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Bořeň.

Malíř Karel Janák maluje svůj oblíbený motiv Bořně.

V Bílině probíhá od 23.
června 2006 výstava obrazů
“100” malířů. Výstavu pořádá
Město Bílina společně se
Sdružením výtvarníků ČR.
Sdružení v současné době evi-
duje na 250 členů profesionál-
ních i amatérských výtvarní-
ků. Pokud někdo v sobotu
v odpoledních hodinách
a v neděli dopoledne zavítal
na bílinskou Kyselku, mohl se
podívat, jak se maluje v teré-
nu. Do Bíliny přijeli mimo ji-
ných malovat Karel Janák
z Turnova, předseda sdružení
Štefan Škapík, Jaroslava Já-
něová nebo manželé Vejvodo-
vi. Na malířský plenér zavítal
i starosta Bíliny Josef Horá-
ček.

“Jsem rád, že se malířům
v Bílině líbí. Jejich ohlasy na
různé pohledy města jsou velmi
kladné. Jeden z malířů bude do
Bíliny přijíždět pravidelně, aby
si namaloval město, jak se mění
během celého roku. Je to opět

ním architekt, má v oblibě kraji-
ny. “Architektuře se také stále
věnuji i když už ne tak aktivně,

(Pokračování na straně 2)

Malífisk˘ plenér na Kyselce

další zviditelnění Bíliny, proto-
že obrazy těchto malířů projdou
desítkami výstav a jsou objed-
návány i do ciziny. Například  v
USA  je  v současné  době vel-
ká poptávka po malovaných
českých krajinách,” řekl sta-
rosta.

Tentokráte si malíři jako ob-
jekt vybrali Bořeň. Bílinskou
dominantu  si také vybral Štefan
Škapík a Jaroslava Jáněová, jed-
natelka Sdružení výtvarníků.
Jaroslava Jáněová se malování
věnuje profesionálně již 37 let.
Ovládá grafiku, litografii, olej
a další malířské techniky. Ráda
maluje přírodu, motýly, vážky,
ale nejraději stromy. Štefan Ška-
pík, který je původním povolá-
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Koupaliště v Žižkově údolí.                        
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R. TOBIŠKA, 
18 let, student: 

„Nejraději se chodím kou-
pat do rybníků, kde je
mnohem teplejší voda. Na
koupalištích totiž nemám
rád, když je tam hlava na
hlavě, jako například Na
Kyselce. Člověk si ani po-
řádně nezaplave.“

M. JANOUŠEK, 
18 let, student: 

„Mnohem lepší jsou pří-
rodní koupaliště. Jednak se
tam neplatí vstupné a také
je tam více soukromí než
v bazénech. Na plovárny
totiž chodí hodně lidí.“

M. MATOUŠKOVÁ,
18 let, na mateřské: 

„Raději chodím do bazénů
na umělá koupaliště. Je
tam totiž čistější voda. Už
kvůli dětem se raději ryb-
níkům, kde může být zá-
vadná voda, vyhýbáme.

A. LUCÍKOVÁ,
43 let, keramička: 

„Mám ráda oboje koupání.
Jak mám náladu. Moc to
nerozlišuji a každé koupá-
ní má své výhody a nevý-
hody. Hlavně že se má člo-
věk kde osvěžit v těch ve-
drech.“

V. NEVELOŠOVÁ, 
23 let, na mateřské:

“Na zahradě máme bazén,
tak nechodíme ani na plo-
várny ani na přírodní kou-
paliště. Má to své výhody.
Jsem na svém, mám klid
a nemusím se o vodu s ni-
kým cizím dělit.“  

J. VYDRA, 
38 let, zámečník: 

„Nejraději s rodinou jezdí-
me na přírodní koupaliště
na Barboru. Je tam čistá
voda a i přes relativně hod-
ně lidí se tam dá pěkně za-
plavat. Občas ale chodíme
i na Kyselku, zvlášť v pra-
covní dny.“

Chodíte radûji na umûlé plovárny nebo pfiírodní koupali‰tû?
V Bílině se ptal a fotografoval JAN VRANÝ

Parné dny lákají na koupali‰tû stovky lidí
Bílina - Horké dny jsou ve

znamení vody, a tak  přírodní
nebo městská koupaliště v těchto
dnech praskají ve švech. Stejně
tak je tomu i v Bílině, kde jsou
městská koupaliště dvě a jsou
hojně navštěvována i lidmi z Mo-
stu a Obrnic.

„Vzhledem k abnormálním tep-
lotám je návštěvnost oproti loňsku
opravdu vysoká. Denně je na kou-
pališti v Žižkově údolí kolem 500
návštěvníků a stejně tak i na kou-
pališti Kyselka. Ke  14. červenci
jsme měli vyděláno více než v loň-
ském roce za celou letní sezonu.
Samozřejmě o to máme vyšší ná-
klady, větší spotřebu vody a che-
mických prostředků. Na jednoho
koupajícího se musí vyměnit 60
litrů vody, to je dané vyhláškou
a kvalitu vody měříme každý den,“
uvedla Diana Blahýnková, vedoucí

areálu plavecké haly. Vysoká ná-
vštěvnost nepřináší jen vysoké trž-
by, ale řadu dalších problémů.
V letošním roce stoupl počet krá-
deží na koupalištích a nedodržová-
ní hygienických pravidel určených
pro veřejná koupaliště ze strany
návštěvníků. 

„S krádežemi osobních věcí se
potýkáme neustále, ale při tako-
vém množství lidí se to nedá uhlí-
dat. Zaměstnanci hlavně musí hlí-
dat hladinu koupaliště a případně
zasáhnout, kdyby se něco stalo.
Často se stává, že se nám návštěv-
níci začnou koupat v šatech, ve
kterých přišli, a musí se jim vy-
světlovat, že je to v rozporu s hygi-
enou. S chováním lidí začínají být
také problémy a letošní sezona je
asi v tomto směru nejhorší a je
pravda, že v jiných krajích takové
problémy nemají. Městská policie

nám přislíbila, že obě koupaliště
bude pravidelně kontrolovat,“ řek-
la Blahýnková. 

Na koupalištích se ztrácejí pře-
devším mobilní telefony, peníze
a jiné osobní věci. 

„Návštěvníci koupaliště si musí

uvědomit, že jejich osobní věci zů-
stávají často bez dozoru, proto je
nejlepší, aby cenné věci na koupa-
liště vůbec nenosili. Na bílinská
koupaliště vyjíždíme 3x až 4x den-
ně,“ dodal ředitel MěP v Bílině
Marcel Špička.                       (lal)

Malífisk˘ plenér na Kyselce
(Dokončení ze strany 1)
ale stále mě lidé oslovují a ně-
kdy i vystavuji své práce na vý-
stavách architektů,” dodal Šte-
fan Škapík.

Výtvarná díla se dají zhléd-
nout v Bílině  v galerii Pod věží,
U Kostela a na Kyselce. Výstava
je prodejní a ceny obrazů se po-
hybují od 650 Kč do 20 tisíc Kč.
Návštěvníci si mohou prohléd-

nout obrazy malované různou
malířskou technikou s různými
motivy krajinek nebo zátiší.
K vidění je i plastika na způsob
koláže za 30 000 Kč.

Malíři z celé České republiky
budou  v Bílině malovat ještě
jednou, a to v sobotu 26. 8.
a v neděli 27. 8. 2006 na Míro-
vém náměstí. 

Lada Laiblová
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BIOODPADY

V roce 2003 rozjela Bílina pi-
lotní projekt s bioodpady v ulici
Na výsluní. Byl to i začátek s fir-
mou Ekodendra, která se na ce-
lém projektu podílela a stále po-
dílí na jeho zpracování. V dal-
ších letech přibyly kompostejne-
ry v sídlišti na Pražském před-
městí I.

„V letošním roce hradíme pro-
voz bioodpadu z vlastních zdrojů.
Technické služby dotují svoz
a ukládání bioodpadu v kompo-
stárně peetrlink. Chtěli bychom
provést zásadnější kroky, ale musí-
me získat dotaci na další roky,“
sdělil místostarosta Milan Pechá-
ček.

V letních měsících ale odpad
v kompostejnerech značně zapá-
chá, zvláště tak při dlouhodobých
vysokých teplotách.

„Ke komplexnějšímu zneškod-
ňování bioodpadu je samozřejmě
potřeba vybudovat čističku odpad-
ních vod a speciální myčku na
kompostejnery. Technické služby
chtějí zakoupit speciální svozový
vůz na bioodpad. Je také možné, že
z hygienických důvodů kompostej-
nery při vysokých letních teplo-
tách odstavíme a vrátíme je na pů-
vodní místo, až teploty klesnou na
přijatelnější úroveň,“ dodal mís-
tostarosta Milan Pecháček.

Až bude město plně připraveno
na svoz a následné čištění kompo-
stejnerů, budou se místa pro bio-
odpad rozšiřovat. Zatím je vytipo-
vaná lokalita rodinných domků
mezi ulicemi Studentská a Čs. Ar-
mády.                                 (lal)

MĚP V BÍLINĚ POSÍLÍ
DVA STRÁŽNÍCI ROMSKÉ
NÁRODNOSTI

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí vyhlásilo počátkem
roku 2005 výzvu o finanční
podporu v Operačním progra-
mu Rozvoj lidských zdrojů. Na
základě této výzvy vznikl pro-
jekt „Speciální rekvalifikační
kurz pro strážníky romské ko-
munity a národnostních men-
šin“. Projekt je spolufinanco-
ván evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky.

„Zájemci o práci u městské po-
licie musí hlavně splňovat zá-
kladní požadavky, a to je mini-
málně ukončené střední vzdělání
s maturitou, dovršení 21 let
a čistý trestní rejstřík. Postup při-

V pátek 21. čer-
vence se slav-
nostně ukončil
první příměst-
ský tábor v Bíli-
ně. Dětem byly
předány pamět-
ní listy a drobné

dárky. Tábor byl určen převážně
dětem ohroženým sociálním vy-
loučením.

„Dětem se tábor líbil a chtěly
by, aby ještě pokračoval. Pokud se

nám povede na příští léto sehnat
vhodný dotační titul, je možné pří-
městský tábor zkvalitnit a pro-
dloužit o další dva nebo tři běhy.
Letošní první tábor měl kapacitu
40 dětí a stále se nám hlásily dal-
ší. Uděláme vše pro to, abychom
v příštím roce uspokojili větší
množství dětí.

Jednou z nejdůležitějších věcí je
připravit pro děti vhodný program
a dostat je ze sídliště, kde k lum-
párnám není daleko. Jsme rádi, že

nám Praktická škola vyšla vstříc,
a stala se tak vlastně centrem celé-
ho tábora. 

Do budoucna bych si předsta-
voval příměstský tábor zcela mi-
mo město, kde by děti mohly spát
a vyjíždět na výlety nebo chodit
do přírody. Především bych chtěl
poděkovat všem, kteří se o děti po
celou dobu trvání příměstského
tábora starali. Dětem věnovali
svůj  volný čas, bez nároku na
mzdu.“

Slovo starosty mûsta

Rada mûsta Bíliny na svém 15. zasedání konaném dne 19. 7. 2006 mimo jiné 
Uložila:
■ Vedoucímu odboru nemovitostí
a investic svolat schůzku s firmou
HEXAPLÁN Praha a jednat s je-
jím zástupcem, za účasti místosta-
rostů, o architektonickém návrhu
lávky pro pěší a cykloturisty v Bí-
lině, v prostoru mezi nádražím ČD
a SUNN.
■ Stavebnímu úřadu vyvolat jed-
nání s majitelem Zřídel Bílina
ohledně údržby areálu zřídel, za
účasti vedení města. 

Schválila:
■ Záměr pronájmu části pozemko-
vé parcely č. 1304/1 o výměře cca
30 m2, vše v k. ú. Bílina, za účelem
zřízení zahrady.
■ Uzavření nájemní smlouvy s pa-
ní Lenkou Jírovou, na pronájem
nebytových prostor v Komenského
ul. č. 38/12  v I. NP o výměře
23,97 m2, za cenu  dle Směrnice
MěÚ, s účinností od 1. 8. 2006, za
účelem využití prostor jako dám-
ské kadeřnictví a pánské holičství.
■ Realizaci generální opravy dvou
koupelen v domě s pečovatelskou
službou v SHD č. p. 583, s nákla-
dy  v celkové výši 140 000 Kč. 
■ Přijetí daru pro městskou kni-
hovnu ve výši 10 000 Kč od JUDr.
Caithamla, Dr. na zkvalitnění pří-
strojového vybavení knihovny.

■ Navýšení rozpočtu OŠaK ve vý-
ši 23 000 Kč na rozšířená čísla Bí-
linského zpravodaje. 
■ Finanční příspěvky z Programu
podpory kultury ve městě - II. kolo
ve  výši  205 000 Kč. 
■ Realizaci dodatečných prací nad
rámec nabídky, na realizaci díla
„Oprava podlahy v malé tělocvič-
ně ZŠ Za Chlumem“.  
■ Změnu systému parkování na
Mírovém náměstí v Bílině - (uve-
dená DZ IP 13c bude  doplněna  o
dodatkovou  tabulku  s textem   Po
- Pá 7.00 - 17.00).  
■ Nákup měřiče rychlosti z fi-
nančního daru Severočeských dolů
a. s., Chomutov (dle požadavku
dárce) od firmy AEC Novák s. r. o.

Projednala:
■ Stížnost manželů Gabrielových
na provozování veřejné produkce v
restauraci Koruna v ul. Mostecká.
Veřejná produkce bude dle OZV
města č. 1/2005 provozována pou-
ze od 18 - 22 hod., v případě ruše-
ní nočního klidu po 22. hod bude
postupováno dle zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích, v plat-
ném znění.

Vzala na vědomí:
■ Konání prezentace závěrečné
zprávy sociologického průzkumu

sídliště Za Chlumem, dne 9. srpna
ve 13.00 hodin v zasedací místnos-
ti radnice. 
■ Informaci vedoucí odboru inter-
ního auditu o provedených násled-
ných veřejnosprávních kontrolách
za období duben - červen 2006.
■ Splnění usnesení rady města č.
500/2006, kterým bylo uloženo sta-
vebnímu úřadu předložit radě měs-
ta způsob řešení propadlé střechy
na objektu střelnice v Tyršově ulici. 
■ Informaci ředitelky MTSB o
hospodaření za leden - květen
2006 na  skládce Chotovenka-pís-
kovna.
■ Informaci vedoucího odboru ne-
movitostí a investic o průběhu ře-
šení reklamací koupaliště Kyselka
a pověřuje starostu města nepro-
dleně svolat jednání statutárních
zástupců smluvních stran za účasti
právníka města, s cílem konečného
řešení.
■ Přehled výdajů Městské policie
Bílina za II. čtvrtletí 2006.

Ing. Ladislav Kvěch,
tajemník Městského 

úřadu Bílina
S úplným zněním usnesení RM

se lze seznámit na úřední desce
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu
starosty města a dále i na webo-
vých stránkách města (www.bili-
na.cz).

Informace pro nájemníky níÏe popisn˘ch domÛ
Prohlášení města Bíliny k dopisu paní Věry Kra-

jíčkové ze dne 14. 7. 2006.
Dle posouzení právníka MěÚ oznamuji:
Město Bílina jako vlastník pozemků pod domy č. p.

241, 242, 243, 246, 247, 248, 250, 251, 252 a 253, tj.
pozemků s parcelními čísly 336/17, 18, 20, 21, 22 a
31, 269/105, 106, 107, 215, 217 a 268, vše v k. ú. Bí-
lina, jichž je duplicitně v katastru nemovitostí veden
jako další vlastník Věra Úblová, s ohledem na dopis
Věry Krajíčkové ze dne 14. 7. 2006, sděluje všem
vlastníkům jednotek ve výše uvedených domech, že v
současné době probíhá soudní řízení o určení vlastní-

ka předmětných pozemků, a ze strany města nebyl
dán žádný souhlas nebo pokyn paní Věře Krajíčkové,
aby jakýmkoli způsobem jednala tak, jak v dopise
uvádí, neboť k tomu nemá žádné jiné oprávnění dané
zákonem a jedná tak svévolně bez jakéhokoli právní-
ho důvodu. 

Teprve na základě pravomocného soudního roz-
hodnutí bude věc řešena městem Bílinou, případně i
ve spolupráci s Českou republikou - Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových s ohledem na
vlastníky jednotek a souvisejících rodinných domků.

Josef Horáček, starosta města Bíliny
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jímání těchto strážníků je stejný
akorát s tím rozdílem, že školení
bude trvat půl roku a je hrazeno
evropským sociálním fondem
a státem, jinak školení měst-
ských strážníků hradí město a tr-
vá dva měsíce,“ uvedl ředitel
MěP v Bílině Marcel Špička.

Informace o připravovaném
rekvalifikačním kurzu pro stráž-
níky romské komunity a národ-
nostních menšin byla rozeslána
asi 100 starostům vybraných
měst a obcí, primátorům, hejt-
manům a všem úřadům práce
v České republice.

„Romské sdružení Ústeckého
kraje uspořádalo schůzku rom-
ských koordinátorů, které se zú-
častnil i Oldřich Skarka, který je
autorem projektu, a seznámil
s ním romské poradce. Uchaze-
čů je velmi málo a osobně jsem
rád, že jsem vybral dva zájemce,
kteří splňovali všechny podmín-
ky. Pan Skarka obdržel na rekva-
lifikační kurzy, které mají 4 čás-
ti, 11 milionů korun. Problém je
ten, že v první fázi projektu ne-
mohl v celé České republice se-
hnat 10 až 12 lidí, kteří by
splňovali zadané podmínky.
Druhá fáze je již lepší a první re-
kvalifikační kurz by se měl roz-
jet 5. září 2006. Kurzu by se mě-
lo zúčastnit minimálně 10 lidí,“
sdělil bílinský romský poradce,
Štefan Tomáš.

Ještě než se rozjede vůbec
první rekvalifikační kurz, který
bude probíhat v Příbrami, musí
zájemci o tuto práci projít psy-
chotesty. Po úspěšném absolvo-
vání dostanou od města dobro-
pis, že po ukončení kurzu mo-
hou bez problémů nastoupit na
místo asistenta policie.       (lal)

REVITALIZACE
BÍLINSKÝCH SÍDLIŠŤ

Bílina - Město zadalo brněn-
ské společnosti AUGUR Consul-
ting s.r.o. zpracovat sociologic-
kou studii, která se zabývá sbě-
rem informací v určené lokalitě.
Obyvatelé sídliště na Teplickém
předměstí a Za Chlumem tak
měli možnost vyjádřit se k sou-
časnému stavu bydlení, služeb,
životního prostředí nebo sklad-
bě obyvatel. 

„Na základě této studie může
město zažádat o dotační titul ze
strukturálních fondů Evropské
unie na revitalizaci panelových
sídlišť. Ze studie jasně vyplývá, že

Z historie Bíliny...

Muzeum v Bílinû - ãást druhá (do r. 1945)

Během práce nad původně tří-
dílným seriálem o historii Bílin-
ského muzejnictví jsem se setkal
s takovým objemem zajímavého
materiálu, který by vydal na ce-
lou knihu. Takový počin přene-
chám budoucnosti, ale domní-
vám se, že pro výchozí diskuzi
o bílinském muzeu je potřeba ce-
lý seriál rozšířit přinejmenším
o další díl. 

Důvod vzniku muzea ve městě
Bílině musíme chápat v širších
souvislostech. V Bílině a okolí se
asi od roku 1850 rychle rozvíjí
průmysl. Je zde již rozvinuté prů-
myslové podnikání Lobkoviců. Na
Bílinsku se silně vyvíjí uhelné hor-
nictví a s ním další obory, jako je
sklářství a keramický průmysl. To
má za následek migraci obyvatel-
stva, a tak do Bíliny přicházejí dal-
ší pracovníci z vnitrozemí Čech.
Také je zde vliv přírodovědců otce
a syna Reussů, které jsme zmiňo-

Základy vlastivědného městské-
ho muzea v Bílině byly dány zalo-
žením Muzejní společnosti v roce
1902.  Vznik této společnosti ini-
cioval lobkovický sekretář a práv-
ník Ferdinand Pemsel (1882 až
1934), který byl také městským
radním, vedoucím městské kni-
hovny a archivářem města. Během
svého života napsal řadu vlasti-
vědných článků a menších prací
o historii Bíliny. Muzejní společ-
nost čítala kolem 160 členů - pře-
vážně z řad učitelů z celého okre-
su, farářů a měšťanů. Postupně
muzejní společnost nashromáždila
velké množství starožitností od
17. do 19. století. Tyto sbírky byly
uskladněny na školách v Bílině.   

V letech 1908 až 1911 byla po-
stavena historicky čtvrtá - současná
radnice.  V této novostavbě dostala
muzejní společnost několik míst-
ností k instalaci muzea. Po zpro-
voznění budovy se započalo s in-
stalací nashromážděných exponátů.
Se začátkem první světové války
však i činnost kolem muzea uti-
chla. Po válce bylo postupně nain-
stalováno muzeum v místnostech
na radnici. Muzeum bylo otevřeno
v roce 1921. Byly zde přístupny
rozsáhlé sbírky mineralogické, pa-
leontologické a archeologické. Mu-
zeum mělo také sbírku starých lis-
tin, mistrovských tisků, sbírku

k dějinám hornictví, kolekci mincí,
také sbírku botanickou a obsáhlý
soubor starožitností vztahující se
k Bílině a okolí. Vzácná byla i roz-
sáhlá odborná knihovna o 6 000
svazcích. Velká část materiálu byla
ze soukromé sbírky předsedy mu-
zejního spolku Ferdinanda Pemsla.
Ten zemřel v roce 1934. Jeho po-
zůstalost byla dle jeho přání rozdě-
lena takto: městská knihovna do-
stala velkou rozsáhlou knihovnu,
muzejní společnost jeho sbírky
a odbornou literaturu a muzeu vě-
noval také své dva domy na Újez-
dě.  Do nich bylo muzeum přestě-
hováno a otevřeno v roce 1938.
Muzeum bylo vyzdobeno malbami
na průčelí a bronzovou plaketou
dárce, umístěnou u vchodu. Domy
na Újezdě se moc pro muzejní úče-
ly nehodily, místnosti byly malé,
vlhké a temné. 

Ředitelem muzea byl od zpro-
voznění Gustav Laube (1879 -
1951), jeho hlavním zájmem byla
archeologie.  Sám prováděl výzku-
my  v Bílině, okolo Bořně a v blíz-
kém i širším okolí města. Dále ta-
ké shromažďoval různé náhodné
archeologické nálezy v regionu,
postupně se vypracoval na uznáva-
ného archeologa.  O muzeum se
staral i během druhé světové války,
kdy bylo zakonzervované a nepro-
vozované.            Zdeněk Dvořák

Vchod do muzea na radnici kolem roku 1925. Státní oblastní archiv v Teplicích.

Interiér jedné místnosti muzea na rad-
nici kolem roku 1925. Státní oblastní
archiv v Teplicích.

vali v minulém článku. Staroused-
líci v Bílině, převážně německé
národnosti a také postupně i české
menšiny, zakládají mnoho růz-
ných zájmových spolků. Každý
spolek si váží hlavně svých tradic. 

Podobné tendence byly ve
všech okolních městech. Muzeum
vzniklo v Teplicích roku 1894,
v Duchcově 1896, v Litvínově
1899, v Mostě 1888 (tam také
vzniklo v roce 1927 české mu-
zeum).
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většina obyvatel z obou sídlišť je
spokojena s kvalitou vlastního
bydlení. Naopak největší problém
podle dotázaných  představují oby-
vatelé romské národnosti a na to
navazující další problémy s van-
dalstvím, nepořádkem a zvyšová-
ním kriminality,“ sdělil místosta-
rosta Milan Pecháček.

V dalších bodech se názory oby-
vatel jednotlivých sídlišť odlišují.
Zatímco v sídlišti Za Chlumem by
si přáli více dětských hřišť a spor-
tovních ploch, naproti tomu oby-
vatelé Teplického předměstí by ví-
ce investovali do zelených ploch
a boje s kriminalitou. Jako jeden
z dalších problémů vidí obyvatelé
Teplického předměstí vztahy se
sousedy.

V sídlišti Za Chlumem nejsou
s bydlením jednoznačně spokojeny
osoby mladší 30 let a naopak oso-
by starší 30 let spokojeny jsou.
Spokojeny jsou spíše ženy než mu-
ži, ti zase naopak jsou spokojeni
s poskytovanými službami více
než ženy.                               (lal)

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Informační turistické centrum
Osek Vás zve na výstavu obrazů a
plastik teplické výtvarné skupiny
Terč s názvem „Spřátelené štětce“.
Vernisáž se koná 4. srpna od 17
hodin ve vstupním areálu osecké-
ho kláštera. Výstavu si můžete
prohlédnout do 30. srpna 2006 od
úterý do neděle - 9.00 - 17.00 ho-
din.

Bližší informace: ITC Osek, Ro-
oseveltova 1, 417 05 Osek, 

tel.: 417 822138, 
e-mail: itc@osek.cz

Eva Frantová

ST¤ÍPKY
Z BÍLINYV˘znamné stromy 9 - Pajasan Ïláznat˘ 

Pajasan žláznatý nalezneme v
Bílině na více místech. Jeden
exemplář roste v parčíku u husit-
ské bašty na břehu potoka Syčivky,
ve stínu velké lípy. Další, dle naše-
ho názoru určitě působivější soli-
térní exemplář roste u vchodu do
bývalé základní školy na Teplic-
kém předměstí v Teplické ulici.
Věk pajasanů v Bílině lze odhado-
vat na více jak 40 let (v případě
stromu u školy Teplické předměstí
je skoro jisté, že strom byl spolu s
dalšími tamními stromy zasazen
kolem roku 1964 v době založení
školy). Exemplář v Teplické ulici
je pěkně rozložitý, dosáhl výšky
téměř 15 m, obvodu kmene 210 cm
a šíře koruny 14 m. Zasloužil by si
odborným řezem odstranit uschlé
vnitřní větve. Jinak je v relativně
dobré kondici. 

Pajasan žláznatý  (Ailanthus al-
tissima)  je v naší zemi exotem,
který má svůj původ v Číně. Tam
dosahuje výšky 25 - 30 m. I u nás
v teplejších oblastech roste ob-
vykle velmi bujně. Poněkud připo-
míná jasan, od kterého se odlišuje
většími listy, světle hnědou kůrou
na výhonech s rezavými lenticela-
mi  a načechranými chumáčky žlu-
tobílých květů. V době kvetení
strom nápadně páchne po myšině a
láká tak především mouchy. Plody
jsou nažky sedící uprostřed načer-
venalého jazýčkovitého křídla. U

bílinských stromů jsme nezazna-
menali vývin plodů, ač pravidelně
kvetou. Listy jsou střídavé licho-
zpeřené až 60 cm dlouhé. Na spod-
ní straně listů jsou  2 - 4 lalůčky s
okrouhlými žlázkami.

Díky mohutné kořenové sousta-
vě, ze které mohou vyrážet výhon-
ky a vytvářet tak kolem jednoho
exempláře porost mladších stromů,
se jedná o svým způsobem plevel-
ný strom. Bílinské exempláře se
však této neřesti nedopouštějí díky
pravidelné údržbě (kosení) kolem
stromů. Je odolný vůči exhalacím,
výborně snáší zpevněné plochy

ulic, dvorů a chodníků.  Je i pio-
nýrskou dřevinou na suchých ne-
plodných půdách. Díky své hou-
ževnatosti a možnosti agresivního
šíření se však ve volné krajině ne-
používá.

Naše exempláře jsou významné
svým exotickým původem a zají-
mavým vzhledem. Rod pajasan
(druh Ailanthus confucii) je z naší
oblasti znám z miocenních usaze-
nin mostecké pánve v podobě otis-
ků plodů a ukazuje tak na teplejší
klima, panující u nás před 20 mili-
ony let.  

K. Mach a  J. Boršiová

Pajasan na Teplické ulici.

PRVNÍ ROâNÍK P¤ÍMùSTSKÉHO TÁBORA JE ZA NÁMI
V pátek 21. července byl v prostorách nízkopraho-

vého centra společnosti Člověk v tísni slavnostně
ukončen první, pilotní, ročník nízkoprahového pří-
městského prázdninového tábora v Bílině, tedy tábora,
určeného pro všechny děti, které chtěly dva týdny v Bí-
lině strávit bez nudy a zajímavým způsobem. Pestrý
program si mohly užít rovněž děti, jejichž rodiče by ve
svém rozpočtu jen obtížně hledali prostředky na běžný
tábor. Příměstský tábor v Bílině byl pro všechny účast-
níky zcela zdarma. To by ovšem nebylo možné bez
příspěvků od sponzorů. Těmi hlavními byly Terranova,
a.s. a Stavby mostů Praha, a.s. Velké poděkování patří
i SD - Doly Bílina, a.s. a SD - Autodoprava, a.s., které
poskytly zdarma autobusy na dva velké celodenní vý-
lety do Prahy a Hřenska a v neposlední řadě i Měst-
ským technickým službám Bílina, díky nimž mohly
děti navštěvovat obě bílinská koupaliště s výraznými
slevami. 

Bohatý a zajímavý program tábora zahrnoval širo-
kou škálu výtvarných aktivit. Za všechny uveďme na-
příklad výrobu kostýmů, výtvarné soutěže, tvořivou
činnost se sprejovými barvami, vyvolávání vlastních
fotek z jednotlivých dnů tábora, malování  na chodník,
barvení triček, zkrášlování střešních tašek, výrobu
plastických kašírovaných krokodýlů a samozřejmě za-
chycování nejkrásnějších zážitků temperou, křídami,
pastely atd. Pestrá byla i nabídka sportovních aktivit

zahrnujících koupání, soutěže a turnaje, pohybové hry
jako frisbee, ringo, pétangue i tradiční sporty jako vo-
lejbal, basketbal, stolní tenis, fotbal a mnoho dalších.
Vrcholy programu byly atraktivní výlety na Petřínskou
rozhlednu a Pražský hrad, do Zoo v Praze a Chomuto-
vě, návštěva Mořského světa na výstavišti v Praze a
výstavy fotografií v zahradách Pražského hradu, celo-
denní výlet do soutěsek v Hřensku spojený s plavbou
na lodičkách, výlet na Barboru a do mosteckého aqua-
dromu či toulky v okolí Bořně s orientační hrou.   

Obrovský dík pak směřuje zejména ke všem, kdož
se podíleli na organizačním zajištění a realizaci celého
projektu příměstského tábora - panu starostovi, vedení
ZŠP Kmochova, týmu pracovníků bílinské pobočky
společnosti Člověk v tísni, vedení ZŠ Lidická a ZŠ
Aléská a stejně tak všem učitelům ze ZŠP Kmochova,
ZŠ Lidická a ZŠ Aléská, kteří v době svých prázdnin
bez nároku na odměnu pomáhali se zajištěním jednot-
livých aktivit. Velký dík zaslouží pan Poborský a skvě-
lý řidič.

Děkujeme i všem skvělým dětem, s nimiž jsme mě-
li možnost strávit nezapomenutelné dva týdny. Myslí-
me na vás a za rok se moc těšíme. No a všechny vás sr-
dečně zveme na celoroční program s Jirkou, Helenou,
Lenkou, Míšou a Petrem do našeho nízkoprahového
centra „Na předměstí“.                  

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

inzerát 1/20
058/tp

NOVÁ SEDADLA
V MĚSTSKÉM DIVADLE

Městské divadlo prochází čás-
tečnou rekonstrukcí. V divadle se
maluje, čistí koberce na stěnách
a od nové divadelní sezony se di-
váci posadí do nových komfort-
ních sedadel. Samotná výměna se-
dadel vyjde na milion dvě stě tisíc
korun.

Úpravou prochází lávky pro
osvětlovače a přidává se druhá po-
lovina divadelních světel.     (bz)
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Zajímavé pohybové hry v areálu ZŠP v Kmochově ulici. S výsledky svého snažení  se rádi pochlubili vítězové soutěže.

Lanovka na Petřín se v těchto týdnech opravuje. Osvěžení v mosteckém aquadromu přišlo určitě vhod.

Rozloučení s příměstským táborem. Družstvo „pavouků“ se soustředí před začátkem sportovního turnaje.

Menším dětem se moc líbil výlet do Podkrušnohorského zooparku. V Bílině o prázdninách rozhodně nemusí být nuda.

FotoreportáÏ  z pfiímûstského tábora
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Ohlédnutí za bluesov˘m festivalem na Kyselce
Bílina -  Sobota 15. 7. 2006

v letním amfiteátru na Kyselce se
nesla v duchu blues, jazzu a sou-
lu. Pořádal se zde bluesový festi-
val, na kterém se sešlo přes 200
příznivců tohoto hudebního žán-
ru nejen z Bíliny, ale také z Te-
plic, Mostu a dokonce ze soused-
ního Německa.

V Bílině vystupovala se svou ka-
pelou bílinská rodačka Petra Bör-
nerová, která sklidila zasloužený
úspěch. Petra chodila 8 let do lido-
vé školy umění, kde se učila hrát na
akordeon, který posléze opustila
a založila se svou sestrou  kapelu.

„Zpočátku jsem neměla vyhra-
něný styl a spíš mě zajímal rock,
ale jednou jsem slyšela mosteckou
bluesovou kapelu, která mě hodně
oslovila a tak jsem si tenkrát řekla,
že tohle je vlastně ono, to budu
zpívat. Odstěhovala jsem se do
Prahy, kde jsem chodila na zpěv
k jazzové zpěvačce Janě Koubko-

vé. Přes inzerát jsem si našla kape-
lu, se kterou jsem zpívala 5 let. Pak
jsem se seznámila se slovenským
bubeníkem Tomášem Bobrovnicz-
kým a dali jsme se dohromady
s maďarskou kapelou, se kterou teď

vystupujeme,“ sdělila zpěvačka
Petra Börnerová.

Petra Börnerová  vystupuje
hlavně na bluesových festivalech
v České republice, Německu nebo
Švýcarsku. V listopadu ji čeká nej-

větší bluesový festival v Šumper-
ku. Ve skupině působí jeden z nej-
lepších maďarských kytaristů blue-
sové scény, Benkö Zsolt a nevido-
mý saxofonista a zpěvák Tancos
István.

„V našem repertoáru je hodně
starších písniček, ale snažíme se už
hrát modernějším stylem, aby to
oslovilo větší část publika. Příští
rok chceme natočit studiovou des-
ku. Čerpat budeme samozřejmě
z bluesu, ale už to nebude tak kon-
zervativní, protože na nové desce
zazní prvky jazzu, funky a soulu,“
doplnil bubeník a manažer Tomáš
Bobrovniczký.

V amfiteátru vystoupila blueso-
vá kapela z Prahy Slow Fingers,
budějovický Koloband, Jakub Ko-
řínek, považovaný za jednoho
z nejvýraznějších talentů mladé
bluesové generace v ČR, Canned
Heat R. B. a OJM (orchestr Jirky
Marka).                Lada Laiblová

Petra Börnerová band feat, Benkö Zsolt. 

Pan starosta, který „přivezl“ myšlenku nízkoprahového příměstského tá-
bora z francouzského Aléss a zajistil jeho financování, předal na závěr
dětem pamětní listy, pamětní fotografie  a drobné upomínkové dárky.

Poděkování dětí asi nejlé-
pe vyjádřil David Godla.
Text: „LETNÍ PŘÍMĚST-
SKÝ TÁBOR - Letní pří-
městský tábor byl velmi
zajímavý, protože jiná ak-
ce v Bílině nebyla. Od
sponzorů tábora to bylo
velmi hezké a milé, neboť
bylo vše perfektní a všem
se to líbilo. Také bych
chtěl poděkovat učitelům
a vychovatelům, kteří
o svůj volný čas se o nás
starali. Paní kuchařky va-
řily výtečně a vše bylo OK.
S pozdravem a poděková-
ním David Godla.

Účastníci výletu do Mořského světa v Praze si na památku rádi zapózovali na společné fotografii.

Fotoreportáž připravili: J. Kulich, L. Kulichová a M. Štěpánková.
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA  SRPEN 2006

LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA

■ Pátek 11. srpna od 18.00 h.
Koncert Punk
Vystoupí kapely: DO ŘADY!,
APPLE JUICE, ZERO-ZERO,
TOTÁLNÍ NASAZENÍ A HU-
DR BANDEN
Vstupné: 60 Kč v předprodeji a
90 Kč na místě.
■ 14. - 19. srpna 
Letní taneční setkání
KC Kaskáda ve spolupráci s ta-
neční skupinou Dance 2XS při-
pravuje týdenní taneční kurz
pro přihlášené. Přihlášky na
www.kckaskada.cz, v KC Kas-
káda nebo Infocentru.

LETNÍ KINO KYSELKA
od 21.30 hodin

■ 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. 
■ Středa 9. srpna
Zathura vesmírné dobro-
družství - USA. Vesmírné do-
brodružství ve stylu Jumanji.
Vstupné: 60 Kč. 
■ Sobota 12. srpna
Všechno nejlepší - ČR. Kome-
die o tom jak si užít narozeniny.
Vstupné: 65 Kč. 
■ Středa 16. srpna
AUTA - Animovaná komedie.
Vstupné: 70 Kč. 
■ Pátek 18. srpna
X-MEN: poslední vzdor -
USA. Akční sci-fi thriller.
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
Po - Pá 15.00 - 18.00 hodin
So - Ne 10.00 - 17.00 hodin
Výstavy trvají do 25. 8. 2006

Loňské taneční setkání bylo zdařilé.                                                        

Letní taneãní setkání
Kulturní centrum Kaskáda ve

spolupráci s taneční skupinou
DANCE 2XS připravuje Letní
taneční setkání, které se letos
bude konat od 14. 8. do 19. 8.
2006.

Příznivci tance budou mít opět
možnost pod vedením taneční sku-
piny DANCE 2XS a jejich hostů,
zúčastnit tanečních kurzů, které
budou zahrnovat taneční styl RnB,
break, jazz-dance aj. Letošní ta-
neční setkání bude završeno v so-
botu 19. 8. 2006 taneční show
v letním amfiteátru na Kyselce od
15.00 hodin.

DANCE 2XS je taneční skupina
světového formátu. Věnuje se růz-
ným tanečním stylům od hip hopu
přes jazz - dance. Je součástí ta-
neční skupiny D2XS, která působí
v několika zemích světa. Jejím za-
kladatelem je Patrik Chen z USA. 

Přihlášku a bližší informace zís-
káte v Kulturním centru Kaskáda
v Bílině, Želivského 54/7, 418 01

Bílina. Tel. 417/823 081, E-mail: 
p ruchova<\@>kckaskada .cz
<\<>mailto:pruchova<\@>kckas-
kada.cz>

Přihlásit se mohou začátečníci
i pokročilí  tanečníci,  děti  i do-
spělí.  Kapacita  kurzu  je  omeze-
na!

Rozlouãení se ‰kolním rokem
Koncem června jsme se společně se všemi

dětmi vydali na poslední celodenní výlet.
Navštívili jsme „Tomovy parky“ - Šťastná ze-
mě Radvánovice u Turnova. Vyjeli jsme už po
6.00 hod. Cesta nám rychle uběhla a děti se
ocitly na louce plné prolézaček, houpaček, la-
novek, klouzaček a jiné zábavy. Po dobrém
obědě se dětem nechtělo ani domů. Dostateč-
ně se vyřádily, zasoutěžily a seznámily s krás-
nou přírodou naší vlasti.

Poslední společnou vycházku jsme usku-
tečnili ve středu 28. 6. 06, kdy jsme se zú-
častnili „Karaoke“ na koupališti v Žižkově
údolí, kde jsme se také vykoupali a rozlouči-
li. Všichni se opět setkáme 1. 9. 2006 v no-
vém školním roce.

Hurááááááááááá, ať žijí prázdniny, všem
dětem, učitelům a pracovníkům ve školství
přejí děti z mateřské školy M. Švabinského
v Bílině.                                 E. Růžičková
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KniÏní novinky na mûsíc srpen 2006
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ...

Hráčský instinkt, psychologic-
ký román německé autorky Juli
Zeh je strhujícím příběhem o ne-
přítomnosti morálky, a přesto, ne-
bo právě proto, jde o román o zá-
kladních hodnotách lidského živo-
ta. Na prestižním bonnském gym-
náziu se spřátelí inteligentní
a chladná patnáctiletá studentka se
spolužákem, který stejně jako ona
své vrstevníky přehlíží a pohrdá ji-
mi. Oba mají také velmi přezíravý
vztah i ke všem svým profesorům,
až na dvě výjimky a z dlouhé chví-
le rozehrají nebezpečnou hru se
svým okolím, která má destruktiv-
ní účinky s tragickým koncem.
Hra, ve které je dobro a zlo lehce
zaměnitelné, je natolik pohltí, že
podlehnou představě, že si mohou
vlastní osud určovat sami. Vydává
nakl. Odeon Praha v edici Světová
četba.

Helma hrůzy,
fantastický pří-
běh s mýtický-
mi prvky ruské-
ho spisovatele
Viktora Pelevi-
na zaujme příz-
nivce fantastic-
ké literatury

i zájemce o tibetskou kulturu
a mystiku Východu.

Parafráze známé řecké legendy
o Mínotaurovi je téměř detektivně
pojatá a připomíná virtuální reality
show. Imaginární chat, jehož jed-
notliví účastníci sedí ve stejných
hotelových pokojích a mají jedi-
nečnou možnost komunikace mezi
sebou prostřednictvím počítače, se
mění v boj o přežití. Od počítače
totiž není úniku a Pelevin nechává
své „vyvolené“ v zápase o racio-
nální interpretaci tohoto světa pro-
hrát. Tato chmurná vize se čte jed-
ním dechem a určitě po přečtení
donutí čtenáře k zamyšlení nad ne-
bezpečím virtuální reality, která
čím dál více vytěsňuje přirozené
lidské vztahy. Vydává nakl. Argo
Praha.

M a n ž e l s k é
okovy, součas-
ný román české
autorky Kláry
Janečkové se
také tentokrát
zabývá složitý-
mi mezilidský-

mi vztahy. Hlavní hrdinka knihy se
po patnácti bezstarostných letech
strávených v Londýně vrací po
smrti otce s matkou  a sestrou do
rodného Ruska, které vlastně už
vůbec nezná. Přestože se jí zde po-
daří vystudovat univerzitu, nemůže

najít v přelidněné Moskvě odpoví-
dající práci. Nakonec přijme láka-
vé místo společnice v bohaté rodi-
ně právníka a odjede s ním do
USA. Charismatický zaměstnava-
tel jí nabídne sňatek a po narození
syna by měl přijít happy end. Sku-
tečnost je však jiná. Po zjištění, že
její muž spolupracuje s mafií a je
stíhán policií, se i tato nově nabytá
existence ocitá v troskách...

Vydává nakl. Ikar Praha. 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ,
PRO POUČENÍ

Kybernetické
hlavolamy, 36
hlavolamů pro
hackery a ostat-
ní matematické
detektivy vy-
myslel profesor
Courantova in-
stitutu na New

York University Denis E. Sasha,
který se zabývá výzkumem v ob-
lasti biologických vzorů. Soubor
matematických hádanek předklá-
daných čtenáři jako krátké příběhy
z nejrůznějších prostředí je zajíma-
vý tím, že každý příběh předkládá
nějaký problém, jehož řešením se
zabývají hlavní hrdinové knížky.
Vydává nakl. Mladá fronta Praha.

In vino Jiří Slíva, vtipná knížka

ilustrátora a karikaturisty Jiřího
Slívy je určena milovníkům vína
a chytrého humoru. Obojí je
v knížce ideálně skloubeno, takže
chcete-li se v tomto tropickém po-
časí odreagovat a pobavit, určitě to
tato krásná poetická knížka doká-
že. V dnešním přetechnizovaném
a uspěchaném světě je takových
zastavení čím dál méně, tak si ne-
nechte tuto ojedinělou zábavu ujít.
Vydává nakl. Slovart Praha.

PRO MLÁDEŽ
O nejbohatším
vrabci na svě-
tě, známá po-
hádka Eduarda
Petišky s ilus-
tracemi Zdeňka
Milera vychází
po dlouhé době
v krásném vý-

pravném vydání v Knižním klubu.
Klasická pohádka pro nejmenší
čtenáře je, podobně jako příběhy
o krtkovi, pro děti přitažlivá krás-
nými celoplošnými ilustracemi
a jednoduchým textem, který opět
nenásilně učí děti poznávat důleži-
té životní hodnoty jako je přátel-
ství založené na nezištnosti, schop-
nosti se rozdělit a nebýt sobecký. 

Krásné zážitky nad novými kni-
hami a pěkné počtení někde
v chládku přeje za knihovnu 

M. Šímová

Paragraf 6

Řidič motorového vozidla je povinen:
Nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1,

N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným
bezpečnostním systémem,

■ dítě mladší tří let
■ dítě menší než 150 cm na sedadle vedle

řidiče.

Nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1,
N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bez-
pečnostním systémem, dítě, jehož tělesná
hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška
nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské
autosedačky: při této přepravě,

■ dítě musí být umístěno v dětské autose-
dačce, která odpovídá jeho hmotnosti a těles-
ným rozměrům

■ na sedadle, které je vybaveno airbagem,
který nebyl uveden mimo činnost nebo pokud
byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí
být dítě v dětské autosedačce přepravováno če-
lem proti směru jízdy.

Povinné pouÏívání dûtsk˘ch autosedaãek
Přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1,

N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným
bezpečnostním systémem, dítě jehož tělesná
hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výš-
ka převyšuje 150 cm, pouze, je-li dítě za jíz-
dy připoutáno bezpečnostním pásem.

Přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1,
které je vybaveno zádržným bezpečnostním
systémem a ve kterém jsou na zadním sedad-
le již umístěny 2 dětské autosedačky a nedo-
statek prostoru neumožňuje umístit třetí dět-
skou autosedačku, třetí dítě starší 3 let
a menší než 150 cm na zadním sedadle pou-
ze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpeč-
nostním pásem.

Poučit osoby starší 3 let nebo osoby je
doprovázející přepravované ve vozidle kate-
gorie M2 a M3, které je vybaveno zádržným
bezpečnostním systémem, o povinnosti
použít zádržný bezpečnostní systém, pokud
tato informace není zajištěna jiným způso-
bem.

Umístit a upevnit dětskou autosedačku na
sedadle a dítě do dětské autosedačky podle
podmínek stanovených výrobcem dětské auto-
sedačky v návodu k použití této autosedačky.
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Z dopisÛ na‰ich obãanÛ...

Jakotele Navrata
a HlavnûÏetosype
s.r.o.

Co se všechno může  stát obča-
novi Jakotele Navratovi, když po-
žaduje od bílinské firmy Hlavněže-
tosype s. r. o. solidní a poctivé jed-
nání, Vám chci popsat na následu-
jícím příkladu. Firma Hlavněžeto-
sype s. r. o. dodává známé vratové
systémy firmy Hörman a občan Ja-
kotele Navrata se rozhodl pořídit si
vrata do své garáže právě od této
firmy. Byl přesvědčen, že když se
v minulosti  setkal u této firmy se
solidností, bude tomu  tak i nyní .
Pracovníkovi firmy občan ukázal
vratový otvor, kam měla být vrata
osazena, ten si jej změřil a navrhl
vhodný rozměr. Na dotaz, zda je
otvor v pořádku, občanovi technik
sdělil, že je vše OK a kdyby nastal
nějaký problém při montáži, pra-
covníci firmy otvor při montáži
upraví. Následně byla sepsána
smlouva, ve které se hloupý občan
Jakotele Navrata  upsal k tomu, že
dodrží předepsané rozměry otvoru
a asi  po měsíci byla vrata namon-
tována. Montáž proběhla bez jaké-
hokoli problému, který by byl sdě-
len občanovi, bohužel za jeho ne-
přítomnosti z důvodu jeho pracov-
ních povinností. Peníze byly zapla-
ceny a potud vše fungovalo téměř
jak má. Jako tele však občan po-
sléze zíral na nově namontovaná
vrata, když se jal kontrolovat vý-
sledek montáže. Vrata byla na-
montována křivě a to tak, že na
jedné straně byly o 1,5 cm níže. Ve
víře, že jedná stále s toutéž firmou
z let devadesátých, občan požado-
val nápravu. Když nepomáhaly te-
lefonáty ani osobní rozhovory
s pracovníkem firmy, který otvor
přebíral, oslovil občan  firmu ofici-
ální relkamací a ejhle - Jakotele
Navrata zíral znovu. Bylo mu sdě-
leno, že za špatnou montáž může
on sám tím, že vratový otvor byl
křivý, a to tak křivý, že křivější ješ-
tě neviděli! Chyba montáže navíc
byla zbagatelizována na pouhý
půlcentimetr. Jakotele Navrata se
domohl ještě kontroly technika fir-
my na místě, který uznal vadu
montáže, ale sdělil, že za opravu
bude firma požadovat zaplatit další
obnos. Jakotele Navrata odmítl po-
depsat tomuto technikovi protokol
z prohlídky, kam technik nenápad-
ně vsunul větu, která občana
usvědčovala z jeho chyby. To už
občan nevydržel a obrátil se na
Českou obchodní inspekci. Jakote-

le Navrata však posléze zíral potře-
tí. ČOI mu sdělila, že z jejich po-
hledu firma dodržela vše, co měla
(i neuznaná reklamace je prý řádně
provedenou reklamací) a navrhla
občanovi, aby si najal znalce
(hloupý občan měl za to, že k tomu
stačí vodováha) a s firmou Hlavně-
žetosype s. r. o. se soudí. Pokud
prý chce vrata opravit, Hlavněže-
tosype s.r.o. mu vrata s chutí opra-
ví   za dvojnásobek ceny montáže!
A co dodat? Tou zázračnou fir-
mou, která Vám tatáž vrata bude
montovat třeba 10x, když to zapla-
títe, je Janů a syn s.r.o. Vše pro-
běhlo v prvním pololetí tohoto ro-
ku a hloupý občan Jakotele  Na-
vrata jsem já a může to být i kdo-

koli z Vás, pokud si nedáte pozor
při spolupráci s touto firmou. 

Ing. Karel Mach

Pivovarská
ãasovaná bomba!

Turistický cíl číslo jedna v Bíli-
ně. Ruiny pivovaru. Zdroj zlatavé-
ho moku po dvě století se změnil
v ruinu.

Zdroj nákazy, požáru, zřícení
částí do ulice. Tudíž stále a dokola
ohrožení občanů města. Nezajíma-
jí mne plky vedení města. Chci vi-
dět něco dělat. Není snad zákon na
ochranu občanů a páky či peníze.
Kde jsou znalci paragrafů, archi-
tekti, návrhy na provozu schopnost
objektu v historické části města.
Pivovar tam asi nebude. Ale co?

Reakce na ãlánky Oldfiicha Bubeníãka v BZ ze dne 20. 7. 2006 
Jediný spravedlivý
Kdo seje vítr, sklízí bouři. Každé zlé slovo i myšlen-

ka se vrátí zpět jako bumerang. Tím spíše v politice,
kde jde o důvěru občana.

Kdo je ten jediný spravedlivý? Oldřich Bubeníček.
Reaguji na jeho články v BZ ze dne 20. 7. 2006.
Za sladkým úsměvem se skrývá bezohledný kariéris-

ta. Schovává se za volební hlasy a práci desítek pocti-
vých členů KSČM. Tento styl chování trvá již delší do-
bu. Sám má máslo na hlavě, za třináct let práce ve měs-
tě. Co dělal, když se prodaly lázně, byty po kterých na-
stal exodus Romů do Bíliny. Handloval se stadiony
a školní děti více než deset let čekaly na školní hřiště.
Finance na zimní stadion mohly být použity na výstav-
bu domova důchodců. Teď se mnozí již nedožijí hezké-
ho stáří v Bílině. A za těžký život si to mnozí důchodci
určitě zaslouží. Mohu i pokračovat, ale pro příklad cho-
vání kariéristy to stačí. Kolik let se lidem na radnici dí-
val do očí, aby jim tam pak naplival. Jako lidi se může-

me lišit i ideologicky a to platí i na radnici, i když jsem
v jedné rodné straně. Slušnost má mít přednost. 90%
volebních programů ve městě je společných. Vidíme si
do talíře. Často jde jen o priority a čas výstavby.

Co dnes tíží Bílinu? Tak bohaté město. Nezaměstna-
nost, romská otázka, údržba majetku města a hlavně
lázně, tento obrovský hřích minulých zastupitelů. Ko-
páním kolem sebe se jen ztíží průchodnost volebního
programu, který se teprve tvoří. Tyto metody pololží
a osočování shazují novinářský kredit Bubeníčka na
pavlačové tlachání. Tato cesta nikam nevede. Co takhle
více názorů poslanců, klubů stran, referenda a jiné de-
mokratické principy. Psát pravdivě a objektivně. Pozi-
tivní přístup k lidem a problémům.

Takový muž na radnici nepatří.
Děkuji, odejdi.                                        S. Pták
(Tento příspěvek nevyjadřuje stanovisko redakční ra-

dy, je pouze subjektivním vyjádřením p. Ptáka.)

Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků od čtenářů a žádným způsobem je neupravuje. Obsah příspěvků se ne-
musí vždy shodovat s názory redakce a redakční rady.

Mluví se o domově důchodců? Ze
starého udělat nový obývaný ob-
jekt.

Všude a každý důchodce by měl
přístup. Žádný vystrkov pro vozíč-
káře ať mají možnosti využít ná-
městí se vším všudy. Mluvím ne-
smysly?

I jiné věci se zdály utopií. Místo
zámeckého rybníka stojí zimní sta-
dion. Na ten se peníze našly. V lé-
tě stadion zeje prázdnotou. 

Co dělat? Nešlo by například
u technických služeb v Bílině zří-
dit stavební četu z nezaměstna-
ných a začít odstraňovat největší
nebezpečí pivovaru? Připravovat
se na další využití. Další pracovní
místa. Odpoví mi fundovaně ně-
kdo jmenovitě z MěÚ Bílina? Čas
běží a volby se blíží. Nebo se čeká
na první neštěstí?              S. Pták
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KDYÎ SI CHLAPI HRAJÍ, NEZLOBÍ

V domácích
soutûÏích stfiílí
bílinsk˘ junior lépe!

Ve III. kole bílinské střelecké
soutěže „Duelu“, která se koná
pravidelně jednou za měsíc na
Městské střelnici v Bílině v Ne-
mocniční ulici jako souboj dvojic,
tentokrát překvapivě zvítězil nej-
mladší soutěžící. Junior Jan Rendl,
člen domácího střeleckého klubu
Městských technických služeb Bí-
lina, v závěrečném finále dokázal
nastřílet 55 kruhů ze 60 možných
v čase 20 sekund. Vítěz střílel vel-
korážní pistolí na terč umístěný ve
vzdálenosti 25 m. 

Tímto výsledkem se mu podaři-
lo porazit ve finále svého strýce
pana Jiřího Rendla, který je také
členem SSK MTs Bílina, o tři kru-
hy. V poli poražených za sebou za-
nechal řadu střelců zvučných
jmen, jmenovitě pány Karla Paich-
la st. z SSK Teplice lesy, Vítězsla-
va Semeráka z domácího SSK, J.
Hofmana z Ústí nad Labem a další
dobré střelce z Bílinska a okolí.

Pro zájemce o sportovní střelbu
uvádíme, že příští kolo bílinského
„Duelu“ bude opět uspořádáno na
Městské střelnici v Nemocniční
ulici 12. srpna letošního roku.
V každém soutěžním kole mohou
libovolně startovat všichni držitelé
zbraní pro osobní ochranu bez po-
vinného členství ve střeleckých or-
ganizacích. Střelci se do soutěže
mohou přihlásit vždy v den konání
do půl deváté dopoledne přímo na
střelnici před zahájením losování
soutěžících. 

Důležité upozornění pro zúčast-
něné střelce. Každý účastník sou-
těže soutěží při bezpodmínečném
dodržování bezpečnostních usta-
novení o manipulaci s palnými
zbraněmi na vlastní zodpovědnost.

dopisovatel
SSK MTs 0715 Bílina

SHOTOKAN KARATE DO MASOPUST BÍLINA

Na začátku všeho bylo nejspíše
heslo“ Když si chlapi hrají, nezlo-
bí“. Vznik této RC Rally skupiny
je zcela přirozený. Jeden, tehdy
ještě ne člen, si koupil auto a vzbu-
dil velký obdiv.

Poté se další už jen přidávali.
Začátek tréninkových jízd se da-
tuje na květen 2003 v bikroso-
vém areálu. Trať si chlapi vybu-
dovali svépomocí - a že tam bylo
práce.

V roce 2004 několik odvážlivců
chtělo zkusit víc. Dlouhé večery
strávené na internetu vyhledává-
ním nejbližších měst, kde se tako-

Za opravdu největší úspěch  po-
važujeme, že se nám v letošním ro-
ce podařilo uspořádat již 2. RC
RALLY SHOW Bílina, která byla
situována do bikrosového areálu.
Tímto bychom chtěli poděkovat
Firmě Ivo Koželuh, která se na
RALLY finančně podílela.

Věříme, že mezi sebou přivítáme
další nové členy.      I. Koželuhová

Ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2006 se ve
švédském Eslöv konal Světový
šampionát karate, kterého se zú-
častnili karatekové ze 17 zemí svě-
ta.

I náš klub vyslal 14 svých zá-
vodníků, aby se „poprali“ o me-
daile. Soutěžilo se v jednotlivých
věkových kategoriích a disciplí-
nách KATA, KUMITE a KATA
TEAMy.

Tvrdá dřina na trénincích se na
závodech zúročila, každý si odvezl

minimálně jednu medaili, a to buď
z kategorií jednotlivců nebo tea-
mů.

Naši nejmladší závodníci Bar-
bora Šindelářová a Filip Schäfer
(oba 9 let) si v kata jednotlivců vy-
bojovali stříbrné medaile.

Miroslav Prchal (11 let) v kumi-
te získal bronzovou medaili stejně
jako Jakub Jeřábek (12 let) a Filip
Frýdl (14 let).

Jarmila Masopustová (15) ve
své kategorii získala stříbrnou me-

daili a její bratr Tomáš (20) v kate-
gorii juniorů vybojoval velice pěk-
nými zápasy zlato.  Naším nejstar-
ším klubovým závodníkem a záro-
veň velkým vzorem je trenér Ro-
man Masopust (41), který v kate-
gorii veteránů vybojoval velice
pěkné druhé místo a podlehl pouze
kolegovi z Azerbajdžánu.

I tentokrát nastoupily k bojům
naše výborné kata teamy a opět
všechny stanuly na stupních vítě-
zů. Mladší žáci do 12ti let (Miro-
slav Prchal, Jan Tlustý a Bui Diep
Mong) vybojovali krásné 1. místo
a každý si odvezl zlatou medaili a
do oddílové sbírky přidali zlatý po-
hár, starší žáci do 14ti let (Jakub
Jeřábek, Filip Frýdl a Petr Siřiště)
si ve finále došli pro bronzové me-
daile a pohár a kata mix do 17 let
(Lucie Levicová, Barbora Vaiglová
a Jan Masopust) si odvezli stříbrné
medaile a pohár.

Výpravu z ČR zastupovalo ně-
kolik našich klubů. A i naše sbírka
medailí přispěla k tomu, že výpra-
va České republiky se umístila na
celkovém 1. místě v úspěšnosti
všech zúčastněných výprav.

Masopustová Lenka,
jednatelka klubu

vé závody pořádají, přinesly první
úspěchy. 

Samozřejmě jde o zručnost, auta
jsou v měřítku 1:10 a jsou řízena
vysílačkou pomocí rádia.

V roce 2005 jsme se zúčastnili
RC RALLY Jizera  Mladá Bole-
slav. V tomto závodě měli největší
úspěch Petr Tušinský - 3. místo a
Michal Koželuh 5. místo s vozy
CITROEN XSARA WrC.

V roce 2006 ve stejném závodě
dostali ocenění za nejlepší team.
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Motokrosové závody na Radovesické v˘sypce

Evropsk˘ pohár
v rybolovné technice

V sobotu se na Radovesické
výsypce jel závod seriálu Mis-
trovství ČR v motokrosu ve tří-
dě hobby jezdci. Závody uspo-
řádala obecně prospěšná společ-
nost Terra Natura, která vytvo-
řila požadované terénní úpravy,
které jsou nedílnou součástí
podmínek a parametrů pro mo-
tokrosovou trať. Závodů se zú-
častnilo cca 200 jezdců. Ředite-
lem a organizátorem tohoto zá-
vodu byl bílinský motokrosař
Petr Bartl.

„Toto mistrovství se jede jako
šestnáctidílný seriál. Jede se v ka-
tegorii do 60 cm3, do 80 cm3, do
125 cm3, do 500 cm3, veteráni, če-
zety a také licenční jezdci. V mi-
nulých letech se tu pořádaly auto-
krosové závody, ale tím, že nám
společnost Terra Natura vyšla
vstříc a pomohla nám vybudovat
trať pro motokros, byli bychom rá-
di, kdyby se tyto závody zde pořá-
daly i v budoucnu,“ sdělil Petr
Bartl.

Nově vzniklá motokrosová trať,
pokud se osvědčí a bude se s ní do
budoucna počítat, se bude  stále
vylepšovat. Nejvíce zaujali „malí“
závodníci, kteří jezdili po trati jako
ostřílení mazáci, a to někteří ještě
nechodí do školy. Podle počtu
těchto závodníků je vidět, že český

možnost tréninku v připravova-
ném sportovním areálu už jen pro-
to, aby jinde neškodili jak motok-
rosu, tak přírodě,“ dodal ředitel
společnosti Terra Natura Jindřich
Luňák.

,,Je nutné poděkovat Severočes-
kým dolům Bílina a jmenovitě pa-
nu řediteli Ing. Antonínu Vincen-
covi za poskytnuté místo a násled-
nou důvěru v to, že soutěž proběh-
ne bez potíží.“                       (lal)

Dana Králová a Marek Bařti-
pán opět potvrdili, že na meziná-
rodní scéně se musí se závodníky
z Bíliny počítat. Marek Bařtipán
v silné konkurenci zahraničních
závodníků potvrdil roli favorita a
v novém osobním rekordu zvítězil
rozdílem třídy. Před Mistrovstvím
Evropy juniorů, které se koná 7.
až 9. 7. 2006 v Českých Budějo-
vicích, nezbývá Marku Bařtipá-
novi nic jiného než přidat k svě-

tovému titulu i titul evropského
šampiona. 

Významným úspěchem je třetí
místo Dany Králové, která se po-
prvé zúčastnila mezinárodních
závodů a premiérově obsadila tře-
tí místo v kategorii juniorek. Dana
Králová je velkým příslibem do
budoucnosti, poněvadž navazuje
na úspěchy Martina Šecky, Luďka
Šecky a Marka Bařtipána.

Ivan Bílý

motokros má o budoucnost posta-
ráno. 

„Jsem spokojený, že jsme do-
stali možnost tuto dráhu  připravit
a uspořádat motokrosové závody.
Tuto aktivitu vnímáme jako propa-
gační a podpůrnou záležitost pro
naplnění jednoho z cílů obecně
prospěšné společnosti, a to vznik
motokrosového areálu v lokalitě
Radovesické výsypky. Motokroso-
vých tratí ubývá, a když se nám
tuto trať povede vybudovat, tak jak
je naplánovaná, bude její využití
smysluplné. Vždyť celý seriál  mo-

tokrosového mistrovství republiky
se stará ve svých soutěžích zhruba
o 80 dětí a právě zde je vidět obli-
ba a zájem o tento sport. Slibuje-
me si od nové trati také to, že se
povede podchytit a stáhnout do ur-
čeného prostoru ty jezdce, kteří se
dnes pohybují na motorkách po
přírodní chráněné oblasti Českého
středohoří. To samozřejmě nejsou
závodníci, ale bude jim nabídnuta

Petr Bartl (vlevo) a Jindřich Luňák.


