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Rozjezd zahájili ãlenové z Mystic construction.               Foto: V. Weber

âlenové z Mystic construction pfii moderování rozjezdov˘ch jízd.

V. GiÀová, Bc. V. Gütnerová a Mgr. Z. Svoboda, Ph.D. Pfied kontaktní
místností  Teplickém pfiedmûstí.                                   Foto: V. Metodûj

Za Chlumem vyrostl nov˘ skatepark
■ LADA LAIBLOVÁ

Bílina má koneãnû útoãi‰tû pro

mládeÏ s „prk˘nky“. V˘stavby

skateparku v sídli‰ti Za Chlumem

se ujala praÏská firma Mystic con-

structions. Lidé, ktefií se pohybují

kolem Mystic Constructions a po-

dílejí se na tvorbû skateboardo-

v˘ch pfiekáÏek se úãastní nejen

âeského skat poháru, ale i závodÛ

svûtového poháru. Podle slov mís-

tostarosty R.·ebka „se jedná o re-

nomovanou firmu, moÏná nejlep‰í

v âechách. PÛvodní rozpoãet na

v˘stavbu byl 1,2 milionu. Mûsto

zaÏádalo Ministerstvo vnitra o do-

taci z programu Prevence krimina-

lity, ale bohuÏel letos jsme se Ïá-

dostí neuspûli. Nové sportovi‰tû,

ale povaÏujeme za dÛleÏité a inve-

stovali jsme do jeho v˘stavby

z rozpoãtu maximální moÏnou

ãástku 0,5 milionu. Kluci snad bu-

dou spokojeni, jelikoÏ pfiekáÏky si

sami vybrali.“

Na novém skateparku se samo-

zfiejmû musí dodrÏovat bezpeã-

nostní pfiedpisy. S jejími pravidly

seznámil mládeÏ jeden z dvojice

konstruktérÛ Radomír „Kozel“ Te-

ichmann. „Sport jako je skateboar-

ding je v prvé fiadû adrenalinov˘

a aby bylo jeho provozování bez-

peãné, je nutné dodrÏovat pravidla.

K tûm základním patfií helma

a chrániãe kolen a loktÛ, které by

mûli pouÏívat v prvé fiadû jezdci

mlad‰í 18 let. Pfii jízdû v soustavû

ramp je helma podmínkou pro

v‰echny vûkové kategorie.“

PfiekáÏky jsou navrÏeny tak, aby

umoÏÀovaly plynul˘ prÛjezd ce-

l˘m areálem. Jezdci mohou vyuÏít

jejich rÛzné ãásti k provádûní rÛz-

n˘ch trikÛ a v‰echny byngy a radi-

usy lze vyuÏít k tak zvan˘m ollie -

air, pfii kterém mÛÏe jezdec prová-

dût dal‰í, je‰tû obtíÏnûj‰í prvky.

Nejlep‰ím povrchem pro skate-

park je hladk˘ a odoln˘ beton.

Drobná nerovnost nebo kamínek

mÛÏe zpÛsobit pád.

Firma Mystic constructions pfii-

pravila pro mladé skateboardisty

i pfiihlíÏející men‰í show s hudbou

a mluven˘m doprovodem, kde se

pfiedstavili nûktefií na‰i pfiední

jezdci. Byla to taková men‰í kom-

penzace za men‰í zpoÏdûní se

stavbou, která mûla zapoãít uÏ za-

ãátkem prázdnin. âlenové Mystic

constructions, ale v té dobû zaji‰Èo-

vali prestiÏní Svûtov˘ pohár ve

skatetingu, konaného poãátkem

ãervence v Praze n ·tvanici.

„Skateboarding, to je Ïivotní

styl, muzika, obleãení, úães a neu-

stále jezdit, jezdit a jezdit,“zdÛraz-

Àuje Radomír „Kozel“ Teichmann.

âlovûk v tísni pomÛÏe Bílinû
V létû zahájila svou ãinnost v Bí-

linû regionální poboãka jedné z nej-

vût‰ích a nejznámûj‰ích nezisko-

v˘ch organizací v na‰í zemi spoleã-

nosti âlovûk v tísni pfii âeské tele-

vizi. PoÏádala jsem o rozhovor ãle-

na zastupitelstva a rady mûsta, vy-

soko‰kolského pedagoga a zároveÀ

fieditele zmiÀované regionální po-

boãky Mgr. ZdeÀka Svobodu, Ph.D.

BZ:âlovûk v tísni je znám˘
pfiedev‰ím humanitárními a roz-
vojov˘mi misemi v Asii nebo
Africe. Proã zaãíná pracovat ta-
ké v Bílinû?

ZS: âlovûk v tísni je nejvût‰í

humanitární a rozvojová organiza

ce ve stfiední a v˘chodní Evropû.

V souãasné dobû v rámci sv˘ch za-

hraniãních misí napfiíklad staví

‰koly v Afghánistánu a Etiopii,

podporuje lidská práva na Kubû ãi

v Bûlorusku, realizuje humanitární

(Pokraãování ns tr. 3)
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Martin SMRÎ, 
14 let, Ïák: 

„ANO. Jsem rád, Ïe tu

máme nov˘ areál pro

skateboardy a brusle.

Urãitû to bude lep‰í a

bezpeãnûj‰í, neÏ kdyÏ

jsme jezdili po sídli‰-

tích. Jen doufám, Ïe to

nebude za poplatek.“

David TRÁVNÍâEK, 
14 let, Ïák:

„ANO. Urãitû je fajn,

Ïe máme nov˘ skate-

park. Je i v pûkném

areálu nového hfii‰tû a

rád tam budu s kama-

rády chodit. Je to lep‰í,

neÏ kdyÏ jsme jezdli

jen po silnicích nebo

na parkovi‰tích.“

Luká‰ PALEâEK,
14 let, Ïák:

„ANO. Je to urãitû pro

bílinskou mládeÏ pfií-

nos. KdyÏ tu máme

skatepark, nemusíme

jezdit po sídli‰tích a

ohroÏovat dopravu ne-

bo chodce. Urãitû do

nového areálu budu ta-

ké chodit.“

Michal KOâKO,
14 let, Ïák:

„ANO. Je pro nás lep-

‰í, kdyÏ máme skate-

park v areálu hfii‰tû,

neÏ kdybychom jen

jezdili na parkovi‰tích

nebo na sídli‰ti a po

silnicích. Urãitû tam

budu také chodit.“

Jifií KOLA¤ÍK,
14 let, Ïák:

„ANO. Nov˘ skate-

park je fajn. Jsem

opravdu rád, Ïe ho tu

máme a Ïe máme kde

jezdit. Pokud to bude

bezpletné, pfiiláká to

mládeÏ, která se jen

potuluje po sídli‰tích.“

Milan GRUNDZA,
12 let, Ïák:

„ANO. Je to dobré, Ïe

máme skatepark. Jsem

moc rád. Je pûkn˘. UÏ

se tû‰ím, aÏ sem budu

pravidelnû s klukama

chodit jezdit. AlespoÀ

uÏ nebudeme muset

jezdit na nepovole-

n˘ch a nebezpeãn˘ch

místech.“

Uvítali jste vybudování skateparku na sídli‰ti Za Chlumem a budete jej vyuÏívat?
Ptal se a fotografoval JAN VRAN¯

Vylep‰ené pískovi‰tû.                 Foto: V. Weber

Ulice BfieÏánská.                       Foto: V. Weber

Îulové kostky zmizí z BfieÏánské ulice
„Rekonstrukce druhé ãásti v BfieÏánské ulici

zapoãne kolem 15. srpna moÏná i dfiíve. Staveb-

ní povolení jiÏ bylo vydáno, takÏe je moÏné pfii-

stoupit k samotné realizaci oprav. Firma, která

dostala rekonstrukci na starosti uÏ byla vybrána

pfied tfiemi t˘dny a jedná se o firmu pana Îejdlí-

ka. S firmou, kterou jsme vybrali máme ty nej-

lep‰í zku‰enosti. Víme, Ïe je zárukou serióznos-

ti, pracovitosti a v neposlední fiadû urãitû jedna

z firem, která sk˘tá záruku kvalitnû odvedené

práce. Je‰tû se dolaìují poslední „problémy“ se

síÈafii, kde se jedná pfieváÏnû o telefonní a tele-

vizní  kabely . âásteãnû dojde k omezení do-

pravního provozu, ale po zku‰enostech s opra-

vou protûj‰í strany to nebylo tak dramatické.

V‰e závisí také jaké bude poãasí, ale pfiedpoklá-

daná doba oprav je dvoumûsíãní. Doufáme, Ïe

se tak o t˘den aÏ 14 dní zkrátí. Tato strana Bfie-

Památné stromy v Bílinû
Mûstsk˘ úfiad v Bílinû si nechal vypracovat

znaleck˘ posudek za úãelem zhodnocení stavu
vybran˘ch v˘znamn˘ch stromÛ, rostoucích v ka-
tastru mûsta Bíliny a návrhu optimálního postu-
pu pfii jejich o‰etfiení. Jeden „Památn˘ strom“
Bílina uÏ má. Jedná se o Jilm habrolist˘, prÛmûr
kmene je 98 cm a v˘‰ka stromu se pohybuje ko-
lem 17 m. Strom se nachází v blízkosti zámku
nedalekého hlavního námûstí. Fyziologická vi-
talita stromu je velmi dobrá, ale pfiesto odborní-
ci doporuãují realizovat v korunû stromÛ re-
dukãní fiez, zamûfien˘ na odlehãení vûtví zasahu-
jících nad stfiechu pfiilehlého domu. Dal‰í 4
stromy teprve ãekají na schválení, jestli budou
téÏ zafiazeni do seznamu „Památn˘ch stromÛ“.
Tyto stromy se nachází v lokalitách Bílina Ky-
selka, v ulici Maxe ·vabinského a v obci Chotû-
jovice.                                                        (ll)

S pískovi‰tû zahrádka?

Ïánské bude mít trochu jin˘ charakter a to, Ïe

tato strana bude mít ‰ikmé parkovací plochy

a ne podélné jak je tomu v pfiípadû protûj‰í stra-

ny. O zkrácení usilujeme hlavnû z toho dÛvodu,

Ïe máme dohodu se Správou a údrÏbou silnic

z Ústí nad Labem, Ïe hned po skonãení ve‰ke-

r˘ch úprav poloÏí novou komunikaci. Mûsto se

tak zbaví posledních Ïulov˘ch kostek, které bu-

dou vyjmuty a urãeny k dal‰ímu vyuÏití.“ Od-

povídal místostarosta M. Pecháãek.

Lada LAIBLOVÁ

S nápadem, jak vyuÏít prostor, kde se dfiíve

nacházelo dûtské pískovi‰tû pfii‰li obyvatelé

jednoho domu v sídli‰ti Za Chlumem. Na nic

neãekali a poradili si zkrátka sami. Místo,  kde

byl písek zasypali hlínou a pískovi‰tû se rázem

promûnilo v malou zahrádku. MÛÏe to b˘t  ná-

vod pro ty, ktefií mají pfied sv˘m domem také

nevyuÏité pískovi‰tû a budou si chtít své okolí

nûjak zvelebit. „Pískovi‰tû“ se velmi líbí i dû-

tem, ale pozor kytiãky netrhat!                 (ll)
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(Dokonãení ze str. 1)
a rozvojové projekty v tsunami

postiÏen˘ch oblastech na Srí Lan-

ce, ale také tfieba zamûstnanostní

projekty v romsk˘ch osadách na

v˘chodním Slovensku. 

Ménû známé je angaÏmá âlovû-

ka v tísni pfii pÛsobení proti sociál-

nímu vylouãení a vzniku chudin-

sk˘ch ghett v âesku. Ta vyrÛstají

ve vût‰inû mûst v severozápadních

âechách. I v Bílinû jiÏ bohuÏel

existují místa, která vykazují zna-

ky sociálního vylouãení, chcete-li

ghetta. Jedná se nûkteré ãásti síd-

li‰tû na Teplickém pfiedmûstí a ãást

lokality v okolí DÛlní ulice za Ïe-

lezniãním nádraÏím. 

A âlovûk v tísni do Bíliny pfiive-

zl program, kter˘ obyvatelÛm ghett,

ale i ostatním obãanÛm mûsta, po-

mÛÏe s jejich odstraÀováním. Kon-

krétnû se jedná o projekt POLIS.

BZ: MÛÏete POLIS popsat?
Co konkrétnû pro Bílinu udûláte?

ZS: POLIS zaãíná ve tfiech ães-

k˘ch mûstech - v Ústí nad Labem,

Plzni a Bílinû. Budeme podporovat

zaãleÀování sociálnû znev˘hodnû-

n˘ch lidí na trh práce, v prÛbûhu tfií

let se pokusíme vytvofiit integrova-

n˘ systém sociálních a vzdûláva-

cích sluÏeb. U nás v Bílinû podpo-

fiíme pfiedev‰ím pfiípravu ‰kolních

vzdûlávacích programÛ na princi-

pech interkulturního vzdûlávání

na  Z· Aléská, Z· Lidická, Zv·I

a Gymnáziu Bílina tak, aby odpo-

vídaly poÏadavkÛm probíhající re-

formy vzdûlávání v âR. Uspofiádá-

me kurzy a semináfie pro uãitele.

A také rekvalifikaãní kurzy pro so-

ciálnû znev˘hodnûné klienty na

Úfiadu práce v Teplicích.  

Právû otevíráme kontaktní cent-

rum dvou terénních sociální pra-

covníkÛ. S terénní prací máme ‰es-

tileté zku‰enosti, zaãali jsme s ní

v roce 1999 v Ústí nad Labem.

Pro úfiedníky místních institucí

a dal‰í profesionály pfiipravujeme

sérii semináfiÛ o sociálním vylou-

ãení a konzultaãní servis.  

Pokud mám uvést zcela konkrét-

ní pfiíklad, „posvítíme si“ na za-

mûstnanost dlouhodobû nezamûst-

nan˘ch z okruhu sociálnû znev˘-

hodnûn˘ch osob a budeme napfií-

klad programovû zvy‰ovat ‰kolní

docházku dûtí z lokalit ohroÏen˘ch

sociálním vylouãením, ale nejen

z nich. Rádi bychom také Bílinû

pomohli v získávání grantov˘ch

prostfiedkÛ v sociální oblasti.

BZ: Znamená to tedy, Ïe Bíli-
na mÛÏe mluvit o ‰tûstí, Ïe PO-
LIS bude realizován právû zde?

ZS: OdváÏím se fiíci, Ïe jedno-

znaãnû ano. Do souãasné doby

v Bílinû a okolí probíhaly rÛzné

aktivity na poli vzdûlávání i sociál-

ní práce spí‰e v men‰í mífie a záro-

veÀ tyto aktivity byly víceménû

izolovan˘mi poãiny, které na sebe

logicky nenavazovaly. Nedocháze-

lo k pfiedávání klientÛ a informací

mezi jednotliv˘mi institucemi

a organizacemi. To zpÛsobuje, Ïe

sluÏby jsou na jedné stranû málo

efektivní a na stranû druhé jsou

zbyteãnû nákladné.  

Rád bych také poznamenal, Ïe

vedení mûsta si, pfiedev‰ím v oso-

bû pana starosty, jasnû uvûdomilo

nutnost hledání fie‰ení sociálních

otázek, my‰lenky a cíle projektu

pfiijalo za své a mûsto Bílina se sta-

lo partnerem projektu. To zdaleka

není v‰ude pravidlem. Pfiístupu

mûsta si velmi váÏím a jsem rád,

Ïe Bílina patfií k mûstÛm, které se

k problémÛm v sociální oblasti po-

stavily bezesporu ãelem.

BZ: Jak vlastnû ghetta vznika-
jí? Proã jsou nûktefií lidé více
ohroÏeni sociálním vylouãením? 

BZ: Za lidi ohroÏené sociálním

vylouãením povaÏujeme ty, ktefií

dlouhodobû setrvávají v krizové

situaci nebo nûkolika krizov˘ch si-

tuacích najednou, do nichÏ se do-

stali napfi. z dÛvodu ztráty zamûst-

nání, dlouhodobé nemoci, stali se

obûtí trestného ãinu ãi dlouhodobû

Ïijí v chudobû a nejsou schopni

krizové situace efektivnû fie‰it. To

jsou zejména lidé pfiíli‰ naivní,

‰patnû vzdûlaní, dlouhodobû neza-

mûstnaní s malou ‰ancí uspût na tr-

hu práce, se ‰patn˘m rodinn˘m zá-

zemím, pfiíslu‰níci men‰in, cizinci,

handicapovaní, atd. Nûktefií jsou

v této situaci vlastní vinou, jiní

prostû nedokázali uspût v konku-

renci a propadají se na spoleãenské

dno navzdory snaze o úspûch.

Nejvíce ghett vzniká v chud˘ch

regionech s vysokou nezamûstna-

ností v severoãeském a severomo-

ravském pohraniãí. âasto jsou do

nich stûhováváni nájemníci, ktefií

mûli problémy s placením nájem-

ného, elektfiiny, vody, plynu, atd.,

ale také tfieba jen „smolafii“, ktefií

jsou za „problémové“ pouze pova-

Ïováni. Dostat se odtud bez cizí

pomoci je dost tûÏké. 

Îivot v ghettu je hodnû frustru-

jící, a to zejména pro dûti, které

v nûm vyrÛstají. Mají problémy ve

‰kole, chybí jim kontakt s vrstevní-

ky. Voln˘ ãas tráví pfieváÏnû na uli-

cích, nemají moÏnost zajít tfieba do

krouÏku nebo sportovat. 

BZ: Kdy se tedy bílin‰tí obãa-
né setkají s prvními aktivitami ãi

v˘sledky POLISu?
ZS: Mohou jiÏ nyní. Od polovi-

ny ãervence funguje jedna ze stû-

Ïejních aktivit projektu. V Bílinû

pÛsobí dvû terénní sociální pracov-

nice - Bc. Veronika Gıttnerová

a Vûra GiÀová - profesionálky

v oboru sociální práce. Otevfieli

jsme kontaktní místo v pavilonu

b˘valé ‰koly na Teplickém pfied-

mûstí. Start dal‰ích dÛleÏit˘ch ak-

tivit je plánován na záfií.

BZ: Z názvu vypl˘vá, Ïe va‰e
pracovnice pracují pfiímo v teré-
nu. Co je náplní jejich práce?

ZS: Terénní sociální pracovník

je hodnû blízko sv˘m klientÛm.

Poznává je v jejich pfiirozeném

prostfiedí, vidí, kde se problémy

zrodili a snaÏí se je systematicky

odstraÀovat. Celé je to o vzájemné

dÛvûfie a spolupráci. Terénní pra-

covník nic nedûlá za svého klienta,

ale vÏdy spoleãnû s ním. Vlastnû

ho tím uãí, aby se o sebe dokázal

ve sloÏité situaci postarat sám.  

V Bílinû nastal témûfi ideální

pfiípad - terénní sociální pracovni-

ce mají k dispozici kanceláfi v bez-

prostfiední blízkosti jedné z proble-

matick˘ch lokalit. Terénní sociální

práce je nûkdy mylnû vnímána ja-

ko sluÏba pro Romy, coÏ je dáno

skuteãností, Ïe sociálnû vylouãené

lokality se zpravidla vyznaãují sil-

nou koncentrací RomÛ. Cítím po-

tfiebu zdÛraznit, Ïe nás v Ïádném

pfiípadû nezajímá etnická nebo ná-

rodnostní pfiíslu‰nost na‰ich klien-

tÛ. O pomoc mÛÏe poÏádat kaÏd˘,

kdo má pocit, Ïe ji z rozliãn˘ch dÛ-

vodÛ potfiebuje.

BZ: Proã sociálnû vylouãení
potfiebují sluÏbu navíc? Nestaãí
v tomto pfiípadû sluÏby sociál-
ních odborÛ a dal‰ích úfiedníkÛ?

ZS: Úfiedníci mají obvykle mno-

honásobnû více klientÛ a pfiíli‰ ‰i-

rok˘ rozsah pÛsobnosti, neÏ aby se

mohli jednotliv˘m klientÛm vûno-

vat detailnû. Mnozí se o to usilov-

nû pokou‰í, ale pfii poãtu klientÛ

sto, ale i dvû stû a více na jednoho

úfiedníka to není v jejich moci. 

BûÏná institucionální pomoc tu

buì není dostupná, nebo selhává.

Terénní sociální pracovník mÛÏe

k fie‰ení situace svého klienta pfii-

stoupit komplexnû, stanovit priori-

ty. Lze se odrazit napfiíklad od vy-

fiízení dÛchodu ãi trvalého pobytu

klienta, pokraãovat stabilizací do-

mácího rozpoãtu, pfiihlá‰ením do

rekvalifikaãního kursu, douãová-

ním a pfiípravou dûtí do ‰koly. Té-

mûfi v‰ude v západních zemích exi-

stuje propracovan˘ systém terénní

sociální práce a komunitního plá-

nování, coÏ  pfiedstavuje nejlevnûj-

‰í fie‰ení pro mûsta a nejefektivnûj-

‰í pomoc pro sociálnû vylouãené li-

di, ale i jejich bezprostfiední okolí. 

BZ: DokáÏi si pfiedstavit, Ïe
cel˘ tfiílet˘ projekt bude pomûr-
nû nákladn˘, jak se na jeho fi-
nancování bude podílet mûsto
Bílina?

ZS: Dûkuji za otázku a s radostí

prohla‰uji, Ïe mûsto Bílina nebude

na projektu pfiímo finanãnû partici-

povat. Naopak, ve‰keré aktivity

jsou v plném rozsahu podpofieny

ze strany Evropské Unie v rámci

iniciativy Equal. 

Kontaktní místo spoleãnosti âlovûk v tísni 
- lokalita Bílina
ul. Teplická, areál b˘valé ‰koly 
na Teplickém pfiedmûstí,  pavilon ã.5 

■ Terénní sociální pracovníci:
Bc.Veronika Güttnerová  mobil:  775  907  121

Vûra GiÀová         mobil:  775  640  108

■ Konzultaãní hodiny:
úter˘ 13:00  -  16:00

ãtvrtek 9:00  -  13:00

Náv‰tûva moÏná kaÏd˘ den v dobû 8:00 - 16:30 hod., po pfiedchozí

domluvû na telefonním ãísle TSP.

■ Co nabízíme:
zprostfiedkování bezplatné právní pomoci • doprovod pfii jednání na

úfiadech • pomoc s listinami (sepisování Ïádostí, vysvûtlení obsahu

úfiedních dopisÛ) • pomoc pfii vyfiizování obãanství • pomoc pfii zís-

kávání zamûstnání • pomoc pfii zlep‰ování bytov˘ch podmínek • po-

moc pfii vyfiizování dávek SSP a sociální péãe • práce s rodinou (do-

cházka dûtí do ‰koly, domácí pfiíprava na vyuãování) • a jiné.

■ Co neumíme:
nerozdáváme byty (Ïádné nevlastníme) •  nedáváme ani nepÛjãujeme

peníze, • neorganizujeme volnoãasové aktivity.

Dle dohod je‰tû dodám fotografii u kontaktní místnosti, pfiípadnû se
dohodneme na realizaci fotografie.

âlovûk v tísni pomÛÏe Bílinû
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Paní I. âulová s J. Razákovou pfii kontrolní práci.

Kontrola vozidel.                                                  Foto: Lada Laiblová

Jsou mezi námi aneb Jak je neznáme
apod. Dal‰ím problémem je také

skuteãnost, Ïe nÛÏky sociální ne-

rovnosti se rozevírají a vût‰inou

sociálnû slab‰í lidé, ktefií se odnau-

ãili pracovat se snaÏí uÏivit hlavnû

tím, Ïe sbírají barevné kovy. Dnes

jiÏ vznikají pfiímo organizované

motorizované a pû‰í skupiny tako-

v˘chto „desperátÛ“. Nûkteré party

pfiijíÏdûjí z Mostecka, Chomutov-

ska, Teplicka i od Mladé Boleslavi.

Vybavení tûchto partiãek b˘vá na

patfiiãné úrovni. Obãas je doprová-

zí místní obãan znal˘ prostfiedí.

V nejednom pfiípadû to b˘vají i Ïe-

ny. B˘vají vybaveni osobními

a nákladními vozidly i motocykly.

âasto pouÏívají mobilní telefony

i dalekohledy, kter˘mi sledují v‰e,

kde se co na ‰achtû ‰ustne, tedy

i na‰e pracovníky. Nûkdy mají se-

bou komplexní fiezací aparaturu.

Nedávno jsme   zadrÏeli osobní au-

to z Mladoboleslavska a v jeho za-

vazadlovém prostoru se nacházelo

23 váleãkÛ dálkové pásové dopra-

vy. Pro pfiedstavu jeden váleãek

má kolem 35 kg. Nûkolikrát jsme

zadrÏeli auta tzv. „furgony“ vyba-

vené fiezací technikou s kraden˘mi

kolejnicemi, váleãky nebo elek-

trick˘mi silnoproud˘mi kabely uv-

nitfi. Dokonce jsme jednou proná-

sledovali nákladní vÛz po ‰achtû

a pfies nûkolik vesnic. Z její loÏné

plochy cestou vypadávaly váleãky

neboÈ zlodûji nestaãili náklad

upevnit.

■ MÛÏete je‰tû uvést nûjak˘
opravdu kuriózní pfiípad? 

„Ano, daly by se vyjmenovat

desítky, ale jeden je vskutku zají-

mav˘. V loÀském roce se nám ná-

hle zv˘‰il poãet nájezdÛ na kabely.

Do ‰achty najíÏdûli zlodûji z Mos-

tecka rÛzn˘mi vozidly. Dafiilo se

nám je buì vãas vykázat nebo od-

halit. Jednou se jim podafiilo na

místû vyloupat asi 30 m kabelu

a mûì naloÏit do zavazadlového

prostoru osobního auta zn. Wart-

burg. Pfii odjezdu byli zadrÏeni. Pfii

v˘slechu na policii vy‰lo najevo,

Ïe jde o osoby drogovû závislé

a do prostor DB je posílali dealefii

drog z toho dÛvodu, aby mûli na

dal‰í dávky.“

■ Dají se tyto problémy s touto
kriminální ãinností nûjak fie‰it? 

„ ¤e‰it se dá v‰e, je-li dobrá vÛ-

le. Nedávno byla zv˘‰ena v˘kupní

cena Ïelezného ‰rotu, coÏ se hned

projevilo tím, Ïe se ztrácely nejen

kabely, ale i Ïelezn˘ materiál, coÏ

se dfiíve dûlo v omezené mífie. Jak-

mile je po nûjaké komoditû po-

ptávka a odbyt na trhu, dodavatelé

se najdou. Jeden z m˘ch názorÛ je

ten, Ïe kdyby sbûrné suroviny ne-

mohly bez fiádné evidence a do-

kladÛ vykupovat ty vûci, které evi-

dentnû pocházejí z trestné ãinnos-

ti, nikdo by je tam nenosil. Tvr-

dím, Ïe by staãilo pozmûnit dva

fiádky v zákonû a to, Ïe sbûrné su-

roviny mohou od dodavatelÛ bez-

problémovû odebírat pouze komu-

nální odpad, kter˘ je na první po-

hled okem rozpoznateln˘. Pokud

by se jednalo tfieba od kolo z loko-

motivy, dekl od kanálu, zemnící

kabel, 35 KV elektrick˘ kabel,

smûrovou tabuli, prostû nûco  co

zcela zfiejmû mÛÏe pocházet

z trestné ãinnosti a chybí dodací

list ãi jin˘ evidenãní údaj, pak by

se mûlo v‰echno dít pod pohrÛÏ-

kou sankce. V praxi by to zname-

nalo, Ïe sbûrna, která bude vûdo-

mû odebírat kraden˘ materiál

a nepovede fiádnou evidenci, pfii-

jde dfiíve ãi pozdûji o licenci. Pak

by to mûlo svÛj v˘znam. Takto se

tyto ãinnosti podporují aÈ pfiímo ãi

nepfiímo. Dochází tak pomûrnû

k velk˘m ‰kodám na spoleãném

i soukromém majetku a v nejed-

nom pfiípadû k obecn˘m ohroÏe-

ním.“

■ KdyÏ se tak zatím nedûje, jak
fie‰íte souãasnou situaci? 

„K fie‰ení moc moÏností nemá-

me. Lidé, ktefií páchají a speciali-

zují se na tuto trestnou ãinnost se

k nám ãasto vracejí. Jak jsem jiÏ

uvedl, na území ‰achty se dostáva-

jí z rÛzn˘ch smûrÛ a mnoha zpÛ-

soby. Napfiíklad i pfies místa pod-

dolovaná a velmi nebezpeãná. Do

tûchto míst nemají voln˘ pfiístup

zamûstnanci dolÛ ani bezpeãnost-

ní pracovníci. Zlodûji také trest-

nou ãinnost páchají v kterékoli

denní ãi noãní dobû. âasto se

k nim pfiidávají osoby nezletilé

a osoby mladistvé. Ti si pfiilep‰ují

na cigarety, pití, nûkdy sladkosti,

pfiípadnû vypomáhají rodiãÛm,

ktefií je k takové ãinnosti nabádají.

¤adu pachatelÛ této ãinnosti osob-

nû známe, víme kde bydlí, ãasto se

nám je podafií  zadrÏet a pfiedat or-

gánÛm ãinn˘m v trestním fiízení,

ale pfiesto nám to skoro k niãemu

není. ·koda, která se vyãíslí pouze

za to s ãím byli zrovna zadrÏeni

b˘vá pomûrnû nízká. Nûkdy je

problém i zjistit odkud kradená

vûc pfiesnû pochází, takÏe je od pá-

chání dal‰ích pfiestupkÛ ãi trestné

ãinnosti nic neodradí. Nezb˘vá

neÏ doufat, Ïe se sociální pomûry

zlep‰í a nebo zákon v tomto ohle-

du pfiitvrdí.“

■ LADA LAIBLOVÁ

Bezpeãnostních sluÏeb pÛsobí

v na‰em kraji pomûrnû dost. O je-

jich pracovních ãinnostech a pro-

blémech vût‰inou nic nevíme . Spí-

‰e je známe jak v uniformû sedí nû-

kde za oknem u vstupu do objektu.

■ V Bílinû pÛsobí jedna z nich.
Je to celkem nenápadná hlídací
soukromá bezpeãnostní agentu-
ra IBIS se sídlem v Kadani. Mi-
mo jiné stfieÏí Severoãeské doly
v Bílinû, kde má kolem sta za-
mûstnancÛ. O nûkter˘ch jejích
ãinnostech a problémech otevfie-
nû hovofiil oblastní fieditel JUDr.
Václav Podlesn˘.

„V Bílinû oficielnû pÛsobíme od

roku 1998. Od té doby ochraÀuje-

me zejména majetek DolÛ. Aktiv-

ním pfiístupem k úkolÛm jsme se

snaÏili nezklamat dÛvûru do nás

vloÏenou vedením DolÛ. Nakonec

za námi stojící praktické v˘sledky

jsou viditelné v poklesu trestné

ãinnosti na území námi ochraÀova-

ném. Tím trochu ulehãujeme i po-

licii v její tûÏké práci v tomto ná-

roãném prostfiedí. Úzce s ní spolu-

pracujeme, hlavnû pfii odhalování

a zadrÏování pachatelÛ trestné ãin-

nosti, pfii pátrání po pohfie‰ova-

n˘ch nebo jinak podezfiel˘ch oso-

bách.

„Nápad trestné ãinnosti na DB

se v‰ak stále na urãité úrovni drÏí

jako v celé zemi. Na‰e práce je ztí-

Ïena také tím, Ïe jde o ochranu

rozsáhlého teritoria, na které se pa-

chatelé mohou dostat prakticky ze

v‰ech stran a samozfiejmû se tak

vymlouvají, Ïe zabloudili, dívají se

jak vypadá ‰achta, jedou na ryby



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ 518. SRPNA 2005

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Dokonãování elektroinstalace v
kulturním domû   .  Foto: V. Weber

Koupali‰tû v ÎiÏkovû údolí.                                            Foto: V. Weber

Proã jít na koupali‰tû v ÎiÏkovû údolí
■ Rekonstrukce Kulturního

domu „Fontána“ v posled-
ní fázi
Kulturní dÛm „Fontána“ Za

Chlumem prochází rozsáhlou re-

konstrukcí, nyní probíhá  závûreã-

ná III. a IV. etapa oprav. Jak celá

rekonstrukce probíhá a na jaké

zmûny se mohou náv‰tûvníci tû‰it

odpovûdûl místostarosta Milan Pe-

cháãek. „III. a IV. etapa se t˘ká

hlavního sálu a jeho zázemí. Pro-

vádí se zpodhlednûní stropÛ a bo-

kÛ v sále. Podium bude celkovû

vylep‰eno a za podiem se pfiipra-

vuje zázemí pro umûlce, kde nebu-

de chybût sprchov˘ kout, WC

a místnost se zrcadly pro úpravu

pfied vystoupením. Zmûní se i zpÛ-

jsme zhotovit pískovi‰tû, houpaã-

ky, které jsou letos nové. Kolem

dokola jsou vyv˘‰ená místa na od-

kládání vûcí, aby maminky na své

ratolesti dobfie vidûli. V brouzda-

li‰ti je pro ty odváÏnûj‰í pfiipevnû-

ná klouzaãka a pro star‰í náv‰tûv-

níky jsme obnovili tenisov˘ kurt

a volejbalové hfii‰tû. Za zmínku ur-

ãitû stojí i obãerstvení, kde jsme

roz‰ífiili venkovní posezení o nû-

kolik míst. Náv‰tûvníci si mohou

sednout tfieba jen ke zmrzlinû, ale

také si objednat tfieba obûd. Hlavnû

se snaÏíme udrÏovat okolí „bufe-

tu“ v naprostém pofiádku. Pfii dob-

rém poãasí zaznamenáme aÏ 500

náv‰tûvníkÛ za den, coÏ si myslím

je dobr˘ v˘sledek na‰eho snaÏení.“

■ V letním období je kryt˘ ba-
zén pro vefiejnost zavfien˘ z dÛ-
vodu rekonstrukce.Jaké opravy
provádíte letos?

„Leto‰ní léto a vlastnû odstávku

vyuÏíváme hlavnû k celé obnovû

sprch, dlaÏdic a baterií. Baterie bu-

dou plnit novou funkci a to, Ïe

kaÏd˘ náv‰tûvník si bude moci na-

stavit teplotu v rozmezí od 30 do

54   °C coÏ dfiíve nebylo moÏné.

Také se provádí rekonstrukce roz-

vodÛ vody, kde se musíme dodrÏet

technické a nároãné hygienické

podmínky. Opravy vnitfiní budovy

budou trvat do záfií, kdy bude pla-

vecká hala zpfiístupnûna jak ‰iroké

vefiejnosti, tak ‰kolám a ‰kolkám.“ 

■ Co byste vzkázala na závûr
ãtenáfiÛm, ktefií je‰tû letos ne-
nav‰tívili Va‰e koupali‰tû? 

„Pokud mají dûti aÈ se pfiijdou

podívat a vûfiím, Ïe budou odchá-

zet spokojeni. Jsme jedno z po-

sledních koupali‰È, které si zacho-

valo svoji pÛvodní podobu a tak

vûfiíme, si své náv‰tûvníky najde

i nadále. Odmûnou nám jsou  spo-

kojené tváfie dûtí a rodiãÛ, kdyÏ po

horkém dni stráveném na na‰em

koupali‰ti odchází domÛ.“       (ll)

Tábor trochu jinak
zahradním nábytkem. Musím do-

dat, Ïe ve‰keré sociální zafiízení

i prostory jako prádelna nebo Ïe-

hlírna se udrÏovaly v naprosté ãis-

totû.“

Tábor v cizinû se od toho tuzem-

ského dost li‰í. „U nás mají dûti

ucelenûj‰í program a vlastnû ho

mÛÏeme pfiipravit je‰tû dfiíve neÏ

nûkam vyjedeme. Napfiíklad

v Horní Cerekvi známe kaÏdou

stezku, strom a oddílová místa, ale

v cizinû musíme hodnû improvizo-

vat a moÏná i proto je  program pro

dûti je o nûco volnûj‰í. Bylo s námi

24 dûtí a urãitû ocenily, Ïe jsme

jim nechali prakticky vyzkou‰et

skoro v‰echny atrakce jak sportov-

ní, tak zábavní, které kemp nabí-

zel.“

Chorvatsko nabízí nejen ãisté

mofie, vodní sporty a tobogány, ale

existují i místa, které lákají svou

atraktivitou. „Uspofiádali jsme v˘-

let na ostrov Pa‰man, kde se na-

chází Národní park Kornati a zná-

mé Solné jezero, kde jsme mûli

moÏnost se i vykoupat. Národní

park jsme projeli trajektem, coÏ

jsme v‰ichni ocenili. My dospûlí

jsme obdivovali krásy pfiírody

u nás nevídané a dûti se zajímaly

hlavnû o kormidlo a kabinu kapitá-

na. Na závûr tábora jsme dûtem za-

fiídili „slavnostní“ veãefii, kde mûli

moÏnost ochutnat plody mofie.

Nûktefií z nich poprvé.“

Letní tábory se vydafiily a urãitû

je‰tû vydafií, vÏdyÈ prázdniny jsou

ve své druhé polovinû a jestli se

bude pofiádat u nás nebo v cizinû

není aÏ tak rozhodující.

Lada LAIBLOVÁ

Pfiírodní koupali‰tû se nachází

v ÎiÏkovû údolí hned vedle domi-

nující kryté plavecké haly.  

■ Nevadí Vám,Ïe je koupali‰tû
v ÎiÏkovû údolí tak trochu opo-
míjené a vût‰í pozornosti se tû‰í
koupali‰tû na Kyselce? Na otázky

nám odpovûdûla vedoucí celého

areálu Diana Blah˘nková.

„Trochu ano a proto jsme zaãali

proti tomu nûco dûlat. Zjistili jsme,

Ïe na‰e koupali‰tû nav‰tûvují nejen

lidé z Bíliny, ale z nedalekého oko-

lí. Napfiíklad z Mostu, Obrnic, Te-

plic, ale i z Litvínova a dokonce

z Chomutova. Pro zlep‰ení orien-

tace jsme rozmístili ukazatele a sa-

mozfiejmû jsme na‰e koupali‰tû

podpofiili mediálnû. Mûli jsme

spoustu nápadÛ jak cel˘ areál vy-

lep‰it a zmodernizovat, ale do ces-

ty se nám postavil problém se sta-

tikou, která by se mohla po vût‰ím

zásahu do objektu naru‰it. Jedná se

hlavnû o krytou ãást areálu, která

tu stojí od r.1977 a s roz‰ifiováním

nebo zmûnou charakteru bazénu se

v dané dobû nepoãítalo. Jsme pro-

to rádi, Ïe mÛÏeme neustále vylep-

‰ovat pfiírodní koupali‰tû. V‰e

ov‰em záleÏí na dotacích od mûsta,

proto nejde v‰e tak rychle jak by-

chom si pfiáli.“ 

■ Koupali‰tû je doslova skryto
v hustém porostu stromÛ, je tedy
na místû, Ïe ho nav‰tûvují ti ná-
v‰tûvníci, ktefií dávají pfiednost
klidu a pfiíjemnému posezení.

„Samozfiejmû jsme zaznamenali

velkou náv‰tûvnost pfiedev‰ím ma-

minek s dûtmi i seniorÛ, proto jsme

zaãali pfii opravách a zlep‰ování

myslet pfiedev‰ím na dûti. Nechali

Pfiipravit  letní tábor v âechách

je jistû záÏitek k nezaplacení, ale

vypravit dûti na  tábor  do Chor-

vatska je práce nelehká, ale urãitû

stojí za ve‰kerou námahu. O let-

ním tábofie v Biogradu na Moru

vyprávûla K. S˘korová fieditelka

DDM. „Letos s námi jely je‰tû dvû

maminky a i kdyÏ jsme ze zaãát-

ku nevûdûli kam dfiív skoãit tábor

v Chorvatsku se vyvedl více neÏ

dobfie. Po celou dobu pobytu bylo

nádherné poãasí. Kemp, kde jsme

byli „ubytováni“ byl velmi roz-

sáhl˘, blízko mofie a sk˘tal celou

fiadu vodních a sportovních atrak-

cí, které dûti samozfiejmû lákaly

nejvíc. Spalo se ve dvouloÏnico-

v˘ch stanech, které byly opatfieny

kuchyÀkou a malou teráskou se

sob vytápûní. Souãasné vytápûní

bylo znaãnû zastaralé a nevyhovu-

jící, proto se topná tûlesa umístila

tradiãnû po bocích sálu. Tepelná

pohoda by se mûla zlep‰it i díky

zásahÛm do vzduchotechniky. Pro-

vádí se nové rozvody elektroinsta-

lace díky níÏ bude fungovat stabil-

ní osvûtlovací rampa, která bude

zavû‰ena na podhledech.  V tomto

pfiípadû nebude potfieba vyuÏívat

mobilní osvûtlovací zafiízení s kte-

r˘m byly v minulosti dost velké

problémy. Zlep‰í se tak celková

operativnost pfii jednotliv˘ch pofia-

dech. Na podlaze budou samozfiej-

mû dfievûné parkety.

Vûfiíme, Ïe termín dokonãení

bude dodrÏen. „III. etapu provádû-

la firma STAMD Arpa‰ a IV. etapu

firma HPS, která pfii posledním

kontrolním dnu pfiislíbila ukonãit

práce do konce srpna 2005.  Pak uÏ

by se mûly doladit drobné úpravy

a taneãní kurzy by mûly b˘t první,

ktefií vylep‰en˘ Kulturní dÛm „po-

kfití.“ 

■ Obãané Mûstské policii
zdatnû pomáhají
Je pryã doba, kdy obãané trpnû

sná‰eli vandalství a jinou trestnou
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

ãinnost. Dnes uÏ se obãané nebojí

zavolat hlídku MûP, kdyÏ se

v okolí jejich bydli‰tû nûco neka-

lého dûje. Jak nám fiekl zástupce

fieditele MûP.  „Volá nám hodnû li-

dí a nûkdy je problém v‰e stih-

nout, jelikoÏ máme k dispozici

málo aut a dost omezen˘ poãet li-

dí. Dost ãasto vyjíÏdíme do sídli‰-

tû Za  Chlumem,  kde místní obãa-

né mají problém s mlad˘mi skate-

boardisty. Proto jsme uvítali po-

stavení skateparku na hfii‰ti

chlumské ‰koly a doufáme, Ïe

mládeÏ bude dovádût tam a místní

laviãky budou opût slouÏit k odpo-

ãinku a ne jako U-rampa. V sídli‰-

ti SHD by si na‰e hlídka mohla

„ustlat“, v noãních hodinách má-

me i nûkolik v˘jezdÛ za sebou.

Nejãastûji jde o vykrádání osob-

ních automobilÛ a ru‰ení noãního

klidu. Nûkolikrát se nám stalo, Ïe

jsme na jedno místo vyjíÏdûli nû-

kolikrát za noc, jelikoÏ obãané,

ktefií dûlali hluk zaãali napadat

údajné stûÏovatele.“ V nûkter˘ch

pfiípadech je v‰e o to smutnûj‰í, Ïe

se jedná o nezletilé.

■ âtyfii z tanku a pes opût na
v˘sluní
Ptali jsme se v místní videopÛj-

ãovnû majitele pana Milana Pecha,

jestli mají obãané o pÛjãování ka-

zet a diskÛ zájem i pfies letní prázd-

niny a jaké tituly se nejvíc pÛjãují.

„ I pfies letní prázdniny máme dost

pÛjãek, i kdyÏ zájem je pochopitel-

nû men‰í neÏ v jin˘ch mûsících,

kdy lidé netráví svÛj voln˘ ãas na

dovolené. V tomto období jsme za-

znamenali hlavnû pÛjãování kome-

dií a nûkdy i hororové filmy. O fil-

my s kung-fu je zájem dost miziv˘,

vypadá to, Ïe uÏ jsou v‰ichni z to-

hoto tématu otrávení. MÛj osobní

tip  je sice star˘, ale pofiád dobr˘

film „Havana“ nebo „Od soumra-

ku do úsvitu“, pro nezasvûcené se

jedná o akãní film Roberta Rodri-

gueze podle scénáfie Quentina Ta-

rantina. 

Musím dodat, Ïe star‰í tituly se

pÛjãují neustále. Z novinek jsou

asi nejaktuálnûj‰í „ âtyfii z tanku

a pes“, film je pÛvodní pouze vy-

lep‰en˘ po technické stránce a lze

si ho pÛjãit i na DVD. Mezi kres-

lené“ hitovky“ patfií urãitû  „Team

Amerika“ a „Hrdinové z fií‰e Ga-

ja“. Z kriminálního Ïánru je to ur-

ãitû film“ SAW“. Ov‰em nejlep‰í

filmy nás teprve ãekají , k dispo-

zici budou kolem fiíjna a listopa-

du.“

Rada mûsta Bíliny na své 15. schÛzi
konané dne 10. srpna 2005 mimo jiné

uloÏila:
• ¤editelce MTSB pfiijmout 2 se-

zónní pracovníky na sekání trávy. 

• Ved. ONI zadat projektovou do-

kumentaci na zhotovení nového

povrchu malé tûlocviãny v Z· Za

Chlumem. 

schválila:
• Zmûnu v˘‰e ceny na zimním sta-

diónu (vyuÏití ledové plochy -

ostatní) na 1 200,-  Kã/hod., s úãin-

ností od 1. záfií 2005.

• Îádost fieditelek M· Síbova

a M· ·vabinského o udûlení v˘-

jimky nad poãet dûtí, do v˘‰e hy-

gienické kapacity uveden˘ch tûch-

to matefisk˘ch ‰kol, v souladu s §

23 odst. 3 zákona ã. 561/2004 Sb.,

pro ‰kolní rok 2005/2006. 

• Zámûr pfievedení tûlocviãny na

Teplické ul. (pavilon ã. 7 b˘valé

Z· Teplická) do v˘pÛjãky Z· Li-

dická a pfievedení sportovní haly

v Tyr‰ovû zahradû na mûsto Bílina,

s platností od 1. záfií 2005.  

rozhodla:
• O vyhlá‰ení nabídkového  fiízení

na poji‰Èovacího makléfie:

a) nabídky budou pfiijímány na

adrese Mûsto Bílina, BfieÏánská

50/4, PSâ 418 31 v termínu do

31. 8. 2005, v uzavfiené obálce

oznaãené „poji‰Èovací makléfi“,

b) bude stanovena v˘bûrová ko-

mise - komisi stanoví starosta mûs-

ta,

c) zájemci budou písemnû vy-

zváni k osobní prezentaci firmy,

d) v˘sledek v˘bûru bude kandi-

dátÛm písemnû oznámen do 5

dnÛ,

e) se stávajícím makléfiem bude

ukonãena „Dohoda o povûfiení“

a podána v˘povûì „Plné moci“

k datu 31. 12. 2005.  

• O zadání zpracování studie lávky

pfies silnici I/13,  v prostoru nádra-

Ïí -  ul. Hasiãská.

• O zadání zpracování projektové

dokumentace navrÏené cyklotrasy

od Centrální ‰kolní jídelny,  smû-

rem   na Kyselku. 

• O roz‰ífiení akce v˘mûna oken

v Z· Lidická o v˘mûnu oken v pfií-

stavku ‰koly do v˘‰e nákladÛ 250

000,- Kã. 

projednala a doporuãuje za-
stupitelstvu mûsta ke  schválení:
• Zámûr zfiízení speciálnû pedago-

gického centra pfii Základní ‰kole,

Bílina, Aléská 270, okres Bílina,

pfiíspûvková organizace od 1. 9.

2006.

povûfiila:
• Místostarostu pro vûci neinves-

tiãní p.·ebka jednáním s Krajsk˘m

úfiadem Ústeckého kraje, o zmûnû

úãelu pouÏití dotace z Programu

na regeneraci majetku obcí ve v˘‰i

1,2 mil. Kã, a to na v˘mûnu oken

bílinsk˘ch základních ‰kol. 

• Místostarostu pro vûci investiãní

p.Pecháãka podáním odvolání ke

Krajskému úfiadu v Ústí nad La-

bem proti rozhodnutí Stavebního

úfiadu Bílina, ve vûci povolení

stavby „Stavební úpravy v objektu

ã.p. 444, ul. E. Krásnohorské v Bí-

linû - za úãelem provozování res-

taurace.  

vzala na vûdomí:
• Informaci vedoucího odboru Ïi-

votního prostfiedí o moÏnosti káce-

ní dfievin v okolí Lesní kavárny

„Kafáã“, respektive o moÏnosti

vydání závazného stanoviska k zá-

sahu do VKP (v˘znamn˘ krajinn˘

prvek) „LázeÀsk˘ park Kyselka“,

za pfiedpokladu splnûní zákonn˘ch

podmínek.         Kvûch Ladislav, 
tajemník MûÚ Bílina

Klára Kozlovská si vyzpívala rÛÏi od Casanovy

Tfiináctiletá Klára Kozlovská z Bíliny se stala ví-

tûzkou jakéhosi pfiedkola 8. roãníku soutûÏe RÛÏe

od Casanovy, která se v polovinû srpna konala na

zámku v Duchcovû. 

ProtoÏe úãast na soutûÏi je limitována vûkem

zpûváku, byly Klárka a dvanáctiletá Veronika Po-

hÛnková z Kamenického ·enova porotou hodnoce-

ny zvlá‰È. ¤eãeno slovníkem sportovcÛ, Klárka po-

dala standardní v˘kon a není pravda, Ïe neumí no-

ty, jak jsem uvedla v Deníku Smûr, naopak, jiÏ fiadu

let studuje na duchcovské ZU·. Dal‰ím BíliÀanem,

kter˘ se populární soutûÏe zúãastnil, byl Michal

KmeÈ, jenÏ ve vlastní písni doprovázel na klávesy

Milana Danko z Laho‰tû.               Eva Stieberová
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KULTURNÍ SERVIS

LETNÍ KINO 
NA KYSELCE

19.srpna od 21.30 hod.
VÁLKA POLICAJTÒ
Francie. Krimi. Vstupné 70,- Kã.

24.srpna od 21.30 hod.
SMÍM PROSIT
USA. Komedie. Vstupné 70,-

Kã.

26.srpna od 21.30 hod.
RUKOJMÍ
USA. Akãní . Bruce Willis jako

elitní vyjednavaã má jen jednu

noc na záchranu rukojmích.

Vstupné 70,- Kã.

31.srpna od 21.30 hod.
SIN CITY
USA.  Vstupné 65,- Kã.

V¯STAVNÍ SÍ≈ 
U KOSTELA

„Klasika Digitál ve fotografii“

V̆ stava fotografií Leo‰e Sanda

a Milana Pro‰ka. V̆ stava potrvá

do 28.srpna

GALERIE POD VùÎÍ
„Kresby“ – V̆ stava kreseb Ru-

dolfa Velvarského. V̆ stava potr-

vá do 28.srpna.

LETNÍ  AMFITEÁTR
NA KYSELCE

20.srpna  od 15.00 hod
TANEâNÍ SHOW
Tfiíhodinové vystoupení taneã-

ních profesionálÛ. Vystoupí:

Dance 2XS z Prahy - nejlep‰í

hiphopová taneãní skupina v âR.

Vstupné 30,- Kã.

26.srpna od 17.00 hod.
MICHAL K SNÍDANI
Michal Nesvadba z Kouzelné

‰kolky vyrábí dárky pro dûti.

Program pln˘ legrace, soutûÏí

a písniãek. Vstupné 50,- Kã, do-

provod 80,- Kã

27.srpna  od 18.00 hod
REVIVAL FEST
NA KYSELCE
Vystoupí skupiny: AC/DC, Red

hot chilli pepers. 5ti hodinové

vystoupení revivalov˘ch skupin.

Vstupné: v pfiedprodeji 60,- Kã,

na místû 90,- Kã.

Pfiedprodej vstupenek:
Infocentrum - V Galerii Pod vûÏí,

BfieÏánská 50/1,

Tel.417810985

infocentrum@kckaskada.cz

P¤IPRAVUJEME NA ZÁ¤Í:
Mûstské divadlo

19.záfií od 19.00 hod
„Sousedka“ - v hlavní roli Luká‰

Vaculík, Hana Seidlová

âlenové kapely pfii vystoupení.                                      Foto: P. Mácha

Klasika a Digitál ve fotografii

Proto neváhejte a pfiijìte nav‰tívit

nejen V̆ stavní síÀ U Kostela, ale

i Galerii pod VûÏí, kde probíhá v˘-

stava Rudolfa Velvarského s ná-

zvem  „ Kresby“ . Obû v˘stavy bu-

dou k vidûní do 28.srpna.  (PBzB)

V sobotu 6.srpna si pfii‰li na své

opût vyznavaãi tvrd‰í muziky. Na

letní kino Na Kyselce pfiijela jedna

z legend - skupina Visací zámek.

Pfiedkapelou jí byla skupina ·anov

1. Na dvû stovky nad‰en˘ch pfiíz-

nivcÛ naslouchalo muzice do po-

zdních noãních hodin. Tûsnû po

pÛlnoci se Visací zámek rozlouãil s

publikem. „Po vydafieném koncer-

tu „Pro kamerunské kozy“ jsme

ãekali, jaká bude tentokráte ná-

v‰tûva. Nakonec si vyznavaãi této

tvrd‰í muziky na‰li cestu na na‰e

letní kino a vcelku tuto akci hod-

notím jako úspû‰nou“ fiekl nám Pe-

tr Mácha z Kulturního centra Kas-

káda. Jak dále dodal, poslední so-

botu v srpnu je na programu po-

slední letní akce,kdy vystoupí revi-

valové skupiny AC/DC a Red hot

chilli pepers.                           (ll)

V úter˘ 2.srpna se ve V̆ stavní

síni U kostela konala vernisáÏ v˘-

stavy teplického fotografa pana

Milana Pro‰ka a duchcovského fo-

tografa pana Leo‰e Sanda s ná-

zvem „ Klasika a Digitál ve foto-

grafii“. V̆ stava navazuje na pfiede-

‰lou v˘stavu v Galerii pod VûÏí,

kde zmiÀovan˘ pan Milan Pro‰ek

jiÏ vystavoval.

Na této v˘stavû jsou vidûny ba-

revné a ãernobílé fotografie mnoha

ÏánrÛ,  jedná se o krajinu âeského

stfiedohofií a okolí Duchcova, které

jsou doménou pana Leo‰e Sanda.

Pan Milan Pro‰ek se  soustfieìuje

ve sv˘ch fotografiích nejen na

âeské stfiedohofií a Podkru‰nohofií,

ale protoÏe velmi rád a ãasto cestu-

je, jsou k vidûní i fotografie z cizi-

ny napfiíklad z Holandska, kde ne-

chybí rÛzné momentky a portréty.

Pan Pro‰ek, kurátorka v˘stavní sínû P. Bûhálková a L. Sanda.

Permanentky na podzimní divadelní pfiedstavení jiÏ v prodeji
Stejnû jako tomu bylo i na jarní pfiedstavení, pfii-

pravilo Kulturní centrum Kaskáda pro pfiíznivce a stá-

lé náv‰tûvníky opût cenovû zv˘hodnûné permanentní

vstupenky. Na celkem ãtyfii podzimní divadelní pfied-

stavení tak majitel permanentky zaplatí o ãtvrtinu

men‰í vstupné. Znamená to , Ïe má jedno  pfiedstave-

ní zdarma. „Po loÀském podzimu, kdy se daly spoãí-

tat permanentky na prstech se jarní divadelní sezóna

rozrostla na necelou stovku prodan˘ch permanentek,

coÏ nás samozfiejmû tû‰í“ , fiekl nám vedoucí progra-

mového oddûlení Petr Mácha. podle jeho oãekávání

se tento poãet minimálnû udrÏí nebo o trochu zv˘‰í.

Permanentky jsou stále v prodeji v informaãním cent-

ru na Mírovém námûstí v Bílinû.

OHLÉDNUTÍ
za vystoupením
punkové kapely
Visací zámek



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ8 18. SRPNA 2005

Bílinsk˘ zpravodaj, informaãní ãtrnáctideník. Adresa: Mûstsk˘ úfiad Bílina, BfieÏánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky.zpravodaj@quick.cz. Vyda-

vatel: Mûsto Bílina, zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Vedoucí redakce: Eva Stieberová, tel. 775264487. Povoleno Referátem kultury OkÚ Teplice pod

ã. 7/1991. Vychází dvakrát mûsíãnû v Bílinû a okolí. Pfiíspûvky a námûty pfiijímáme vÏdy do ãtvrtka a vyhrazujeme si právo editora. Pfiíjem inzerce pro Bí-

linsk˘ zpravodaj a Deník Smûr: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 537820 a 417 570080, e-mail: inzerce.tp@vlp.cz.

4 / 120

karneval 465/tp

Sokol Mile‰ov - SK SIAD Bílina 0:2 (0:1)

Tuláãek je vicemistrem svûtaProvozní doba pro vefiejnost na zimním
stadionu od srpna 2005 - 2006 Vladislav Tuláãek, ãlen Atletic-

kého klubu Bílina, velice úspû‰nû

reprezentoval âeskou republiku na

Mistrovství svûta do 17 let v ma-

rocké Marráke‰i. V soutûÏi ve vrhu

koulí posledním pokusem vybojo-

val stfiíbrnou medaili, kdyÏ pûtiki-

lové náãiní poslal do vzdálenosti

19.97. V disku se mu podafiilo pfie-

konat svÛj osobní rekord, hodil

58.65 m a díky tomu obsadil ãtvrté

místo. K bronzové medaili mu

scházelo 65 cm. Tuláãek splnil li-

mit v kouli i na Mistrovství Evro-

py do 19 let, které se koná v Kau-

nasu, ale omluvil se ze zdravotních

dÛvodÛ. (kÏ)     Foto: R. Hoffman

Otevfieno pro vefiejnost: pondûlí 13.30 - 15.30 hod., stfieda
15.30 - 16.45 hod., nedûle  13.00 - 14.15 hod

Bruslit se zaãíná od 7.srpna 2005 a oproti loÀsku má vefiejnost

o hodinu více. O dal‰ích voln˘ch hodinách budou obãané informo-

váni s pfiedstihem v Bílinském zpravodaji nebo místním rozhla-

sem.Rada mûsta povûfiila místostarostu R. ·ebka, aby nadále vedl

jednání s HC Draci a fieditelem zimního stadionu panem Müllerem

ohlednû prodlouÏení hodin pro vefiejnost. „Myslím si, Ïe by vedení

zimního stadionu a hokejov˘ klub mûli ustoupit vefiejnosti a postou-

pit atraktivnûj‰í ãas 15.00 - 18.00 hod. Jiné zimní stadiony mají k dis-

pozici pro vefiejnost sice men‰í poãet hodin, ale mohou to zdÛvodnit

sv˘mi sportovními v˘sledky nebo vy‰‰í hokejovou soutûÏí. JelikoÏ

Bílina hraje pouze „pralesní ligu“ mûl by b˘t zimní stadion více ur-

ãen vefiejnosti“, zdÛraznil místostarosta R. ·ebek.

Mile‰ov - Na jarní v˘kony navázala Bílina v

novém roãníku  fotbalové 1.A tfiídy. V sestavû

se objevila jedna nová tváfi VaÀásek, ale pro

trest z minulé sezóny je‰tû nemohla nastoupit

opora Hasal.  Úvod patfiil domácím a jiÏ ve

3.minutû musel zasahovat brankafi Pohl.  Po-

tom domácí hlaviãkovali vedle a za skluz do-

stal Ïlutou kartu kapitán Procházka. To pro

obránce znamenalo hrát v dal‰ím prÛbûhu opa-

trnû.  Ov‰em v‰e napravila 16.minuta. Mora-

vec zahrával trestn˘ kop a domácí kapitán Paz-

dera se hlavou pfiesnû trefil k tyãi vlastní bran-

ky. Hra se vyrovnala, ale vyloÏené ‰ance chy-

bûly na obou stranách.  „Té hfie chybí jiskra, v

závûru se to zlep‰ilo, ale musíme hrát více srd-

cem,“ díval se na v˘kon kriticky bílinsk˘ pre-

zident Petr Arpá‰.  Druh˘ poloãas zaãali opût

tlakem domácí.

·koda  ‰ancí Truneãka v závûru.  A musím

ocenit v˘kon trojice rozhodãích,“ dodal po zá-

vûreãném hvizdu rozhodãího Bene‰e Arpá‰.

Branky: 16. P.Pazdera vlastní, 77.Ma‰ata

Rozhodãí:  T.Bene‰ - Kratina, ·ebek

Sestava Bílina: Pohl - Procházka, Christov,

·ulek, Beãvafiík - Novák, Moravec, Spáãil, Va-

Àá‰ek - Truneãek (93.Zelenka), Seidl (76.Ma‰a-

ta)                                 Oldfiich BUBENÍâEK


