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V pátek 13., za podmrače-
ného červencového poledne, 
zahrála dechová kapela Bíli-
ňačka svému dlouholetému 
kapelníkovi, panu Františku 
Hodačovi, naposledy. Ve věku 
nedožitých 82 let nás opus-
tila jedna z nejvýraznějších 
postav bílinského kulturní-
ho života poválečné epochy. 
Pan Hodač se stal již za svého 
života legendou a jeho osob-
nost byla symbolem nejen 
pro místní dechovou hud-
bou, ale i pro styl společen-
ského života druhé poloviny 
20. století.

Narodil se v roce 1925 v Par-

dubicích, kde žil až do konce 

války. Její konec prožil v ilega-

litě, protože se vzepřel povin-

nosti pracovat jako totálně 

kantsky šťastném období se 

seznámil i se svou ženou, s níž 

vychoval dva syny a dceru. Pře-

stěhovali se společně nejprve 

do Úštěku, rodiště paní Hoda-

čové. Během těchto let se pan 

Hodač umělecky realizoval 

v tanečním orchestru, jako he-

rec i režisér v divadelním sou-

boru, v operetě a samozřej-

mě v dechové hudbě. Diri-

goval velký dechový orchestr 

v Litoměřicích a založil i vlast-

ní dechovou kapelu, která si 

v krátké době vydobyla přízeň 

diváků i umělecké renomé.

V roce 1965 se manželé Hoda-

čovi přestěhovali do Bíliny, 

čímž se začala utvářet význam-

ná kapitola nejen v životě jejich 

rodiny, ale i v historii bílinské 

kultury. Pan Hodač se zde oka-

ňačky povýšil na jejího kapel-

níka. Postupně jí od základu 

přeorganizoval a její členy při-

pravil na vystupování v nejrůz-

nějších formách koncertování. 

Soubor dokázal důstojně repre-

zentovat Bílinu na velkých pro-

dukcích, ale zároveň byl scho-

pen v malé formě hrát na míst-

ních tanečních zábavách, svat-

bách i pohřbech. Velkou záslu-

hu měla Bíliňačka také při 

posilování dobrého jména Láz-

ní Kyselka. Její hraní k posle-

chu i tanci v tehdejší lázeňské 

restauraci Bellevue je dodnes 

vzpomínáno bílinskou veřej-

ností s velkou nostalgií. Prá-

vě v těchto místech se kdysi 

seznámili rodiče mnoha našich 

současníků..

Bíliňačka reprezentova-

la s úspěchem Bílinu četným 

koncertováním před zahranič-

ním i tuzemským publikem. 

Významná byla také umě-

lecká spolupráce s kapelami 

družebních měst Alés (Francie) 

a Köthen (Německo). V pozděj-

ším věku se pan Hodač ze zdra-

votních důvodů vzdal kapel-

nictví a Bíliňačce pomáhal 

jako umělecký vedoucí. V roce 

2003 vydala Bíliňačka své CD. 

Během let soubor našel svůj 

druhý domov v přilehlé obci 

Hostomice. 

Není mnoho lidí, kteří doká-
zali během svého života pomo-
ci, naučit, potěšit i pobavit tak 
velké množství spoluobčanů, 
jako jste to během svého živo-
ta dokázal Vy, pane Hodači. Za 
všechny vděčné diváky i dlou-
hou řadu muzikantů, kterým 
jste se po desetiletí s láskou 
věnoval, bych Vám chtěl touto 
cestou co nejsrdečněji napo-
sledy poděkovat. 

René Štěpánek

Odešla legenda bílinské dechové hudby pan František Hodač

Snímek zachycuje malou formu dechové kapely Bíliňačka v době 
největší slávy a popularity. 

Pan František Hodač při přebírání Čestné desky od autorů Hudeb-
ního CD Města Bíliny.

nasazený pro německé oku-

panty. Během této etapy svého 

života se ve spolupráci s čes-

kým odbojem skrýval či pra-

coval pod cizím jménem. Po 

osvobození se mohl opět napl-

no věnovat své hudební váš-

ni. Přihlásil se do konkurzu na 

člena posádkové hudby Praha 

a uspěl. Stal se stálým členem 

jeho souboru, v němž hrál na 

baskřídlovku. V tomto muzi-

mžitě začal aktivně hudebně 

angažovat. Připojil se k decho-

vé kapele Bíliňačka, kterou v té 

době vedl Antonín Pávis. Stal 

se významnou posilou soubo-

ru nejen po stránce hudební, 

ale přispěl k jejímu umělecké-

mu rozvoji i psaním aranžmá 

pro dechový orchestr, kompo-

nováním, rozepisováním par-

tů pro jednotlivé nástroje apod. 

Již rok po svém vstupu do Bíli-
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Souhlasíte s tím, aby město odkoupilo budovu St. London
a zřídilo v ní Českoněmecké centrum společných dějin?

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

Rudolf Mirga,
58 let, důchodce:
„Ano. Jsem pro 

zachování této 

budovy. Jen si 

nemyslím, že by 

bylo vhodné tam 

vybudovat centrum 

společných dějin. 

Určitě by se objekt 

dal využít i pro 

vhodnější účely, než 

na nějaké muzeum 

a navíc ve spoluprá-

ci s Němci.“

Jaroslav Specian, 
58 let, dělník:

„Myslím si, že by 

radnice opuštěnou 

a chátrající budo-

vu měla odkoupit. 

Nevím proč by v ní 

nemohlo být tře-

ba česko-němec-

ké centrum společ-

ných dějin, hlav-

ně, že objekt bude 

zachován a bude 

sloužit dobrým úče-

lům.“

Václav Dunka, 
45 let, nezaměst.:

„ Ne s o u h l a s í m , 

abychom v Bílině 

vytvářeli nějaké spo-

lečné centrum dějin 

společně s Němci. 

Už jen proto, že kaž-

dý stát měl jiné ději-

ny a může to být jen 

zástěrka, jak se cizin-

ci dostanou k majet-

ku v Bílině. Ať radni-

ce dům odkoupí, ale 

zřídí v něm nějaké 

jiné centrum.“

Rudolf Masopust, 
31 let, řidič: 

„Jsem pro zacho-

vání tohoto objek-

tu, který je roky 

nevyužitý a chátrá. 

Myslím, že by se ale 

našlo i jiné využití, 

než centrum spo-

lečných dějin. Ten 

nápad se mi nějak 

nezdá. Radní by 

měli vypsat výbě-

rové řízení a zvážit 

i jiné pro město pří-

nosnější aktivity.“

David Hlaváč,
16 let, student: 
„Určitě by s tím 

domem radni-

ce měla něco udě-

lat a nenechat ho 

ladem a pustnout. 

Nevím proč by tam 

nemohlo vzniknout 

třeba česko-němec-

ké centrum společ-

ných dějin. Hlav-

ně, že objekt bude 

využíván.“

Jan Brnovjak,
58 let, ostraha:
„Radnice by 

objekt měla odkou-

pit a dál spravo-

vat. Je to historický 

objekt, dříve v něm 

bývala restaurace. 

Pokud by šlo o cen-

trum společných 

dějin jako o muze-

um, tak bych byl 

klidně i pro.“

Záměr zřízení centra
společných dějin

Na posledním zasedání 

zastupitelstva byl předložen 

odvážný návrh na zřízení Čes-

koněmeckého centra společ-

ných dějin v opuštěné budově 

St. London. 

„Skoro všechny strany měly 
ve svém volebním programu 
zřízení muzea v Bílině. Aby 
se co nejvíce využilo dotač-
ních titulů, tak je ideální prá-
vě název Českoněmecké cent-
rum společných dějin a vyčlenit 
část muzea na česko-němec-
ké vztahy. V tomto případě by 
se jednalo o 90% dotaci, tzn. 
85 % spolufinancuje Saská roz-
vojová banka a 5 % minister-
stvo pro místní rozvoj,“ sdě-

lil předkladatel návrhu radní 

Michal Mlej (LiRA).

 St. London vlastní majitel 

zámku a budovu nabízí za cca 

2,5 mil. Kč. Aby město moh-

lo získat požadovanou dotaci, 

musí objekt odkoupit. Někte-

ří zastupitelé se obávají toho, 

že město budovu odkoupí, 

požadovaná dotace se nezíská, 

ale městu zůstane další chát-

rající budova, do které se bude 

muset investovat z vlastních 

prostředků.

Českoněmecké centrum ANO či NE?
„Projekt je přímo vypracován 

na 90% dotaci. Osobně jsem byl 
v Jílovém u Děčína, kde pro-
běhlo jednání s lidmi z progra-
mu „CÍL3“ a následně jsme se 
jeli společně do Německa podí-
vat se na 4 projekty, které se již 
z tohoto dotačního titulu reali-
zovaly. O našem záměru jsme 
podrobně informovali českého 
zástupce, hlavně o finančním 
rozsahu a byla nám přislíbena 
pomoc s přípravou celého pro-
jektu,“ ubezpečil Michal Mlej.

St. London by nesloužil
jen jako muzeum

V případě, že by město budo-

vu St. London odkoupilo, nevy-

užíval by se pouze jako muze-

um, ale vznikl by prostor pro 

jiné kulturní aktivity.

„Bílinská přírodovědná spo-
lečnost připravuje schvále-
ný záměr muzea ve Vrchlické-
ho ulici. Pokud by se povedlo 
St. London odkoupit a násled-
ně zrekonstruovat, jsou v budo-
vě prostory dost velké na to, aby 
se tam přírodovědné muzeum 
přestěhovalo a vše by bylo v jed-
nom objektu. V prostorách v St. 
Londonu by mohla vzniknout 
restaurace a konferenční míst-
nost. V prvním patře by mohl 

být sál, kde by stála mobilní 
expozice českoněmeckých vzta-
hů. V případě, že by se v sále 
konala kulturní akce, dala by 
se přemístit. Sklepní prostory 
jsou ideální pro pořádání růz-
ných klubových akcí alterna-
tivní scény, na způsob teplic-
kého Jazzklubu,“ nastínil část 

projektu Michal Mlej.

Na otázku zda mu nevadí 

poválečné události, které se sta-

ly v Bílině odpověděl: „S ději-
nami bych tuto záležitost moc 
nespojoval, protože v minulos-
ti měla naše Země spory s Pol-
skem, Maďarskem aj. Pokud 
bychom měli vše brát z histo-
rického hlediska, tak se nikam 
neposuneme. Jde hlavně o kul-
turu, zvýšení cestovního ruchu 
v Bílině a možná i záchranu 
historické budovy.“  (lal)

Proti návrhu se jednoznač-
ně na zasedání zastupitel-

stva postavil Oldřich
Bubeníček (KSČM)

Snažil jsem se pečlivě pro-

studovat materiál, který před-

ložil do rady města a násled-

ně na jednání zastupitelstva 

pan radní Mlej. Sice se v mate-

riálu hovoří o Českoněmec-

kém i Československém cent-

ru společných dějin, ale zůsta-

nu u našich krušnohorských 

sousedů. Respektuji, že se za 

poslední dva roky ve vedení 

města výrazně změnil pohled 

na mezinárodní i domácí scénu 

a tomu také odpovídá složení 

rady města. Přesto všechno však 

vidím zřízení Českoněmeckého 

centra společných dějin a umís-

tění městského muzea v objek-

tu St. London jako zastřeše-

ní podnikání v oboru restau-

rační a podobné činnosti s tím, 

že vstupní kapitál uhradí měs-

to a německá strana. Podle 

návrhu by mělo město podpo-

řit vznik „Centra“ osmi milio-

ny korun a ročně dotovat pro-

voz a akce 600 tisíci korunami. 

Příliš mě není jasná orientace 

restaurace na českoněmeckou 

klientelu, která je v záměru zří-

zení centra a také využití pro-

stor, kde si návrhy někdy proti-

řečí. Umístění objektu St. Lon-

don mohlo vyhovovat v době 

minimálního silničního provo-

zu. Pokud vezmu v úvahu neú-

nosnou dopravní situaci přes 

město a snahu otevřít jedno-

směrně Seifertovu ulici ve smě-

ru od Pražské, nebude u objek-

tu prostor pro parkování. 

Pokračování na straně 7
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Střípky 
z Bíliny

starostu
Josefa Horáčka

Otázka pro...
V Bílině proběhlo jedná-

ní o dopravní situaci ve městě 
a na silnici 1/13. Budou se sta-
vět na 1/13 kruhové objezdy?

„Ano, jednání ohledně kru-
hových objezdů proběhlo. 
Dohodli jsme se, že kruho-
vé objezdy budou 28 m široké, 
za určitých technických pod-
mínek, které upraví projek-
tant a budou tam, kde jsme 
je navrhovali. Dva kruhové 
objezdy budou v režii součas-
ného majitele autobusového 
nádraží, takže se jedná o kru-
hový objezd u Plusu a vlakové-
ho nádraží.

V Bílině se prováděly dva sil-
niční audity, které posuzova-
ly dopravní situaci v Bílině 
a nezávisle na sobě doporučily 
jednosměrně otevřít Seifertovu 
ulici. Jakmile se začne s výstav-
bou prvního kruhového objez-
du, bude k tomu muset dojít. 
Otevření této komunikace bude 
pouze pro osobní automobi-
ly a před vjezdem do ulice se 
pravděpodobně položí zpoma-
lovací retardér. Seifertova ulice 
bude otevřena do doby obchva-
tu. Máme dojednanou schůzku 
na ministerstvu dopravy, kde 
budeme jednat o variantách 
obchvatu Bíliny.“

Tradiční řemesla

se zapomínají
Jedním z řemesel, která míva-

la u nás dlouholetou tradici, 

bylo šití. Textilní průmysl, kte-

rý byl kdysi jedním z pilířů čes-

ké ekonomiky, dnes nenávrat-

ně mizí. Není to ale jen vinou 

čínských výrobců, kteří zapla-

vují český trh svými, převážně 

nekvalitními výrobky, ale také 

malým zájmem ze strany ško-

láků se tomuto řemeslu učit. 

Své o tom ví vedení bílinského 

závodu SEBA - T, který se snaží 

tuto tradici udržet.

„Přes všechny problémy, kte-
ré máme, je třeba upozornit, že 
SEBA - T tady ještě je a napří-
klad v loňském roce nám naše 
výrobní kapacity nestačily. 
Museli jsme proto najímat fir-
my v okolí, takže jsme zaměst-
nali i lidi mimo Bílinu. Pro-
blém je ten, že práce je nárazo-
vá a někdy je ta kapacita lidí 
vykrytá a jindy bychom potře-
bovali lidí dvojnásobně. V loň-
ském roce se nám přihlásilo 12 
lidí a z toho 4 už u nás zůsta-
li,“ sdělil ředitel SEBY-T Rudolf 

Průša, který v čele závodu stojí 

neuvěřitelných 30 let.

SEBA-T se zabývá výrobou 

bytového textilu a druhů zboží 

je několik. Jestli je práce stere-

otypní a je zapotřebí, aby pra-

covnice byla vyučená, vysvětli-

la ved. provozu Eva Vaňková

„Pokud je někdo vyučen 
v tomto oboru je to samozřejmě 
plus, ale takových je už málo. 
V současnosti by se nám hodi-
lo tak 10 zájemců o brigádu. 
Nemusí být vyučení, ale o šití 
by měli něco vědět. Škola, kte-
rá vychovávala mistry a švadle-
ny, se dnes orientuje na mana-
gement a když k nám něko-
ho pošlou na praxi, neumí ani 
základní dovednosti.“

Výběrové řízení na lázeňský 

park se bude opakovat
V měsíci květnu vyda-

la městská rada nová pravi-

dla pro postup zadávání zaká-

zek malého rozsahu do 2 mil. 

Nová pravidla umožňují všem 

zájemcům právo na informace, 

což v praxi znamená, že veške-

ré zadávání zakázek v podo-

bě výzev bude zveřejněno na 

Dne 26. 6. 2007 bylo v obřad-

ní síni Městského úřadu v Bíli-

ně přivítáno panem starostou 

Josefem Horáčkem 11 naroze-

ných občánků našeho města. 

Obřadní síň byla zaplněna 

do posledního místečka. Ve vel-

mi příjemné atmosféře nám 

děti z Mateřské školy Síbovy ul. 

v Bílině přednesly básničky, kte-

ré si pro tuto slavnostní chvil-

ku připravily, a za asistence 

budoucích zdravotních sester 

ze Zdravotní školy v Teplicích 

se nám rodiče a někteří praro-

diče podepsali do pamětní kni-

hy města Bíliny.  Maminkám 

byly předány květiny, pamětní 

listiny a upomínkové dárky. 

 

Do života byly přivítány tyto 
děti : 

Natálie Horálková, Denis 

Červenka, Max Batovec, Tomáš 

Vraj, Filip Eisner, Miroslav 

Kučera, Ondřej Chýle, Petra 

Tušinská, Oliver Černík, Voj-

těch Perkner a Lukáš Novák. 

 

Milé maminky a tatínkové,

 chtěla bych vám touto ces-

tou popřát krásné léto a záro-

veň se těším na další setkání – 

Vítání nově narozených občán-

ků našeho města, které se bude 

konat v naší obřadní síni Měst-

ského úřadu v Bílině dne 25. 9. 

2007, vždy od 14.30 h. Rodiče, 

kteří budou mít zájem, mohou 

přijít na matriku č. dveří 112, 

I. poschodí, kde předloží rod-

ný list dítěte a svůj občanský 

průkaz nejpozději týden před 

konáním slavnostní akce. 

Těší se na vás matrikářka 

Miloslava Uhrová

V červnu se přivítalo do života 11 miminek

Manželé Horálkovi s dcerou Natálií

Hurá prázdniny!

Paní učitelka Zemanová předává vysvědčení žákům 1.A na ZŠ 
Aléská.  Foto R. Jurašík
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Střípky 
z Bíliny

úřední desce MěÚ a webových 

stránkách města Bíliny. 

Na úřední desce se od měsí-

ce června začaly skutečně obje-

vovat výzvy na zakázky města, 

kromě jediné. Výzva na obnovu 

lázeňského parku se sice řídi-

la zákonem 137/2006 Sb., ale 

na úřední desce byla vyvěšena 

až týden po zasedání městské 

rady. Na následujícím zasedá-

ní městské rady se ale toto roz-

hodnutí zrušilo a výzva bude 

opět vyvěšena pravděpodob-

ně po dalším zasedání městské 

rady 25. 7. 2007.

„Výběrové řízení se zrušilo 
z toho důvodu, že vznikly oba-
vy, že je netransparentní a ušité 
někomu na míru. Máme zájem 
na tom, aby veškerá výběrová 
řízení byla plně transparentní, 
aby byla zveřejňovana a hlavně 
aby se  mohl ucházet o zakázku 
kdokoli,“ sdělil jeden z navr-

hovatelů nových pravidel pro 

zadávání zakázek Michal Mlej.

„Nezveřejněné zjednodu-
šené podlimitní řízení, kte-
ré se použilo k výzvě na obno-
vu lázeňského parku, se použí-
vá v případě, že se do výběro-
vého řízení přihlásí nedosta-
tečný počet uchazečů. Mělo by 
k němu docházet jen ve zce-
la výjimečných a řádně odů-
vodněných případech. A navíc 
se nezveřejňuje tehdy, před-
cházelo-li zadávací řízení, kde 
nebyly podány žádné nabídky 
nebo nevhodné nabídky. Nako-
nec byla tato výzva zveřejně-
na na úřední desce, ale bezúčel-
ně, neboť v právech zadavatele 
bylo bod bodem 4 uvedeno, že se 
zúčastní výzvy pouze ti, co byli 
vyzváni. Tím pak uveřejnění 
výzvy pozbývá smyslu,“ dodala 

Mgr. Zdena Hanzlíková.

U obnovy lázeňského par-

ku v I. etapě se jedná o zásah 

do stromového patra, doplňu-

jící výsadby odstranění náleto-

vých dřevin. Ošetřeno by mělo 

být 1 163 ks stromů. 

Stav nezaměstnanosti

v okresu Teplice
V průběhu června 2007 

došlo v okrese Teplice k pokle-

su celkového počtu uchaze-

čů o zaměstnání o 302 osob. 

K poklesu počtu uchazečů 

Začínají se v Bílině vyskyto-
vat sociálně vyloučené lokali-
ty?

Zatímco v Ústí nad Labem 

nebo Plzni se potýkají s otáz-

kou sociálního vyloučení, 

není v Bílině podle romského 

poradce situace tak kritická.

„Na Teplickém předměstí je 
znát, že zde bydlí více romská 

populace a může se nazývat 
sociálně vyloučenou lokalitou. 
Není tomu ale až tak, neboť 
dnešní situace nabídky zaměst-
nání a bydlení pro mladé rodi-
ny začíná stoupat ku prospěchu 
všech lidí v Bílině. Jsem potě-
šen, že Romové v Bílině začínají 
být aktivní a dokonce zaměst-
naní například v technických 
službách, sklárnách Chudeři-
ce, Glaverbel Teplice, Most aj. 
Hlavně odcházejí pracovat do 
Anglie. Tato aktivita Romů je 
znát hlavně od letošního roku, 
kdy se zpřísnily sociální dáv-
ky a najednou to jde. Bydlení 
Romů na sídlišti je velmi sluš-
né, v současné době se prová-
dí zateplování panel. domů, 
dávají se nová okna atd. Až to 
bude vše hotové, tak se o vylou-
čené lokalitě nedá vůbec mlu-
vit,“ řekl svůj názor na sociál-

ně vyloučené lokality romský 

poradce Štefan Tomáš.

Podle romského poradce 

je sociálně vyloučená lokalita 

například Azylový dům.

Štefan Tomáš hlavně pomá-

há s vyřizováním a hlavně 

vyplňováním žádostí na soci-

ální dávky, živobytí a bydlení.

„Také pomáhám s rozvo-
dem manželství, vyživovací 
povinnosti, ale hlavně rozvo-
du manželství s vietnamským 
občanem, kde tyto problémy 
souvisí s vyplácením sociálních 
dávek. Hlavně poskytuji pora-
denství klientům jak jednat na 
úřadech, aby pochopili daný 
problém,“ vylíčil svou pracovní 

náplň bílinský romský poradce 

a terénní pracovník, který také 

aktivně spolupracuje se sociál-

ním odborem.

(lal)

Výzkum zmapoval, jak se žije v sociálně 

vyloučených lokalitách

V Ústí nad Labem se konal   

seminář s názvem „Kdo drží 

černého Petra“. Seminář uspo-

řádala společnost Člověk v tís-

ni, kde prezentovala výsled-

ky svého terénního výzku-

mu v sociálně slabých loka-

litách v Ústí nad Labem, Plz-

ni a Liberci. Terénní výzkum 

v Plzni prováděl Ladislav Tou-

šek, který stejný výzkum zpra-

covával v rámci komunitního 

plánování i v Bílině. Seminář 

zahájil Miroslav Brož z medi-

álního servisu společnos-

ti Člověk v tísni, který je také 

autorem zpracování sociálně 

vyloučených lokalit v Ústí nad 

Labem.

„Seminář byl uspořádán 
k příležitosti ukončení projektu 
„Čikatar het“, což romsky zna-

Situace z pohledu bílinského romského 
poradce Štefana Tomáše 

mená „ Z bahna ven“. Výsled-
kem průzkumu je publikace, 
která je zajímavá pro ty, kteří se 
chtějí o chudobě, novodobých 
ghettech a sociálním vylouče-
ní něco dozvědět. Myslím si, že 
obsahuje kvalitní informace,“ 
vysvětlil Miroslav Brož cíl prů-

zkumu v sociálně vyloučených 

lokalitách.

Největší problém vidí Miro-

slav Brož hlavně v tom, že 

Romové nemají šanci získat 

práci a za další také žádnou 

motivaci pracovat.

„Tomuto jevu se říká sta-
tistická diskriminace, tzn., že 
pokud vezmu někoho do práce 
a nebudu s ním spokojen, auto-
maticky si myslím, že neschop-
ní jsou všichni, ačkoli to není 
pravda. Další z věcí, která abso-
lutně nemotivuje Romy k prá-
ci, je špatně nastavený sociál-
ní systém. U nás se stále vyplatí 
zůstat na soc. dávkách než pra-
covat. Spousta Romů také pra-
cuje „na černo“, protože se jim 
to samozřejmě vyplatí. Chtěl 
bych podotknout, že toto všech-
no se děje za nečinnosti sociál-
ního i pracovního úřadu, pro-
tože to nikdo nekontroluje,“ 
podotkl Brož.

Podle Miroslava Brože napří-

klad výborně fungují sociální 

programy, které provádí spo-

lečnost Člověk v tísni v Ústí n. 

L. v Matiční ulici.

„Současná situace je tako-
vá, že „slavná“ Matiční ulice je 
klidná ulice oproti Předlicím. 
Tam začal problém v době, kdy 
domy a byty 4. kateg. vlastnilo 
město a vybíralo nájem cca tisíc 
korun. Pak se město bytů chytře 
zbavilo a prodalo je bohatým 
uchazečům z řad Romů a ti 
tam zavedli nový režim. Zača-
li samozřejmě tím, že rapid-
ně zvedli nájmy. Dnes nájem 
v bytě 4. kateg. v Předlicích stojí 
až 9 tisíc korun. Prakticky tam 
neexistuje žádná sociální kon-
trola a pouze narůstá chudoba. 
Dříve osmičlenné rodiny jsou 
dnes 15členné, protože existuje 
přímá souvislost mezi chudo-
bou a porodností. V lokalitě už 
proběhly epidemie například 
žloutenky, úplavice, svrabu. 
Jestli to půjde dál tímto tem-
pem, troufám si říct, že můžou 
přijít daleko horší nemoci jako 
je tyfus nebo cholera,“ prozra-

dil současnou situaci Miroslav 

Brož.

Nakonec dodal, že východis-

kem z této situace a bludného 

kruhu, je pouze poskytování 

sociálních služeb na zakázku.

(lal)
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došlo také ve všech mikroregi-

onech. V mikroregionu Teplice 

o 135 uchazečů, Duchcov o 64 

uchazečů, Bílina o 46 uchazečů 

a Krupka o 58 uchazečů. Počet 

uchazečů s trvalým bydlištěm 

mimo okres vzrostl o 1. Z Bíli-

ny je evidováno 1 526 uchaze-

čů o zaměstnání, volných pra-

covních míst je evidováno 104. 

Upozornění pro občany
Množí se případy, že do 

popelnic na komunální 
odpad se vyhazuje tráva a sta-
vební suť. Poslední případ byl 
zaznamenán u restaurace Joh-
ny na Teplickém předměstí.

Městské technické služby 
upozorňují občany, že pokud 
se bude i nadále objevovat 
v popelnicích a kontejnerech 
stavební suť a tráva, nebudou 
je vyvážet. Stavební suť, kte-
rá patří na sběrný dvůr, vyho-
zená do kontejneru na komu-
nální odpad značně ničí sběr-
ný vůz. 

Komu hrozí krize

středního věku
Na tuto otázku odpovídal 

katolický kněz, jezuita a vyso-

koškolský učitel Václav Umlauf, 

PhD., MTh v prostorách řím-

skokatolické farnosti. 

Václav Umlauf rozebral 

úskalí středního věku z pohle-

du práce a rodiny. Vysvětlil co 

se vlastně skrývá pod pojmem 

„Krize středního věku“, která 

se stala od r. 1970 oblíbeným 

tématem psychologů, psycho-

terapeutů a sociálních pracov-

níků. 

Střípky 
z Bíliny

Přednáška v podání Václava 

Umlaufa nebyla svázána žád-

nými církevními konvencemi, 

ale uvolněná s moderním poje-

tím, dávala velký prostor k dis-

kusi, vlastním názorům a zku-

šenostem. Proto byla škoda, že 

si na tuto besedu našel cestu 

malý počet zájemců.

Významné stromy 35
jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)  

Dvě skupinky jedlov-

ce kanadského se nacházejí 

v okolí hlavní lázeňské budo-

vy a inhalatoria na Kyselce, lze 

je nalézt i ve starém zámeckém 

parku. Námi vybraná skupin-

ka leží v malém parčíku jižně 

od inhalatoria, kde tvoří spolu 

s jedlemi a borovicemi nevelký 

porost jehličnanů. 

Stav, bohužel, odpovídá 

tomu, že lokalita neposkytuje 

dostatek vody, jaký by dřeviny 

potřebovaly. Stromy dorostly 

výšky kolem 10 m, šíře koruny 

do 5 m. Nejobjemnější z nich 

má obvod kmene 140 cm. 4 

z nich jsou rozdvojené již od 

spodu a tvoří tak dvojkmeny. 

Koruny mají prořídlé a jehli-

ce mají pomístně nezdravou 

nažloutlou barvu. Optimálně 

stromy rostou ve vlhčím ovzdu-

ší a v hlubších živných půdách.

Jedlovec kanadský (Tsuga ca-
nadensis) je původem z výcho-

du Severní Ameriky. Tam dosa-

huje výšky až 30 m. Strom má 

široce kuželovitou korunu, 

kmen často není rovný a někdy 

Část skupiny tsug v parčíku vedle inhalatoria na Kyselce.

bývá již odspoda rozdvoje-

ný. Jehlice jsou zploštělé, tupě 

zašpičatělé, na větvičce větši-

nou dvouřadě rozčísnuté. Líc 

jehlice je tmavě zelený, lesklý, 

na rubu jsou dva výrazné běla-

vé pruhy průduchů. Vzhledo-

vě větvička poněkud připomí-

ná jemnější tis.

Samičí šištice jsou kuželovitě 

vejčité, jen asi 15-25 mm dlou-

hé, krátce stopkaté, ve zralosti 

světle až rezavě hnědé. Na roz-

díl od smrku nebo jedle se šiš-

ky vyskytují i na nejnižších vět-

vích. Borka je zpočátku hnědě 

oranžová, k stáru tmavnoucí 

a rozpukaná do mělkých rýh. 

Stromy jsou významné svým 

exotickým původem, zvlášt-

ním vzhledem odlišným od 

běžných jehličnanů a stářím. 

V dnešní době jsou v zahra-

dách často pěstovány jeho 

zakrslé keřové kultivary.

Rod Tsuga není z fosilního 

záznamu na Bílinsku znám. 

Přehled významných stro-

mů v Bílině popisem skupiny 

jedlovců končí. Seriál zakon-

číme v příštím čísle BZ závě-

rečnou „bonusovou“ kapito-

lou, ve které se zmíníme o tom, 

co se do seriálu nevešlo a také 

o některých rekordech mezi 

stromy v Bílině. 

K. Mach a J. Boršiová

Ve dnech 6. 6. – 7. 6. se žáci 

Základní školy praktické v Bíli-

ně zúčastnili Mezinárodní-

ho hudebního festivalu pro 

děti a mládež se zdravotním 

postižením na Plumlovské pře-

hradě u Prostějova. 

Panuje tady pohoda a klid. 

Všichni se usmívají a oprav-

du si festival užívají. A proč by 

taky neměli?

Na podiu se střídá vystou-

pení jednotlivých speciálních 

škol, ústavů sociální péče, dět-

ských domovů. Ostatní sledu-

jí vystoupení svých kamarádů. 

Po shlédnutí programu hvězd 

naší pop music – Maxim Tur-

bulenc, Heidi, Michala Davi-

da, Michaela Foreta, přichází 

i kouzelník.

Je to nádherné, dívat se na 

dětské tváře plné úsměvů. 

Toto je jedna z mála příležitos-

tí, kdy se sejde velká část zdra-

votně postižených lidí a vidí, 

že nejsou sami. Tady si člo-

„Písničkou ke slunci“

věk uvědomí, že na světě ne-

jsou důležité peníze a hon-

ba za přepychem, ale láska 

a chuť žít.

Rádi bychom poděkova-

li organizátorům festivalu za 

přípravu a za překonání všech 

problémů, které určitě s festi-

valem mají. Vždyť všichni vědí, 

že úsměv šťastného člověka je 

nad všechny dárky světa.

Iveta Vaiglová, Rudolf Vidlák
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Střípky 
z Bíliny

Svatba mimo budovu MěÚ
 Další svatbu mimo MěÚ 

Bílina zažila Bezovka v sobotu 

16. 6. 2007. 

„S nápadem přišli novo-
manželé Kateřina Hermanová 
a Lukáš Wankovski. Na Měst-
ském úřadě se zpočátku setka-
li s neporozuměním, protože 
se v Bílině nikdy neoddáva-
lo mimo budovu MěÚ a paní 
matrikářka se obávala, že se to 
nezvládne,“ sdělil oddávající 

radní Michal Mlej.

Další „dvojsvatba“ proběhla 

v lesní kavárně „Kafáč“ s magic-

kým datumem 7. 7. 2007. V Bíli-

ně se ten den odehrálo 11 sva-

teb. Podle matrikářky Milosla-

vy Uhrové nemělo toto datum 

na počet svateb v Bílině příliš 

velký vliv.

„Zvýšený zájem jsme neza-
znamenali jako na ostatních 
místech v ČR. Naopak ještě byla 
dvě místa volná.“

Městská policie opět

na kolech
Městská policie oprášila svou 

cyklistickou výstroj a vyrazila 

do míst, kam se běžně autem 

nedostane. Cyklisty v unifor-

mách můžeme v letních měsí-

cích potkat na Kyselce, v Žiž-

kově údolí nebo u garáží pod 

pasovkou a v Bezovce.

Foto: Zdeněk Traxler

Závěr školního roku patřil na 

naší škole slavnostní akademii. 

V téměř tříhodinovém vystou-

pení žáků 1. – 9. tříd se střída-

la pásma recitační, pěvecká, 

taneční, ale také dramatizace 

pohádek a muzikálová před-

stavení.

Akademie vzbudila mezi 

žáky i mezi rodičovskou veřej-

ností velký ohlas. Zájem o vstu-

penky do divadla byl ze stra-

ny veřejnosti tak obrovský, že 

jsme nebyli schopni uspoko-

jit všechny zájemce, za což 

se velmi omlouváme. Jsme 

rádi, že se naše akademie líbí 

a rok od roku přitahuje vět-

ší zájem rodičů. Slovy jedno-

ho bývalého žáka: „ Naše aka-
demie jsou stále hezčí a lep-
ší“. Nutno podotknout i del-

ší, proto se tentokrát nedo-

stalo na všechna připravená 

vystoupení žáků. Těžko vybí-

rat mezi devatenácti čísly nabi-

Základní umělecká ško-

la v Bílině si na konec škol-

ního roku připravila spo-

lečné vystoupení tanečního 

a hudebního oboru v Mětském 

divadle.

Diváci se dočkali několika 

změn, a jednou z nich bylo, 

že si taneční oddělení připra-

vilo dva samostatné ucelené 

bloky, které připravily učitel-

ky Renata Drážďanská a Pet-

ra Běláčová. Přítomné tak nej-

prve obklopila atmosféra jako 

z pohádky o krásné Šehe-

rezádě „Tisíc a jedna noc“ 

nebo taneční fantazie baletní 

pohádky „Louskáček“. Druhou 

změnou byli samotní moderá-

toři Veronika Duchoslavová 

Školní akademie žáků ZŠ Lidická

Jak se protančit do pohádky předvedla ZUŠ Bílina

tého programu, co bylo nejlep-

ší. Krásná byla všechna vystou-

pení, počínaje 1. třídou a jejich 

pohádkou o zajíčkovi, taneč-

ním vystoupením 3.B, drama-

tizací Polámal se mravene-

ček 4.A, muzikálovým vystou-

pením „Představy“ žáků 8.A, 

ale jak již se stalo na naší ško-

le tradicí, k nejkrásnějším teč-

kám programu patří předsta-

vení devátých ročníků. Nejinak 

tomu bylo i v letošní akademii, 

v níž nás svými karibskými ryt-

my roztančila třída 9.A a vrchol 

odpoledne patřil žákům 9.B, 

kteří nám představili své ztvár-

nění muzikálu Krysař. 

Chtěla bych touto cestou 

poděkovat všem žákům i vyu-

čujícím, kteří je připravovali, 

za mimořádné zážitky a popřát 

všem krásné léto. Žákům devá-

tého ročníku pak přeji v jejich 

budoucím životě jen to nejlep-

ší, splnění všech jejich předse-

vzetí a tajných snů.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky ZŠ Lidická 

a Adam Šmejkal, kteří v prů-

běhu programu vtipně vystří-

dali několik kostýmů.

„V programu jsme vsadili na 
osvědčené jistoty, tzn. děti z pří-
pravky, Komořinka s několi-
ka sólovými výstupy, rocková 
kapela EXIT a školní pěvecký 
sbor. Svou premiéru jako sólo-
vé instrumentální těleso mělo 
saxofonové trio s doprovodnou 
rytmickou skupinou, které se 
orientuje především na swingo-
vou hudbu,“ sdělil ředitel ZUŠ 

Bílina, Jiří Kopa.

Protože si některá vystou-

pení žádala složitější přípra-

vu kulis, byly poprvé zařaze-

ny i přestávky. Kulisy pro obě 

představení připravila učitelka 

výtvarného oboru Eva Pírová.

(lal)
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Kulturní centrum Kaskáda, Výstavní síň U kostela a manželé 

František a Růžena Valenovi Vás srdečně zvou na výstavu 

s názvem POHÁDKOVÉ LOUTKY FRANTIŠKA VALENY. Pohád-

kové loutky jsou vypůjčené z Umělecké scény Říše loutek Praha 

a z Muzea loutkářských kultur Chrudim.

Výstava pohádkových loutek ve Výstavní síni U kostela
potrvá do 24. srpna 2007. 
Otevírací doba: Po – Ne od 1000 do 1600 hodin
Vstupné: 20,- Kč (dospělí)
10,- Kč (děti, důchodci a studenti)

Zveme vás na výstavu pohádkových loutek

Vodňany - Mladí rybáři z Bíli-

ny na národním kole Zlaté udi-

ce 2007 opět obstáli. Zlatá udi-

ce je soutěž, která je z hledis-

ka rybářských dovedností jed-

nou z nejnáročnějších, poně-

vadž soutěžící musí prokázat 

dovednosti v lovu ryb udicí, 

v rybolovné technice, a záro-

veň vědomosti z přírodovědy, 

biologie a rybářské legislati-

vy. Dana Králová dokázala, že 

rybáři z Bíliny patří oprávně-

ně již řadu let mezi ty nejlep-

ší v České republice a v juni-

orské kategorii porazila i sou-

časnou juniorskou reprezenta-

ci v rybolovné technice.

(biv)

Dana Králová je mistr ČR 
Pokračování ze strany 2 
Uvažuje se také o kruhovém 

objezdu u dnešních „řetězů“. 

Současné parkování využívají 

nájemníci městského Zelené-

ho domu. 

A pokud se jedná o samotné 

zřízení Českoněmeckého cen-

tra společných dějin, které má 

zastřešit podnikání v St. Lon-

don, tak pro to na zastupitel-

stvu hlasovat nebudu. Sice se 

dnes hovoří o česko-německých 

dějinách až od roku 1945, kdy 

začínají odsunem sudetských 

Němců, ale tomu něco před-

cházelo. Odsun si nevymyslel 

prezident Beneš ani komunis-

té, ale bylo to rozhodnutí vítěz-

ných mocností a nejednalo se 

jen o Československo. Na jed-

nání zastupitelstva jsem při-

pomenul za jakých potupných 

podmínek utíkali z Bíliny češ-

tí učitelé před zfanatizovanými 

Němci v roce 1938. Ale byl jsem 

poučen, že to sem nepatří. Já 

si myslím, že tento záměr zří-

zení Centra se musí posuzovat 

ze všech stránek. V našem měs-

tě ještě žije řada Čechů pamět-

níků, kteří museli v roce 1938 

z města odejít a možná i ti, kte-

ří zde přes válku žili. Ty, které 

jsem znal, již nežijí, ale neby-

lo to hezké vyprávění. Ať k nám 

sousedé ze Saska i dalších čás-

tí země velkého souseda jez-

dí jako turisté, my se rádi podí-

váme k nim. Můžeme podis-

kutovat, vyměnit si názory, ale 

k tomu nepotřebujeme Česko-

německé centrum společných 

dějin ve městě. 

Oldřich Bubeníček 
Zastupitel města 

Českoněmecké centrum 
ANO či NE? (dokončení)

Hamburg – Ve dnech 11. 

– 14. 6. 2007 se mladí rybá-

ři z Bíliny zúčastnili meziná-

rodních závodů v Německu, 

kde se soupeřilo v rybolovu 

na moři a na jezeře. V konku-

renci rybářů z Ruska, Němec-

ka, Švédska, Estonska, Itálie, 

Rakouska, Nizozemska, Belgie, 

Francie a Polska se opět rybá-

ři z Bíliny neztratili. Vyhráli jak 

soutěž družstev, tak i soutěž 

jednotlivců kuriózním způso-

bem, kdy na stupni vítězů sta-

nuli bratři Lepšíkové se shod-

ným výsledkem. (biv)

Bílinští rybáři porazili Evropu

Stanislav Lepšík s jeseterem o délce 95 cm
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Kulturní 
servis

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• Sobota 21. července

 od 15.00 hod.

LETNÍ TANEČNÍ SETKÁNÍ 
V BÍLINĚ
Ukázka umění účastníků 

týdenního kurzu, taneční sku-

piny DANCE 2XS a jejich hos-

tů.

Vstupné: 50,-Kč

• Sobota 28. července

 od 14.00 hod

KONCERT PRO
KAMERUNSKÉ KOZY
Vystoupí kapely: KAMARILA, 

DAVID SPILKA, GENT, HAR-

PYJE, CODA, - 123 MINUT, 

GROCK

Vstupné: 60,-Kč v předprodeji 

a 90,- Kč na místě

LETNÍ KINO KYSELKA
Od 21.30 hod.

• Pátek 20. července 

RANDE MĚSÍCE
USA. Komedie.

Vstupné: 60,-

• Středa 25. července 

TERKEL MÁ PROBLÉMY
USA. Animovaná černá teene-

gerovská komedie.

Vstupné: 70,-Kč

Nevhodné do 15 let

• Pátek 27. července 

23
USA. Thriller.

Vstupné: 70,-Kč

Nevhodné do 12 let

• Středa 1. srpna 

TAJNOSTI
ČR. Komedie/Drama.

Hrají: I. Bittová, K. Roden 

a další

Vstupné: 70,-Kč

Nevhodné do 12 let

• Pátek 3. srpna

VDÁŠ SE, A BASTA!

USA/Romantická komedie.

Hrají: D. Keton, M. Moore 

a další

Vstupné: 70,-Kč

Nevhodné do 12 let

• Středa 8. srpna

ROMING
ČR. Komedie s Bolkem Polív-

kou a Mariánem Labudou.

Vstupné: 70,-Kč

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

VÝSTAVA
PANORAMATICKÝCH
FOTOGRAFIÍ
Vystavuje fi rma PANORAMAS 

Z Kadaně

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

va s názvem: 

POHÁDKOVÉ LOUTKY
FRANTIŠKA VALENY
Loutky, fotografi e a scénogra-

fi e z pohádek. Např. „Obušku 

z pytle ven“, „Dlouhý, široký 

a bystrozraký“…

Koncert pro kamerunské kozy

KC KASKÁDA INFORMUJE

Permanentky na podzimní představení již v prodeji
Již probíhá předprodej permanentních vstu-

penek na divadelní podzim v Městském diva-

dle v Bílině. Permanentky lze opět zarezervovat 

či zakoupit v Informačním centru na Mírovém 

náměstí v Bílině. Cena je 700,- Kč na celkem pět 

podzimních představení.

Snažili jsme se opět vybrat pěkná představe-

ní a především komedie. V podzimních předsta-

veních se našim divákům představí mnoho zná-

mých a výborných herců jako například Valérie 

Zawadská či Michaela Dolinová, Bára Hrzáno-

vá, Tomáš Töpfer, Eliška Balzerová, Petr Rychlý, 

Ladislav Trojan či Jan Révai s Romanem Štol-

pou. Prvně zahrneme do permanentních vstu-

penek i povídání se Zdeňkem Troškou.

Permanentní vstupenky si můžete zarezervovat 

na tel. 417 810 985 infocentrum@kckaskada.cz, 

nebo osobně v Infocentru od pondělí do pátku od 

7.00 – 17.00 hodin.

Petr Mácha pověřený vedením KC Kaskáda

Pozvánka do letního amfi teátru na Kyselce 

V sobotu 21. července 2007 
od 15.00 hodin se bude konat 
vystoupení špičkových taneč-
ních profesionálů a frekven-
tantů týdenního bílinského 
tanečního kurzu. Jednotlivé 
lekce povedou členové taneč-
ní skupiny DANCE 2XS, která 
setkání společně s KC Kaská-
da pořádá a jejich hosté.

„Letos se budou vyučovat 
kromě jazz dance a RnB ješ-
tě další styly jako je house dan-
ce, break dance, body drum-
ming, new style, akrobacie, loc-
kin a poppin. Studenti jsou roz-
děleni do 5 skupin, z toho jeden 
je se zaměřením na jazz dan-
ce a čtyři na RnB. Rádi bychom 
také promítli film s taneční 
tematikou a dokument,“ sdě-

lila ředitelka taneční skupiny 

Dance 2xs Ivana Hannichová.

Bílinu navštíví Andy (BD-

SAcademy), Honza (DiskoSa-

telit), Peet a především dva 

zahraniční hosté, Angličan-

ka Carli Jefferson, která půso-

bí v projektu the Wings s dal-

šími českými předními taneč-

níky a stepaři. Do Bíliny také 

zavítá zakladatel mezinárod-

ní Dance 2xs Patrick Chen 

z USA.

„Rádi bychom Vás pozva-
li na závěrečnou taneční show 
v bílinském letním kině, kde 
vystoupí studenti s ukázkami 
choreografií z absolvovaných 
lekcí a samozřejmě se můžete 
těšit i na vystoupení Dance2xs 
a Wings. Možná mezi „studen-

ty“ zahlédnete i známé tváře 
z televizní obrazovky, ale více 
neprozradíme, aby Vás čeka-
lo i nějaké překvapení,“ dodala 

Ivana Hannichová.

Do tanečních kurzů pořá-

daných Dance 2xs se přihlási-

lo cca 120 zájemců o taneční 

výuku.

(lal)

TIP KC KASKÁDA

Letošní léto opět přivítá pře-

hlídku rockových kapel v let-

ním amfi teátru na Kyselce 

v Bílině. Tentokrát se představí 

KAMARILA, GENT, HARPYJE, 

CODA, -123 MINUT A GROCK. 

Vůbec poprvé se bílinskému 

publiku představí fi nalista tře-

tí řady soutěže Česko hledá 

SuperStar DAVID SPILKA. 

Vstupné: 60,-Kč v předpro-

deji, 90,-Kč na místě.

Koncert se koná 28. července 2007 od 14.00 hod. 
David
Spilka

GROCK
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Výstava obrázků dětí 5. – 8. 

třídy ZŠ Aléská v Bílině na téma 

„Co se mi líbí a nelíbí v život-
ním prostředí okolo nás“ byla 

zahájena 1. 6. 2007.

30 obrázků zobrazuje růz-

né motivy a situace v životním 

prostředí, více či méně přízni-

vé pro přírodu, jak je patrné 

z názvu výstavy. 

Častými motivy jsou např. 

znečišťování vody, lesa, ovzdu-

ší, ale objevuje se také motiv 

týrání zvířat. Právě zvířata jsou 

dalším častým výjevem na 

obrázcích, buď jednotlivě nebo 

ve skupinách, vždy patřičně 

začleněna do jednotlivých typů 

prostředí, ve kterých žijí. 

Obrázky jsou po obsahové 

i estetické stránce velmi dob-

ře vyváženy, jednotlivé prvky 

v obrázcích jsou namalovány 

velmi zdařile, s jasným posel-

stvím. 

Z obrázků vyjadřujících 

kladné momenty v životním 

prostředí vyzařuje harmonie, 

inspirace pro zachování všech 

složek v přírodě (stromy, zví-

řata, voda atd.) s cílem jejich 

udržení a ochrany; z obráz-

ků vyjadřujících zápor-

né momenty je patrné upo-

zornění na to, co by se mělo 

změnit, co přírodu ohrožuje 

a s čím je rozhodně potřeba 

něco udělat, též pro její další 

ochranu. 

Obrázky podporují u divá-

ka vnímavost k jednotlivým 

detailům; „hledáním“ v obráz-

cích nalézání vždy dalších pří-

rodních prvků, vzájemně se na 

obrázku podporujících. 

Práce dětí jsou na vyso-

ké úrovni a zachycují důležité 

momenty ve fungování život-

ního prostředí. 

Gabriela Rusó

Poslední víkend s aerobi-

cem jsme prožili 8. – 9. června. 

Víkend jsme strávili v DDM, 

spali jsme v tělocvičně a užíva-

li legrace. Hráli jsme různé hry, 

tancovali, cvičili a opékali buř-

ty. Rozloučili jsme se se škol-

ním rokem a hurá na prázdni-

ny.

 V srpnu nás čeká letní sou-

středění v Nové Vsi nad Ni-

sou, kde nás čeká perný tré-

nink a příprava na další sezó-

nu. Doufám, že se vydaří stej-

ně jako ta letošní.

Skupina Cipísek, Cvrček, 

Caviky a CIK – CAK celkem 

vybojovala sedmnáct 1. míst, 

osm 2. míst a dvě třetí místa. 

Skupina CIK – CAK se dostala 

na Mistrovství České republiky. 

V prosinci letošního roku opět 

proběhne nominace na tuto 

soutěž, tak doufáme, že opět 

uspějeme.

Trenérka Věra Ryjáčková

Od čtvrtka do pondělí prožila sekunda super školní výlet.Paní 

profesorka Mgr. Květuše Borkovcová se s námi vydala pod Ještěd, 

kde jsme bydleli v malé horské chatě. Podnikali jsme plno výle-

tů, které se nám všem velice líbily. Navštívili jsme hrad Frýdlant,  

ZOO v Liberci, Babylon a vydali jsme se na pěší túry krásnou kra-

jinou.

Přivezli jsme si mnoho krásných zážitků a rozloučili jsme se 

se školním rokem. Paní profesorce moc děkujeme, že s námi na 

výlet jela, byla moc hodná a my jsme jí také vše oplatili tím, že 

celý výlet byl v pohodě.

Michaela Ryjáčková a žáci sekundy 

Sekunda bílinského gymnázia 

byla na školním výletě

Ohlédnutí za aerobicem

Recenze na výstavu „Co se mi líbí

a nelíbí v životním prostředí okolo nás“

Dne 25. 7. 2007
oslaví
pan Josef Dvořák, 
rodák z Břežánek, své 
osmdesáté narozeniny.
Do dalších let mu 
přejeme hodně zdraví.
Manželka a děti
s rodinami

Blahopřejeme

CIK - CAK s vedoucí Věrkou Ryjáčkovou.
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 Názory, připomínky, k zamyšlení...

Děti, zaměstnanci a rodiče z MŠ Čap-

kova se ptají, kdo vymyslel přestěhová-

ní zapáchajících popelnic z parkoviště na 

hlavní chodník. Na toto místo by si měl 

dát vizitku i ten, „kdo to vymyslel“.

A co na to hygienici?

(Vlastnoručně podepsáni)

„Jelikož si obyvatelé domů na Litomě-
řické č. p. 863-866 stěžovali na špatný pří-
stup ke kontejnerům na komunální odpad 
, přemístilo se kontejnerové stání na ul. 
Litoměřickou. Celá záležitost byla předem 
konzultována se starostou města a MTSB. 

Nová kontejnerová stání vyhovují i MTSB, 
neboť v den vývozu byly vždy problémy se 
špatně zaparkovanými auty. 

Několikrát jsme v den svozu volali na 
pomoc strážníky MěP, aby zabezpečili vol-
ný průjezd a vyklizení kontejnerových 
míst. Couvání na parkovišti bylo vždy vel-
kým problémem.

Kdyby občané z obyt. domů byli discipli-
novaní, vyhazovali odpad do barevně odli-
šených kontejnerů (papír, plast, sklo a KO) 
a zavírali kontejnery, nebyl by cítit zápach.

Dne 10. července 2007 byl komunál-
ní odpad nacpán v kontejneru na papír 

Pro dobrou náladu

Otec se vrací z práce a vidí jak jeho 

děti sedí v pyžamech před domem 

a hrají si v blátě s prázdnými krabičkami 

od pizzy a číny, které jsou rozházené po 

celé zahradě. Vrátka na ulici jsou otevře-

ná dokořán, zrovna tak dveře od auta, 

uvnitř leží pes čerstvě vyválený v blátě 

a nikde ani stopa po druhém psu.

Muž vešel do domu a uviděl ještě vět-

ší nepořádek:

Lampa převrácená a běhoun skrče-

ný u zdi. Uprostřed pokoje hlasitě hrá-

la televize a jídelna byla zaházena hrač-

kami a různými díly šatníku.

V kuchyni to nevypadalo lépe. Ve dře-

zu stála hromada nádobí, rádio hrálo na 

plné kolo, zbytky snídaně rozházené po 

stole, navrchu na prostírkách leží kočka. 

Lednice otevřená, psí žrádlo na podla-

ze, rozbitá sklenička pod stolem a u zad-

ních dveří uplácaná hromádka písku.

Muž rychle vyběhl schody, stoupajíc 

na další hračky a šlapajíc po oblečení.

Ale nehleděl na to, jen hledal svou 

manželku. Bál se, že je nemocná, nebo 

se jí něco vážného stalo. Viděl jak dveř-

mi koupelny prosakuje voda.

Nakoukl tam a uviděl mokré ruční-

ky na podlaze, rozlité mýdlo v hroma-

dě špinavého prádla a mezi vším další 

rozházené hračky. Kilometry toaletního 

papíru se vinuly mezi tím vším a zrca-

dlo a stěny byly pomalované zubní pas-

tou. 

Rychle se otočil a spěchal do ložnice, 

kde našel svou manželku, ležící v poste-

li a čtoucí knihu.

Podívala se na něj, usmála se a zepta-

la se ho jak se měl celý den.

Podíval se na ni nedůvěřivě a zeptal 

se: „Co se tu dnes stalo?“

Usmála se znovu a odpověděla: 

„Pamatuješ se, drahý, že každý den, 

když se vracíš z práce, ptáš se mně: ‚Co 

jsi, do háje, dělala celý den?‘“

„Ano,“ odpověděl muž nejistě.

„Tak dnes ........... jsem nedělala nic !“

Ty benzín, já rádio

Bylo přesně dvě 

hodiny po půl-

noci, když hlíd-

ka MěP Bílina 

spatřila podezře-

lé vozidlo v pro-

storu Mosteckého 

předměstí. V oka-

mžiku, kdy se 

strážníci chystali zkontrolovat posádku 

vozidla, řidič vozidlo nastartoval a chys-

tal se z místa urychleně odjet. Vozi-

dlo bylo zastaveno a následnou kontro-

lou bylo zjištěno, že podezření strážníků 

bylo oprávněné. Posádka vozidla hodla-

la odcizit palivo z jiného zde zaparkova-

ného osobního auta, u kterého již stačili 

násilným způsobem otevřít víčko nádrže. 

Poté chtěli za pomoci elektrického čer-

padla odcizit benzín, což však již nestih-

li učinit.

Pachatelé se na místě k činu doznali. 

Navíc zde vzniklo podezření, že z vozidla 

chtěli odcizit autorádio, které již bylo čás-

tečně demontováno. Na místo byla přivo-

lána hlídka OO PČR, která si věc na mís-

tě převzala. 

Pachatelé měli patrně víc štěstí než rozu-

mu, neboť včasný zásah strážníků MěP 

jim možná zachránil zdraví, ne-li život. Při 

čerpání benzínu amatérsky vyrobeným 

elektrickým čerpadlem mohlo totiž leh-

ce dojít k výbuchu benzinových par. Jaké 

by to mělo následky na zdraví pachatelů je 

zcela jasné.

Rychlý zásah

Krátce po půlnoci prvního prázdnino-

vého dne byla hlídka MěP Bílina vyslá-

na do prostoru Panelového sídliště, kde 

bylo zjištěno vloupání do motorového 

vozidla. Strážníci na místě přijali popis 

a směr útěku pachatelů. Po krátkém pát-

rání hlídka zajistila tři podezřelé osoby 

Nové bílinské zákoutí?!

a opět otevřený. Sídliště Za Chlumem se 
vyváží už 3x za týden.“  

Ing. Olga Roučková
Ředitelka MTSB

Z deníku MěP
odpovídající popisu pachatelů. Bylo zjiš-

těno, že jeden z podezřelých je hledán 

Policií ČR. Podezřelé osoby z vloupání do 

automobilu byly na místě předány Poli-

cii ČR a osoba hledaná byla převezena na 

místní oddělení Policie k provedení dal-

ších opatření.

Zákaz vjezdu se neporušuje

Na základě stížnosti občanů prováděly 

hlídky MěP Bílina zvýšenou kontrolu uli-

ce Pražská v Bílině a to se zaměřením na 

nedovolený průjezd nákladních automo-

bilů s hmotností vyšší než 6 tun. Kontro-

ly byly prováděny namátkovým způsobem 

po dobu několika měsíců. Kontroly probí-

haly v předem nestanovených, tedy sku-

tečně namátkových časových intervalech, 

vždy pokud možno třikrát v denní a třikrát 

v noční době. Provedenou kontrolou bylo 

v drtivé většině případů zjištěno, že ulicí 

projíždějí pouze vozidla s platným povole-

ním správního orgánu k vjezdu do jmeno-

vané ulice, či vozidla, která v této ulici pro-

váděla zásobování.

Konkrétně za posledních čtrnáct dnů 

byla kontrolou zjištěna pouze dvě náklad-

ní vozidla, jejichž řidič se dopustil pře-

stupku porušením zákazu vjezdu vozidel 

s hmotností vyšší než 6 tun. Z uvedených 

skutečností vyplývá, že v ulici Pražská 

v Bílině prakticky nedochází k průjezdu 

uvedených nákladních automobilů bez 

příslušného povolení k vjezdu. Naopak. 

Dle výsledků kontrol lze oprávněně usuzo-

vat, že oproti minulosti, kdy zde skutečně 

k porušování dopravního značení dochá-

zelo, se počet přestupků snížil na statis-

ticky zanedbatelnou úroveň. Stalo se tak 

patrně i díky častým kontrolám strážníků 

MěP, kteří po instalaci dopravního znače-

ní, které zakázalo vjezd těžkým nákladním 

automobilům do předmětné ulice, zde 

mnoho neukázněných řidičů citelně sank-

cionovali.

(JFK)
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Bílina - Krajský přebor fotbalistů je roz-

losován. Budou v něm startovat tři mužstva 

z Teplicka - TJ Proboštov, TJ Soběchle-

by a nováček TJ Oldřichov, Bílinsko bude 

reprezentovat SK SIAD Bílina, který se jako 

Oldřichov do přeboru vrací. Soutěž začíná 

2. kolem 11. srpna a Bílina doma na Kysel-

ce přivítá od 17 hodin AFK Loko Chomu-

tov. 1. kolo se bude hrát ve středu 12. září 

a Bílina pojede do Žatce na hřiště FK Sla-

voj. Poslední podzimní kolo sehraje doma 

s SK Roudnice nad Labem 10. listopadu 

od 14 hodin. Jaro začne doma se Žatcem 

15. března ve 14.30 hodin a poslední zápas 

sehraje 22. června v Roudnici. Na pořadu 

podzimu také budou okresní derby. V 6.

kole 8. září hraje od 17 hodin Bílina – Pro-

boštov. Ve 12. kole proti sobě nastoupí 20. 

října od 15.30 hodin Soběchleby a Bílina 

a ve 14. kole 3. listopadu Oldřichov a Bíli-

na, hraje se v 10.30 hodin. 

Na krajský přebor se také připravu-

je jeden z věrných diváků, bývalý bílin-

ský fotbalista Zdeněk Pech. Jeho místo je 

v hledišti na polovině hřiště a na jaře se 

proslavil svým rýmovaným povzbuzová-

ním. „Udělali jsme osudovou chybu, už 
nebudeme hrát pralesní ligu“, „Až budeme 

přebor hrát, přijeďte se podívat“, „Kdo chce 
Bílině body vzít, musí tady zvítězit“, „S Vel-
kým Březnem už je veta, krajský přebor na 
nás čeká“ a to jsou jen některé ukázky, kte-

ré bavily nejen diváky, ale i hráče a čas-

to i rozhodčí. Slogany měl vždy připrave-

né podle soupeře a tak musí pro podzimní 

přebor změnit repertoár. Jména soupeřů 

budou úplně jiná než v 1.A třídě. Ale s tím 

si jistě Zdeněk Pech poradí a diváci i hrá-

či se mohou znovu těšit na rýmované fan-

dění. Ale také na dobrý fotbal, jako Bílina 

předváděla na jaře. (ob)

Bílina začíná doma s Chomutovem

XII. ročník BVL 2007 již zná vítěze
Duelem tradičních soupeřů 

HASPOL DUO – DETO skon-

čil již dvanáctý ročník Bílinské 

volejbalové ligy. Bylo to. utkání 

v letošní sezóně. Od založení 

populární soutěže bílinských 

volejbalistů v roce 1996 to byl 

již 812. zápas, jež mezi sebou 

dvanáct družstev bílinské ligy 

na Tyršově zahradě sehrálo.

Letošní ročník se vyznačoval 

velkou vyrovnaností družstev 

na obou koncích tabulky. Prvá 

tři družstva utrpěla během 

dlouhé sezóny shodně po 

dvou porážkách. Při rovnos-

ti bodů tak o pořadí rozhodo-

val poměr setů. Nejtěsnějším 

rozdílem jediného setu zvítě-

zil obhájce loňského prven-

ství HASPOL DUO před THE 

GOLDEN STARS. Vítězové ode-

hráli většinu soutěže ve sta-

bilní sestavě Ujfaluši, Zilcher, 

Vítěz BVL 2007 HASPOL - DUO

Matoušek, Rozetický, Zilche-

rová, Brůnová. Opírali se o vel-

mi dobré výkony mužské čás-

ti družstva ve hře na síti a spo-

lehlivou hru obou pohyblivých 

nahrávaček. „Goldeni“ se při-

pravili o celkové vítězství zavá-

háním v utkání se svým spa-

ringpartnerem DETO. Třetí 

místo patří Sport club teamu, 

který hrubě podcenil první 

turnaj soutěže, kdy ztratil zby-

tečně rozhodující dva body. 

Na pěkná umístění z prvních 

ročníků soutěže může zatím 

vzpomínat výrazně omlaze-

né družstvo Doly. „Skokanem 

roku“ označil při vyhlašování 

konečných výsledků nejpilněj-

ší rozhodčí Bob Mráz družstvo 

HASU, které po loňském před-

posledním místě letos skonči-

lo deváté. Opačným směrem, 

tedy dolů, seskočilo družstvo 

Sokol (loni páté, letos sedmé). 

Toto družstvo stále nedokáže 

využít smečařských předpo-

kladů Vaška Viktory a Kuby Pý-

chy. Tabulku BVL 2007 uzavíra-

jí WC SRPŠ a Metal.

Skončený dvanáctý ročník 

BVL 2007 byl dobře připraven 

a měl dobrou sportovní úroveň. 

Na všechna utkání byli zajiště-

ni kvalifi kovaní rozhodčí a celo-

roční soutěž nebyla nijak vážně-

ji narušena. Pořadatelé z oddílu 

volejbalu SK SIAD litují neúčas-

ti některých družstev na závě-

rečném turnaji, který měl být 

především společenským vyvr-

cholením celoročního snažení 

organizátorů soutěže.

Oddíl volejbalu touto cestou 

děkuje všem, kteří především 

v jarním období pomohli při 

přípravě Tyršovy zahrady na 

náročnou sezónu. Zvláštní dík 

patří chlapům družstva Doly 

okolo Ing. Loužila, za perfekt-

ní přípravu ploch antukových 

hřišť a Pavlu Naušovi, který se 

svými kamarády vybudoval 

ze zapomenutého a zanedba-

ného koutku Tyršovy zahrady 

pěkné regulérní hřiště na bad-

minton.

Na sobotu 8. září připraví 

volejbalisté turnaj „ZAMYKÁ-

NÍ TYRŠÁKU“.  (jir)

Uplynulou sobotu se za slunného počasí konal již 6. závod 

z celkem osmidílného seriálu Českomoravského poháru 

v závodech BMX. Tentokrát byly dějištěm pražské Bohnice, kde 

pořadatelé odvedli opravdu velký kus práce, dráha a organiza-

ce závodu vůbec byla připravena na výbornou. Bílinský oddíl 

měl zastoupení v několika věkových kategoriích, kde posbíral 

hned několik pódiových umístění, především „double“ v kate-

gorii sedmiletých je pro bílinský bikros cenným skalpem. 

 Medailová umístění:
- kategorie 7 let: Pavel Křivan 1. místo

 Lukáš Sukalovský 2. místo

- kategorie 13 let: Matěj Chalupný 2. místo

- kategorie 17+: Michal Minařík 3. místo

 Nadcházející víkend je bikrosovým svátkem, neboť se koná 

Mistrovství Evropy v jihofrancouzském městečku Romans, kde 

bude mít bílinský oddíl také své zastoupení 13letým Matějem 

Chalupným v kategorii 13 let, který se netají svými ambicemi 

na toužené fi nálové umístění.

Zdeněk Chalupný ml., trenér BMX Bílina

Medaile pro bílinský oddíl BMX
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V Bílině proběhl již 10. roč-

ník fotbalového turnaje Bíli-

na Cup. Sobota 23. 6. 2007 pat-

řila nejmenším fotbalistům 

a to přípravkám ročníku 2001 

a mladším. Turnaje se zúčast-

nilo 6 družstev ze severočes-

kého regionu – Ravel Ústí n. L., 

Junior Teplice, SIAD Most, FK 

Louny a dvě družstva domácí 

FŠ Bíliny.

Vítězství si vybojovali mla-

dí hráči Junioru Teplice před 

Šavelem Ústí a FK Louny. Na 

Nejmenší fotbalisté si zahráli v Bílině

domácí fotbalisty zbyla nepo-

pulární čtvrtá příčka, když 

o pouhý jeden bod nedosáhli 

na stupeň vítězů.

Nejlepším brankářem turna-

je byl vyhodnocen zaslouženě 

Jirka Schmiedel, nejlepším hrá-

čem ústecký Adam Fuč a nej-

lepším střelcem se po drama-

tickém penaltovém rozstřelu 

čtyř hráčů, se stejným počtem 

vstřelených branek, stal mos-

tecký Marek Fojtík.

Petr Junek

Vítězné družstvo Junior Teplice.

Nejlepší jednotlivci: zleva: Marek Fojtík (Most), Adam Fuč (Ústí n. 
L.) a dole Jirka Schmiedel (Bílina).

Bílina - Parádní jaro má za 

sebou bílinský fotbal. Áčko se 

po dvou letech vrátilo do kra-

je, když vyhrálo 1.A třídu o 12 

bodů. Trenér Josef Tichý s asi-

stentem Vladimírem Váňou 

na jaře nepoznali s mužstvem 

hořkost porážky. Bílina doká-

zala vyhrát i v posledním zápa-

se v Bezděkově 4:2, když všech-

ny čtyři branky vstřelil kanonýr 

Roman Sirovátka, který v sou-

těži zatížil konto soupeřů 24 

brankami. Tichý také hráčům 

i realizačnímu týmu na „postu-

pové večeři“ za jarní výkony 

i postup poděkoval. 

Jak vidí nadcházející krajský 

přebor jsme se zeptali něko-

lika opor mužstva. Kapitán 

a brankařská jednička Klaus 

Pohl: „Nutností bude se trochu 
posílit a hlavně více trénovat. 
Máme hodně hráčů na hostová-
ní a tak uvidíme, jestli zůstane 
kádr pohromadě, ale minimál-
ně musíme zvýšit konkurenci. 
Pokud zůstane Roman Sirovát-
ka, tak k němu útočníka. Musí-
me vzít za letní přípravu, pro-
tože kraj bude o něčem jiném 
než dosud, bude to rychlejší.“ 

Střed hřiště ovládal ve větši-

ně zápasů zkušený Jan Novák, 

který dokázal mužstvo strh-

nout, když se mu nedařilo. „Na 
jaře pod novým trenérem jsme se 
dali dohromady, zima byla špat-
ná. Přišli s ním někteří noví hrá-
či, ale je potřeba více trénovat, to 
se na hřišti pozná. Podzim bude 
těžší, ale myslím, že se nemusíme 
bát. Určitě je těžší hrát o postup 
než se potom udržet. Budeme 
muset posílit v obraně, kde skon-
čil Petr Procházka, dva lidi by to 
chtělo do zálohy, aby byla větší 
konkurence.“ Když po podzimu 

Bílina vedla soutěž, řekl býva-

lý mládežnický reprezentant 

záložník Radim Šulek, že jeho 

cílem je vybojovat krajský pře-

bor a v Bílině skončit. A jaký má 

názor po půl roce? „Podařilo se 
to, je tu výborný mančaft, dob-
rá parta. Ještě nejsem tak starý 
a tak bych chtěl ještě znovu zku-
sit krajský přebor.“ 

Když Bílina sestoupila z kraj-

ského přeboru, odešel s trené-

rem Josefem Tichým i dnes 38 

letý záložník Ctirad Vaník. V zi-

mě se s Tichým vrátil. „Nyní 
jsem splatil dluh, který jsem 
v Bílině měl. Podílel jsem se na 
sestupu a nyní jsem ji pomohl 

vrátit do kraje. Vrátil jsem se aby-
ch pomohl a tři čtvrtiny zápa-
sů jsem hrál v základní sestavě. 
Otázka podzimu se teprve roz-
hodne, ale varianta, že bych tu 
zůstal, je.“ Teprve v září osla-

ví 22.narozeniny Michal Hasal, 

ale již několik let patří k oporám 

bílinské obrany, výborný ve hře 

hlavou, umí vystřelit a pověstný 

je jeho masopustovský slalom. 

„Po jarní části soutěže si myslím, 
že bychom mohli hrát na pod-
zim ve středu tabulky. Ale bude 
nutné získat alespoň do kaž-
dé řady jednoho hráče, protože 
máme úzký kádr.“ A na otázku, 

jak se mu na jaře hrálo ve sto-

perské dvojici s Janem Fleiš-

manem byl stručný, „super, bylo 
do výborné. Dobře jsme se dopl-
ňovali a má zájem hrát v Bíli-
ně i na podzim.“ Univerzálem 

je bílinský odchovanec 22letý 

Václav Bečvařík. Na pravé stra-

ně může hrát obranu, zálohu 

i útok. Jen v brance by to díky 

menší postavě asi nešlo. „Na 
jaře jsme předvedli dobré výkony 
a na podzim bychom mohli hrát 
ve středu tabulky. Pokud ode-
jde Sirovátka, musí se najít kva-
litní náhrada. Ale musí se zlep-

šit tréninková morálka. Chodi-
lo nás pět, šest lidí a to je málo 
na tréninku. Aby se něco nacvi-
čilo, musí nás být 12 – 13.“ Otáz-

kou tedy zůstává setrvání útoč-

níka Sirovátky. Na otázku, zda 

čtyři branky v Bezděkově byly 

rozloučením s Bílinou odpově-

děl diplomaticky: „To ukáže čas 
o letní přestávce. Nechám si to 
v klidu rozležet v hlavě a potom 
se rozhodnu. Ale říkám upřím-
ně, že bych rád zůstal. Já jsem 
tady hlavně s jarní částí spoko-
jen.“ (ob)

V srpnu na Kyselku již na krajský přebor

Klaus Pohl


