prospěšná společnost, 
která jedná za sebe má v plá-
nu dlouhodobý pronájem láz-
ní. Všechny tři nabídky obsahu-
jí variabilní využití tzn. zkom-
binovat provoz lázní a obnovit 
tradici lázeňství v Bílině s resi-
denčním ubytováním pro seni-
ory. 

Všechny tři nabídky jsem 
předal lázeňské komisi, která 
vše vyhodnotí a zastupitelstvu 
přednese konečné řešení.“

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

Informace o autobusech
naleznete na nádraží
v Bílině

Na vlakovém nádraží v Bíli-

ně lze získat informace o pří-

jezdech a odjezdech autobu-

sových linek. Informační kan-

celář zřídil Dopravní podnik 

měst Mostu a Litvínova. 

„Cestující zde obdrží infor-

mace o jízdních řádech, tari-

fu, přepravních a obchod-

ních podmínkách. Mohou také 

požádat o vydání čipové karty 

a zakoupit jízdní řády,“ uvedl 

Teplický deník.

Kancelář je otevřena ve všed-

ních dnech od 05.00 do 09.00 

a od 13.00 do 17.00. Informace 

lze získat i na telefonním čísle 

723 812 754.

 Dlužníků nepřibývá,
ale ani neubývá

Město má stále stejný počet 

dlužníků, za odvoz odpadu 

stále dluží 1 200 osob a to od 

roku 2002. Mezi nimi jsou lidé, 

kteří žijí delší dobu v zahraničí, 

ale početnou skupinu neplati-

čů tvoří lidé, kteří jsou na soci-

álních dávkách. Jakým způ-

sobem město vymáhá tyto 

pohledávky vysvětlila vedou-

cí fi nančního odboru Blanka 

Peterová.

„Zákon nám ukládá povin-
nost, abychom písemně upo-
zornili na pohledávku vůči 
městu. Dlužníci na výzvy větši-

Rada města Bíliny
vypisuje

Výběrové řízení na pronájem restaurace ,,Na Kyselce“
u koupaliště v areálu lázeňského parku

Výběr provede RM za účasti zástupce MěTS

NS bude uzavřena na dobu 5 let s právem opce na dalších 5 let při bezproblémovém plnění NS.

Požadavky RM: 

Zařazení: Turistické, občerstvovací, cenově dostupné široké veřejnosti

 Styl restaurace (nejen interiéru) je na uvážení nájemce (provozovatele), ale při výběrovém řízení musí

 zájemce s tímto RM obeznámit a po výběru bude tento styl zapracován do NS.  

Kuchyně:  Minimálně minutková + studená kuchyň v přídavných prodejních sezónních prostorech: terasa k tenisovým

 kurtům, terasa na koupališti (sezónní) bufetová. Teplá hotová jídla vítána.

Zajištění základního stravování (snídaně, večeře) v sezóně pro autokempink, později pro ubytované. 

V budoucnu ubytovací služby typu turistické ubytovny.

Zájemce by neměl provozovat žádné restaurační nebo občerstvovací zařízení v blízkosti (v areálu lázní Kyselka) z důvodu 

konkurenčního prostředí a pestrost na Kyselce ve stylu poskytovaných služeb.

Investice se budou provádět jen městem nebo MěTS (jako správce majetku), a to pouze jako reinvestice z vybraného nájmu.

RM garantuje nájemci roční investici minimálně 80 % z výše nájmu po dobu trvání NS.

V NS bude smluvně ujednáno, že nájemci nevzniká žádný nárok na vypořádání po ukončení NS z jeho případného, smluvně 

neošetřeného, zhodnocení předmětného pronajatého majetku. 

Nájemce bude mít právo účasti jednání při zadávání a výběru zakázky pro investici nebo opravy pronajatého zařízení

s hlasem poradním.

První roční nájemné je splatné celé na daný rok dopředu při podpisu NS.

Důvod: okamžitá investice těchto prostředků v pořadí: kuchyň, sociál. zařízení, terasa (směrem k tenis. kurtům),

pokoje a zázemí pro ubytovávání.

Na další roky může být dohodnuto nájemné splatné měsíčně jako záloha ve výši 1/12 vždy předem za daný měsíc.

Od třetího roku trvání NS bude nájemné upravováno dle infl ačního koefi cientu.

Výši ročního nájmu nabídne uchazeč podle svého uvážení a možností, minimální částka je však 220.000,- Kč.

Napsanou cifru vloží uchazeč (v zalepené neprůhledné obálce formátu A6)  do obálky A4 s ostatními dokumenty

k výběrovému řízení.

Zájemce dále doloží výpis z rejstříku trestů.

Poznámka: inventář (stoly, židle, výčep a podobně) si zajišťuje sám nájemce (možná dohoda s minulým nájemcem, 

 jež vlastní současný inventář). 

RM posoudí nabídky a vybere vítěze dle těchto vah: 

Výše ročního nájmu                                    50%

Styl restaurace a cel. zařízení

(druh kuchyně, styl interiéru, způsob provozování, taneč. zábavy apod.) .............................................................30%

Reference

U uchazeče, který začíná v tomto oboru podnikat, jeho pověst ............................................................................20%

Uzávěrka pro doručení nabídek je 15. října 2007 do 17.30 hod. na adresu Městského úřadu v Bílině, Břežánská 50/4,

418 31 Bílina, nebo osobním podáním na podatelně, v neporušené obálce s nápisem „Neotvírat – Pronájem „Restaurace Na 

Kyselce“. Josef Horáček,

 starosta města Bílina
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Střípky 
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Foto: V. Weber

nou nereagují a tak město roč-
ně utratí za poštovné minimál-
ně půl mil. korun. Pokud na 
výzvy opakovaně nikdo nere-
aguje, předáváme pohledávky 
exekutorovi, který má větší pra-
vomoce než město. Mimo jiné 
např. zabavovat movité věci.“

Pokud se někdo zaregistru-

je na evidenci obyvatel, má 

povinnost zaplatit poplatek 

za svoz odpadu. K 30. 6. 2007 

dluží neplatiči za svoz odpadu 

cca 11 819 000,- Kč.

Horší je to s vymáháním 

pohledávek za poplatek ze 

psů. V současné době je na 

bílinském MěÚ zaevidováno 

kolem 1 300 psů. Podle Blanky 

Peterové jich je ve skutečnos-

ti více, ale kontrolovat byt od 

bytu nelze. Kontrolu provádí 

namátkově Městská policie.

Hotel u řeky
má v rukou stát

Starý dům u Lidlu, který kazil 

vzhled okolí konečně zmi-

zel, ale další opuštěné budo-

vy zůstávají. Jedním z nich je 

i nedostavěný hotel „Dagmar“, 

který vlastní stát. S příchodem 

zimního počasí se do opuště-

ných budov stahují lidé bez 

domova nebo osoby požívající 

psychotropní látky.

„Celou záležitost jsme pře-
dali Stavebnímu úřadu, kte-
rý bude apelovat u příslušných 
orgánů na to, aby celá budova 
byla zabezpečena. To znamená 
řádně zazděné veškeré vchody 
tak, aby se do budovy nedosta-
la nepovolaná osoba. Budovu 
vlastní stát a tak se o ní musí 
postarat,“ sdělil starosta Josef 

Horáček.

Foto: V. Weber

Dětské hřiště
Dětské hřiště vybudované 

v květnu letošního roku v síd-

lišti Za Chlumem začala ihned 

po otevření využívat spous-

ta dětí. Od otevření uplynu-

Nábřeží u centrál.školní jídelny - nejatraktivnější místo pro diváky (branky)

Cíl – Bílina nádraží ČD (před mostem)

U cíle občerstvení, kulturní program, slavnostní vyhlášení výsledků

POZOR NOVINKA  možnost zapůjčení lodě u startu – zúčastni se i ty!

Pořádá MS ODS v Bílině

®

27. října 2007

6. ročník

Závody otevřených deblkanoí
Letošní ročník pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje

Start

11.30 hod.

Bílina Kyselka

(u mostu)

Herci hráli pod širým nebem

Bílina - 26. září proběhlo pří-

mo v ulici na Teplickém před-

městí divadelní představení 

pro sociálně vyloučené chudé 

děti. Představení, které se sklá-

dalo ze dvou částí - pro mladší 

a starší děti, sehrálo dobrovolné 

sdružení herců českých divadel 

Artists for Children (Herci pro 

děti) v rámci svého turné po 

českých sociálně vyloučených 

lokalitách. 

„Objíždíme sociálně vylou-
čené lokality, jinými slovy chu-
dinská ghetta a v každém sehra-
jeme pro místní děti divadelní 
představení,“ říká Renata Krá-

lová produkční sdružení. „Pro 
většinu těchto dětí je to první 
setkání s divadlem v životě, jsou 
úžasné publikum, je opravdu 
radost pro ně hrát“, doplňuje. 

V Bílině se představení kona-

lo přímo na ulici, na prostran-

ství před centrem Astra. Divá-

ků přišlo obrovské množství 

a nejen dětí, ale všech věko-

vých kategorií. První část před-

stavení Pohádka o Medvědech, 

byla určena dětem předškolní-

ho věku a vzbudila u nich vel-

ké nadšení. Ale to už na scénu 

vstoupil žonglér, v „civilu“ stu-

dent DAMU který svým vystou-

pením strhnul k potlesku všech-

ny přítomné. 

V Bílině celá akce proběh-

la ve spolupráci s Nízkopra-

hovým centrem Na Předměs-

tí společnosti Člověk v tísni. 

„Akce se úžasně povedla, děti 
jsou nadšené a myslím že i her-
cům se pro nadšené dětské pub-
likum dobře hrálo,“ komentu-

je akci Jiří Kulich ředitel NC. 

„Z našeho hlediska je pozitivní, 
když naši dětští klienti stráví čas 
při sledování divadelního před-
stavení a ne na ulici. S Artist for 
Children se budeme snažit pro-
hloubit spolupráci, chtěli by-
chom, aby přijeli do Bíliny na 
celý víkend“ dodává.



Jedna ze záchranných akcí ohrožených živočichů Bílinskou příro-
dovědnou společností.  Foto: K. Mach
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lo již několik měsíců,  a  i když 

počasí dětským hrátkám pořád 

nepřeje, je na hřišti stále plno 

dětí. Na hřišti jsou pořádá-

ny zábavné akce pro děti. Jeho 

vybavení tvoří klouzačka, hou-

pačka, prolézačka a další hra-

cí prvky. Hřiště pro nejmen-

ší bylo vybudováno za fi nanč-

ní spoluúčasti skupiny ČEZ, 

která velkou měrou přispívá 

na budování sportovních hřišť 

pro děti v Bílině.

Dalším dětským hřištěm, 

které se od svého vybudová-

ní využívá, je dětské hřiště 

„Proluka“ u Mírového náměs-

tí. Hřiště se postavilo z fi nanč-

ních prostředků města.

Problémy s parkováním 
na sídlištích

Čím dál tím více lidí si stěžu-

je na nedostatečné parková-

ní na sídlištích. Největší počet 

stížností je ze sídliště Za Chlu-

mem. 

„Problém je ten, že tato síd-
liště nebyla projektována na 
takové množství aut jako je 
dnes. V současnosti má každá 
druhá rodina dvě auta. V síd-
lišti Za Chlumem se již parko-
vací místa rozšiřovala, takže už 
tam nejsou skoro žádné zele-
né plochy,“ nastínil problema-

tiku parkování místostarosta 

Roman Šebek.

Město uvažovalo i o vybu-

dování podzemních garáží, ale 

tato investice by byla pro měs-

to v současné době značně 

nákladná.

Organizace Greenpeace uspořádala ,,tiskovku“ 
Bílina - V městské knihovně 

se konala tisková konference, 

kterou uspořádala ekologická 

organizace Greenpeace ohled-

ně rozšiřování výsypky Pokrok, 

která je podle nich v rozporu 

s krajským územním plánem. 

Kromě zástupců Greenpeace se 

konference zúčastnili zástupci 

Severočeských dolů,  zástupci 

dotčených obcí a zástupce eko-

logické organizace činné v loka-

litách kolem obce Lom. 

Organizace Greenpeace byla 

upozorněna na překročení hra-

nice stanovené územním plá-

nem v okolí výsypky Pokrok. 

Obrátila se na Českou inspek-

ci životního prostředí, která 

Severočeským dolům dočasně 

zakázala další činnost v dané 

oblasti. Bylo vyvoláno jedná-

ní s ministerstvem životního 

prostředí, obvodním Báňským 

úřadem v Mostě a Greenpea-

ce.

Podle zástupce Greenpeace 

Jana Rovenského nejde orga-

nizaci o hledání viníků nebo 

vyvolávání sporů, ale o nápra-

vu současného stavu, aby těž-

ba byla prováděna v souladu 

s platným územním plánem.

Zástupce Severočeských do lů 

Ing. Vladimír Budínský vysvět-

lil, že chyba není na straně dolů 

a je nutné  počkat si na výsledky 

Báňského úřadu v Mostě, kte-

rý údajné překročení Územní-

ho plánu šetří. Zásadně odmítl, 

že by Severočeské doly nebra-

ly ohled na faunu a fl oru, kte-

rá se nachází v okolí výsypek. 

Jeho slova pro Bílinský zpravo-

daj potvrdil i Ing. Karel Mach, 

Ph.D., předseda Bílinské příro-

dovědné společnosti. 

„Od roku 2004, kdy působí 
v oblasti postižené důlní činnos-
tí Přírodovědná společnost, bed-
livě sledujeme postupy rypadel 
a zakladačů a na ohrožených 
místech zasahujeme. Dosud 
jsme  zachránili celkem 3 531 
exemplářů ohrožených druhů 
živočichů, především obojživel-
níků a měkkýšů a obdobné 
množství zachránila Schola 
Humanitas z Litvínova. Pokud 
některé organizace například 
tvrdí, že v prostoru nové libko-
vické nádrže nebyl zachráněn 
ani jediný exemplář škeble ryb-
ničné, jako to činí ČSOP Louka 
u Litvínova, nebo sdružení Koře-
ny, pak jsou trestuhodně nein-
formovaní, nebo prostě účelově 
lžou. Ostatně čtenáři Bílinského 
zpravodaje jsou  o naší činnosti 
informováni pravidelně. Pokud 

si někdo myslí, že je možno 
zachránit každého z živočichů, 
tak je zcela naivní, tomu prostě 
brání jakékoli technické mož-
nosti. Jsme přesvědčeni, na roz-
díl od extrémněji orientovaných 
ekologických organizací, že nej-
lepší cesta k záchraně živočiš-
ných společenstev je ve vytvá-
ření nových plnohodnotných 
a pestrých biotopů na rekulti-
vovaných plochách a ve  zna-
losti a respektování životních 
cyklů a chování ohrožených 
živočichů během výstavby výsy-
pek, dolu i jiných investičních 
akcí. O osídlení nových loka-

lit se velice rychle postará sama 
příroda nebo jí můžeme pomo-
ci transferem  zachráněných 
živočichů  z lokalit ohrožených. 
Příkladem je situace na úpatí 
výsypky Pokrok, která byla hnu-
tím Greenpeace dokonce  pře-
vrácena zcela naruby. Nasypá-
ním výsypky a skrývkou orni-
ce proti svahu zde ze srážek 
vznikla nová rozsáhlejší kaluž, 
kterou obratem osídlil skokan 
skřehotavý, kriticky ohrožený 
obojživelník. Tento výskyt byl 
následně vydáván za výskyt 
ohrožený další činností dolů. “
 (lal)

Přijďte ovlivnit sociální služby v Bílině

Na začátku měsíce září 2006 

město Bílina zahájilo pro-

ces komunitního plánová-

ní v oblasti sociálních služeb. 

Výsledkem je komunitní plán, 

který by se měl stát základním 

koncepčním materiálem pro 

oblast služeb na území města, 

který dosud neexistuje, a který 

je zde v Bílině nutný. 

Již rok se pravidelně schá-

zejí pracovní skupiny, kte-

ré mapují potřeby občanů ve 

městě, vycházejí ze zpraco-

vané sociodemografi cké ana-

lýzy, analýzy potřeb, dotaz-

níků a SWOT analýz. Výsled-

kem jejich práce je zpracování 

návrhu cílů a opatření komu-

nitního plánu. Občané a dal-

ší zájemci se mohou k před-

loženému materiálu vyjádřit 

a ovlivnit tak budoucí podobu 

sociálních služeb v Bílině. Pre-

zentace cílů a opatření jednot-

livých pracovních skupin pro-

běhne ve středu 24. října 2007 

od 15.00 hod. v Kulturním 

domě Fontána. Tímto si dovo-

luji pozvat všechny občany 

města na tuto konferenci, při 

které se mohou blíže sezná-

mit s výsledky návrhu komu-

nitního plánu pro oblasti děti, 

mládež, rodina, senioři, dlou-

hodobě nezaměstnaní, zdra-

votně handicapovaní, drogo-

vě závislí, sociálně vyloučení 

a osoby v krizi. 

V rámci tohoto projektu také 

vychází Katalog poskytovate-

lů sociálních služeb v Bílině 

a okolí, který na této konferen-

ci již bude pro občany k dispo-

zici. 

Tento projekt je spolufi nan-

cován z fi nančních prostředků 

Evropské unie a Státního roz-

počtu ČR. 

Kdo během konference za-

čne v sále tančit, bude ze sálu 

vykázán. ☺ L. Ječmenová

Foto: V. Weber
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Manželé Forstovi po podpisu do pamětní knihy. Foto: V. Weber

Další kamery budou dohlížet 

na klid v ulicích

Do konce roku 2007 by měla 

Mětská policie obdržet dvě 

monitorovací kamery. Ty by 

měly být umístěny v sídlišti 

Za Chlumem v Čapkově ulici 

a v ulici A. Sovy na Teplickém 

předměstí.

Firma vybrána, lázeňský 
park se bude obnovovat

Od května 2007 vybírá měs-

to nejvhodnějšího kandidá-

ta na obnovu lázeňského par-

ku. Tento měsíc také vyda-

la městská rada nová pravidla 

pro postup zadávání zakázek 

malého rozsahu do 2 mil. Prv-

ní výběrové řízení bylo zruše-

no pro netransparentnost celé-

ho řízení. V měsíci srpnu pro-

běhlo další výběrové řízení a 1. 

října na mimořádném zasedání 

rady města byl vybrán nejvhod-

nější uchazeč.

Obnova lázeňského par-

ku bude probíhat po etapách. 

V I. etapě to bude zásah do 

stromového patra, doplňující 

výsadby a odstranění náleto-

vých dřevin. 

Hospodářská komora ČR 
– Institut trhu práce (ITP), 
okresní zastoupení Teplice,
ve spolupráci s Úřadem prá-
ce v Teplicích a OHK Teplice
v rámci projektu Systém 
komunikace v rámci celo-
životního vzdělávání
Vás zvou na akci:

„NABÍDKA
PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ “
která se koná v pondělí
29. října 2007 od 10.00
do 15.00 hod.
v prostorách Estrádního
sálu DOMU KULTURY
Teplice

Dne 25.09.2007 bylo přiví-

táno v obřadní síni Městské-

ho úřadu v Bílině panem sta-

rostou Josefem Horáčkem 

8 na rozených občánků naše-

ho města. 

V zaplněné obřadní síni 

nám děti z Mateřské školy 

M.Švabinského přednesly pás-

mo básniček, které si pro tuto 

milou příležitost připravily. 

Rodiče a ostatní příbuzní 

byli vyzváni, aby se nám pode-

psali do pamětní kroniky měs-

ta Bíliny, maminkám byly pře-

dány upomínkové dárky, kvě-

tiny a pamětní listiny. 

Do života byly přivítány tyto 
děti : 

Charlota Forstová,  Eliška 

Štefáčková, Barbora Hyrmano-

vá, Adam Milichovský, Matěj 

Brandner, Oldřich Hlavá-

Vítání
občánků

ček, Kristián Nedved a Nikola 

Boháčová. 

Milé maminky a tatínkové ! 
Chtěla bych Vás touto ces-

tou pozvat na poslední vítá-
ní v tomto roce u rozsvíceného 
stromečku. Konat se bude dne 
18.12.2007 v obřadní síni Měst-
ského úřadu v Bílině od 14.30 

hodin. Rodiče, kteří budou mít 
zájem, mohou přijít na matri-
ku č. dveří 112, I. poschodí, kde 
předloží rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz nejpozději do 
10. 12. 2007 

 Moc vás všechny zdraví 
a těší se matrikářka

Miloslava Uhrová 

Škola pro modelky
Tento kroužek vznikl v DDM 

minulý školní rok. Záměrem je 

dívky naučit vše o modelingu. 

Jakým způsobem používat líče-

ní, vytvářet účesy, zapojit svo-

jí fantazii při malování návrhů. 

Učí se vyrábět drobné výrob-

ky z korálků, hedvábné šátky 

a další.

Dívky se učí, jak správně 

pózovat a chodit na předvádě-

cích molech.

V rámci kroužku si mohou 

vše zkusit i v praxi, zapózovat 

před profesionálním fotogra-

fem, připravují si módní pře-

hlídky, navrhují modely. Vše 

co se naučily a připravily před-

vedou na akcích DDM, jako je 

ples či akademie.

Tento kroužek vede módní 

návrhářka Martina Tuháčková, 

Zájmové kroužky v DDM
která získala již několik oceně-

ní ve světě módy.

Dívky se scházejí každý čtvr-

tek od 17–19 hodin. Cena 

kroužku je 800,- Kč na školní 

rok.

Milé dívky, přijďte do DDM 

v Havířské ulici, určitě budete 

spokojené.

Divadlo + tanec =
MUZIKÁL

 Dům dětí a mládeže Bíli-

na otvírá tento školní rok pro 

všechny děti, kterým se líbí 

divadlo, tanec, hudba a vše co 

ke správnému muzikálu pat-

ří ,nový kroužek.  Kroužek se 

schází každé úterý od 16.30 do 

18.30 v DDM a celoroční zápis-

né stojí 500,- Kč. Budeme rádi, 

když k nám přijdete a bude-

me moci začít zkoušet. A hlav-

ně čekáme na šikovné chlap-

ce, kteří by se rádi vydali ve sto-

pách Daniela Hůlky, Jiřího Kor-

na, Kamila Střihavky a dalších 

slavných mužů muzikálových 

scén. Za DDM Bílina
Klára Palečková

a Jiří Schamberger,
vedoucí kroužku.

Figurková školička
Nový výukový program 

zaměřený na rozvoj tvořivého 

a logického myšlení a intelektu 

pro bílinské děti

Jsou stovky mateřských škol 

a základních škol, kde se sou-

středí na cizí jazyky. Jsou tisíce 

kroužků, kde se děti učí spor-

tovat. Je však velmi málo míst, 

kde se děti učí myslet.

Mateřské centrum Klokánek 

DDM Bílina se rozhodlo stát 

se partnerem obecně prospěš-

né společnosti Figurka a zapo-

jit se do sítě center, kde se pro-

gram Figurková školička za-

čne vyučovat. Bílina se tak sta-

ne jedním z prvních měst, kde 

se budou děti touto speciální 

metodou učit logicky myslet. 

Prostřednictvím Figurkové ško-

ličky se město bude starat o růst 

duševních schopností dětí.

Zavedením tohoto programu 

by se do budoucna mohl začít 

řešit problém nízké vzdělanos-

ti v Bílině. Již od tří let děti zís-

kávají návyky k tvořivému řeše-

ní situací, které jim pomáhají 

v budoucnosti a díky Figurko-

vé školičce tyto znalosti mohou 

získat. 

Radost a myšlení k sobě pat-

ří. To už věděli antičtí fi lozofo-

vé. I naším ideálem je dítě, kte-

ré má radost v očích z toho, že 

umí myslet.



Zdeněk Troška. Foto: V. Weber

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 711. ŘÍJNA 2007

INZERCE 007/BZ
PRO SVÉ KLIENTY

HLEDÁME BYTY V TÉTO LOKALITĚ

www.remax-czech.cz

Spolupracujte s námi.
Doporučte nám byt nebo jen předejte informaci o tom, kde 
se ve vašem okolí prodává či bude prodávat jakýkoli byt 
a my Vám za tuto informaci, pokud Vámi doporučený byt
zobchodujeme, vyplatíme závazně odměnu min. 3000 Kč.

®

Star

®

Odměna
3000 Kč

®

prodává nejvíce
realit na světě

✆ 739 486 435

Jestli kecám ať se propadnu do západního Německa!
Vždy, když slyším tuhle 

hlášku okamžitě se mi vyba-

ví fi lm Zdeňka Trošky „Slun-

ce, seno, jahody“ a přiznejme 

si, komu ne? Zdeněk Troška 

přijal pozvání bílinského kul-

turního centra a diváci v Měst-

ském divadle mohli okusit jeho 

peprný, ale laskavý humor. Na 

pomoc si vzal svého kolegu 

a manažera Michala Herzána. 

A jak si nejen „pohádkový“ 

režisér poradil s hodinovým 

pořadem? Jako vždy, skvě-

le a byl k nezastavení a i ten-

tokráte přišel s „troškou“ do 

mlýna s méně známými nebo 

novými historkami. Diváci se 

dozvěděli jak se nejen v 80., ale 

i 90. letech cenzurovaly pohád-

ky, o zajímavých natačeních 

Zdeňka Trošky v zemích, kde 

nikdo natáčet nechtěl, kde hle-

dá nové tváře do svých fi lmů 

a proč nemá rád sníh. S chutí 

povyprávěl o vaření, různých 

specialitách a hlavně vlastno-

ručně napsané kuchařce, kte-

rá se dala po skončení pořadu 

zakoupit i s podpisem. O knihu 

se zajímavým názvem „Nebe 

do huby aneb chrocht chrocht 

byl takový zájem, že na některé 

zájemce už nezbyla. S knihou 

se dalo zakoupit i CD s Troško-

vými historkami „Jestli kecám 

ať se propadnu do západního 

Německa“. Jak během pořa-

du režisér prozradil, CD bylo 

natočeno aniž by věděl, že je 

nahráván.

Troška prostě zahrál na stru-

nu lidem, kteří rozumějí čes-

kému humoru a jak ke kon-

ci poznamenal: „Kdyby se měl 
natočit film jen z toho co se 
sestříhalo při natáčení v Hoš-
ticích, byl by to neuvěřitelný 
film“. A to by určitě byl, ale jeho 

příznivci, kteří se rekrutují spí-

še z dospělých se mohou těšit 

na novou pohádku, která se 

natáčela v nedalekých Kosto-

mlatech. O té, ale Zdeněk Troš-

ka moc neprozradil, abychom 

se prý měli na co těšit. (lal)

Ohlédnutí za desátým ročníkem festivalu ,,Babí léto 2007“
Hudební festival Babí léto se 

letos konal již po desáté. Kula-

tinám odpovídala také zvuč-

ná jména, která se při přehlíd-

ce kapel objevovala. Každý, 

kdo přišel, si snad svou krevní 

skupinu dokázal najít a nelito-

val příjemně stráveného pod-

večera. Na bílinském koupa-

lišti Kyselka se sešlo na tisíc 

příznivců country, folkových 

a bluegrassových kapel, divá-

ků jak z řad dětské, mladé, tak 

i starší generace. Program byl 

zahájen ve třináct hodin pro-

střednictvím moderátorů Jose-

fa Štrose a Járy Kuchaře. 

„Na Babí léto přijely beze 
změny všechny pozvané kape-
ly,“ uvedl jeden z organizáto-

rů a člen kapely Křáp Jindra 

Luňák.

Pořadatelé festivalu si opět 

pro návštěvníky připravili 

několik překvapení. Poprvé se 

na Babím létě představili nes-

toři trempských a vodáckých 

písniček skupina HOP – TROP 

a zazpívalo si s nimi prakticky 

celé publikum. (později se Jar-

da Samson Lenk svěřil s tím, 

že publikum na tomto festi-

valu dělá pro muzikanty bez-

vadnou atmosféru). Svou pre-

miéru měl na Babím létě také 

folkař Vlasta Rédl. Přijeli také 

všichni, kteří postoupili z dub-

nového předkola. Na tu nejlep-

ší kapelu z předkola zbyl oříšek 

celý festival uzavřít. Vítězná 

divácká kapela ,,Zlatý Voči“ už 

bohužel hrála pro celkem málo 

diváků, protože celý program 

končil po druhé hodině ranní 

a to už byla pořádná zima. Ti 

skalní příznivci,  kteří vydrželi, 

však dali jasně najevo, proč 

Zlatý Voči vyhrály předkolo.

Pro děti byly připravené růz-

né hry a soutěže. Na festiva-

lu se tak hemžilo kolem 200 

dětí. Ty odvážnější se zúčast-

nily pěvecké soutěže „Kyselský 

skřivánek“, kde vítěz měl mož-

nost zazpívat přímo na hlav-

ním pódiu. Letošním vítězem 

v mladší kategorii se stal Petr 

Havlíček (5 let)  z Teplic a ve 

starší kategorii převzal 1. mís-

to Tomáš Hudák (13 let) také 

z Teplic.

Poděkování hlavního organi-

zátora Babího léta patří všem, 

kteří se na přípravách aktiv-

ně účastní, nejvíce však: Jiří-

mu Beránkovi a jeho rodině, 

mé partnerce Petře Hanušo-

vé a celé naší rodině, Tomáši 

Nepomuckému, Heleně Kulha-

nové. Dále pak Štěpánce Mej-

tilové - Kubešové, Radku Vášo-

vi a Lukáši Krůpovi za uspo-

řádání dětských soutěží. Pav-

lu Kubátovi, celé kapele KŘÁP 

a samozřejmě také spolupra-

cujícím organizacím, bez kte-

rých by nebylo možné takový 

podnik vůbec uspořádat: Seve-

ročeské Doly a. s. (Chomu-

tov), 3NET (Teplice), Jan Kůs - 

Lisec (Bílina), Městské technic-

ké služby (Bílina), Trio Duch-

cov - Milan Havel (Duchcov), 

František Furch (Brno), DYNO 

Elektro (Bílina), Město Bílina, 

fa HAKIM s. r. o. (Bílina).

Na příštím
ročníku Babího léta

se těším nashledanou...
(red)

Folková skupina Svítání z Hradce Králové.
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Kulturní 
servis

KINO HVĚZDA
 Středa 17. října od 18.00 hod.

 Čtvrtek 18. října od 18.00 hod

TRANSFORMERS
USA. Akční / Sci-fi  / Dobrodružný.

Vstupné: 55,- Kč

Nevhodné do 12 let
PRAVIDELNÉ VYSÍLÁNÍ PRO DĚTI

 Sobota 20. října od 15. 00 hod.

ČARODĚJNÉ POHÁDKY I.
Vstupné: 20,-Kč

 Středa 24. října od 18.00 hod.

 Čtvrtek 25. října od 18.00 hod.

BOURNEROVO
ULTIMÁTUM
USA. Thriller.

Vstupné: 50,- Kč

 Nevhodné do 15 let

DIGITÁLNÍ KINO
 Pátek 12. října od 19.00 hod.

VENUŠE
VB. Drama.

Vstupné: 50,- Kč 

 Pátek 19. října od 19.00 hod.

KRÁLOVÉ RO(C)KU
USA. Komedie.

Vstupné: 50,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
 Neděle 14. října od 15.00 hod.

PRINC BAJAJA
Hraje a loutky vodí Divadýlko 

KUBA z Plzně

 Vstupné: 40,-Kč

 Pátek 19. října

 od 8. 30 a 10. 15 hod.

JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA
Školní představení pro MŠ, 1. stu-

peň ZŠ i pro maminky s malými 

dětmi

Vstupné:40,-Kč

 Neděle 21. října od 19. 00 hod

ESKYMÁK Z AMSTERODAMU 
ANEB ŽÁDNÉ ZPRÁVY OD TÁTY
Lehká ironická komedie vyprávějící 

příběh s podivuhodnou zápletkou

Vstupné: 180,-, 130,-, 100,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
 Pátek 12. října od 19.00 hod.

POP-ROCKOVÝ KONCERT
Vystoupí kapela BESTILA, vítěz 

soutěže Rocková 12 na rádiu Rock 

Max a kapela PROVIZORIUM.

Vstupné: 50,- Kč

 Sobota 13. října od 15. 00 hod.

SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ
Přátelské posezení obyvatel obcí 

Radovesice, Hetov, Dřínek, Lýsko-

vice a Chotovenka. K tanci a posle-

chu zahraje kapela MELODIE.

 Pátek 19. října od 18. 00 hod.

PODZIMNÍ ZÁBAVA
Hraje skupina MELODIE z Litví-

nova

Vstupné 50,- Kč

 Pátek 26. října od 20. 00 hod.

COUNTRY BÁL
Hraje skupina KAMUFLÁŽ

Vstupné: 50,- Kč

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
 Od 4. 10. 2007 do 28. 10. 2007 se 

koná výstava s názvem:

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Dětské práce ze ZŠ praktická Bíli-

na a ZŠ praktických škol z ústecké-

ho regionu

KC KASKÁDA INFORMUJE
„Krajinou Bíliny
v obrazech“

V galerii Pod věží vysta-

vuje malíř a grafi k MILAN 

KREITZER.  Jeho obrazy nesou 

mírný rukopis akademického 

malíře Vladimíra Šavela, u kte-

rého studoval. Návštěvníci 

galerie si mohou prohlédnout 

různá zákoutí Bíliny a jejího 

nejbližšího okolí. Malíř se ori-

entuje především na tematiku 

měst nebo krajinu.

Původní povolání umělce je 

sice strojní inženýrství, ale ve 

svém volném čase se věnuje 

výtvarnému umění i architek-

tuře. Své obrazy vystavuje více 

jak 30 let. Po maturitě studo-

val průmyslový design na IPP 

v Praze, výtvarnou výchovu 

na Lidové konzervatoři a také 

architekturu na NKI rovněž 

v Praze.

Prodejní výstava potrvá do 

28. října 2007. Galerie je ote-

vřena v pondělí až pátek od 

7.00 do 17.00 hod. V sobotu 

a v neděli od 10. 00 do 15. 00 

hod.

Na vernisáž Milana Kreitzera 
přišly téměř dvě desítky lidí. 

Foto: V. Weber

POZVÁNKA
DO DIGITÁLNÍHO KINA

V pátek 12. října uvede
Digitální kino fi lm VENUŠE.

Maurice je stárnoucím, ale 

stále slavným hercem. O jeho 

nejlepšího přítele Iana se za-

čne starat jeho praneteř Jes-

sie a požitkář Maurice v ní na-

jde zalíbení. Jessie je od začát-

ku velmi odmítavá, na druhou 

stranu jí imponuje Mauricův 

životní úspěch a jeho šarm. Po 

návštěvě Národní galerie, kde 

oba shlédnou slavný Velazque-

zův obraz Venuše, se Mauri-

ce rozhodne přemluvit Jessie, 

aby stála modelem pro stu-

denty malířství. Je to i proto, že 

by se na ni rád podíval. To však 

rozběhne celou řadu nečeka-

ných kiksů a událostí, jenž oba 

aktéry hluboce poznamena-

jí. V tom dobrém slova smyslu. 

Ovšem čas nezadržitelně běží.

 Zdroj Palace Cinemas
 

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Ve středu 17. října a čtvrtek 

18. října americký akční film 
TRANSFORMERS.

Prakticky odnepaměti ve 

vesmíru kolem nás zuří vál-

ka dvou vyspělých mimozem-

ských civilizaci, \“hodných\“ 

Autobots a \“zlých\“ Decepti-

cons. Dosud se nám vyhýbala, 

ale když tito vyspělí mechano-

idi objeví na Zemi zdroj ener-

gie, jehož ovládnutí může jed-

né či druhé straně přinést 

konečné vítězství, promění se 

naše planeta v peklo na zemi 

(nebo spíš ve vesmíru). Jejich 

invazi prožíváme společně 

s teenagerem Samem, kterého 

doposud trápila pouze škola, 

absence pořádné káry a sleč-

na jménem Mikaela, jež dává 

přednost jeho spolužákům. Ve 

chvíli, kdy se v televizi objeví 

první zprávy o ničivých robo-

tech, začne mít o jeden pro-

blém navíc. Je to právě on, kdo 

nevědomky ukrývá klíč k ono-

mu životně důležitému ener-

getickému zdroji, proto má 

nárok na první místo na sezna-

mu ohrožených druhů. Hned 

za ním fi guruje zbytek naší 

civilizace.

 Zdroj Palace Cinemas 

Pozor !!!! Změna divadelního 
představení 

Jelikož Divadlo Na Fidlovač-

ce  změnilo termín divadelního 

představení Blboun místo v říj-

nu, na měsíc listopad, muse-

li jsme přehodit představení 

Eskymák na říjen. Pro držitele 

abonentek zůstává vše při sta-

rém, pouze se změní pořadí 

divadelních představení.

Přestavení „Eskymák, aneb 

žádné zprávy od táty“ se bude 

hrát v Městském divadle v Bíli-

ně v neděli 21. října od 19 

hodin a komedie Blboun  opět 

v neděli 18. listopadu.

 UPOZORŃUJEME

 Nový český fi lm MEDVÍ-

DEK promítá kino Hvězda 

mimořádně v pondělí 29. října 

a v úterý 30. října od 18 hodin

 

Prowizorium zahraje 
v kulturním domě Fontána

V pátek 12. října se sejdou 

v kulturním domě Fontána 

přátelé tvrdší muziky. V pop-

rockovém koncertu se před-

staví kapela BESTILA se zpěvá-

kem, který dlouhá léta působil 

se skupinou Motorband a ve 

druhé části koncertu se před-

staví kapela PROWIZORIUM, 

která koncertovala na turné 

s kapelami Kryštof a Wohnout.

Skupina Prowizorium
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 Z deníku Městské policie

Bavili se rozbíjením oken
Dne 8. 9. 2007 přijala hlídka MěP Bíli-

na oznámení, že v ul. A. Sovy došlo ke 

vloupání do osobního vozidla Hyun-

dai. K popisovanému vloupání bylo od 

oznamovatele zjištěno, že u vozidla stá-

lo několik Romů. Jeden z nich přistoupil 

k vozidlu a nezjištěným předmětem roz-

bil skleněnou výplň u dveří vozidla. Po 

rozbití skleněné výplně u dveří vozidla z místa utekli. Hlídka MěP 

Bílina na místě provedla šetření a věc byla předána policii ČR .

Ukradené auto v cizí garáži
Hlídka MěP prováděla kontrolu areálu garáží pod pasovkou 

v blízkosti sídliště Za Chlumem, kde zjistila vloupání do garáže. 

V garáži bylo nalezeno osobní vozidlo zn. Renault bílé barvy. Přes 

policejní informační systém byla zjištěna majitelka vozidla, kte-

rá se na místo dostavila a prohlídkou vozidla zjistila, že nezná-

mý pachatel z vozidla demontoval 4 ks kol a z vozidla odcizil dal-

ší věci. Věc byla předána policii ČR.

Na soukromém pozemku roste černá skládka
Při kontrole Teplického předměstí byla v objektu u zruše-

né kotelny objevena černá skládka. Na černou skládku upozor-

nili i lidé bydlící v okolí. Šetřením MěP bylo zjištěno, že poze-

mek nespadá pod Technické služby města Bílina, ale je v soukro-

mém vlastnictví. Majiteli pozemku bylo zasláno upozornění na 

odklizení černé skládky. V případě, že skládka nebude odklizena, 

bude věc postoupena na odbor životního prostředí, kde majitel 

pozemku bude řešen v blokovém řízení nebo ve správním řízení.

Str. L. Šimon

Krásná pro dospělé-

Nejkrásnější ženská
ve městě… 

je navzdory svému poetic-

kému názvu bezkonkurenčně 

nejerotičtějším dílem Charle-

se Bukowského. Jde o soubor 

třiceti povídek z dob, kdy byl 

Bukowski podle vlastních slov 

„nezaměstnatelný“ a „ živil 

se páskem do psacích strojů“. 

Pod vlivem hladu a duševního 

strádání se jeho tvorba stává 

čím dál morbidnější a fantask-

nější a některé z textů opravdu 

nejsou pro slabší povahy. Kni-

ha vychází česky poprvé v nakl. 

Argo Praha.

Anděl smrti

thriller z lékařského prostře-

dí napsala americká autorka 

Eileen Dreyerová, která byla 

za svou tvorbu nominována na 

řadu cen a než se stala spiso-

vatelkou, působila šestnáct let 

jako ošetřovatelka na trauma-

tologii. Série záhadných vražd 

žen zaujme zdravotní sestru, 

která pracuje na pohotovosti 

a má tolik práce i svých osob-

ních problémů, že neví kam 

dřív. Přesto se začne o tyto 

záhadné vraždy zajímat a mezi 

jednotlivými případy začne 

vidět souvislosti…

Vydává nakl. Alpress Frýdek-

Místek.

Naučná pro dospělé-
Od podpatku ke špičce, 

netradiční cestopisné vyprá-

vění italského autora Char-

lese Listera, který po studi-

ích v Cambridge učil v Římě, 

v Neapoli a v Africe a pak se 

stal hlasatelem BBC, zaujme 

svým živým a nevázaným sty-

lem. Velká dávka humoru, 

porozumění a sympatií s míst-

ním obyvatelstvem, které 

poznává na své cestě začínající 

v Brindisi a pokračující po zná-

mé Via Appia na jih Itálie, urči-

tě zaujme všechny příznivce 

tohoto žánru. Autor se na této 

cestě stane málem obětí útoku 

místní mafi e, poznává vykra-

dače hrobů a čím dál více pod-

léhá kouzlu kraje slavné his-

torie zmítaného protiklady. 

Vydává nakl. Olympia Praha.

Byl jsem osobním
strážcem Adolfa Hitlera,

poslední přímé svědectví 

o pádu Třetí říše, německého 

vojáka Rochuse Mischa, kte-

rý se roku 1940 stal příslušní-

kem Begleitkommanda, Hit-

lerovy osobní stráže, je urče-

no všem zájemcům o dějiny 2. 

světové války. Tento očitý svě-

dek, který se na pět let ocitl 

v těsné blízkosti Adolfa Hitlera, 

vypráví o útěku Rudolfa Hes-

se, o atentátu hraběte Stauff-

enberga a zejména o posled-

ních chvílích Hitlerova života. 

Misch opustil berlínský bunkr 

jako poslední německý voják 

a byl také poslední, komu Josef 

Goebbels podal ruku před 

svou dobrovolnou smrtí. Kni-

hu autentických vzpomínek 

uspořádal Nicolas Bourcier, 

novinář listu Le Monde. Vydá-

vá nakl. Volvox Globator Pra-

ha. 

Pro mládež-

Tadeáš a hradní
tajemství,

pět příběhů o zvídavých 

dětech, hudebních nástrojích, 

mluvícím psovi a ne tak úpl-

ně strašidelném strašidlu, na-

Knižní novinky na měsíc říjen 2007
psal a nakreslil Jaromír Fran-

tišek Palme, řečený Fumas. 

Malíř, ilustrátor, rocker, cyklis-

ta, chovatel morčat a tatínek, 

žije s rodinou v Praze, a Tade-

áš a hradní tajemství je jeho 

první ofi ciální publikovanou 

prózou. Vydává nakl. Albatros 

Praha

.

Prázdniny
s Bosonožkou,

 křehký příběh, určený mlad-

ším čtenářům, vypráví o hol-

čičkách Terezce a Majdě, kte-

ré tráví s maminkou prázd-

niny na chalupě a prožívají 

tam všelijaká tajuplná dobro-

družství. Setkají se například 

s toulavým psem komedian-

tem, potkají čarodějnici, na-

jdou poklad, a po celou dobu 

dostávají dopisy od záhadné 

víly Bosonožky, která jim vždy 

poradí, jak se mají v dané situ-

aci zachovat. Toto poetické 

ohlédnutí za časem prázdnin 

napsala Eda Kriseová a půvab-

nými ilustracemi doprovodila 

Michaela Pavlátová.

Knížku vydává také nakl. 

Albatros Praha.

Pěkné počtení v nadcháze-

jícím nevlídném období pře-

je všem čtenářům za kolektiv 

knihovny M. Šímová

KURIOZITY
ZE SVĚTA LITERATURY

Největší známý linguis-

ta na světě byl kardinál Giu-

seppe Caspar Mezzofanti (1774 

– 1849), správce vatikánské 

knihovny. Bylo známo, že pře-

kládá ze 114 jazyků a 72 nářečí, 

hovořil plynně 39 jazyky, 11 jich 

ovládal částečně, 20 jiným jazy-

kům a 27 nářečím rozumněl.
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Jedna – pomoc mladým 

rodinám

Druhá – dítě smí do dět-

ského zařízení pouze na 5 dní 

v měsíci

Když se nad tímto zamys-

lí člověk, který trochu rozumí 

psychice dítěte, musí si uvě-

domit, že těchto pět dnů dítěti 

více ublíží, než pomůže. Málo-

které si zvykne 1x v týdnu tak, 

aby se zapojilo do kolektivu. 

Normálně dítě potřebuje ale-

spoň týden vcelku, aby si tro-

chu zvyklo na děti a tety. Je 

těžké po dítěti chtít, aby se jed-

nou týdně zapojilo do všech 

činností, které děti provádě-

jí – sebeobsluha, učení básni-

ček, výtvarná výchova apod. 

Na druhé straně to pomůže 

fi nanční situaci rodiny a je 

pouze na rodičích, čemu dají 

přednost. Větším kamenem 

úrazu je to, že kapacita jeslí je 

pouze 15 dětí. Jestliže by vět-

ší část maminek dala před-

nost pouze přivýdělku k rodi-

čovskému příspěvku, nemají 

šanci maminky, které by chtěly 

pracovat na plný úvazek. V jes-

lích by se tak mohl ozývat spí-

še pláč stále si zvykajících dětí, 

než radost a smích při celo-

denních hrách.

Eva Borovičková, 
vedoucí sestra jeslí

 Názory, připomínky, k zamyšlení...

Dvě strany zvýšení rodičovského příspěvku

Biozahradnictví a permakultura - 7. část: Zakládání ekozahrad

Stejně jako u každé jiné práce 

i zde stojí na počátku důležitý 

promyšlený plán. Tím je situač-

ní náčrt rozlohy pozemku vůči 

světovým stranám, zakresle-

ny jsou v něm všechny původ-

ní přírodní prvky-skály, potok, 

stromy, dále pak budovy (nej-

lépe v severní části pozemku 

a nad strání) a také příjezdové 

a přístupové cesty. Vhodné je 

naplánovat místo pro kompost, 

KČOV a rybníček, nezapomene-

me však na nádoby k zachyce-

ní dešťové vody, případně sudy 

na výrobu ochranných zálivek. 

Užitečné je vymezení prostoru 

pro pařeniště, vyvýšený záhon, 

vysoký záhon a skleník.

V situačním náčrtu se pro 

ekozahradu nemůže opome-

nout zónový systém. Zóny 

závisí samozřejmě na velikos-

ti pozemku, na způsobu jeho 

využívání, ale také na původ-

ní vegetaci, typu půdy a oslu-

nění. Mohou se také prolínat. 

Zónu č. 1 tvoří nejbližší oko-

lí domu, pěstují se zde bylinky, 

koření a zelenina v polykultuře. 

Tato zóna se nejčastěji využí-

vá a zasluhuje nejvíce péče. Do 

zóny č. 2 spadají menší a střed-

ně velké ovocné stromy a keře, 

méně často sklízená zelenina 

ve větším množství (brambory, 

fazole, dýně), trvalky a květiny, 

dále pak skleník či jezírko. Zóna 

3 je už potom vhodná pro vět-

ší zahrady, kam se vejdou vel-

ké ovocné stromy (např. oře-

šáky) a vysoké keře, pěstuje se 

zde palivové dřevo, rostliny ke 

komerčnímu využití, či se zde 

chovají větší zvířata. Zónu 4 

mají již největší pozemky, kte-

ré si pak mohou dovolit polo-

divoké máloudržované místo 

s lesem využívaným k produk-

ci dřeva, s divokými plodinami 

a bylinami, nebo s pastvinami. 

Pátou zónu by však měl obsa-

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat žákům 5. B ze ZŠ Za Chlu-

mem. Jmenovitě Davidu Lasíkovi, Marku Šimšálkovi 

a Šimonu Šťastnému, kteří u kulturního domu Fontána 

našli mobilní telefon a vrátili ho majitelce. 

V dnešní době, kdy se ztrácí prakticky cokoli, je to čin 

hodný uznání zvláště, když se jedná o žáky základní ško-

ly. Děkujeme. Kolektiv DDM

hovat i ten nejmenší pozemek. 

Je to místo bez jakéhokoli zása-

hu, nerušené chodem domác-

nosti. Takový prostor původní 

přírody je přímo stvořen k rela-

xaci, či meditaci.

Při plánování vlastních polí-

ček a záhonů je vhodné znát 

půdní vlastnosti. Typ půdní-

ho podloží (jílovité, písčité...) 

ovlivňuje zadržování vlhkos-

ti, podmáčené půdy poznáme 

dle výskytu např. podbělu nebo 

pryskyřníku, suchomilné jsou 

různé druhy trav. Na zásaditých 

půdách pak rostou např. mák, 

ptačinec či violka, kyselé obý-

vá heřmánek, máta, borůvka či 

vřes. Utuženou strukturu půdy 

pak poznáme podle pcháče, 

přesličky, smetanky či jitroce-

lu, humus v půdě podle pryšce 

nebo pěťouru. Úživnost půdy 

(vyšší obsah dusíku) značí pří-

tomnost svízele, kopřivy či mlé-

če, půdy chudé na dusík obývají 

rmen či divoká mrkev.

Založení ekozahrady se mož-

ná neobejde bez použití tech-

niky. Ta by však v permakul-

tuře měla být minimalizová-

na a později zcela vyloučena. 

Vhodná je k počáteční úpravě 

terénu. Zde je na místě pocho-

pení anglického výrazu SWA-

LE (prohlubeň). Jedná se zpra-

vidla o nejnižší body zahrady, 

které můžeme pomocí tech-

niky záměrně vyhloubit a kam 

se nám dle fyzikálních záko-

nů bude soustřeďovat vlhkost 

a kde je pak vhodné založit 

zeleninovou polykulturu, pří-

padně ponechat tato místa jako 

„suchý poldr“ v záplavových 

oblastech. Toto místo může být 

také samozavlažováno odtokem 

vody z jezírka, které napájí přes 

KČOV „šedá“ voda z domác-

nosti a dešťovka (viz. předcho-

zí díl).

Jak už jsem uvedl na začát-

ku, promyšlený plán je důležitý 

u každé práce, zde toto pla-

tí dvojnásob, neboť nám zaručí 

nejen hojnost sklizně, ale také 

minimum vynaložené práce do 

budoucna.

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

Upozornění
Chtěli bysme upozornit občany, kteří píší na MěÚ 

nebo do redakce Bílinského zpravodaje příspěvky 
ať pochvalné nebo kritické, aby je neposílali ano-
nymně. Příspěvky bez řádného podpisu nebudou 
v Bílinském zpravodaji otištěny.

Redakční rada BZ
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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

e-mail – 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

Organizace

působiště

Počet nově

přijímaných 

dětí

Obor činnos-

ti/ platby,

příspěvky

Věková

skupina

Časy tréninků 

nebo schůzek

Kontakt

Atletický klub 

Bílina

LA stadion,  

tělocvična

Za Chlumem

neuvádí lehká atletika 5. – 12. tř Po – 16:00 – 18:00

Po – 16:00 – 18:00

Po – 16:00 – 18:00

http:/www.akbilina.net

602 104 545

Bílinská

přírodovědná 

společnost

Gymnázium

2 - 5 přírodověda,

turistika

50,- Kč/rok

3. – 4. tř.

5. – 8. tř

Po – 15:00 – 18:00

Pá – 15:00 – 18:00

http:/priroda.sdas.cz

602 150 477

Český rybář-

ský svaz MO 

Bílina,Důlní 85

Neomezeně Rybolov 2008, 

kroužek zdar-

ma

6 – 8 let Dle dohody 604 905 631

Házená Neomezeně Od 6 let Út – Čt od 15.30 

hod. V Tyršově 

zahradě

606 819 935

DDM Bílina neuvádí Od 6 let 417 821 577

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 veřej-

nosti, 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
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HO Bílina zdolal Vysoké TatryHO Bílina zdolal Vysoké Tatry
„Konečně vyšlo počasí a tak 

jsme ve čtvrtek 20. 9. 07 na 
večer, ve složení Ferda, Jarda, 
Kulda, Tomáš a mojí maličkos-
ti, vyrazili do 

Vysokých Tater s cílem vylézt 
na kopec nejvyšší, Gerlachovský 
štít 2655 m. n. m.

Od původního záměru jít 
Stanislawského cestou přímo 
východní stěnou Gerlachu jsme, 
po lehkém zakufrování a bro-
dění se  prašanem, upustili. 
Vyrazili jsme Velickou próbou 
a sledujíc Velický žlab (II-III), 
po nočním bivaku (ccca 2100 

metrů. n. m.), vylezli na první 
vrchol našeho snažení: Čerto-
vu vežu 2565 m. n. m.Poté přes 
Lavinovou lávku, s úchvatným 
pohledem do Krčmárova žla-
bu, jsmeto vzali velmi expono-
vaným hřebenem Kotlového ští-
tu (2601), ze kterého jsme před 
Gerlachovskou vežou slanili 
(cca 60 m) a traverzem se dosta-
li do žlabu Batizovského, kde 
jsme zanechali veškerou batoži-
nu, a na lehko kolem 16:40 zdo-
lali Gerlachov (2655). Sestoupi-
li jsme Batizovským žlabem.“
 Ivan Zajan

Bikrosaři mají za sebou úspěšný víkend
Za velmi nevlídného počasí 

uspořádal bílinský oddíl moto-

krosu 28. 9. 2007 krajský pod-

nik „hobby gross“ na moto tra-

ti ve Světci. 

Špatné počasí se podepsalo 

na nepříliš velké účasti, o to víc 

si to na rozbahněné trati nece-

lá padesátka jezdců „rozdáva-

la“.

Z domácích se v kategorii do 

60 ccm umístil na prvním mís-

tě Krejčí M.  a v kategorii ČZ na 

druhém místě Kamlar P.

Celá akce by ale nebyla usku-

tečněna bez nemalé fi nanční 

pomoci sponzorů: Severočeské 

doly a. s. Chomutov, Ústřední 

automotoklub České republiky 

a Suroviny Koželuh Bílina.

Další den v sobotu 29. 9. 2007 

přivítalo krásné „babí léto“ 

v Protivíně účastníky bikrosu 

BMX na Mistrovství republiky, 

kde bílinští obsadili ve svých 

kategoriích tato místa: kate-

gorie do 7 let druhé místo Kři-

van Pavel a v kategorii do 9 let 

obsadila třetí místo Křivanová 

Barbora.

V neděli 30. 10. 2007 ješ-

tě krásnější počasí zakončilo 

sportovní víkend rovněž v Pro-

tivíně sedmým podnikem Čes-

kého poháru BMX a bílinští se 

s tím takto vyrovnali: v kate-

gorii do 9 let si druhé mís-

to odnesla Křivanová Barbo-

ra a v kategorii do 13 let se na 

třetím místě umístil Chalupný 

Matěj.

Za organizaci AVZO Bílina
Chalupný Zdeněk

HC Draci Bílina – HC Farmáři Trstěnice  14:2 
(4:0, 5:1, 5:1)
Bílina - V poklidu získali Draci první body nového krajské přeboru 

v ledním hokeji. V základní části hrají společně družstva z Ústeckého 

a Karlovarského kraje a do Bíliny přijelo mužstvo  z předměstí Marián-

ských Lázní.  Hned  ve 12. vteřině zápasu vstřelil první branku Kubinčák 

a dále se hrálo pouze jedním směrem a hosté se jen obtížně dostávali 

za červenou.  Domácí se však utápěli v přehnané kombinaci, ale hlavně 

první pětka nepouštěla farmáře ani z obranné třetiny. Druhou branku 

dal po nájezdu Viedeman  a třetí přidal na konci přesilovky Hauptvogel. 

Ve druhé třetině si počkali diváci 41 vteřin než vstřelil branku Kou-

sek. V polovině zápasu  se podařilo hostům skórovat, když puk dotla-

čil do branky Reiss.  Ovšem v závěru třetiny jim evidentně docházely 

síly, Draci hráli na půl plynu a stále zbytečně zdlouhavě kombinovali.  

Ani v poslední třetině se obraz hry nezměnil. Na branku si museli divá-

ci počkat do 42. min., ale potom viděli dvě rychle za sebou. „Již kvů-

li divákům to byl dobrý začátek.  Je dobré, že jsme dostali trochu slabší-

ho soupeře, protože mnoho přípravných zápasů nebylo. Mužstvo vypa-

dá dobře, ale noví hráči se musí rozkoukat a  musíme se všichni dob-

ře rozjet. Prakticky celé mužstvo má zkušenosti z vyšších soutěží,“ vidí 

perspektivu hrající trenér Radko Goga.  Draci opět vstoupili do sezóny 

s cílem vybojovat pro Bílinu II. ligu. Počátkem září se ji pokoušeli koupit 

od Teplic, kde áčko zrušili, ale Litoměřice je vysoko přeplatili. 

Branky: 17. 46. 57.Hauptvogel,  21. 27. 42. Kousek, 1. 50. Kubinčák, 

20. 36.Král,  26. 40. Šulc. 12. Viedeman,  42. Závada – 31. Reiss, 49. Fuka

Sestava: Švejda – Goga, Baumruk, Lexa, Boháček, Drenčko, Semec-

ký, Tyle – Kubinčák, Král, Závada – Kousek, Viedeman, Maďa – Lhotka, 

Hauptvogel, Šulc  (ob)

Velickým žlabem

Gerlachovský štít, 2655 m. n. m.

Foto: V. Weber


