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Prázdninov˘
pfiímûstsk˘
tábor v Bílinû

V Bílině se rozjel pilotní pro-
jekt „Prázdninový příměstský
tábor“. Záměrem tohoto pro-
jektu je poskytování a zajištění
volnočasové náplně především
dětem rodin z nízkopříjmových
skupin nebo dětí ohrožených
sociálním vyloučením v době
letních prázdnin. Centrum
prázdninového příměstského
tábora je na Základní škole
praktické v Kmochově ulici,
kde byl tábor slavnostně zahá-
jen. Dobrovolné pracovníky, ro-
diče a děti přivítal starosta Jo-
sef Horáček, ředitel regionální
pobočky společnosti Člověk
v tísni Mgr. Zdeněk Svoboda
Ph.D. a ředitelka školy Mgr.
Dagmar Jechová.

„V tomto nově vzniklém projek-
tu vidím přínos hlavně pro nízko-
příjmové rodiny nebo rodiče, kteří
složitě shánějí hlídání pro své děti.
Je to také hlavně o tom, že děti ma-
jí zajímavou náplň volného času,
neběhají jen tak po ulicích, kde by
se případně mohly chytit nějaké
party. Do budoucna bych si před-
stavoval systém tábora jako je ve  

(Pokračování na str. 2)

Foto: V. WEBER
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Skupina dětí, které si přišly příměstský tábor vyzkoušet.                                                      Foto: J. KULICH
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L. ČEMUSOVÁ, 
38 let, kuchařka: 

„Ne. Nevím, že je řeka
opět hodně znečištěna,
ale ryby bych z ní asi
stejně nikdy nejedla.
I kdyby byla její voda
už čistá. Bála bych se
o své zdraví.“

M. ANTALOVÁ, 
57 let, důchodkyně:

„Neslyšela jsem
o tom. V Bílině bydlím
teprve rok. Kdyby mi
někdo rybu nabídl, asi
bych ji snědla, pokud
bych ale nevěděla od-
kud pochází.“

I. KRATOCHVÍLOVÁ, 
13 let, žákyně:

„Nevím nic o tom, že
je řeka Bílina hodně
špinavá. Ryby mám
moc ráda, ale z téhle
řeky bych ji asi ne-
chtěla jíst. Ta voda ne-
ní moc pěkná.“

D. KÁŽA, 
20 let, číšník: 

„Myslím si, že je to
divná řeka a znečiště-
ná je už hrozně dávno.
Proto bych si nikdy
nevzal do úst žádnou
rybu z Bíliny. Bylo by
to asi dost ne-
bezpečné.“

M. GALAMB, 
39 let, zedník: 

„Vím o tom, že Bílina
je hrozně špinavá řeka
a zapáchá. Nedivil
bych se, kdyby v ní
vůbec žádné ryby ne-
byly. Pokud ano,
nikdy bych je ale
nejedl.“

R. DLOUHÝ, 
39 let, policista:

„Nemyslím si, že by
řeka byla až tak zne-
čištěná. Naopak je
mnohem čistější než
před lety. Nebránil
bych se proto sníst ani
rybu z Bíliny.“  

Sly‰eli jste o tom, Ïe je Bílina opût nejzneãi‰tûnûj‰í fiekou v republice a jedli byste z ní ryby?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

(Dokončení ze str. 1)
francouzském Aléssu, kde jsou dě-
ti celý den v táboře za městem
a z něj vyjíždějí na dílčí výlety.
Doufám, že se náš příměstský tábor
bude dětem líbit,  pokud bude mít
úspěch a městu se podaří sehnat
vyšší dotace, uspořádáme tento tá-
bor v příštím roce po celou dobu
prázdnin. Závěrem bych chtěl po-
děkovat všem dobrovolným pra-
covníkům, kteří se po 14 dnů bu-
dou o děti starat. Vše je na bázi
dobrovolnosti a bez finanční náhra-
dy,“ uvedl starosta Josef Horáček. 

Na činnosti příměstského tábora
se mimo ZŠ praktické a regionální
pobočky společnosti Člověk v tísni
spolupodílí ZŠ Lidická, ZŠ Aléská
a ZŠ Za Chlumem. Realizace celé-
ho projektu by nebyla možná bez
příspěvků sponzorů (zejména Ter-
ranova, a.s. a Stavby mostů Praha,
a.s.) a velkého přispění starosty Jo-
sefa Horáčka, který osobně vedl
všechna jednání o sponzorství, za-
jistil finanční příspěvky a nadále
výrazně pomáhá organizaci celého
projektu.

Hlavním cílem projektu bylo
vytvoření podmínek pro jednotlivé
aktivity a začlenit do příměstského
tábora především starší problémo-
vé děti.

„Tábor pojímáme jako preven-
tivní aktivitu, která měla být zamě-
řena na velmi specifický segment
„problémových“ dětí. Na základě
velkého zájmu o tento projekt jsme
jej učinili nízkoprahovým a pří-
stupným širokému spektru dětí.

Přihlásily se mladší děti, i když
z nízkopříjmových skupin, ale ur-
čitě ne výrazněji problematické.
Odevzdáno bylo celkem 52 přihlá-
šek a kapacita tábora je 40 dětí.
První den do příměstského tábora
zavítalo 36 dětí a jejich počet bude
postupně mírně stoupat. Pokud by
se však měl tábor v budoucnu ka-
pacitně rozšiřovat na měsíc nebo
na dva měsíce, vyšel by takový
projekt na 500 000 až 1 000 000
Kč. V budoucnu se budeme snažit
vypracovat projekt na tuto aktivitu

a předložit jej s žádostí o podporu
do některé z projektových výzev
v rámci Ústeckého kraje či minis-
terstva školství a pokusíme se tak
využít prostředků EU a státního
rozpočtu,“ řekl Mgr. Zdeněk Svo-
boda Ph.D.

Program tábora  bude velmi
pestrý a odvíjí se především od po-
časí. Připraveny jsou sportovní ak-
tivity, hry, výlety, výtvarné progra-
my nebo koupání na koupališti Ky-
selka. Děti se podívají do Prahy,
podkrušnohorského zooparku, na

Větruši nebo si zajezdí na koních.
Připravena je i branná hra v parku
na Kyselce.

„V naší škole se setkávám s dět-
mi, které prázdniny tráví bez jaké-
hokoliv programu v Bílině a někte-
ré v září skládají ve škole účty, co
všechno provedly. Když se tato ak-
ce ujme, budeme jenom rádi
a myslím si, že je rozumné, že
jsme zatím zvolili 14 dní. Příměst-
ský tábor přináší mnoho pozitivní-
ho,“ dodala závěrem ředitelka
Mgr. Jechová.                        (lal)

Prázdninov˘ pfiímûstsk˘ tábor v Bílinû
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BUDE V BÍLINĚ
ZACHOVÁNO KINO?

Na poslední schůzce Strategic-
kého plánování se jednalo o bu-
doucnosti kultury, sportu a vol-
ného času. Uzavírá se tak celé
zpracování Strategického plánu
rozvoje města na 10 až 15 let. 

„V tomto plánu jsou zahrnuty
plány, které mohou být řešeny již
během pěti let, ale také zahrnují ně-
které věci nadčasové, které budou
řešeny později. V následujících le-
tech by se měla uskutečnit  moder-
nizace Městského divadla. V tomto
roce se budou vyměňovat v divadle
sedačky a malovat. V příštím roce
by se mělo modernizovat technické
zázemí divadla,“ uvedl místosta-
rosta Milan Pecháček.

V oblasti kultury se řešilo jediné
kino, kterým Bílina disponuje.
V současné době je návštěvnost ki-
na velmi nízká, i přes tento pokles
zájmu ale kino zůstane zachováno.
V budoucích letech by se mělo po-
stupně modernizovat a nacházet
i jiná využití jako jsou různé kul-
turní akce nebo výstavy. 

„Situace s návštěvností kina je
velice nepříznivá, návštěvnost
prakticky mizivá, ale chtěli by-
chom tuto situaci ustát a dle mého
názoru by mohlo v budoucnu dojít
k nějakému boomu a návštěvnost
kina vzroste. Myslím si, že jsme
pro kulturu udělali v poslední době
hodně. Renovací také projde pří-
rodní divadlo, protože je oblíbe-
ným místem všech věkových gene-
rací a jeho činnost je smysluplná,“
dodal místostarosta.

V Bílině výrazně chybí muze-
um. Všechny historické exponáty
včetně bílinské kroniky jsou vidění
v Teplicích. V budoucnu by i Bíli-
na mohla mít své muzeum.

AD STRATEGICKÉ
PLÁNOVÁNÍ
Z 22. ČERVNA BZ

V horizontu 10 až 15 let se počí-
tá se zřízením domova důchodců.
O tom, kde se bude nacházet, se
bude teprve jednat. Město počítá
s poliklinikou jako se zdravotnic-
kým zařízením, zatím se neuvažu-
je o tom, že by se v objektu poli-
kliniky měl zřídit domov důchod-
ců. Všechny návrhy musí projít
jednáním Městské rady a zastupi-
telstva.    (lal)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM

Na mnoha školách v České re-
publice od září 2006 vejde do

Ještě jednou
bych se chtěl
vrátit ke Kon-
ferenci part-
nerských měst.
Chtěl bych
tímto poděko-
vat všem, kteří

stáli v „pozadí“ tohoto projektu,
ale bez nichž by tato konference
neměla potřebnou úroveň. 

Na MěÚ v Bílině přišlo několik
děkovných dopisů, ve kterých za-
hraniční delegace vyslovily svoje
poděkování a spokojenost jak se

službami, které jim byly poskytnu-
ty, tak s celkovým přijetím. Osob-
ně bych chtěl poděkovat vedení
hotelu U Lva, které vytvořilo pro
zahraniční hosty prostředí na vel-
mi vysoké úrovni a zdůraznit, že
nejen při konferenci, ale vždy jsou
jejich služby velmi kvalitní. Pro
mě jako hosta je velice důležité,
abych měl veškerý komfort a to ur-
čitě hotel U Lva splňuje. Poděko-
vání také patří Veronice Spurné a
jejímu kolektivu, který se desítky
hodin věnoval přípravám na Kon-
ferenci partnerských měst. Překla-

datelům a průvodcům, kteří věno-
vali jednotlivým delegacím svůj
volný čas. Zkrátka všem, kteří se
zasloužili o tak vynikající prezen-
taci našeho města. Chtěl bych při-
pomenout jednu významnou akci,
která proběhne v Bílině. V sobotu
22. července na Kyselce a 26. srp-
na 2006 na Mírovém náměstí se
uskuteční malířský plenér. Malíři z
celé České republiky zde budou
malovat různé pohledy Bíliny. Ak-
ce je to ojedinělá a opakovat se ur-
čitě hned tak nebude, proto si mys-
lím, že určitě stojí za zhlédnutí. 

Slovo starosty mûsta

Hrobãick˘ luncheon meat bude jiÏ na jafie 
Hrobčice - V sousedství Bíliny

vyroste významný potravinářský
závod.  Čínská společnost Shang-
hai Maling zde bude vyrábět zná-
mý luncheon meat, vepřové ve
vlastní šťávě a další potravinářské
výrobky. Investice za 200 milionů
korun vyroste v areálu bývalé
Strojní a traktorové stanice.  Zpo-
čátku má zaměstnávat 100 a poz-
ději 200 lidí. Pro Bílinsko těžce
postižené nezaměstnaností, kde
míra koncem května dosahovala
15,55 %, to je více než zajímavá
investice. Okamžitě po slavnost-
ním zahájení stavby začaly v areá-
lu demoliční práce. „Zkušební vý-
roba by měla být zahájena již na
jaře příštího roku,“ řekla nám
hrobčická starostka Božena Zema-
nová. Významným hostem byla
velvyslankyně Čínské lidové re-
publiky Huo Yuzhen, která přítom-
né pozdravila perfektní češtinou.
Nová velvyslankyně studovala bo-
hemistiku. V prvním roce by se
mělo vyrobit tři až čtyři tisíce tun

masových výrobků a v dalších le-
tech kolem 10 tisíc.  Význam čín-
ské investice vyzdvihl i bílinský
starosta Josef Horáček. „Je to vel-
ká příležitost pro české zemědělce,
pro rostlinnou i živočišnou výro-
bu.“ Společnost plánuje nákup
masa především  z českých zdrojů.
15 až 20 % produkce by se mělo
prodat na českém trhu a zbytek

vyvážet do zemí EU a USA. Zahá-
jení byl také přítomen náměstek
ministra průmyslu a obchodu Ro-
bert Szurman, ředitelka odboru ří-
zení CzechInvestu Marie Tomano-
vá a generální ředitel Shanghai
Lightindustry Group Co. Lu Rong
Jie.  V Hrobčicích vyroste zatím
druhá největší čínská investice
v Čechách. (ob)

Zleva starosta Josef Horáček, generální ředitel Lu Rong Jie, velvyslanky-
ně Huo Yuzhen a náměstek R. Szurman.

Foto: J. FIŠEROVÁ

Vítání občánků 
Dne 27. 6. 2006 proběhlo v obřadní síni Městského

úřadu v Bílině druhé vítání občánků našeho města v le-
tošním roce. Přivítal je pan Oldřich Bubeníček, člen

zastupitelstva. V obřadní síni, do posledního místečka
zaplněné, nám děti z mateřské školy Síbova ulice v Bí-
lině přednesly pásmo básniček, které si pro tuto slav-
nostní chvilku připravily, a za asistence budoucích zdra-
votních sester ze Zdravotní školy v Teplicích se nám ro-
diče podepsali do pamětní knihy města Bíliny a zároveň
jim byly předány pamětní listiny, upomínkové dárky
a květiny. Do života byly přivítány tyto děti: Šlajero-
vá Adéla, Soukup Vladislav, Soukupová Adéla, Ho-
molková Vanessa, Šliksbír Matěj, Svoboda Jan, Buj-
ňák Jan, Rydval Petr, Latzelová Eliška, Pavisová Ka-
rolína, Svoboda Ondřej, Bažantová Štěpánka. 

Milé maminky a tatínkové, další termíny vítání ob-
čánků v letošním roce jsou:  26. 9. a 19. 12., vždy od
14.30 h. Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou přijít
na matriku č. dveří 212, I. poschodí,  kde předloží rod-
ný list dítěte a svůj občanský průkaz  nejpozději týden
před konáním slavnostní akce. 

Přeji vám krásné léto a těším se na vás u dalšího ví-
tání nově narozených občánků našeho města.

Miloslava Uhrová,  matrikářka
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Soubor Schola Viva a jeho sbormistr Jan Maryško.         Foto: V. Weber

Mgr. Alena Hyťhová (uprostřed).                                    Foto: V. Weber

praxe nový vzdělávací program.
V Bílině s novým programem
již v září, v prvním a v šestém
ročníku začne Základní škola
Lidická a Aléská.

„Systém nového vzdělávacího
programu spočívá v tom, že nej-
později od školního roku
2007/2008 by měla mít každá
škola svůj vzdělávací program,
který je postavený na míru dané
škole, tj. odpovídá podmínkám
dané školy a jejím žákům. Učitelé
tento program zpracovávají samo-
statně,“ vysvětlila ředitelka ZŠ
Aléská, Mgr. Božena Holková. 

Program by měl vycházet z to-
ho, jaké děti chodí do školy, jaké
jsou požadavky určité spádové
oblasti nebo do jakého je místa
škola situovaná.

„Vzdělávací program máme
vytvořen, podíleli se na něm
všichni pedagogové. Stálo nás to
obrovskou námahu a vypětí, pro-
tože jsme s tvorbou nového škol-
ního programu neměli žádnou
zkušenost,“ řekla Mgr. Holková. 

Všechny školy se musí držet
rámcového vzdělávacího progra-
mu, který určuje stát a na základě
toho se vytváří vlastní vzdělávací
program. 

„V rámci přípravy programu
jsme absolvovali řadu školení,
pracovali jsme i o svátcích
a o prázdninách. Další školení náš
čekají na podzim, protože na pro-
gramu budeme průběžně praco-
vat. Tak jako se vyvíjí člověk, ne-
ustále se vyvíjí škola a program se
bude muset neustále přizpůsobo-
vat potřebám dětí, školy a učite-
lů,“ dodala  zástupkyně ředitelky
ZŠ Aléská, Mgr. Gabriela Hudá-
ková. 

Pro podporu vzdělávání podle
nového programu využije ZŠ
Aléská kromě hřiště, tělocvičen,
multimediální učebny také zre-
konstruovanou knihovnu, která
bude sloužit jako informační cent-
rum, zrekonstruovanou učebnu
přírodopisu a počítačovou učeb-
nu. Připravuje se  renovace che-
mické a jazykové  učebny. 

Koncert pro trubku a dva sbory
V pondělí 26. června 2006

v 18.00 hodin začal v kostele sv.
Petra a Pavla v Bílině společný
koncert pěveckého sboru Zá-
kladní umělecké školy v Bílině
a komorního pěveckého sdružení
Schola Viva Bilinensis, okořeně-
ný krátkým vystoupením mladé-
ho trumpetisty.

Žáci instrumentálních hudeb-
ních tříd, ale i „specialisté“ nové-
ho oboru sborový zpěv tvoří pě-
vecké těleso, založené roku 1998
slečnou učitelkou Veronikou Du-
choslavovou. Po ní od roku 2000
řídí sbor obětavá a zkušená paní
učitelka Mgr. Alena Hyťhová. Ta
vybrala repertoár, ve kterém jsou
zastoupeny kánony, známé písně
z filmových pohádek, muzikálové
hity i úpravy lidových písní. Děti
zpívají takřka výhradně na instru-
mentální základy. Většinu z nich
nápaditě zaranžoval a nahrál na
CD pan Jiří Kopa, ředitel ZUŠ
v Bílině.

Pěvecký sbor ZUŠ oslabený
o několik svých členů, kteří byli na
školních výletech, dovedla sbor-
mistryně Mgr. Hyťhová k velmi
příjemnému a svěžímu výkonu.
Ostatně, měrunické Adventní slav-
nosti, společná zpívání s teplickou
Arkádií, pořady pro mateřské ško-
ly a účast na letošním zahájení lá-
zeňské sezony v Teplicích spolu
s vystoupeními na školních kon-
certech přinášejí suverénní a pře-
svědčivý projev, který posluchači
i tentokrát odměnili potleskem
a uznáním.

Veliký obdiv a poděkování patří
Mgr. Hyťhové, která se tímto vy-
stoupením loučila se svým působe-
ním v ZUŠ v Bílině, za její hou-
ževnatost a energii věnovanou
mladým zpěvákům. Přejeme jí dal-
ší úspěchy a hodně štěstí.

Trumpetista Jakub Fischer, kte-

skladatele Henryho Purcella. Na
klávesy doprovázel mladého hu-
debníka Jiří Kopa.

Třetí část koncertu patřila sdru-
žení Schola Viva Bilinensis, které
si v sobotu předtím na slavnostním
večeru sympozia o cestovním ru-
chu odbylo svůj křest před meziná-

jsme se sešli“), stejně jako barvitá
aranžmá spirituálů „Swing Low
Sweet Chariot“ a „Nobody
knows“. Tady se zpěvačkám a zpě-
vákům Scholy podařilo přenést vý-
bušnost a radost hudby na poslu-
chače a snad jim tak poskytnout
i ojedinělý umělecký prožitek. Zá-
věrečná skladba, úprava lidové pís-
ně „Dobrú noc“ od Jiřího Linhy, se
stala symbolickým rozloučením
Scholy s jarní sezonou.

Dlužno podotknout, že chladivé
prostředí kostela sv. Petra a Pavla
v Bílině tentokrát přišlo vhod více
než pěti desítkám posluchačů, kte-
ří svým finančním příspěvkem vy-
jádřili svůj vztah k hmotným kul-
turním památkám, k jejichž obno-
vě měl koncert přispět. Poděková-
ní patří také otci Rudymu za to, že
umožnil konání koncertu, a panu
Václavu Weberovi za citlivé foto-
grafické zachycení atmosféry kon-
certu.                      Jan Maryško, 

sbormistr souboru 
Schola Viva Bilinensis

rý studuje na ZUŠ pod vedením ře-
ditele Jiřího Kopy, pochází z muzi-
kantské rodiny. Spolu s maminkou
a babičkou účinkují v souboru
Schola Viva Bilinensis a sám zpívá
i ve školním sboru ZUŠ. Se žesťo-
vými nástroji se Jakub seznámil už
v Austrálii, kde začal s lesním ro-
hem. Po návratu rodiny do Čech
pak přešel na univerzálnější nástroj
a hře na trubku by se chtěl dál vě-
novat i na konzervatoři.

Pro své vystoupení v kostele sv.
Petra a Pavla si vybral oblíbenou
melodii Dalibora Vačkáře „Vzpo-
mínka na Zbiroh“, kde vynikl plný
tón nástroje a technickou pohoto-
vost pak předvedl ve skladbě
„Boureé“ anglického barokního

rodním publikem. Renesanční
skladby Andrey Gabrieliho a Tho-
mase Morleyho přinášejí polyfon-
ní rozmanitost a dynamické kon-
trasty, které dokáže komorní Scho-
la v chrámovém prostředí využít
tak, že výsledná barva budí dojem
zvuku většího sboru. To se podaři-
lo i v romantických písních, Sme-
tanově písni „Má Hvězda“ ve
skladbě „Abschied vom Walde“
německého skladatele Felixe Men-
delssohna-Bartholdyho.

Charakteru a současnému slože-
ní souboru však nejvíce vyhovují
trojhlasé moderní úpravy lidových
písní (francouzská „Mes amis de la
table ronde“, polská „Hej od Kra-
kova“ nebo staročeská „V dobrém
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Návštěva u starosty.                                 

Radost po vyhraném zápasu.

Další informace mohou rodiče
i veřejnost čerpat na www.zsales-
ka-bilina.cz                                  (lal)

VANDALISMUS NA ZŠ
ALÉSKÁ POKRAČUJE...

Vandalismus je v současné době
velmi rozšířeným jevem. Různé
skupinky a partičky pod vlivem al-
koholu nebo psychotropních látek
bez jakýchkoli skrupulí ničí nejen
majetek města, ale i osobní. Důka-
zem toho je ZŠ Aleská, která tyto
skupinky nejvíce láká na podzim
a na jaře. „V jarních a podzimních
měsících se tu scházejí nejvíce,
protože se schovávají pod stříškou
školy u vchodových dveří. Když je
škola zavřená, tak okolo prakticky
nikdo nechodí. Poničené jsou
vchodové dveře, opálené zábradlí
a v okolí se povalují různé odpad-
ky a nedopalky od cigaret,“ sdělila
ředitelka školy Mgr. Božena Hol-
ková.

ZŠ Aléská si z toho důvodu po-
dala žádost na MěÚ, aby se kolem
školy postavilo oplocení podobné
jako má ZŠ Za Chlumem.

„Na oplocení ZŠ Aléská máme
již vypracovanou studii a v součas-
né době se připravuje projektová
dokumentace. K realizaci oplocení
by mělo dojít na jaře 2007. Zatím
by měly být zajištěny častější kon-
troly městské policie,“ sdělil mís-
tostarosta Milan Pecháček.      (lal)

KDYŽ MOTORBEND ŘÁDIL
VE FONTÁNĚ

ST¤ÍPKY
Z BÍLINYV˘znamné stromy 8 - Svítel latnat˘

Svítel latnatý  (Koelreuteria
paniculata) jsme nalezli v Bílině
pouze v jednom exempláři, a to
u vchodu do bývalé základní
školy na Teplickém předměstí
v Teplické ulici.  Strom je přiro-
zeně malého vzrůstu (obvod
kmene pod rozvětvením činí 92
cm, výška je 4,5 m, šíře  koruny
8 m). Díky velké šířce koruny
působí velmi rozložitě. Stáří
stromu lze klást do oblasti nad
40 let, byl patrně zasazen v době
zakládání školy kolem roku
1964. Zdravotní stav stromu se
zdá býti dobrý, přesto, že z jihu
je strom zastiňován v odpoled-
ních hodinách sousedním mo-
hutnějším pajasanem. Strom
pravidelně plodí. 

Svítel latnatý  (Koelreuteria pa-
niculata) neboli také  jasanovec
pochází z Číny a Japonska. Je to
keřovitý strom, ve své domovině
dorůstá výšky 10 m. Listy jsou
střídavé, lichozpeřené, 35 - 40 cm
dlouhé se 7 - 15 hrubě pilovitými
až laločnatými lístky. Kvete v čer-
venci až srpnu velkými latami
drobných žlutých kvítků. Aby dob-

ře kvetl, potřebuje chráněnou, tep-
lou a výslunnou polohu. Zajímavý
plod je až 4 cm velká nafouklá je-
hlanovitá trojhranná tobolka se tře-
mi černými kulatými  semeny. To-
bolky visí na stromě až do příštího
léta, tedy až do doby nového kve-
tení. Strom je odolný vůči měst-
ským exhalacím a na půdu je nená-
ročný.  Náš exemplář je skutečně
reprezentativním představitelem

svého druhu a v Bílině a okolí je
zcela ojedinělý. Zajímavý je také
jeho exotický původ. Rod svítel,
konkrétně druh Koelreuteria reti-
culata je z naší oblasti znám z mi-
ocenních tedy 20 milionů let sta-
rých usazenin mostecké pánve
v podobě otisků chlopní  tobolek.
Jeho  příbuznost s dnešním svíte-
lem je však dosud neprokázaná.

K. Mach a J. Boršiová

Svítel na Teplické ulici.

Skvûl˘ úspûch mal˘ch fotbalistÛ F· Bílina 

Ve dnech 3. a 4. června se v rakouském Salcbur-
ku konal mezinárodní turnaj fotbalové mládeže
Mozart Trophy. Vynikajícího úspěchu na tomto
turnaji dosáhli mladí fotbalisté FŠ Bílina, když ve
své kategorii obsadili velice hodnotné třetí místo.
Samotný turnaj byl i významnou společenskou
událostí, konanou pod záštitou nejvyšších předsta-
vitelů města a kraje. 

Na slavnostním zahajovacím ceremoniálu v hotelu
Crowne Plaza v centru města oficiální představitelé
uvítali reprezentanty všech týmů. Bílinští zástupci zde
pořadatelům předali upomínkové předměty města, ji-
miž byli v Rakousku vybaveni. Během víkendu pak
probíhaly neúprosné boje na šesti travnatých plochách. 

Obrovské nasazení, silná vůle, nezlomná touha po
vítězství. To byly vlastnosti, které bílinské chlapce a
dvě dívky v týmu zdobily v průběhu celého víkendu.
Nikomu nevadil déšť a chladné počasí, které celý prů-

běh doprovázely. Na těžkém terénu si každý sáhl na
dno a zaslouženou odměnou všem byl zisk bronzo-
vých medailí a krásného poháru. 

Po návratu byla úspěšná výprava přijata představi-
teli našeho města, starostou  Josefem Horáčkem a
místostarostou  Romanem Šebkem. Osobní poděko-
vání za výbornou reprezentaci všechny potěšilo. Bě-
hem pohoštění, které bylo připraveno, se děti poděli-
ly o své zážitky z Rakouska. Pohár, který s sebou dě-
ti přivezly, dnes již zdobí starostovu pracovnu. „Ještě
jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili
a úspěšně reprezentovali naše město. Poděkování pat-
ří nejen hráčům a hráčkám, ale i trenérům a rodičům,“
dodal starosta Josef Horáček.               Petr Procházka

Děkujeme za finanční podporu Skupině ČEZ, měs-
tu Bílina, firmám Autodíly ŠK a  Stamd - Petr Arpáš.
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Tradiãní romská svatba v kostele

Litomûfiick˘ biskup slouÏil m‰i svatou v Bílinû

Jak vypadá svatba podle rom-
ských tradic, se mohli přesvědčit
bílinští občané 17. 6. 2006. Na
svatbu se přišlo podívat značné
množství lidí. Svatba, kterou vy-
strojil bílinský podnikatel Miro-
slav Lázo-Erik pro svou jedinou
dceru, začala již dopoledne před
domem nevěsty. Ženich přišel
pokleknout a požádat otce nevěs-
ty o její ruku. Slavnostní ceremo-

niál začal požehnáním novoman-
želům před domem nevěsty a jak
takové požehnání vypadá, sledo-
valo cca 100 lidí a 150 svateb-
ních hostů.

Po tomto tradičním obřadu se
svatební průvod, který vedl ženich
ve zlaté limuzíně, odebral do kos-
tela sv. Petra a Pavla na Mírové ná-
městí. Průvod uzavírala nevěsta
v historickém kočáře taženým pá-

rem koní za doprovodu romské
muziky. Přihlížející lidé byli zjev-
ně zaskočení velkým a honosným
svatebním průvodem, který se
v Bílině jen tak nevidí. Nevěsta by-
la neustále hlídána bodyguardy
z důvodu velmi drahých šperků,
které ji zdobily. Na náměstí
i v kostele bylo již vše připraveno
na hlavní svatební obřad.

„Řekl bych, že se vše povedlo
podle našich představ až na nějaké

ty maličkosti, ale s tím jsem počí-
tal. Chtěl bych poděkovat městské
i státní policii, že nám pomohla
s organizací a hlídáním nejen na
Mírovém náměstí. Jsem rád, že vše
dobře dopadlo a ničeho nelituji,
přece je to jediná dcera a důležité
je, aby byli novomanželé šťastní,
jak to jen půjde,“ sdělil dojatý otec
nevěsty.

Svatba trvala celé tři dny a pří-
pravy trvaly půl roku.          (bz)

U příležitosti svátku apoštolů
sv. Petra a Pavla a 40. výročí
kněžství zdejšího duchovního
správce Antonína Audyho, přijel
do Bíliny sloužit mši Mons. Pavel
Posád, biskup litoměřické diecé-
ze. Diecézi tvoří 437 farností,
které jsou rozděleny do deseti vi-
kariátů.  Diecéze zasahuje do
čtyř krajů. Zahrnuje celý Libe-
recký  a Ústecký kraj, částečně
Východočeský a Středočeský.

„Rozloha je opravdu veliká
a mým úkolem je, abych tuto die-
cézi navštěvoval. Sloužím velmi
často na nejrůznějších místech,
a to několikrát do týdne. Většinou
je to při příležitosti biřmování ne-
bo svěcení kaplí a kostelů po reno-

vaci. Neméně důležité jsou pasto-
rační návštěvy kněží na jejich vi-
kariátních konferencích. Mše svatá
je středem a vrcholem církve a je
to pro nás veliké tajemství. Není to
jen prázdný vnější obřad, ale je to
tajemství hlásání spásy a je to ne-
smírně důležité,“ osvětlil svou du-
chovní činnost Mons. Pavel Posád.

Velmi často jsou svěcena chari-
tativní díla. Působnost charity se
rozmáhá a světí se nejen domy pro
charitativní činnost, ale také domy
pro seniory. Diecéze disponuje
charitami oblastními a několika
charitami farními. Přímo v Lito-
měřicích působí diecézní charita
pod vedením ředitelky Růženy
Kavkové.

V České republice není znám
přesný počet věřících. Jediným ob-
jektivním měřítkem je nedělní
účast věřících v kostele.

„Zjistit to jde opravdu těžko,
protože pro sčítání se používají
sčítací archy. Akce je dobrovolná
a navíc je sčítacími komisaři často
doporučováno, aby lidé nevyplňo-
vali náboženské vyznání. Lidé ješ-
tě z dob totality mají určité obavy
se k víře přihlásit. V lidech to pře-
trvává, když se jich zeptáte sou-
kromě, jestli jsou věřící, tak odpo-
vědí, že ano, ale když to mají na-
psat do sčítacího archu, tak napí-
šou, že jsou bez vyznání. Takže
přesný počet věřících není znám.

Ve všech farnostech naší diecéze
chodí na nedělní mše cca 12 000
věřících, což je velmi málo,“
zkonstatoval.

Jedním ze zajímavých aspektů
současné doby, je zavedení nábo-
ženství do škol. To přináší řadu po-
lemik, mnoho odpůrců, ale i příz-
nivců.

„Víte, já se vždycky musím pou-
smát a říct, kdo by to náboženství
učil? My nemáme takový počet ka-
techetů a vůbec na to nejsme při-
praveni. Chtěl bych zdůraznit, že
do roku 1989, kdo byl jen lehce
věřící, neměl přístup na pedago-
gickou fakultu. To znamená, že
střední kantorská generace jsou
velmi kovaní ateisté, kteří mají
velmi chatrné vědomosti nejen
z katolického náboženství, ale jsou
velmi málo informováni o věcech
kulturně-duchovních hodnot,“ řekl
litoměřický biskup.

O tom, že doba pokročila, svěd-
čí i to, že děkanem pedagogické
fakulty v Liberci je kněz Miloš Ra-
ban a na stejné škole působí rovněž
kněz Michal Podzimek, který vyu-
čuje religionistiku.

Jak dále Mons. Posád dodal, je
zapotřebí dnešního člověka kulti-
vovat nejenom po stránce vnější,
ekonomické, ale také po té stránce
duchovní.             Lada Laiblová
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Finále, coda a prázdniny
aneb ohlédnutí za posledním ‰kolním mûsícem v ZU· Bílina

Červnové závěrečné koncerty
jsou letitou klasikou v životě ško-
ly. Taneční obor má pro své vy-
stoupení prostor v Městském di-
vadle a ten „vážnější“ absolvent-
ský koncert hudebního oboru se
uskutečňuje v sále školy.

Bílinské veřejnosti se však škola
představuje po celý rok poměrně
hojně. Pořádá vlastní vystoupení
a podílí se na akcích města. Kromě
toho bývají žáci zváni do okolních
měst a obcí. Nejčastěji to bývá
v období adventu a vánoc. Nejčer-
stvější vzpomínku máme na účin-
kování v rámci zahájení letošní lá-
zeňské sezony v Teplicích a vzápě-
tí na setkání pěveckých sborů a ta-
nečních skupin nazvané Kytička
uvitá z písniček a tanečků v DK

Teplice. Žákům hudebního a ta-
nečního oboru se výjimečně dobře
dařilo i v rámci národních soutěží
a přehlídek vyhlášených MŠMT
ČR. Úspěchem je postup Michala
Drobného do celostátního kola
a jeho následné přijetí ke studiu na
konzervatoř v oboru sólový zpěv.

Jak tedy vypadalo červnové finá-
le. V tropických teplotách proběhlo
společné vystoupení žáků taneční-
ho a hudebního oboru nazvané
„Step by Step“, neboli krok za kro-
kem. K tomuto názvu nás inspiro-
valy dvě skutečnosti: Diváci mohli
zhlédnout choreografie v podání
dětí z přípravky až po absolventská
čísla dospělých žákyň, tedy krok za
krokem nebo spíše minutu po mi-
nutě sledovat proměnu v dokona-

lost. Druhou inspirací byla choreo-
grafie založená na použití skutečné
stepařské obuvi. Proložení taneč-
ních čísel různými hudebními se-
skupeními přispělo k pestrosti pro-
gramu. Kdo nepřišel, může litovat.
Vedle „zavedených“ školních sou-
borů mohl slyšet i nově se formují-
cí rockové kapely.

Koncert absolventů se konal
o dva dny později v komornějším
prostředí školního sálu, ovšem
s teplotou převyšující třicítku. Na
koncertě se představili ti, kteří po
sedmi letech ukončují 1. stupeň,
případně po jedenácti letech 2. stu-
peň studia na naší škole. Součástí
programu bylo předání fotografií
a drobných upomínkových darů
absolventům hudebního i výtvar-
ného oboru. 

Jako codu (tedy určitou tečku)
za řadou akcí bych mohl považo-
vat vystoupení školních souborů
Komořinka a kapely Shock na
kulturním večeru v KD Fontána
v rámci setkání partnerských
měst, případně společné vystou-
pení našeho pěveckého sboru
a Pěveckého sdružení Schola Vi-
va v kostele sv. Petra a Pavla
v posledním školním týdnu. Vě-
řím, že i následující rok bude pro
Základní uměleckou školu v Bíli-
ně úspěšný. Nyní však stojíme na
prahu hlavních  prázdnin, a tak
bych rád popřál všem školákům
nádherné dva měsíce lenošení
a samozřejmě jejich rodičům
a všem čtenářům Bílinského
zpravodaje příjemnou dovolenou.

Jiří Kopa

Ohlédnutí za sluníãkománií v DDM

Výroba sluníček z těsta. Malovala Mirka Strunzová z MŠ M. Švabinského.             
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA ČERVENEC
A SRPEN 2006

LETNÍ AMFITEÁTR 
KYSELKA

■ Sobota 29. července 15.00 h.
Koncert pro kamerunské ko-
zy. Vystoupí kapely: Natural,
Mewa, Grock, Pod černý vrh
a D.ft. Band. Vstupné: 60 Kč
v předprodeji a 90 Kč na místě.

LETNÍ KINO KYSELKA
v červenci od 22.00 hodin,
v srpnu od 21.30 hodin

■ Pátek 21. července
Šifra mistra Leonarda
USA. Thriller. Proslulý symbo-
log Robert Landgon (Tom
Hanks) odkrývá sérii ohromují-
cích tajemství, která jsou ukry-
tá v dílech Leonarda da Vinci-
ho. Vstupné: 70 Kč.
Do 12 let nevhodné.

■ Středa 26. července
Tristan a Isolda
VB/USA. Nestárnoucí příběh
věčné lásky.
Vstupné: 70 Kč. Nevhodné do
15 let.

■ Pátek 28. července
Fimfárum 2
ČR. Vstupné: 60 Kč. 

■ Středa 2. srpna
Karcoolka
USA. Animovaná komedie bez
hranic. Vstupné: 70 Kč.

■ Pátek 4. srpna
Jak se krotí krokodýli
ČR. Komedie M. Poledňákové. 
Vstupné: 65 Kč. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
U KOSTELA

■ Výstavy „SALON“- obrazy
Sdružení výtvarníků z ČR
Po - Pá 10.00 - 16.00 hodin
So - Ne 12.00 - 17.00 hodin

GALERIE POD VĚŽÍ

■ „SALON“ - výstava obrazů
Po - Pá 7.00 - 17.00 hodin
SO 9.00 - 15.00 hodin
Ne 10.00 - 14.00 hodin

HLAVNÍ BUDOVA LÁZNĚ
KYSELKA

■ Výstava „SALON“- obrazy
Výstavy trvají do 31. 8. 2006
Po - Pá 15.00 - 18.00 hodin
So - Ne 10.00 - 17.00 hodin

Poslední dny v červnu pořádala
KC Kaskáda pro školy a školky
pěveckou soutěž karaoke neboli
zpívání na hudební podklad. Ten-
tokráte pořadatelé nezvolili ná-
městí, jak tomu bylo zvykem
v uplynulých letech, ale koupaliště
v Žižkově údolí. Počasí přálo zpě-

vákům, nikoli však koupajícím.
Přesto se děti z MŠ Švabinského
se svojí paní učitelkou E. Růžičko-
vou do vody odvážily. Na pódiu se
mezitím střídali odvážlivci ze škol,
ale i docela malé děti ze školek.

Mezi písničkami vedl jedno-
značně Karel Gott a Petr Novák.

Z modernějších zazněla například
písnička od populární skupiny Ka-
bát. Na vítěze se moc nehrálo,
hlavně, že si děti zazpívaly a pří-
jemně strávily dopoledne. 

Celým programem provázel
moderátor  z radia  Most  Vlasta
Vébr.       (lal)

Saxana opět v Bílině. - Do letního amfiteátru na Kyselce přijela Petra Černocká s Jiřím Pracným. Do Bíliny
přivezli spoustu písniček, soutěží a her. Děti mohly předvést, jak umí malovat nebo zpívat. 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM - Restaurace Corbetta. ABS stavební společnost s. r. o. Bílina. TOPAV - Ta-
káč, Bílina. ORBYT-PLUS s. r. o. Most. Autoelektroservis Kybal.  Restaurace Zkatý kříž, Teplice. lmw-popi-
sování a gravirování laserem, Teplice. Derol Teplice. Chalupný Milan, Autoškola Jana Bílina. Rychloservis
Kozler, Bílina. Idealfenstr a.s. Chudeřice. Vladimíra Hazdrová, lékárna poliklinika.

Karaoke trochu jinak a jinde
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Odpovûì  
Již ve chvíli, kdy jedny volby

končí, další jsou za dveřmi. Ale
ani to nevidím jako důvod, necho-
vat se jako slušný člověk. Ač vní-
mám článek mého protikandidáta
na starostu města Bíliny Oldřicha
Bubeníčka jako účelové pomluvy
s cílem poškodit mne u veřejnosti
a získat tak tuto funkci pro sebe,
nebudu oplácet stejnou mincí.
Spokojím se s objasněním pře-
kroucených faktů. Vyjde-li najevo
pravda, volič si již udělá úsudek
o čestnosti při psaní našich pří-
spěvků sám. Seriózní vysvětlení
tolika zkratkovitě otevřených té-
mat z nejrůznějších oblastí pocho-
pitelně zabere velkou část časopi-
su a ten se stane příliš politický,
ale je-li to vůle pana Bubeníčka,
nechť je po jeho.

Přání mít v Bílině nový domov
důchodců opakovaně zaznívá z úst
zastupitelů ze všech politických
klubů a není etické vydávat je jen
za své. Tak jako rekonstrukce lázní,
různých zdravotnických, školských,
kulturních a dalších zařízení. Na-
ším úkolem je udělat maximum
možného, ale nedopustit zadlužení
města. Potvrzuji, že jde-li o voliče,
navrhuje O. Bubeníček něco budo-
vat neustále, ale financování těch-
to záměrů již součástí jeho návrhů
nebývá. Protože na všechny tyto
bohulibé záměry rozpočet města
nestačí, jedinou cestou je přísun fi-
nančních prostředků zvenčí. Když
se jich ale v uplynulém období po-
dařilo získat nebývale vysoké
množství a zastupitelé to ocenili
odměnou vedení radnice, přečetli
jsme si o tomto záhy negativní člá-
nek v MF Dnes a jako respondent
tam byl uveden právě pan Bubení-
ček. Článek "kupodivu" nebyl o za-
stupitelích, kteří odměnu, v soula-
du se zákonem, odhlasovali, ale

o nehlasujících odměněných.  Ti
totiž sedí ve funkcích, o něž pan
Bubeníček léta usiluje a proti nim
je proto popudit veřejnost výhod-
nější. Co na tom, že negativní do-
jem ulpí i na Bílině, je před volba-
mi.

Za obzvláště politováníhodný
považuji popis věcí souvisejících
s výměnou oken a prodejem pozem-
ků. Zvláště pak absenci studu a uží-
vání nepravd při popisu dějů, při
jejichž rozhodování došlo k propo-
jení zájmů p. Bubeníčka a jednoho
jeho kolegy z klubu KSČM. Tedy
fakta. Nejprve o výměně oken na
ZŠ Aléská. Na většinu zakázek od
Města Bílina jsou oslovovány bílin-
ské firmy. Tento postup je některý-
mi zastupiteli kritizován a tak jsou
v menší míře oslovovány i firmy mi-
mo náš nejbližší region, pro kontro-
lu nabízených cen. Takto tomu bylo
i v případě zakázky na výměnu
oken v ZŠ Aléská. V nedávném ob-
dobí byla již vyměněna okna na
třech bílinských školách a ta dělala
všechny místní firma. Jednoduché
srovnání výběrových řízení z po-
slední zakázky prováděné externí
firmou a místní firmou z předcháze-
jící zakázky ukázalo, že jejich ceny
za okna jsou obdobné. Informaci
o tom, že by byla bývala cena od té
místní tentokrát o 250 tisíc levnější,
přinesl až po výběrovém řízení na
Radu města pan Bubeníček. Že mu
to řekl majitel firmy na hokeji. Pan
Bubeníček se jak známo v hokejo-
vém klubu dlouhodobě výrazně an-
gažuje a zmíněná firma je "náho-
dou" jedním z jeho hlavních spon-
zorů. 

Tato "náhoda" se projevila i při
výběru společnosti, které budou
prodány pozemky pro stavbu nové-
ho obchodního centra. A opět jen
fakta. Nabídka vítězné firmy obsa-
hovala proti konkurenci velkou řa-
du výhod, jejichž doložení lze na
radnici získat. Navíc se jedná
o místní firmu, která bude v Bílině

i nadále výrazně (v řádu desítek
milionů) investovat. U druhé spo-
lečnosti, prosazované panem Bu-
beníčkem, se tu opět setkáme se
sponzorským darem pro hokejový
klub a navíc se smlouvou uzavře-
nou s dalším členem klubu zastupi-
telů KSČM.  Ten získal v tomto vo-
lebním období totiž v uvedené lo-
kalitě od města pozemek na stavbu

ních pozemků města ve prospěch
této společnosti. Jako poslední za-
jímavou "náhodu", která je ale ta-
ké faktem, uvedu osud jiného po-
slance z KSČM, který v tomto bodě
nehlasoval jako jediný jednotně
s klubem. Ačkoli se jedná o jedno-
ho z nejzkušenějších a nejvýrazněj-
ších komunistických zastupitelů
a v uplynulých volebních obdobích
kandidoval pravidelně na předních
pozicích, na letošní kandidátce
KSČM již místo nedostane....

Nyní krátce k parodování názvu
a průběhu konference. Zprovozně-
ní bílinských lázní považuji za je-
den z našich nejdůležitějších úkolů
a každé jejich zviditelnění je pro-
spěšné při hledání investora, bez
kterého nelze provoz lázní obnovit.
Průběh konference byl rozložen do
několika dní a její program je sa-
mozřejmě složen z oficiálních a ne-
oficiálních částí. Zmíněných 75
minut bylo právě jen jednou z jeho
součástí. Konference představova-
la ojedinělou možnost jak zviditel-
nit naše město na mezinárodní
úrovni, o to cennější právě v době,
kdy hledáme investory pro naše
lázně. Měli jsme ji snad nevyužít?

Závěrem jsem nucen vyjádřit
svou lítost nad tím, že i Město Bíli-
na začíná zažívat svou první nega-
tivní kampaň ve své historii. Tímto
prohlašuji, že se tímto stylem ne-
hodlám nechat strhnout a dál budu
preferovat získávání důvěry voličů
pozitivní cestou. Zároveň jsem od-
hodlán odpovědět na každý podob-
ně vedený útok a bránit tak dobrou
pověst Bíliny a jejích občanů.
Všem, kteří mi jsou v tomto úsilí
velkou oporou srdečně děkuji.

Josef Horáček,
starosta Města Bílina

058/tp

moderního pneuservisu. Nikdy ho
tam ale nepostavil, místo využil na
autobazar a když dostal od zmíně-
né společnosti lukrativní nabídku
na prodej tohoto pozemku, smlou-
vu uzavřel. Na následném jednání
Zastupitelstva města pak tuto sku-
tečnost neoznámil a v rozporu
s jednacím řádem a především
v obrovském rozporu s dobrými
mravy přesvědčoval ostatní zastu-
pitele k urychlenému prodeji okol-
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Z dotazÛ na‰ich obãanÛ...

I opozice jsou občané města
- odpověď
VŠICHNI MAJÍ STEJNOU
ŠANCI

Pana Bubeníčka si vážím nejen ja-
ko dobrého žurnalisty, obratného
mluvčího, ale i jako člověka. Chtěla
bych věřit tomu, že svými články
a prací pomáhá hlavně lidem a měs-
tu, ve kterém žijí.

Ano, pan Bubeníček je členem
KSČM a v Bílině je v opozici a jím vní-
maná skutečnost, že stojí tak trochu
stranou dění na politickém výsluní.
Nevraživost vůči KSČM možná přetr-
vává na státní úrovni, ale ne už na té
místní. Je proto naprosto zbytečné, aby
se bílinským občanům předkládala de-
magogie tohoto druhu. Pan Bubeníček
zapomíná, že Bílinský zpravodaj dává
prostor naprosto všem občanům měs-
ta, podnikatelům, neziskovým organi-
zacím, všem politickým stranám a sa-
mozřejmě představuje činnost MěÚ.
Několikrát se v BZ objevila výzva pro
občany, aby položili zaměstnancům
MěÚ nebo jiné organizaci otázku, na
kterou musejí odpovědět, aby psali své
názory. Bohužel se tak neděje až na
nějaké výjimky.

Pokud pan Bubeníček píše, že do-
stává málo prostoru v BZ, stačí si pro-
listovat namátkou několik Bílinských
zpravodajů. Najdeme tam například
oslavu MDŽ, otevření Pneuservisu na
Teplickém předměstí, kladení věnců
nebo články o sportovním dění v Bíli-
ně, za které velmi děkuji, protože spo-
lupráce s panem Bubeníčkem je vý-
borná. O to víc mě mrzí, že píše o bo-
ji za čistotu města, když to zdaleka tak
není. Pan Bubeníček má na mysli po-
slední redakční radu, kde se „zamítl“
jeho příspěvek. Zamítl v uvozovkách,
protože ačkoliv vznikla otevřená dis-
kuze, většina se shodla na tom, aby
článek pana Bubeníčka vyšel, ale ně-
kteří členové redakční rady na daný
článek budou reagovat. Načež ho sám
pan Bubeníček stáhl a za několik dní
odstoupil z redakční rady. 

Lada Laiblová

I opozice jsou občané města
- odpověď
VŠICHNI JSME OBČANÉ
MĚSTA,
NEPODVÁDĚJME SE

Město Bílina se dlouhá léta odli-
šuje od většiny měst tím, že dává
prostor v Městské radě zástupcům ze
všech čtyř místních nejsilnějších po-
litických uskupení,  SNK - 3 radní,
ODS - 2, ČSSD - 2, KSČM - 2. Po-
dobné to je i se složením redakční
rady, kde má každá strana po jed-
nom zástupci s možností hlasovat.
„S možností hlasovat“ uvádím zá-
měrně, protože tento způsob rozho-
dování se zde téměř nepoužívá. Ne-
probíhá zde „boj o svobodu slova“,
ale sestavování časopisu z materiá-
lů, které máme od občanů a jejich
volených zástupců k dispozici. Prav-
dou je, že těchto příspěvků nepřichá-
zí mnoho a prakticky všechny jsou
záhy otištěny. Mimochodem, nejvíce
se jménem Oldřich Bubeníček.
V těchto souvislostech vnímám po-
kus těsně před komunálními a senát-
ními volbami se pasovat do role cen-
zurovaného mučedníka za velmi ne-
seriózní a nefér.

Rekonstrukce obsahu Bílinského
zpravodaje nepřijde s tím, že všichni,
jež se mu doposavad snažili pomá-
hat odstoupí, ale s příspěvky nových
pisatelů. Těm jsou dveře otevřeny lé-
ta, ale pro většinu lidí není jednodu-
ché zveřejnit své články „před celým
městem“. Slova o odmítání jiných
názorů nejsou pravdivá a nebylo to-
mu ani v případě Tvého příspěvku
z minulé Redakční rady, kde jsme Ti
jasně řekli, že zde Tebou popisované
události nejsou podány objektivně,
ale přesto je hlasováním nezamítne-
me. Objektivity lze dosáhnout i sou-
časným vydáním článků také od ji-
ných  zastupitelů, kteří o to projeví
zájem a občan si z této mozaiky svůj
názor udělá sám. Po tomto našem
stanovisku jsi svůj příspěvek sám
dobrovolně stáhl. Pravdou je, že je-
mu podobný jsi publikoval v jiných

novinách a přestože tam všechny
uvedené informace neodpovídaly re-
alitě, zde jsme možnost oponovat ne-
dostali. Tam teprve zazněl názor jen
„z jedné strany“.  

Tvé naznačování v závěru pří-
spěvku, zdali šlo něco udělat lépe
a levněji, nejsou „věci pro nové vo-
lební období“, ale protože jsi jedním
z nejdéle „sloužících“ členů Zastu-
pitelstva a Rady města, jde o záleži-
tosti, na nichž máš také svůj podíl,
včetně dobrého i nepovedeného. To
se týká nás všech, byť před volbami
se volič setkává pouze s politiky, jež
jsou výhradně nástrojem dobra
a blahobytu a za vše špatné můžou
„ti druzí“.            Zdeněk Rendl ml. 

I opozice jsou občané města
- odpověď
SAMOZŘEJMĚ. A TA NAŠE
SE ZÁROVEŇ ZNAČNOU
MĚROU PODÍLÍ I NA
JEHO ŘÍZENÍ

Jsem první volební období členem
Zastupitelstva a od jeho poloviny i
Rady města Bíliny. Za jednu z hlav-
ních odlišností oproti v médiích sle-
dované parlamentní politice jsem v
našem městě vnímal vyšší míru lid-
skosti a přátelskosti mezi členy růz-
ných politických subjektů. Ta byla
vyjádřena i rozdělením důležitých
funkcí mezi zástupce všech stran v
Zastupitelstvu města. Zástupci klubu
KSČM zasedají v Radě města, z po-
zice předsedů řídí oba výbory Zastu-
pitelstva města - kontrolní a finanč-
ní, mají předsedu bytové komise a
možnost obsazení všech komisí dle
svých představ a celkově se podílejí
na správě Města Bíliny jako zástupci
ostatních stran, pouze s výjimkou ob-
sazení funkce starosty či místosta-
rostů. Mimochodem, paritní zastou-
pení všech politických stran je umož-
něno rovněž v redakční radě Bílin-
ského zpravodaje. Proto jsou pro
mne poslední výroky předsedy bílin-
ské KSČM Oldřicha Bubeníčka vel-
mi nečekané a považuji je za maxi-

málně neoprávněné a bohužel, zá-
měrně nepravdivé. 

Zejména popisování práce redakč-
ní rady Bílinského zpravodaje je čistě
účelovým upoutáním pozornosti na
svou osobu a „plivnutí jejím členům
do tváře“, neboť i zde dlouhodobě pa-
novala velmi přátelská atmosféra.
Rozporuplnější věc se zde objevila jen
výjimečně a bez problémů bylo možné
se dohodnout na jejím řešení. Míra
pozitivnosti bohužel velmi malého po-
čtu docházejících článků směrem k ve-
dení se neřešila, čehož důkazem je
opakující se vydávání velmi kritických
příspěvků například pana M. Mleje či
nedávná velmi ostrá polemika nad vy-
stoupením premiéra Paroubka ve měs-
tě. Panu Bubeníčkovi nadto nikdy ne-
byl žádný článek zcenzurován ani za-
mítnut. Všichni členové redakční rady
mají ve svých e-mailových schránkách
vždy s předstihem znění článků, které
došly od přispěvatelů a na jednání ra-
dy, e-mailem či telefonicky se k nim
vyjadřují . Zpětně jsem si prošel mož-
ná stovky z nich a marně pátral po je-
diném, který by se následně v tištěné
podobě neobjevil. 

Současná situace je pouze vyvrcho-
lením „kauzy“, kdy poslední z pří-
spěvků pana Bubeníčka obsahoval již
tak neakceptovatelnou míru „polo-
pravdivosti“ a účelového zkreslení
popisovaných skutečností, že někteří z
členů redakční rady vyjádřili vůli při-
pojit k tomuto článku svoji reakci a
pan Bubeníček jej dobrovolně stáhl.
Následně se článek s obdobným obsa-
hem objevuje v rubrice placené inzer-
ce, která již členům redakční rady ne-
ní doručována a je tak významně
omezena jejich možnost reagovat. Mí-
ra neférovosti takového jednání je až
zarážející.  

Ostatně z logiky věci je zde k dispo-
zici ještě jeden jednoduchý důkaz. Je-
li redakční rada již dlouhou dobu ob-
dobou cenzury, proč se na ní pan Bu-
beníček celé zmiňované období tiše
podílel a neprotestoval? Např. na ve-
řejném zasedání Zastupitelstva tak
mohl učinit mnohokrát zcela svobod-
ně, před svědky a na audiozáznam.
„Překvapivě“ tak nikdy neučinil. Zbý-
vají tedy dvě možnosti. Buď byl dlou-
há léta také oním tuhým spolucenzo-
rem, nebo si celou věc vymyslel za
účelem získání většího počtu voličů a
jeho demonstrativní odchod z redakč-
ní rady, spojený s umělým manipulo-
váním občanů, kteří se cítí být opozicí
k vedení města do role „občanů druhé
kategorie“, tři měsíce před volbami je
jen politický kalkul. V každém případě
ale připravil řadu lidských zklamání
nám všem, kteří bychom za jeho podá-
ním ruky a velmi přátelským a příjem-
ným chováním takovýto úskok nikdy
neočekávali.

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

I OPOZICE JSOU OBČANÉ 
MĚSTA BÍLINY

Mnoho let spolupracuji s Bílinským zpravodajem
a řadu let jsem byl i členem redakční rady. Od počát-
ku července již nejsem, dobrovolně jsem odstoupil.
Důvod byl jediný, náš zpravodaj potřebuje kompletní
rekonstrukci obsahu. Zdá se to příliš silné slovo? Pře-
stože je jeho vydávání dotováno z městských peněz,
měl by přinášet názory celého spektra občanů a stej-
ným způsobem i zastupitelů.  Ovšem v tomto voleb-
ním období se to dařilo mnohem méně než v minu-
lých letech.  Chvála na vedení města a přehled jeho
aktivit sice zůstaly, ale jiné názory prakticky z obsa-
hu zpravodaje zmizely.  Z redakční rady se stala rada
pro ochranu čistoty obsahu Bílinského zpravodaje.
Jinak se tomu také říká úplně jednoduchým slovem,

ale ta prý byla po roce 1989 zrušena.  Myslím si, že by
si bílinští občané také rádi přečetli jiné názory na
různé události ve městě nebo připravované akce, než
jsou ty oficiální radniční. A ty mohou slyšet pouze od
opozice, pokud by se ji prostor ve zpravodaji dal.
Ovšem ta prostor nedostane a tak se dočteme pouze
o tom, jak se všechno dělá dobře, jak jsou lidé s pra-
cí radnice spokojeni.  Někdy se zapomíná, že opozice
jsou lidé se stejnými právy jako ostatní a dostali
k práci mandát od občanů.   Samozřejmě se nedá ří-
ci, že by se neudělala v Bílině řada dobrých věcí
a o těch ať se píše. Ale vždy by se mělo zdůraznit,
zda třeba i ta cena byla na doraz a nebo se to dalo
udělat podstatně levněji a město mohlo mít na další
akci. Ale to jsou věci pro nové volební období.           

Oldřich Bubeníček
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MUZEUM V BÍLINĚ
- ČÁST PRVNÍ

Tento článek je reakcí na ne-
šťastnou odpověď v BZ o muzeu
v Bílině.

Proč potřebuje člověk muze-
um? To je otázka, na kterou se
složitě odpovídá. Já tuto potřebu
chápu jako snahu člověka zacho-
vat informace o svých předcích
a také o nejbližším okolí a s těmi
seznámit ostatní.

Muzeum a muzejnictví v Bílině
má dvě historické a tematické li-
nie. První je linie „zámecká“ a dru-
há „městská“. 

„Zámecká“ linie začíná tehdy,
když kníže Josef František Max-
milián Lobkovic na bílinském pan-
ství přijal do služby velmi vý-
znamného  lékaře a přírodovědce
F. A. Reusse. Ten se do Bíliny při-
stěhoval roku 1785 a stal se lázeň-
ským a panským lékařem. Součas-
ně vykonával funkci ředitele prů-
myslových podniků knížete Lob-
kovice.  Spravoval bílinskou kysel-
ku, zaječickou hořkou vodu, těžbu
granátů u Měrunic, uhelné doly
a těžbu rud na Cínovci a také celou
řadu cihelen, vápenek a malých
kamenolomů. Při této činnosti si
často zaměstnanci všimli zajíma-
vých kamenů a zkamenělin, které
byly posílány na bílinský průmy-
slový úřad. Jak rostl zájem F. A.
Reusse i jeho významné kontakty,
tak se kolekce přírodnin rychle
rozrůstala. Zcela určitě docházelo,
dle množství získaných přírodnin,

Nov˘ bodov˘ systém - ãervenec 2006

Z historie Bíliny

k pravidelnému shromažďování
nerostů a zkamenělin z okolních
těžeben nerostných surovin. Sbírka
se rozrůstala také čilou výměnou
s mnoha předními badateli v celé
Evropě. Malá sbírka minerálů byla
již v této době vystavena ve dvou
menších místnostech na zámku.
Soukromá Reussova sbírka byla
uložena na ředitelství průmyslo-
vých podniků, dnes nazývaném
Starý zámek v ulici Komenského.
Po smrti J. F. M. Lobkovice roku
1816 se stal majitelem panství kní-
že Ferdinand Josef Lobkovic, kte-
rý měl velkou zálibu v přírodních
vědách a hlavně v mineralogii. Ro-
ku 1821 prodal Dr. Reuss celou
svoji sbírku nerostů a zkamenělin
i s rozsáhlou knihovnou za vysoký
obnos 10 tisíc zlatých zámeckému
pánu. Ta byla spojena s menší ko-
lekcí přírodnin ze zámku Jezeří
a vznikla tak největší geologická

sbírka v Rakousku-Uhersku, která
byla vystavena v několika sálech
na zámku.

Sbírku do konce svého života
spravoval  F. A. Reuss a osobně
prováděl významné přírodovědce
a další významné osobnosti, kteří
za ním přijeli nebo byli v lázeňské
péči v Teplicích či Bílině.  Po Re-
ussově smrti v roce 1830 byl ředi-
telem mineralogického kabinetu
Josef Rubesch, až do roku 1869.
Sbírka obsahovala 30 000 inven-
tárních položek a ročně ji na zám-
ku zhlédlo několik stovek zájem-
ců.  Sbírky ovlivnily také Reusso-
va syna Augusta Emanuela, který
pokračoval v otcových šlépějích.
Mecenáš geologických sbírek
v Bílině kníže F. J. Lobkovic umí-
rá roku 1868 a dědicem sbírky se
stává dcera Leopoldina žijící v již-
ním Tyrolsku. Její muž hrabě Fe-
derigotti dne 9. března roku 1870

prodal celou sbírku Národnímu
muzeu v Budapešti za 35 000 zla-
tých. Podle seznamu obsahovala
celá kolekce 41 217 kusů minerá-
lů, hornin a fosílií. Sbírka byla tři
měsíce balena, vážila 30 tun
a k dopravě bylo objednáno 11 že-
lezničních vagonů. V Budapešti
byla hlavní část uložena v Národ-
ním muzeu a část rozdělena do ce-
lé řady dalších muzeí a různých
škol.  Dalších skoro sto let sloužila
sbírka přírodnin k potěše Maďarů
a jako studijní materiál maďar-
ským vědcům. Těžkou ránu zažila
sbírka v době revolučního roku
1956, když budovu Národního mu-
zea v Budapešti zasáhl požár.  Sho-
řela část sbírek a mezi nimi i ko-
lekce zkamenělin z Lobkovické
sbírky. Požárem byla nenávratně
postižena sbírka zkamenělých ži-
vočichů, zejména třetihorních
z Kučlína, Žichova, Kostomlat
a lokalit mořských vrstev druhohor
z okolí Bíliny. Kolekce minerálů
a hornin zůstala nepoškozena a je
dodnes začleněna ve sbírce muzea.
Rozsáhlá sbírka zkamenělých rost-
lin rovněž nedošla úhony, protože
byla uložena mimo Budapešť. Tato
paleobotanická kolekce byla naším
předním paleobotanikem  profeso-
rem Z. Kvačkem nově odborně
zpracovaná do podoby vědecké
publikace v roce 2001.       

Na závěr lze konstatovat, že jed-
na z nejstarších rozsáhlých sbírek
přírodnin vzniklá na území Čech je
z velké části zachována a tak i za-
chráněna, byť je daleko a pro nás
nedostupná. 

V příštím článku se zhrozíme
nad osudem městského muzea. 

Zdeněk Dvořák 

Pohled na zámek ve dvacátých letech minulého století.

Jízda pod vlivem alkoholu a drog
Policie zadrží řidičský průkaz (dle § 118 b)

v následujících případech že:
• požil alkoholický nápoj nebo užil jinou

návykovou látku,
• odmítl se na výzvu policisty podrobit

zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoho-
lem,

• odmítl se podrobit na výzvu policisty v
případě, že dechová zkouška byla pozitivní,
lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovliv-
něn alkoholem,

• odmítl se podrobit lékařskému vyšetření,
že není ovlivněn návykovou látkou.

Novelizace pravidel silničního provozu při-
náší vyšší sankce za jízdu pod vlivem alkoho-
lu a jiných návykových látek (drogy, léky).

V těchto případech může policista řidiči za-
bránit v další jízdě použitím technických pro-
středků.

Novinkou je, že řízení pod vlivem alkoholu
se stává novým trestním činem v trestním zá-
koně (konkrétně § 201). Za tento trestný čin
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, pe-
něžitý trest nebo zákaz činnosti. Vyšší trestní
sazba - 6 měsíců až 3 roky nebo zákaz čin-
nosti - hrozí recidivistům nebo například řidi-
čům hromadných dopravních prostředků.

Na řízení pod vlivem alkoholu a jiných ná-
vykových látek (drog) samozřejmě pamatuje
vysokými sazbami v rozpětí 3 až 7 bodů i bo-
dový systém hodnocení řidičů.

Poslední novinkou v této oblasti je, že zá-
kon č. 379/2005 Sb. Umožňuje strážníkům

obecní policie v případě podezření provést
orientační dechovou zkoušku ke zjištění, není-
li řidič ovlivněn alkoholem.

Všichni si uvědomujeme, že nový silniční
zákon vyvíjí na řidiče obrovský tlak. Chtěl
bych uklidnit bílinské občany, že MěP nebude
trestat nikoho zbytečně. Lehčí přestupky se
zpočátku budou řešit domluvou, protože se
může stát, že nastane situace, kdy je nemožné
zaparkovat nebo  nastane dopravní situace ta-
ková, že musíme přizpůsobit jízdu různým
okolnostem a řidiči se naměří 55 km/h. V prv-
ní fázi měření se za menší přestupky body str-
hávat nebudou, ale řidiči na možnou pokutu
budou upozorněni. Trestat se naopak budou ti,
kteří opakovaně přestupky dělají záměrně.   

Josef Horáček, starosta
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Leto‰ní mimofiádné úspûchy Z· praktické v Bílinû

Kaskadéfii zavítali i do Bíliny

I v posledních dnech školního
roku žáci a žákyně ZŠ praktic-
ké nezaháleli. Na vynikající vý-
sledky ve sportovních, vědo-
mostních a činnostních soutě-
žích speciálních škol letos navá-
zaly i úspěchy našich žáků
v těchto soutěžích  pořádaných
pro žáky základních škol, ke
kterým jsme v minulých letech
nebyli zváni.

V letošním školním roce se žák
IX. třídy Rudolf Kalous může
chlubit titulem mistra republiky
v tenise speciálních tříd. Starší žá-
ci a žákyně podali vynikající vý-
sledky na SHM v lehké atletice
a postoupili tak do krajského kola.
Několik předních míst nám patřilo
i ve II. ročníku Abilympiády pořá-
dané ZŠ praktickou pro okres Tep-

čové soutěže. Ve výtvarné soutěži
náš okres reprezentovaly Stanisla-
va Čechurová, která v celkovém
umístění výběru jednotlivých okre-
sů obsadila 3. místo, a Marcela
Kratochvílová. V počítačové soutě-
ži svou schopnost ovládat počítač
ukázal Jan Čebiš a Karel Balatý,
který se ani v tak složitém oboru
mezi výběrem z ostatních okresů
neztratil a v dílčích soutěžích do-
konce obsadil 2x třetí místo. V ko-
nečném hodnocení to vydalo na
vynikající pátou příčku. 

Na úplný závěr roku se s finanč-
ním přispěním Severočeských vo-
dovodů a kanalizací, a.s.. podařilo

pro letošní úspěšnou devátou třídu
i ostatní nejlepší žáky naší školy
uspořádat výlet, který se nesl jak
v duchu zábavy, tak i poučení.
Ukázali jsme dětem tvrz v Dobro-
šově u Náchoda a srub Březinka,
který byl díky píli členů občanské-
ho sdružení opraven a vybaven au-
tentickými zbraněmi a který měl
v době druhé světové války ochrá-
nit spolu s ostatními opevněními
území České republiky. 

Výlet jsme zakončili na vodní
nádrži Rozkoš, která poskytla pří-
jemné ochlazení těl a odbourání
únavy z fyzicky náročného výletu.

Jitka Machová

lice. Úspěchy však žáci naší školy
sbírali i v kolektivních sportech ja-
ko je kopaná, florbal, odbíjená
a přehazovaná, kde pravidelně ob-
sazovali první tři příčky. 

Největší radost nám ale přeci jen
udělaly výsledky v soutěžích, kde
naši žáci měřili síly s žáky základ-
ních škol.

K 1. místu v recitační soutěži
Pavlíny Verešové  na Bílinské čaro-
dějnici, 3. místu kolektivu IX. třídy
na soutěži Co víš o Bílině jsme na
konci  roku  přidali  snad  největší
úspěch, a to při účasti dne 21. červ-
na 2006 na Hrách II. olympiády dě-
tí a mládeže Ústeckého kraje v do-
provodných kulturních disciplí-
nách. I když jsme se o této soutěži
dozvěděli na poslední chvíli, zú-
častnili jsme se výtvarné a počíta-

Nejen v Teplicích, ale i v Bílině
předvedli svou Big Foot Show kas-
kadéři na slovo vzatí. V bývalých
kasárnách předvedli opravdovou
show. 

Jízda autem po dvou kolech by-
la jen lehkým odvarem. Na ná-
vštěvníky čekala spousta zajíma-
vých kousků, například dva speci-

ální pětitunové trucky, které totál-
ně sešrotovaly dvě Škody 100. Ne-
méně zajímavý byl průjezd ohni-
vou stěnou na závěr.

„Cvičili jsme zhruba pět měsíců,
než jsme se naučili jezdit po dvou
kolech a všechny ty kousky,“ řekl
pro Deník Směr kaskadér  a iniciá-
tor nápadu Tomáš Zelenay.     (bz)

Jaroslava Čechurová.


