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Oblíbeným místem k malová-
ní je např. Bělá pod Bezdězem, 
Český ráj, ale také Bílina se svou 
dominantou Bořněm. 

V loňském roce si malíři vybra-
li zámek, jejichž produkci jsme si 
mohli prohlédnout při jarmarku 
v loňském roce. „Letos jsme se 
soustředili hlavně na Kyselku, 
na okolí „Kafáče“. Někteří se 
opět zaměřili na Bořeň,“ uvedl 
jednatel Sdružení výtvarníků ČR 
v Bílině Pavel Říha.

Do Bíliny přijeli malíři ze Sdružení výtvarníků ČR, kteří cestují 
a svým štětcem zachycují krásy naší vlasti.

Ředitelka MŠ Aléská Bc. Zdeňka Heindrichová s generálním ředitelem 
Čeps, a.s. Ing. Vladimírem Tošovským

Malíři se soustředili na Lesní kavárnuMalíři se soustředili na Lesní kavárnu

„Chtěl bych poděkovat gene-
rálnímu řediteli společnosti Čeps, 
a.s. Ing. Vladimíru Tošovskému 
za sponzorský dar ve výši 1.150. 
000,- Kč. Část daru ve výši 150 
tis. Kč se investoval do mobiliá-
ře v mateřské škole Aléská, který 
splňuje ty nepřísnější normy a je 
postaven tak, aby odolal případ-
nému vandalismu. Za milión korun 
se provedla rekonstrukce balkóno-
vé části v městském divadle. Byla 
vyměněna křesla a podlahová 
krytina včetně olištování,“ uvedl 
místostarosta Roman Šebek.

Divadlo má nová křesla, mateřská škola
doplněný dětský venkovní mobiliář

Akciová společnost Čeps věno-
vala Bílině celkem 1.150 000,- 
Kč. Sponzorský dar putoval do 
mateřské školy a Městského 
divadla v Bílině.

V sobotu 18. července se kona-
la vernisáž v galerii Pod věží, 
kde malíři představili své malby 
z Bíliny.

„V příštím roce plánujeme 
Salón v Mělníku, který jsme 
pořádali i v Bílině. Praktic-
ky vystavujeme po celé České 
republice, ale hlavně v Praze. 
Příští rok bychom také chtě-

li uskutečnit malířský plenér 
v Bílině, ale tentokráte s násled-
nou měsíční prodejní výstavou,“ 
dodal předseda Sdružení výtvar-
níků ČR arch. Štefan Škapík.
 (lal)

Marcy Horáčková

Jaroslav Pasler

Foto: V. WeberFoto: V. Weber
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Odevzdáváte železný šrot do sběrny?

Julius
MATOCSIK,
66 let, důchodce:
„Za těch pár korun, co 
bych ve sběrně železného 
šrotu za železo dostal, mi 
to ani nestojí. Využívám 
proto raději sběrné dvory. 
Čas od času tam odvezu 
co se doma už nehodí. 
Sběrny tak nevyužívám.“

Miroslav
VOCÁSEK, 16 let, 
student:
„Ano, železo do sběrny 
také někdy odvážím. 
Dostanu tam za železný 
šrot alespoň nějakou 
korunu. Je to pořád lepší, 
než to vozit zdarma do 
sběrných dvorů.“

Jaroslav
ŘEHÁK,
55 let, dělník:
„Železo do sběrny 
odevzdávám poměrně 
často. Je to i tím, že 
sběrnu mám hned poblíž 
svého domu, tak proč 
bych to odvážel někam 
jinam, když to mám 
u nosu a navíc dostanu 
nějakou korunu.“

Lukáš
SYSEL,
18 let, student:
„Do výkupny železa 
jezdím často se sběrem. 
Když se doma něco najde, 
tak to odvážíme sem 
a dostaneme za to peníze. 
Když už se s tím tahám, 
tak proč za to nemít 
nějakou korunu.“

Pavla 
DVOŘÁKOVÁ,
23 let, studentka:
„Do sběrny nejezdíme. 
Pokud se někdy něčeho 
potřebujeme doma zba-
vit, počkáme na svoz 
odpadu a přistavíme to 
ke kontejnerům nebo 
bychom využili služeb 
sběrného dvora.“

Petra
FLEKOVÁ,
24 let, studentka:
„Ne, do sběrny železný 
šrot neodevzdávám. Pár-
krát jsme s rodiči použitou 
ledničku nebo pračku 
odvezli do sběrného 
dvora.“

Představitelé měst a obcí stále volají 
po zpřísnění zákona, aby se alespoň čás-
tečně zamezilo krádežím, kterých valem 
přibývá. Co přesně novela upravovala, 
vysvětlil předkladatel návrhu poslanec 
Vlastimil Aubrecht za ČSSD.

„Pokud by novela vstoupila v plat-
nost, obec by se stala účastníkem říze-
ní a samospráva by mohla regulovat 
počet sběren ve svém katastru např. ty 
s protizákonným celonočním provozem. 
Další významná změna spočívala v tom, 
že provozovatel zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů nebude smět od fyzic-
kých osob vykoupit odpady stanovené 
prováděcím právním předpisem. Mělo 
se zabránit tomu, abychom se nese-
tkali s provozovnou, na níž bude pou-
tač: „Vykupujeme kolejnice“. Nově se 
měla zavést povinnost provozovatele za 
vykoupený nebo odebraný odpad posky-
tovat úplata výhradně bezhotovostně, 
což by zabránilo následným daňovým 
únikům.

Podle Vlastimila Aubrechta se měl 
výrazně změnit způsob likvidace 
autovraků. „Současná právní úprava 
vyžaduje, že automobil musí být ode-
vzdán kompletní. Pokud jste z něj chtěli 
například použít dveře, sedačky, blatní-
ky anebo jiné části nebylo vám vystave-
no potvrzení o převzetí, nutné pro vyřa-

zení vozidla z evidence, takže jste museli 
vůz odevzdat na vrakoviště kompletní, 
zaplatit za jeho likvidaci a díly, které si 
chtěli nechat, si od provozovatele zpětně 
odkoupit. Podle nové úpravy bude sta-
čit, bude-li odevzdána alespoň karoserie 
s označením identifi kačního čísla VIN 
a motor s označením identifi kačního 
čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení 
o registraci vozidla.“

Poslední změnou byla povinnost 
žadatele o registraci použitého vybrané-
ho vozidla zaplatit poplatek na podporu 
sběru, zpracování, využití a odstranění 
autovraků. Poplatek by se platil pouze 
při první registraci ojetého vozu v ČR.

Senát tuto předlohu nepodpořil. 
V novele je ponechána pouze ta část 
o evidenci těch, kteří kovový odpad ode-
vzdávají a bezhotovostní platba. Novela 
o sběrnách druhotných surovin má ještě 
v původní podobě šanci v Poslanecké 
sněmovně, která může senátní verzi 
přehlasovat.

„Troufám si předjímat a jsem skeptic-
ký. V případě, že ani Poslaneckou sně-
movnou neprojde novela v navrhované 
podobě, pak už jen zbývá čekat na první 
hromadné neštěstí na silnici či na kole-
jích,“ dodal Vlastimil Aubrecht.

Krádeže železných předmětů se 
stále stupňují a většina starostů měst 

a obcí žádá zpřísnění výkupu. Sou-
časný zákon na sběrače kovů evi-
dentně nestačí. Proč se tato opatření 
neudělala již dříve.

V současné době platí živnostenský 
zákon, který zakazuje výkup odpadu ve 
sběrnách v nočních hodinách od deseti 
do šesti hodin ráno. Porušování tohoto 
zákona by měly kontrolovat příslušné 
úřady jako je Živnostenský úřad nebo 
policie ČR. Novela zákona se prakticky 
projednává od roku 2006, ale bohužel 
nebyla nikdy schválena tak, jak bychom 
si představovali. Hlavní body, které by 
začaly řešit současnou situaci se zatím 
jen oddalovaly. Pokud někdo argumen-
tuje tím, že by současná situace měla 
zůstat zachována, tak vlastně nabádá 
jen k další trestné činnosti.

Jaký je tedy důvod stálého odda-
lování schválení novely o sběrnách 
druhotných surovin?

V České republice je cca 4 tisíce sbě-
ren druhotných surovin a je to takové 
české perpetum mobile. Ukradne se 
poklop od kanálu, rošty u domovních 
dveří nebo dopravní značka, odveze se 
do sběru, dále tento sběr putuje do hutí, 
kde se vyrobí železo a následně nový 
poklop na kanál, který opět obec koupí. 
Roční obrat z tohoto „obchodu“ tvoří 6 

mld. Kč a je to jasná podpora krádeží. 
V poslední době se začínáme setkávat 
i s krádežemi velkých zemědělských 
strojů, které skončí rozřezané ve sběr-
nách. Škody na majetku jsou značně 
vysoké.

Honba za železem již stála několik 
životů, vypadá to, že se opravdu čeká, 
až se stane další vážná nehoda?

Někdy mi to také tak připadá. Někteří 
sběrnaři, ale už jdou tak daleko, že si 
na dveře své provozovny vyvěsí tabulku 
o výkupu kolejnic. Kde obyčejný člo-
věk přijde ke kolejnicím? Již se zcela 
náhodou zabránilo několika vlakovým 
neštěstím v důsledku rozkrádání buď 
přímo kolejnic nebo zabezpečovacího 
zařízení. Místa bez poklopů od kanálu 
také nejsou zrovna bezpečná a silnice 
bez značek také ne. Musíme si hlavně 
uvědomit, že lidé, kteří kradou železo, 
měď aj. za to dostanou pár stovek. Za 
nimi, ale zůstává tisícová spoušť, kterou 
ve fi nále zaplatí obec z peněz daňových 
poplatníků. (lal)

České perpetum mobile novela zákona 
nezastavila – krádeže železa mají zelenou

Senát neschválil novelu zákona o sběrných surovinách, která měla výrazným způsobem omezit rozmáhající 
se krádeže kovů na území České republiky.

SENÁTEM NEPROŠLA NAVRHOVANÁ NOVELA ZÁKONA O SBĚRNÝCH SUROVINÁCH
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Střípky
z Bíliny

Uložila:
Místostarostovi města svolat pra-

covní schůzku zástupců politických 
stran ohledně dalšího postupu oprav, 
případně rekonstrukce domu se sou-
středěnou pečovatelskou službou.

Schválila:
Bytový pořadník na II. pololetí 

2008, s úpravou. 
Stanovisko bytové komise dle zápi-

su ze dne 7. 7. 2008, vyjma bodu v). 
Zvýšení nájemného, dle zákona č. 

107/2006 Sb., v bytech ve vlastnic-
tví města Bíliny a tím se mění sazba 
za 1 m2 podlahové plochy bytu od 
1. 1. 2009 následovně: z 17,22 na 
19,30 Kč, z 14,93 na 17,97 Kč. 

U ostatních sazeb zůstává nájemné 
za 1 m2 nezměněno. Nájemné u nově 
uzavřených nájemních smluv od 1. 8. 
2008 je stanoveno dle nových sazeb. 

Zařazení akce „Rekonstrukce vzdu-
chotechniky kuchyně v MŠ Síbova, 
Bílina“ do plánu investic na rok 2009 
a zároveň schvaluje proplacení ceny 
za projektovou dokumentaci z rezer-
vy na projekty. 

Záměr provedení úpravy rozvodů 
teplé vody v objektu SUNN č. p. 675 
- 677, Bílina, na náklady města s tím, 
že tato akce bude provedena ještě 
v roce 2008. Sleva z nákladů na teplou 
vodu za rok 2007, dle žádosti nájem-
níků, zatím poskytnuta nebude. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Klu-
bem rybolovné techniky Bílina na 
účast Dany Králové na Mistrovství 
světa juniorů v Německu 2008, ve 
výši 10 000,- Kč. 

Uzavření smluv o poskytnutí 
dotace z Programu podpory kultury 
a literární fond mezi městem Bílina 
a Jindřichem Luňákem – HAKIM ve 
výši 35.000,- Kč na festival Babí léto 
2008 a mezi městem Bílina a Gym-
náziem Bílina ve výši 5.000,- Kč 
na knihovnu anglické literatury, dle 
návrhu komise pro školství, kulturu 
a sport. 

Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací Základní škole Za 
Chlumem Bílina ve výši 16.000,- Kč 
a Základní škole Aléská Bílina ve 
výši 37.000,- Kč dle návrhu komise 
pro školství, kulturu a sport. 

Navýšení rozpočtu Městských 
technických služeb Bílina na zajištění 
denního provozu veřejných WC, a to 
od 07,00 do 19,00 hod. 

Žádost MŠ Čapkova o použití 
fi nančních prostředků z investičního 
fondu na zakoupení nového elektric-
kého sporáku, ve výši 72.050,- Kč. 

Ukončení nájemní smlouvy s pa-
nem MVDr. Bohuslavem Sehnalem 
na pronájem nebytových prostor ve 
Fišerově ul. č. 395/4 – veterinární 
ordinace, na vlastní žádost ke dni 30. 

9. 2008. Zároveň schvaluje zveřejně-
ní tohoto nebytového prostoru k dal-
šímu pronájmu.

Neschválila:
Zařazení oprav bytového objektu 

Za Chlumem č. p. 752 - 756, Bílina 
do plánu oprav na rok 2009. 

Souhlasila:
S udělením výjimky nad počet 

dětí do výše hygienické kapaci-
ty MŠ Síbova a MŠ Čapkova, dle 
žádostí ředitelek MŠ, pro školní rok 
2008/2009, v souladu s § 23 odst. 3 
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci:
• «Oprava povrchu komunikace 

v ul. B. Němcové» dle Směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina, č. VIII odst. 
5, jako specializovanou zakázku, fi r-
mě Metalimpex Group spol. s r. o. 
s tím, že spoluúčast města nepřesáhne 
100.000,- Kč. 

• «Nákup elektrického sporáku pro 
MŠ Čapkova v Bílině» dle Směrni-
ce č. 04/2007 , čl. VIII. odst. 5, jako 
specializovanou zakázku, fi rmě SEP 
s.r.o., Děčín. 

• «Výměna linolea v učebnách 
v ZŠ Aléská v Bílině» dle Směrnice 
č. 04/2007 , čl. VIII. odst. 5, jako spe-
cializovanou zakázku, fi rmě Gröschel 
Josef, Bílina. 

• «Výměna linolea v učebnách 
v ZŠ Lidická v Bílině» dle Směrnice 
č. 04/2007 , čl. VIII. odst. 5, jako spe-
cializovanou zakázku, fi rmě Gröschel 
Josef, Bílina. 

•  «Vybavení MŠ Švabinského 668 
– ostatní» dle Směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého rozsa-
hu městem Bílina, čl. VIII. odst. 5, 
jako specializovanou zakázku, fi rmě 
BENJAMIN s. r. o., Buchlovice. 

Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle Směrnice č. 
04/2007 pro akci :

• «Zateplení a výměna oken objektu 
MŠ Žižkovo údolí v Bílině» s tím, že 
hodnocení nabídek bude probíhat dle 
kritérií: 

a) cena celkem bez DPH a vč. DPH 
(položkový rozpočet), váha 60 %

b) doba záruky na provedené dílo, 
váha 10 %

c)  další předpoklady pro plnění 
zakázky (reference), váha 30 %. 

• «Zateplení a výměna oken objektu 
ZŠ Aléská, Bílina» dle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
s tím, že hodnotící kritéria jsou stano-
vena následovně:

a)  celková výše nabídkové ceny v Kč 
doložená oceněným výkazem výměr, 
váha 70 %

b) celková doba výstavby (v týd-
nech), váha 10 %

c)  sankce za nedodržení termínu 
dokončení díla 20 %. 

• «Zateplení a výměna oken objek-
tu ZŠ Za Chlumem, Bílina» dle § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách s tím, že hodnotící kritéria 
jsou stanovena následovně:

a) celková výše nabídkové ceny v Kč 
doložená oceněným výkazem výměr, 
váha 70 %

b) celková doba výstavby (v týd-
nech), váha 10 %

c)  sankce za nedodržení termínu 
dokončení díla 20 %. 

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle Směrnice č. 
04/2007 na akci:

• «Vybavení MŠ M. Švabinské-
ho 668 – kuchyň» je nabídka fi rmy 
ELKUS s.r.o., Ústí nad Labem. 

• «Vnitřní vybavení MŠ M. Švabin-
ského 668 nábytkem» je nabídka fi rmy 
BENJAMIN s. r. o., Buchlovice. 

• «Zastávky autobusů u polikliniky, 
Bílina» je nabídka fi rmy Žejdlík Josef, 
Bílina. 

• «Oprava veřejného osvětlení 
Pražská Poliklinika, 4 x stožár» je 
nabídka fi rmy ELINS s. r. o., Litvínov. 

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit:

Přijetí dotace ve výši 15mil. Kč 
z Fondu hejtmana Ústeckého kraje, 
za účelem realizace akce „Lávka přes 
řeku Bílina a silnice I/13“. 

Přijetí investičního daru od ČEZ, a. 
s., ve výši 1 mil.Kč, na dětské hřiště 
v Sídlišti u Nového nádraží.

Přijetí investičního daru od AGC 
Automotive Czech a.s., ve výši 
500.000,- Kč, na doplnění mobiliáře 
dětských hřišť a sportovišť.

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města vydat:
Obecně závaznou vyhlášku č. 

03/2008 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, s dopl-
něním odstavce 3) v článku 5 ve znění: 
Osvobození od poplatku od doby účin-
nosti této vyhlášky se poskytuje dětem 
narozeným v příslušném kalendářním 
roce. 

Vzala na vědomí:
Plnění trvalého usnesení, kterým je 

tajemníkovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru životního 
prostředí pravidelnou kontrolou čer-
ných skládek na celém území města 
Bíliny. 

Ing. Ladislav Kvěch – tajem. MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se
lze seznámit na úřední desce MěÚ
Bílina nebo v sekretariátu starosty 

města  a dále i na webových
stránkách města  (www.bilina.cz)

Rada města Bíliny na své 15. schůzi konané dne 16. 7. 2008 mimo jiné:

SDH zatím nemá
čím hasit

Zastupitelstvo města na svém 
posledním zasedání neschvá-
lilo dvoumiliónovou dotaci na 
hasičský vůz pro Sbor dobrovol-
ných hasičů. Současný SDH má 
několik členů a bez hasičského 
vozu nemohou vykonávat svou 
činnost.

„Vstoupil jsem do jednání 
ohledně sponzorského daru pro 
SDH na hasičský vůz s Doly 
Bílina a.s. Zastupitelstvo bude 
opět v září schvalovat fi nance na 
hasičský vůz a pokud dostaneme 
sponzorský dar od Dolů Bílina, 
tak by to mohlo být průchodné 
a SDH by konečně mohl dostat 
hasičský vůz,“ sdělil starosta 
Josef Horáček.

Pozor začínáme
V pondělí 25. 8. 2008 začí-

náme provoz na zimním stadi-
onu. Již nyní je možné zamlu-
vit si hodiny na ledové ploše. 
V posledním srpnovém týdnu 
je stanovena cena 1700 Kč a od 
září 1380 Kč za hodinu. Ledovou 
plochu si lze pronajmout na čísle 
723 864 365, pan Davignon.

Důležitá telefonní čísla:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST BÍLINA
417 823 745

POLICIE ČR
158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA
417 810 999

TELEFONNÍ CENTRUM SLUŽEB
800 123 456

Oprava plánované 
odstávky teplé vody

Odstávky jednotlivých
oblastí a VS jsou plánovány 
od 22:00 hod. prvého dne

až do 18:00 hod.
posledního dne ve výše
uvedených termínech.

11. 8. – 18. 8. 2008.
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Činnost Městské poli-
cie Bílina v roce 2007

V současné době pracuje 
u Městské policie 32 strážníků. 
V loňském roce strážníci odhalili 
a vyřešili na místě 2 511 doprav-
ních přestupků. V roce 2006 jich 
bylo 1 705. Šetřily se přestupky 
za překročení povolené rychlosti, 
alkohol za volantem nebo jízdy 
bez platného řidičského oprávně-
ní.

V oblasti veřejného pořádku 
bylo strážníky na místě řešeno 
396 případů a 14 přestupků bylo 
předáno k dořešení správním 
orgánům. Městská policie odchy-
tila 114 toulavých psů a umístila 
do útulku. 26 osob bylo předáno 
k dalšímu šetření Policii České 
republiky pro podezření ze spá-
chání trestných činů. Zadrženo 
bylo 13 hledaných osob, většinou 
mládež z výchovných ústavů. Na 
území města Bíliny bylo provede-
no 612 kontrol psů, zda jsou při-
hlášeni. MěP asistovala u 20 požá-
rů. Jednalo se zejména o hořící 
kontejnery a popelnice.

Od občanů bylo přijato 424 
oznámení. 272 pokusů o doru-
čení doručenek, které si adresát 
ve stanovené době nevyzvedl na 
poště. Strážníci pomohli 32 lidem 
v nouzi a 7 lidem poskytli první 
pomoc.

V letošním roce usiluje MěP 
o získání dotace z programu Part-
nerství 2008 a získat tak fi nance 
na další dvě kamery, výstražné 
a varovné cedule a osvětlení par-
koviště v ul. Čs. armády.

Otázka záchytných stanic je stále aktuální

31. července 2008

   9. srpen  Karlštejn,
Koněprusy

 23. srpen  Mariánské 
Lázně, Lázně 
Kynžvart

  6. září Praha
 20. září  Litoměřice 

(zahrada 
Čech)

 říjen  3x houby
(Kralovice)

 *1. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
   6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha 

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

*pozor změna z 15. 11. 2008 na 1. 11. 2008

Jaké máte zku-
šenosti s vybírá-
ním regulačních 
poplatků?

Od začátku 
roku vybírá-
me poplatky 
povinně, je 

to příjem zdravotnického zaříze-
ní. Tedy jak lékařů, tak Hornické 
nemocnice s poliklinikou s.r.o. 
Poplatek funguje opravdu regu-
lačně, protože jsme zaznamenali 
úbytek pacientů oproti loňskému 
roku. Praktičtí lékaři pro děti, 
dorost a dospělí jsou zdravotními 
pojišťovnami placeni kapitačně. 
V praxi to znamená, že mají příjmy 
podle toho, kolik mají registrova-
ných pacientů a pro ně je regu-
lační poplatek novým příjmem. To 
samé je i u lůžkové péče. I v této 
oblasti jsme zaznamenali men-
ší pokles pacientů. Třetí skupina 
jsou ambulance specializovaných 
lékařů a tady dochází k opravdu 
vysokému úbytku pacientů. Zde je 
většina lékařských výkonů hrazená 
pojišťovnami.

Jaký budete mít letošní rok 
příjem z regulačních poplatků?

V současné době odhaduji, že 
v letošním roce vybereme na regu-
lačních poplatcích za všechny tři 
skupiny cca 2 až 2,5 mil. korun, 
ale s tím souvisejícím poklesem 
zdravotních výkonů přijdeme 
o nějakých 3 až 4 mil. od zdravot-
ních pojištěn. Regulační poplatek 
je sice nový příjem, ale na druhé 
straně nám to zasahuje do výkonů, 
které jsou hrazené pojišťovna-
mi. Máme tu několik praktických 
lékařů, ale více specializova-
ných ambulancí. Zjistil jsem, že 
na pohotovosti, kde je poplatek 
90,- Kč, došlo k vysokému úbytku 
pacientů. V loňském roce vyhleda-
lo za 1. čtvrtletí pohotovost zhru-
ba 1000 pacientů. V tom samém 
období v letošním roce, to je kolem 
700 pacientů. Myslím, že ta letoš-
ní bilance bude horší. Nesmíme 
zapomínat na zvyšování nákladů, 
zdražuje se energie, teplo, plyn, 

voda a pohonné hmoty. Je tu tlak 
zaměstnanců na navyšování mezd, 
ale příjmy zůstávají několik let 
prakticky stejné nebo se navyšují 
o menší procento, než je infl ace. 
V důsledku regulačních poplat-
ků očekávám propad. Zatím jsme 
vybrali cca jeden mil. korun, ale 
s tím jsou spojené další náklady, 
takže to není čistý příjem. Potvrze-
ní o zaplacení poplatků si musíme 
nechat natisknout, navýšit odměny 
pracovníkům, kteří se o vybírání 
starají.

Můžete to nějak blíže vysvětlit?
Na jedné straně jsou poplatky 

naším příjmem a na straně druhé 
o ty dosavadní příjmy přicházíme. 
Náklady na provoz zůstávají kon-
stantní ať je pacientů 5 nebo 50, 
na tom se ušetřit nedá. Podle mě 
regulační poplatky nejsou šťastné. 
V současné době se hovoří o tom, 
že by se některé skupiny od pla-
cení poplatků osvobodily. Jedná 
se o děti do 18 let a také důchod-
ce. Na jednu stranu to chápu, ale 
nejvíce pacientů je právě z těchto 
skupin. Nejsem pro zavádění výji-
mek, protože je to zbytečně kom-
plikované.

Výjimku mají také sociálně 
slabí, jak ti využívají lékařskou 
péči? 

Sociálně slabí tady v Bílině tvoří 
podstatnou část a spíše než využí-
vají lékařskou péči, i někdy zneu-
žívají. Velmi často léčení pacienti 
z této skupiny mají potvrzení, že 
nemusí platit regulační poplatek 
a bývají přitom pro zdravotnická 
zařízení nákladnější a těžší.  Nejví-
ce se setkáváme s těmito lidmi na 
pohotovosti, kteří s banálními pro-
blémy chodí v nočních hodinách 
na pohotovost. Důvod je jasný, 
na pohotovosti nemusí čekat, až 
přijdou na řadu, jako v denních 
hodinách. Neříkám, že by se jim 
ta péče neměla dostat, ale tito lidé 
většinou nepracují a mohou přijít 
ráno k praktickému lékaři. Výjim-
ky by neměly být také proto, že se 
stavíme ke každému pacientovi 

jinak. Nejsme tu proto, abychom 
řešili sociální dopad, ale my ho 
řešíme. U této skupiny lidí by měly 
být náklady na léčení zohledněny 
např. v sociálních dávkách. Zdra-
votnická zařízení v oblastech, kde 
je více sociálně slabých, jsou zne-
výhodněny oproti jiným oblastem.

Takže v konečném důsledku 
jsou regulační poplatky spíš na 
překážku než výhodou?

Samotné regulační poplatky jsou 
strašně a zbytečně složitý systém. 
Přineslo nám to spoustu práce, 
vztahy mezi lidmi se zhoršily. Kaž-
dý si myslí, jak si mastíme kapsy, 
ale ono to tak není a ve fi nančním 
důsledku nás to postihne. Stejně 
tak jsem proti výjimkám. Ono sta-
čí, že už k nám chodí lidé ověnčení 
zlatem s papírem, že jsou sociálně 
slabí. Naopak nově zavedený sys-
tém, že pokud překročí výdaje za 
léky hranici 5 tis. má své výhody.

Hornická nemocnice je často 
kritizována za nedostatek „mla-
dých“ lékařů. Jak tento problém 
řešíte?

Dříve se umisťovali lékaři na tzv. 
umístěnky, a to je dnes bohužel již 
překonané. V ČR máme 5 fakult-
ních nemocnic, které „produku-
jí“ lékaře. Jen Praha spotřebuje 
60% zdrojů a mimo Prahu chce jít 
opravdu málokdo. Pokud se někdo 
nechytne v Praze, tak jde do kraj-
ské nemocnice. Pokud ne, tak do 
okresní nemocnice, kde je akutní 
péče v několika oborech. Jestliže 
se nedostane ani do okresní, tak 
zbývají zdravotnická zařízení, kde 
je několik akutních medicínských 
oborů, jako je Duchcov, Žatec 
nebo Roudnice. Bílina je tak na 
pátém místě. Hotový odborník 
sem těžko půjde, a pokud bychom 
přijali mladého lékaře, tak mu 
nemůžeme zajistit potřebnou praxi. 
Praktikujeme to tak, že u nás pra-
cují odborní lékaři na část úvazku 
a dojíždějí do Hornické nemocnice 
2x týdně. Jsme rádi, že se nám daří 
pokrýt tímto způsobem specializo-
vané obory. Lada Laiblová

Od ledna 2008 vešel v platnost zákon o zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Platit za něco, co 
bývalo zdarma je vždy nepopulárním krokem. Jaká situace panuje v HNsP s.r.o. v Bílině více než půl roku 
po zavedení regulačních poplatků, prozradil ekonomický náměstek Ing. Richard Hazdra.

Většina se vyslovila pro a také 
se řekly důvody její potřebnosti.  
To bylo plně v kompetenci města, 
tedy jeho zastupitelstva.  Ovšem na 
to navazuje jiný problém a ten je 

plně v kompetenci Ústeckého kra-
je.  Dlouhé roky se vede spor, pro-
tialkoholní záchytnou stanici ano či 
ne? Alespoň v našem  kraji je tento 
spor  aktuální, protože od roku 2001 

Není to dlouho, co se  vedla v zastupitelstvu i mimo něj velká diskuse 
o vyhlášce k zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.

v kraji žádné toto potřebné zařízení 
není.  Nemohu souhlasit s názorem 
pana hejtmana, že nebude podporo-
vat hotel pro opilce. Toto zařízení 
naopak chrání ostatní občany od 
těch co více přebraly a nedovedou 
potom své chování kontrolovat.  

dokončení na str. 5
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„V Bílině se po diskusích na 
sídlištích ukazují možné návody 
na řešení složité situace zdejšího 
soužití občanů různých národnos-
tí. Zvažují se změny pohybu měst-
ské policie do míst a časů vyme-
zených občany jako nejrizikovější, 
časové omezení heren a restau-
rací, intenzívnější hledání pra-
covních míst pro nekvalifi kované 
a volnočasové aktivity pro mladé 
v rizikových oblastech a v riziko-
vých letních měsících,“ píše se 
v závěrečné zprávě projektu. 

Městská policie byla kritizová-
na, že nemá zájem řešit problémy 
občanů na sídlištích. Podle oby-
vatel hlídkují pouze přes den, na 
upozornění reagují se zpožděním 
nebo vůbec a nechrání soukro-
mí anonymních ohlašovatelů. 
Ředitel Městské policie to, ale 
odmítá. „Všechna oznámení jsou 
nahrávána, takže se dají dohledat 
a zjistit, jestli nám dotyčná osoba 
volala. Máme zkušenost, že obča-
né nevolají městskou policii, ale 
158, což je státní policie. Zásadně 
neprozrazujeme jména volajících 
stěžovatelů, ale když někdo napo-
míná vandaly z okna a násled-
ně dorazí MěP, je jednoduché si 
domyslet volajícího. Kontroly 
rizikových míst provádíme pravi-
delně, a pokud někam dojedeme 
opožděně, je to z toho důvodu, že 
jsme v jiné části města. Chtěl bych 
připomenout, že jsme omezeni 

Organizátoři projektu chtěli hlav-
ně zodpovědět otázku, jaké jsou 
konkrétní přínosy pro kraj, města 
a jejich občany. Mottem projektu 
nebylo diskutovat, ale jednat, přes-
to se více diskutovalo, než jednalo. 

zákonem a v některých případech 
voláme k dořešení případu Policii 
ČR, která má širší kompetence.“

Diskusního setkání se zúčastnili 
i místní Romové, kteří se shod-
li na tom, že největší problém je 
právě v nově přistěhovaných oby-
vatelích. Romský poradce Štefan 
Tomáš se na celou záležitost dívá 
pozitivně. „Stěhování Romů do 
Bíliny pokračuje, ale jsou to vět-
šinou obyvatelé z regionu. Takže 
z Teplic, Oseka, Krupky nebo 
Dubí. Problémy byly asi s kla-
denskými, ale ti už se odstěhova-
li. Myslím, že situace se o mnoho 
zlepšila, než byla před dvěma lety. 
Nabídka práce pro nekvalifi ko-
vané nezaměstnané je, ale s tím 
máme stále problém. Romové 
by se měli naučit zodpovědnosti 
a nežít ze dne na den.“

O volnočasové aktivity mládeže 
na Teplickém sídlišti se kromě 

standardní nabídky DDM a spor-
tovních či kulturně společenských 
organizací stará také pobočka Níz-
koprahové centrum provozované 
společností Člověk v tísni. To kro-
mě sociálních služeb nabízí široké 
možnosti využívání volného času 
zahrnující sportovní či výtvarné 
aktivity, práci s počítačem, hraní 
stolních her, ale i fi lmový klub, 
výlety, vzdělávací a tématické 
akce a mnoho dalších, děti se zde 
také mohou doučovat nebo si na-
psat úkoly. V době letních prázd-
nin probíhá také příměstský tábor, 
který mohou navštěvovat děti od 
6 do 15 let.

Realizátorem projektu je Ústav 
pro ekopolitiku , o.p.s. Partnerem 
jsou ANOUK (Asociace nezisko-
vých organizací Ústeckého kraje), 
TIMUR (Týmová iniciativa pro 
místní udržitelný rozvoj) a Kraj-
ský úřad Ústeckého kraje. (lal)

Projekt Ústecko – živý region u konce II.

Kontroly MěP se zaměřují na 
podávání alkoholických nápojů 
mladistvým, výherní hrací auto-
maty, nově popíjení alkoholu na 
veřejných prostranstvích, poplat-
ky za psy a veřejný pořádek.

Bílina se přihlásí
o mimořádný příspěvek

Pro cca 80 obcí Ústeckého kra-
je jsou připraveny mimořádné 
fi nanční prostředky z programu 
reprodukce majetku obcí. Sta-
rostové obcí si o fi nance mohou 
požádat do konce srpna minister-
stvo fi nancí.

„Program nebyl již dva roky po 
sobě vyhlášen KÚ. Pokud bude 
krajský program na reprodukci 
majetku obcí vyhlášen, bude měs-
to o dotaci žádat. Jednalo by se 
hlavně o chodníky, osvětlení, míst-
ní komunikace apod. Z evropských 
peněz se budeme hlásit do druhé 
výzvy se Zelenou halou včetně 
dětského hřiště,“ uvedl vedoucí 
investičního odboru Ing. Jaroslav 
Bureš.

Dotace se také mohou využít na 
stanoviště komunálního odpadu, 
restaurovat nejrůznější památ-
ky, dětská hřiště, odstranit černé 
skládky, upravit náměstí, rekon-
struovat střechy aj.

Mami, tati, koukej,
co už umím

Děti z MŠ M. Švabinského jsou 
již skoro samostatné. Tento škol-
ní rok jsme se hlavně zaměřili na 
sebeobsluhu dětí a plně rozvinout 
jejich samostatnost. Nejen při 
svlékání a oblékání, ale také při 
stolování. Každý předškolák si 
sám maže ke svačině chléb, nalé-
vá si z konvičky nápoj nebo při 
obědě z teriny polévku. Určitě se 
jim bude samostatnost hodit při 
vstupu do základní školy, do které 
se již těší.

Otázka záchytných stanic je stále aktuální
Strážníci i policisté se při službě 
setkávají pravidelně s lidmi, kteří 
svoji opilostí budí veřejné pohor-
šení a na první pohled nemohou 
posoudit, je-li tento člověk také 
zraněn či v ohrožení života. Potom 
je jediné řešení, zavolat rychlou 
záchrannou službu a odvést opilce 
do nemocnice. V sanitě se často 
opilec probere a v nemocnici za-
čne koncert. Musí ho zklidňovat 
několik zdravotníků, kteří samo-
zřejmě chybí na oddělení a potom 
s ním musejí snášet do rána utrpení 
i pacienti. Sami představitelé Kraj-
ské zdravotní a.s. přiznávají, že na 
svých odštěpných závodech  ročně 
ošetří na 300 opilců.  Ovšem v kra-
ji je řada dalších nemocnic, které 
by určitě počet ještě navýšily. 

Jedním z posledních případů, je 
noční služba bílinských strážníků 
17. července.  Kolem dvacáté hodi-
ny ohrožoval opilec bezpečnost 
silničního provozu a samozřejmě 
i svoji na frekventované silnici 
I/13 u pneuservisu. U sebe neměl 
žádné doklady, strážníci provedli 
nezbytné úkony, aby se případně 
neudusil zvratky, museli zavolat 
rychlou záchrannou službu,  která  
ho odvezla do teplické nemocnice.  
Stejně jako strážníci jsem přesvěd-
čen, že rychlá záchranná služba 
byla zřízena a je placena k jinému 
účelu.  A aby to nebylo málo, ve 
stejné době druhá hlídka strážníků 
objevila v lázeňském areálu dvě 
podnapilé nezletilé dívky.  

V Bílině fungovala záchytka 
do srpna 2001, byla zde  od roku 

1964 jako druhá nejstarší v repub-
lice. Měla kvalifi kovaný, odbor-
ně vyškolený personál a dobrou 
spolupráci se strážníky i policisty. 
Nepřežila však obnovu krajského 
zřízení. Byla dotována z prostřed-
ků okresních úřadů podle počtu 
klientů z jednotlivých okresů kra-
je. Po zrušení okresních úřadů se 
očekávalo, že si ji zřídí  Ústecký 
kraj. Ten však odmítl a protože  
Hornická nemocnice s poliklini-
kou nebyla schopná sama provoz 
fi nancovat, v srpnu 2001 její pro-
voz ukončila. Zřízení protialkohol-
ních záchytných stanic v Ústeckém 
kraji  má podporu  mezi strážníky, 
policisty i zdravotníky, chybí jen 
vůle vedení kraje. 

Oldřich Bubeníček
krajský a městský zastupitel

pokračování ze str. 4

V Nízkoprahovém centru
si lze vybrat z mnoha činností
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Od 7. července probíhá v na- 
šem městě již třetí ročník
nízkoprahového příměstského 
prázdninového tábora. Stejně 
jako v předchozích letech plní 
úlohu hlavního organizátora 
ZŠP Kmochova, která táboru 
poskytla zázemí a organizuje 
a realizuje aktivity společně 
s bílinskou pobočkou společ-
nosti Člověk v tísni, o.p.s, ZŠ 
Aléskou a ZŠ Lidickou.

31. července 2008

O děti se, podobně jako v před-
chozích letech, starají pedagogičtí 
pracovníci výše uvedených orga-
nizací.

Pro děti je, opět po dobu čtyř 
týdnů, připraven bohatý program 
sestavený ze sportovních, výtvar-
ných i hudebních aktivit a atrak-
tivních výletů, které se letos konají 
v duchu cestování časem. Děti se 
tak seznamují s historií, v rámci 
výtvarných aktivit pracují s tímto 
tématem. Výlety do ZOO, aqua-
parků či k Vaňovským vodopádům 
pak byly v podobném duchu dopl-
něny například o výpravu na horu 
Říp či návštěvu skanzenu v Přero-
vě nad Labem. Poprvé v historii 
tábora se ho účastní po dobu dvou 
týdnů, společně s téměř 40 děti 
denně, také děti navštěvující spe-
cializovanou předškolní přípravu 
v Nízkoprahovém centru společ-
nosti Člověk v tísni.  

I v letošním roce se podařilo zís-

kat většinu potřebných fi nančních 
prostředků ze zdrojů mimo bílinský 
rozpočet. Většinu nákladů pokrý-
vají prostředky získané z programu 
prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR. Náklady šetří také velmi 
výrazné slevy na dopravu či vstup-
né do rekreačních areálů v Bílině 
poskytnuté SD – Autodoprava, a.s. 
či Městskými technickými služba-

mi v Bílině. Město Bílina podpoři-
lo realizaci akce cca 30% fi nanční 
spoluúčastí k získanému projektu.

Nezbývá než popřát, ať i letošní 
ročník provází krásné počasí a ať 
se dětem líbí. Slavnostní ukončení 
tábora proběhne 1. 8. a bude spo-
jené s odpolednem plným soutěží 
a her a diskotékou s Vlastou Vebe-
rem.  (red)

INZERCE 049/BZ

měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta,

domu, či plotu
reklamní plochu!

Až 5000 Kč

Tel: 411 411 455

Poděkování
Mile jsme byli všichni překvape-

ni, že se změnil vstup do mateřské 
školy. Pracovnice fi rmy Rendl, 
paní Rendlová a Petáková vysáze-
ly novou zeleň na vstupní záhonky 
před mateřskou školou. Za to jim 
děkují nejen děti, ale i pracovnice 
mateřské školy.

E. Růžičková

Střípky
z Bíliny

JOSEF ZIMOVČÁK PROJEL BÍLINOU

Partnerem akce Příměstský
prázdninový tábor 2008 v Bílině

je Skupina ČEZ.

Desetinásobného mistra světa na vysokém kole přišel osobně přivítat 
starosta Josef Horáček, který mu předal pamětní knihu o BíliněJosef Zimovčák přijíždí do Bíliny Foto. V. Weber

3.ročník příměstského tábora
byl ve znamení historie

3.ročník příměstského tábora
byl ve znamení historie
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DO BÍLINY SE SJELI TANEČNÍCI
Z CELÉ ČR A SLOVENSKA

731. července 2008

Pokud jste si všimli mladých lidí v „podivných“ úborech pohy-
bovat se po Bílině buď se zavazadlem nebo bez, určitě jste potka-
li frekventanty letošního tanečního workshopu. Letní taneční 
setkání již tradičně pořádá KC Kaskáda s pražskou taneční sku-
pinou Dance 2XS.

DO BÍLINY SE SJELI TANEČNÍCI
Z CELÉ ČR A SLOVENSKA

Předmětem výuky byly taneční 
styly R‘n‘B, house, jazz dance nebo 
new style. Zájemců o výuku tance 
stále narůstá a také přibývá kvalit-
ních tanečníků, jak potvrdila ředitel-
ka Dance 2XS Ivana Hannichová.

„V loňském roce jsme měli pět 
skupin a letos šest. Dokonce se nám 
podařilo rozdělit je do tří skupin na 
začátečníky, mírně pokročilí, pokro-
čilí a jednu skupinu jazz. Nejoblí-
benější je určitě R‘n‘B, ale i jazz si 
našel své místo. Bílinský workshop 
je docela známý, protože zájemci 
pocházeli od Karlových Varů až po 
Bánskou Bystrici.“

Pro tanečníky byla uspořádaná 
párty, která se letos velmi vydaři-
la. „Měli jsme možnost se všichni 
více poznat, vyměnit si zkušenosti 
a samozřejmě si společně zatanco-
vat. Součástí workshopu bylo také 
promítání tanečních projektů, a to 
je také změna oproti loňsku, protože 
jsme mohli být v divadle. Máme zde 
jednoho zahraničního hosta Alwara 
ze Španělska,“ dodala Ivana.

Vyvrcholením tanečního týdne 
bylo sobotní vystoupení všech zúčast-
něných v choreografi ích jednotlivých 
lektorů. Opětovně se závěr worksho-
pu konal na zimním stadionu z důvo-
du špatného počasí. Kdo přišel, tak 
určitě nelitoval. Ukázky jednotlivých 
tanečních stylů nenechali nikoho na 
pochybách, že celý týden byl pro 
všechny velmi náročný, ale vyplatilo 
se a bylo se na co dívat. Dance 2XS 
nezklamala a opět předvedla dvě cho-
reografi e s velmi zajímavým pojetím. 
Těžko říct, které bylo lepší.

Úroveň frekventantů si pochva-
loval i Peter, který vyučuje hlav-
ně R‘n‘B. „Je to rok od roku lepší 
a všechny musím moc pochválit, pro-
tože naučit se v tak krátké době tolik 
sestav, není zrovna jednoduché.“

Taneční týden utekl jak voda 
a všichni, kdo se ho zúčastnili teď 
mohou své nově nabyté zkušenosti 
uplatnit v domovských tanečních 
skupinách. Příští rok na pátém roční-
ku tanečního workshopu, nashleda-
nou. (lal)

Foto: Václav Weber
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

LETNÍ KINO KYSELKA
• Středa 6. srpna od 21.30 hod.

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
ČR. Komedie.

Hrají: J.Polášek, E. Lehotská,

P. Čtvrtníček a další.

Vstupné: 70,- Kč. Přístupno od 12 let

Předprodej vstupenek od 30. 7. 2008

• Sobota 9. srpna od 21.30 hod.

STALO SE
USA. Th riller.

Hrají: M. Wahlberk, Z. Deschanel,

J. Lequizamo a další.

Vstupné: 75,- Kč   Přístupno od 15 let

Předprodej vstupenek v Informačním

centru od 2. 8. 2008

• Středa 13. srpna od 21.30 hod.

KUNG FU PANDA
USA. Animovaná rodinná komedie.

Vstupné: 75,- Kč

Předprodej v Informačním centru

od 6. 8. 2008

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• Sobota 2. srpna od 16.00 hod.

AKCE „Z“
Třetí ročník punkového festivalu.

Představí se kapely KŠANDY (Hrob), 

PESS (Osek), PATHETIC HUMANS 

(Bílina) a SKUNK PUNK (Měrunice).

Vstupné: 100,- Kč v předprodeji,

na místě 130,- Kč

LÉTO NA KAFÁČI
• Neděle 3. srpna od 16. 00 hod.

ÚSTEČANKA NA KAFÁČI
Koncert ústecké dechové kapely

• Sobota 9. srpna od 16.00 hod.

JARDA HOLAN na Kafáči
Odpolední koncert teplického písničkáře

KELBICH FAMILY & FRIENDS

na Kafáči

Folková kapela z Chomutova

GALERIE POD VĚŽÍ
•  Do 24. 8. 2008 se koná výstava

KRAJ PROMĚN
Fotografi e Pavla Záhorce z Bíliny

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•   Do 24. 8. 2008 se koná prodejní 

výstava digitálních fotografi í manželů 

Ziegelheimových s názvem

JAPONSKO…OD HOKAIDA 
PO OKINAWU

PŘIPRAVUJEME
• Sobota 30. srpna

REVIVAL FEST
Depeche Mode revival, Black Sabbat 

revival a Kabát revival.

• Sobota 6. září

DEN HORNÍKŮ
V areálu na Kyselce

Kino Hvězda

X FILES SEQUEL, NIM‘S ISLAND,

MUMIE – Hrob dračího císaře,

Dostaňte agenta Smarta

TIP KC KASKÁDA
AKCE „Z“

Nebojte se, nevracíme se do 80 

let a nechceme nikoho lanařit na 

pracovní brigádu. AKCE „Z“ je 

název 3. ročníku punkového fes-

tivalu, který proběhne 2. srpna 

2008 v letním amfi teátru na Kysel-

ce. Zahrají regionální punkové 

kapely KŠANDY (Hrob), PESS 

(Osek), PATHETIC HUMANS 

(Bílina) a SKUNK PUNK (Měru-

nice). Chybět nebude oblíbená 

teplická kapela ŠANOV 1 a jako 

host se představí JIM ČERT, který 

se doprovází na harmoniku, zpívá 

vlastní balady a protest songy.

Zvláštním hostem večera bude 

dívčí kapela THE STATT MAT-

RATZEN z Německa. 

Festival začíná v 16.00 hodin. 

V předprodeji dostanete vstupen-

ku za 100,- Kč, na místě za 130,- 

Kč. Předprodej probíhá v Infocen-

tru na Mírovém náměstí v Bílině, 

v restauraci Moskva, v restauraci 

Fkáčko na Mírovém náměstí. 

Vstupenku seženete také v Bon-

tonlandu Teplice.

LETNÍ KINO KYSELKA UVÁDÍ
Ve středu 6. srpna od 21.30 hodin

si nenechte ujít komedii

z českých luhů a hájů

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

Příběh Františka Soukenického 

je ve své podstatě velmi jednodu-

chý. František je muž v produktiv-

ním věku. Ve své profesi dosáhl 

jistého kreditu. Má vlastní psychi-

atrickou ordinaci a spoustu kli-

entů. Se svou manželkou Eliškou 

se nastěhoval do nového domu. 

Splácí hypo-téku. Má se dobře. Až 

jednoho dne šlápne poněkud ved-

le a spustí tím těžko kontrolovatel-

nou lavinu událostí. Ztratí práci, 

žena ho vystřídá za někoho jiného 

a střecha nad hlavou mu odlétá do 

teplých krajin. A nejhorší ze vše-

ho je, že si za to všechno opravdu 

může sám.

 

Ve středu 13. srpna od 21.30 hod. 

rodinnou animovanou komedii 

KUNG FU PANDA

 Hlavní náplní fi lmu je poselství, 

že i tomu největšímu zoufalci se 

může splnit jeho sen, když se ke 

snění přidá i trocha štěstí a pře-

devším píle. Hlavním hrdinou je 

chlupatá panda, která zbožňuje 

Kung Fu. Po je bojovým uměním 

posedlý natolik, že ignoruje vlast-

ní nebetyčnou lenost a vydá se do 

paláce v rodném Údolí klidu, aby 

na vlastní oči viděl volbu Dračího 

bojovníka - legendárního váleč-

níka, který by zemi ochránil před 

pomstou démonického tygra Tai 

Lunga. Všeobecně se předpoklá-

dá, že se jím stane některý z pěti 

místních mistrů kung fu - tygřice, 

zmije, jeřába, kudlanky nebo opi-

ce - jenže prst guru Ugveje nako-

nec nečekaně ukáže na Poa. Zdej-

ší učitel bojových umění, mistr 

Sifu, tak rázem čelí největší výzvě 

své kariéry. Musí z nemotorné-

ho, líného a nenažraného pandy 

stvořit legendu kung fu dřív, než 

se do Údolí klidu vrátí zlý Tai 

Lung a přeorá ho k obrazu svému. 

A protože Po i jeho mistr záhy 

pochopí, že v těch zdánlivě největ-

ších slabinách se mohou skrývat 

ty největší přednosti, nemusel by 

sen o Dračím bojovníkovi v čer-

nobíle chlupatém provedení být 

pouhou utopií.

 

PŘIPRAVUJEME
LETNÍ KINO KYSELKA

Wanted
Sex ve městě

LÉTO NA KAFÁČI
Odpoledne se skupinou

Zlatý voči
Rozloučení s prázdninami

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Revival fest

31. července 2008

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA
Teplická 899, 418 28 Bílina

VYHLAŠUJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce

ELEKTRIKÁŘ
s nástupem od 1. 9. 2008 na dobu neurčitou, jednosměnný provoz

Kvalifi kační požadavky: - vyučen - elektrikář, platná vyhláška 50/78 Sb. § 6
 - profesní průkaz

Další požadavky: - ŘP sk. C, bydliště v Bílině

Platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb.
a vl.nařízení 564/2006 Sb. (cca 11 370 Kč + osobní ohodnocení)

Zájemci se mohou přihlásit na adrese:
Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 28 Bílina

Informace na tel: ved.stř. - 417 829 283, 607 150 791,
osobní odd.  - 417 821 777.

    
Výběrové řízení se bude konat dne 6. 8. 2008 v 9.00 hod. na Městských

technických službách Bílina, Teplická 899 - správní budova (bývalá kasárna).
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Festival otevřela česká blu-
esová skupina St. Johny & 
Southern Two, se kterou se 
pravděpodobně setkáte v příštím 
roce na lázeňské sezóně v Tepli-
cích. Českou skupinu vystřídala 
maďarská dvojce Bornemissza 

Ádam, se kterými si zazpívala, 
Petra Börnerová a čtyřletý syn 
člena skupiny. Petra zazpívala 
s novým uskupením Petra Bör-
nerová band & Miloš Železňák 
a o kvalitu opět nebyla nouze. 

Petra stále dokazuje, že na blu-
esovém poli má stále co říci. 
Novinkou v jejím repertoáru 
byly i písně z její tvorby s jed-
noduchým názvem, ale o to sil-
nějším obsahem.

V hledišti to zašumělo, když 
svou produkci spustil Little G. 
Weevil, maďarský bluesový 
zpěvák žijící ve Velké Británii. 
Déšť ne déšť si diváci stoupli 
na parket a vychutnávali si hud-
bu v podání sympatického blu-
esmana. Vyvrcholením večera 
bylo představení americké zpě-
vačky Juwany Jenkins. „Výbor-
ní muzikanti, skvělá zpěvačka. 
Prostě krásná tečka na závěr,“ 
poznamenala moderátorka festi-

valu Eva Stieberová.
„Bohužel nám letos nevy-

šlo počasí, tak jak jsme chtě-
li.  I když pršelo, místo konání 
festivalu jsme nakonec nepře-
sunuli do KD Fontány, protože 
by tak celá akce ztratila kouzlo.  
Naštěstí, ale lidi přišli i navzdo-
ry špatnému počasí a statečně 
vytrvali až do konce. 

Dramaturgii a organizaci za 
sebe hodnotit nemohu, ale mys-
lím,  že se nám to letos docela 
povedlo. Každá z kapel prezen-
tovala jinou oblast blues. Pro 
mne byl určitě zážitek vystoupeni 
maďarského kytaristy, skladatele 
a zpěváka Bornemissza Ádáma, 
kdy se ke konci jeho  vystoupení 
připojil na „Jug“ a zpěv i jeho 4 
letý syn. Pak samozřejmě Little 
G.Weevil z Velké Britanie a dal-
ší. Letos jsme poprvé organizo-
vali i Afterparty, kde vystoupili 
dvě kapely. S letošním ročníkem 
jsem se o trochu méně spokojen 
než s těmi uplynulými, ale  jen 
kvůli počasí,“ zhodnotil blue-
sový festival hlavní organizátor 
Tomáš Bobrovniczký.

Příští, již pátý ročník blueso-
vého festivalu je v přípravách 
a někteří interpreti jsou předjed-
naní. „Prozradit mohu snad jen 
to, že bude o něco méně kapel, 
ale na druhou stranu se zved-
ne kvalita a úroveň festivalu. 
Také mám v plánu zorganizovat 

menší hudební tábor – blueso-
vý workshop, za účasti lektorů 
z různých zemí a doprovodným 
programem pro rodiny s dět-
mi. Ovšem, že je otázka peněz 
a tak mi držte palce,“ prozradil 
Tomáš Bobrovniczký své plány 
na příští rok.

Fotografi e a krátká videa 
z letošního ročníku naleznete na 
www.bluesnakyselce.wz.cz 

Lada Laiblová

Ani vytrvalý déšť nepřerušil letošní festival bluesu na Kyselce. Organizáto-
ři festivalu splnili slovo a na letošní rok pozvali opět nové zajímavé hosty.

Juwana Jenkins nadchla bílinské publikum

Zahájení 16. 8. 2008 v 10.00 hod.

 � historické tržiště v areálu kláštera, pouliční
  a loutková divadla, výstava historické hasičské
  techniky, výstava lidových krojů
 � kulturní program na  Klášterním náměstí,
  v 19.30 hod. koncert kapely QUEEN revival
 � na horním nádraží ČD jízdy parních lokomotiv mezi  
  Mostem, Litvínovem, Lomem, Osekem a Hroby
 � lunapark (sobota 22.00 hod. ohňostroj) 
 � pouťová zábava v domě kultury od 21.00 hod.,
  k tanci bude hrát kapela ALIANCE ROCK
 � výstava domácího a hospodářského zvířectva

MĚSTO OSEK
VÁS SRDEČNĚ ZVE na

OSECKÉ
slavnosti 2008

ve dnech 16. a 17. 8. 2008

Projekt je podporován
Ústeckým krajem Hlavní sponzor Mediální partner

Juwana

Bornemissza Ádam se synemBornemissza Ádam se synem

Petra Börnerová

Luboš Andršt blues bandLuboš Andršt blues band
& Ondřej Konrád& Ondřej Konrád

Littl G.Weevil

St. Johny & Southern TwoSt. Johny & Southern Two
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Ohlédnutí za Akademií DDM
a Bořeňskou čarodějnicí 2008

Fotoreportáž V. Webera

Policie ČR v akci
Dávejte si pozor na své věci!

Dopoledne využil nepozornosti 
nakupující ženy neznámý pacha-
tel, který jí z nezajištěné kapsy 
u kočárku odcizil peněženku 
s doklady. Vznikla jí škoda 
6900,-Kč. Odpoledne pak využil 
zloděj nestřeženého okamžiku 
v další prodejně, kdy nakupují-
címu muži vytáhl z kapsy miki-
ny taktéž peněženku s doklady. 
V tomot případě je škoda 5700,-
Kč. 

Lidé by si měli při nakupo-
vání pečlivě hlídat své osobní 
věci, stačí se zadívat do regálu 

se zbožím a zloděj využije nepo-
zornosti. V žádném případě si 
tašku neodkládejte do nákupního 
košíku či vozíku, opět je to snad-
ná kořist pro zloděje.

Kuriózní nehoda v Bílině
Vzrostlý strom spadl přes silni-

ci. Když ho řidič objížděl, zeza-
du do něj narazilo další vozidlo.  

Ke kuriozní nehodě došlo 
ve středu dopoledne v Bílině 
na dvouproudovce ve směru 
od Mostu na Bílinu. Přes sil-
nici zde spadl vzrostlý strom. 
Řidič, který jel po této silnici 

se stačil stromu vyhnout a když 
ho objížděl narazilo do něj ve 
vysoké rychlosti za ním jedou-
cí vozidlo. Řidič, který nehodu 
způsobil utrpěl lehké zranění. 
Na vozidlech a poškozených 
svodidlech vznikla předběžně 
škoda 200 tisíc korun.

Návštěva baru se mu nevyplatila. 
Místo popíjení byl napaden.  

Návštěva baru v Bílině se nevypla-
tila 23letému muži. Toho při popíjení 
na baru oslovili dva muži ve věku 22 
a 29 let. Začali ho urážet a netrvalo 
dlouho a slovní přestřelka vyvrcholi-
la fyzickým napadením. Několikrát 
ho udeřili ranami pěstí do obličeje, 
kdy mužovo zranění si vyžádalo pří-
jezd záchranné služby a ošetření na 
teplické chirurgii. Oba útočníci si po 
prošetření události vyslechli obvině-
ní z trestných činů výtržnictví a ub-
lížení na zdraví.

nprap. Bc. Ilona Novotná
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Z této oblasti je v muzeích zacho-
váno tisíce keramických střepů a 
mnoho celých nádob, různé bron-
zové a železné předměty, zbraně 
a ozdoby. Výjimečně byly zachráně-
ny stříbrné, zlaté a jantarové šperky. 
Mezi evropsky významné pravěká 
naleziště se Jenišův Újezd zapsal 
jedním z největších prozkoumaných 
pohřebišť Keltů. Na tomto velkém 
pohřebišti se pohřbívalo v průběhu 
3. a 2. století před n.l. a bylo zachrá-
něno 124 kostrových keltských hro-
bů. Tento archeologický průzkum 
zde v cihelnách proběhl v letech 
1896 až 1914. Velmi významné 
archeologické nálezy byly učiněny 
také na předstihovém průzkumu 
před postupem lomu fi nancovaném 
těžební organizací Doly Bílina.

Středověká osada vznikla na obou 
březích Lomského potoka, někdy 
nazývaného Radčický.  Obec se 
nazývala Dlouhý Újezd nebo také 
Jenišův Újezd, německy Langugest. 
První zmínky jsou z roku 1352, kdy 
je zapsán v registrech papežských 
desátků, které odváděly farní kostel. 
Před husitskými válkami náležela 
dolní část vsi klášteru oseckému 
klášteru.v Teplicích a dolní část vsi 
byla v majetku Pavla Kaplíře ze 
Sulevic. Ten tento díl daroval roku 
1477 oseckému klášteru. V polovi-
ně 16. století měla obec 22 used-
lostí. Roku 1672 zakoupil zbývající 
část obce osecký opat Vavřinec, od 
této doby patřil celý Jenišův Újezd 
k oseckému klášternímu panství. 

Na západním okraji obce, v místě 
křižovatky silnic, stávala středově-
ká ves a dvůr Hrnčíře, patřící pod 
správu oseckého kláštera. V průbě-
hu středověku zanikla a beze sto-

py zmizela. Opět objevena byla až 
archeologickým průzkumem prová-
děným před postupem povrchového 
lomu.  

 Obyvatelé se věnovali zeměděl-
ství, pastevectví a rybolovu, pěs-
tovala se zde vinná réva a chmel. 
V 16. a 17. století zde hospodařilo 
asi 22 rodin. Kostel sv. Bartoloměje 
apoštola byl přestavěn stavitelem 
O. Broggiem v roce 1743. Kolem 
roku 1800 se zde začaly vyrábět 
známé hliněné džbánky na přepra-
vu bylanské hořké vody a dalších 
přírodních minerálních vod. Cihel-
na, výrobna hliněného zboží, pila a 
zemědělství v této době vytvářely 
zemědělsko průmyslový charakter 
obce.  V roce 1816 zde již byla plně 
rozvinuta těžba keramických jílů 
rodinou Schubertovou, která zde 
v roce 1898 provozuje keramickou 
továrnu z velkým a velmi pestrým 
sortimentem kameniny. Za zmínku 
stojí, že se při této těžbě nalezlo 
velké množství třetihorních otisků 
listů a vzácně také zkameněliny zví-
řat, zejména ryby a želvy. Brzo se 
tyto nálezy dostaly k učencům a do 
muzeí skoro celé Evropy.

V roce 1843 žilo v obci 426 oby-
vatel německé národnosti. Od polo-
viny 19. století se v širším okolí, 
směrem k Braňanům a k vrchu 
Mnichovci, objevují první pri-
mitivní šachtičky na hnědé uhlí. 
V roce 1834 je zmiňována těžba 
kyzového uhlí na výchozu k výrobě 
kamence a zelené skalice. V roce 
1846 je v provozu u Jenišova Újez-
da hnědouhelný a skalicový důl 
Maxmilián. Rozvoj uhelné těžby 
postupně vzrůstá, ale mimo katastr 
obce a tak obec tvoří zázemí pro 

umístění a ubytování hornických 
rodin putujících za prací. Největší 
hlubinný důl, a také poslední vysta-
vený v naší pánvi, byl postaven na 
rozhraní Jenišova Újezda a Břešťa-
ny. Práce zde byly zahájeny v roce 
1927 a tento státní důl byl nazván 
President Masaryk. Obec se pod 
vlivem hornictví a rozvinuté těžby 
keramických jílů a písků stává stále 
více obcí průmyslovou. Tento vliv se 
projevil také v přílivu Čechů do této 
německy osídlené oblasti. V roce 
1927 zde byl provozován hosti-
nec „ Na krásné vyhlídce“, živnost 
zde měl obuvník a hospodařilo zde 
družstvo malozemědělců a jeden 
velkostatek. V roce 1935 zde žilo 
1988 Němců a 481 Čechů. Činnost 
provozovala v Jenišově Újezdě celá 
řada spolků a organizací,převážně 
německých , jako hasiči,školský, 
spořitelní a úvěrní spolek, podpůrný 
dělnický spolek. Dále zde fungoval 
český Klub severočeských cyklistů 
a tělovýchovná jednota Sokol. Té se 
podařilo 20. května 1934 slavnostně 
otevřít sokolské cvičiště. Až v roce 
1936 byla zřízena česká státní 

měšťanská škola, do které docházeli 
žáci ze všech okolních obcí. 

Jako ve všech příhraničních oblas-
tech započalo těžké období v roce 
1938, odsun českého obyvatelstva 
a válečné útrapy. Po válce byla obec 
osídlena českým obyvatelstvem 
a které převážně nalezlo práci opět 
v hornictví a zemědělství. Potřeba 
energetických surovin v poválečné 
republice vedla k rozšíření menších 
povrchových lomů. Mezi Braňany 
a Jenišovým Újezdem vyrůstal od 
roku 1944 lom Ignis, následně pře-
jmenovaný na důl Svoboda. 

Záměr o vybudování velkého 
povrchového lomu nazývaného 
Maxim Gorkij v tomto prostoru 
byl schválen na ministerstvu v roce 
1963. V roce 1972 byl schválen lik-
vidační záměr obce Jenišův Újezd 
a od roku 1974 se postupně zbouralo 
na 180 obytných objektů a 26 ostat-
ních stavení. V roce 1974 v době 
stěhování zde žilo 985 obyvatel, 
kteří byly převážně přestěhováni na 
sídliště Pražské předměstí v Bílině. 
Obec úředně zanikla 31.12. 1975. 

Zdeněk Dvořák

Tam také žili LIDÉ - Jenišův  Újezd
Osídlení tohoto kraje se rozprostíralo v mírném údolí podél potoka. 
Tento terén byl velmi příhodný pro souvislé osídlení v průběhu celého 
pravěku až po novověké dějiny. Archeologové zde zachránili domy, celé 
vesnice, hroby kostrové, s kamenným obložením a žárové urny a také 
železářské a keramické pece.

Pohled na obec kolem roku 1920

Pohled na obec kolem roku 1930
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V úvodním zápase hrála Bílina 
s domácím FSV bez branek 0:0. 
Hráčům chvíli trvalo než si na 
zahraniční zápas zvykli.  Také ve 
druhém zápase remizovala s SG 
Drážďany 1:1, když měli šance na 
tři body.  Postup z druhého místa  
si Bílina  zajistila až vítězstvím 
nad LSV Lichtenberg 2:0.  Semi-
fi nálové utkání s vítězem druhé 
skupiny SG Stahl  Schiedeberg se 
bílinským nadějím nepovedlo a 
prohráli hladce 3:0.  V boji o bron-
zové medaile se střetli s druhým 
poraženým semifi nalistou SV Hal-
sbrucke. Utkání skončilo bez bra-

nek a na penalty vyhrála Bílina 2:0 
a vybojovala bronzové medaile.  „V  
semifi nále jsme si vybrali slabou 
chvilku,  to se nedá nic dělat, stále 
musíme mít na paměti, že to jsou 
ještě malí kluci. A nejdůležitější je 
to, aby je fotbal bavil a měli využití 
volného času.  Celkově jsme však 
byli s naším vystoupením spokoje-
ni. Turnaj byl organizačně na velmi 
dobré úrovni,  nás brali jako vítané  
zpestření  a  také hru našich kluků 
ocenili.  Chovali se k nám velmi 
pozorně a slíbili, že nás pozvou na 
další turnaje,“ řekl jeden z dvojice 
trenérů  Václav Mojžíš.  (ob)

Dippoldiswalde - S medailí se vrátili fotbalové naděje FŠ Bílina z tur-
naje přípravek ročníků 1999 – 2000 v německém Dippoldiswalde.  
Startovalo devět mužstev ve dvou skupinách a první dvě mužstva 
z každé postoupila do semifi nále.

Penalty přinesly přípravce bronzové medaile
31. července 2008

Na snímku ležící zleva Jiří Kapfer, Milan Ryška. Sedící zleva Lukáš Talovic, 
Martin Huml, Jaroslav Pokorný, Ondřej Czorny,  Vojta Ježek,  Josef Kubeš, 
Dominik Mojžíš, David Kodet. Stojící zleva Luboš Krišal, Jaroslav Matulík, 
trenér Mojžíš, David Kozel, Petr Bach, trenér Talovic. Foto -  FŠ Bílina

Od nejmladších, třída 65ccm, až po 
třídu „OPEN“ a třídu „Veteráni“. 

Všichni závodníci sváděli mezi 
sebou velmi tuhé boje, a když se na 
trať snesl prudký déšť, nebyla nouze i 
o dramatické kolize. Smůla si vybrala 
domácího závodníka Petra Bártla (tří-
da ČZ), který měl před koncem první 
rozjížďky nepříjemný pád z druhého 
místa. Stihl však ještě nasednout a s 
velkými bolestmi ruky a žeber dojet 
na sedmém místě. Po ošetření všichni 

předpokládali, že pro závažnost zraně-
ní do další rozjížďky nenastoupí.  Ale 
všichni motokrosaři jsou velmi tvrdí 
chlapi a P. Bártl se sebezapřením do 
jízdy nastoupil. Po celou dobu se držel 
na předních místech a jízdu dokončil 
na místě pátém. V celkovém pořadí se 
umístil na místě šestém.

Po závěrečných jízdách hlavní 
pořadatel Stanislav Janeček vyhlásil 
vítěze všech tříd. Poděkoval všem 
sponzorům, zejména Severočeským 
dolům Chomutov za nemalou fi nanč-
ní pomoc, bez které by bylo jen velmi 
obtížné závod uskutečnit. Samotní 
závodníci pak potleskem ocenili P. 
Bártla a jeho kolegy za velmi dobře 
připravený závod.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:
Třída do 65 ccm – Kouble Kryštof

Třída do 85 ccm – Markvart Patrik
Třída do 125ccm –  Zuzánek Tomáš
Třída do 500 ccm – Stuchlík Filip

Třída „Veteráni“ – Janeček Stanislav
Třída „ČZ“ – Kocourek Pavel

Třída „OPEN“ – Jiránek Miroslav

ZO AVZO Bílina
Chalupný Zdeněk  - předseda

FOTBALISTÉ SJÍŽDĚLI ŘEKU
Trenéři fotbalové školy se rozhodli 

zakončit náročnou sezónu netradičním 
způsobem, a to sjezdem řeky Ohře. 
Vyjelo se 11. července 2008 z města 
Loket u Karlových Varů. Počasí fotba-
listům moc nepřálo, ale akce byla velmi 
úspěšná.

Víkend strávený na řece a ve stanech 
byl pro všechny velikým odreagováním 
od napjaté fotbalové sezóny, při  které 
strávili trenéři mnoho hodin na hřiš-
ti. Věříme, že se tato akce stane tradicí 
našich fotbalistů.

Při sjezdu nedošlo k žádnému zranění 
našich trenérů a věříme, že takto stráve-
né volno pomůže k lepším výsledkům 
našich malých fotbalistů. Václav Mojžíš

10. ročník „Světeckého HOBBY motokrosu“
V sobotu 19. července 2008 se ve Světci uskutečnil 10. ročník „HOB-
BY“ motokrosu. Na velmi dobře připravenou světeckou trať se sjelo 
téměř 150 závodníků z celé ČR, kteří za téměř aprílového počasí závo-
dili v celkem sedmi třídách.

Foto: M. Minařík

Fotbalová sezóna začíná
V sobotu 9. srpna 2008 od 17.00 hod.
na fotbalovém stadionu Kyselka.

SK SIAD Bílina
– Jiskra Modrá.


