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O láznû se zajímá nov˘
Bílina-Město  osm let hledá investora pro lázně, kam se již

v 18. stol. sjížděli lidé s nemocemi zažívacího ústrojí nebo
nemocemi dýchacích cest.  Současná doba lázním nepřeje
a bude záležet na budoucích investorech, jestli se sláva bí-
linských lázní někdy do města vrátí.

„Zhruba před rokem byla usta-
novena lázeňská komise, jejímž
předsedou se stal Ing. Karel Ma-
tuška. Ten přišel s myšlenkou
zpracovat nový podnikatelský zá-
měr a studii proveditelnosti, které
byly následně vypracovány. Částka
za zpracování se pohybovala na
hranici jednoho milionu,“ uvedl
místostarosta Milan Pecháček.

Podnikatelský záměr a studie
proveditelnosti případným uchaze-
čům nabízí podrobné informace
o personalistice, ekonomice, pro-
vozu lázní nebo o ziskové a nezis-
kové problematice. Na základě

těchto materiálů bylo vypsáno vý-
běrové řízení pro uchazeče na re-
konstrukci lázní.

„Celkem se přihlásili tři uchaze-
či, kteří dostali podrobné materiály
k prostudování. Po měsíci se nám
vrátila pouze jedna nabídka, která
byla otevřena, ale námět této firmy
nerespektoval naše požadavky,“
dodal místostarosta.

Podle místostarosty Pecháčka
by bylo nejvýhodnější s investo-
rem založit společnou firmu, do
které by se vložil areál lázní. Měs-
to by tak mělo ve společnosti men-
šinový podíl.

Před měsícem se přihlásila
pražská firma Czech Mediate Co-
pany s.r.o., která by měla o lázně
eminentní zájem. Tato firma je, ale
zprostředkovatelská a podle výpi-
su z obchodního rejstříku se věnu-
je ekonomickému a účetnímu po-
radenství a zprostředkování ob-
chodů.

Město prozatím nabídku této fir-
my odmítlo, ale dalším konzulta-
cím se bránit nebude. Se zástupci
firmy Czech Mediate Copany
s.r.o., se představitelé města sejdou
koncem měsíce srpna letošního ro-
ku.                      Lada Laiblová

INVESTOR
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J. FERKO, 
52 let, inv. důch:
„Určitě by se praš-

nost v ovzduší měla ve
městě monitorovat.
Zvláště v letních měsí-
cích, kdy koncentrace
nečistot je daleko vyš-
ší, než je povolený li-
mit. Ani pořádně neví-
me co tu dýcháme.“

H. ŠRETROVÁ,
33 let, dělnice: 

„Netuším. Nic jsem
neslyšela o tom, že by
v Bílině byla nějak
zvlášť zvýšená praš-
nost. Příliš se o takové
věci nezajímám. Mož-
ná by v Bílině ale mo-
hla být nějaká měřící
stanice.“

L. TOUŠKOVÁ, 
22 let, prodavačka:
„Ano. Jsem pro to,

aby město monitoro-
valo prašnost a jiné ne-
čistoty v ovzduší. Lidé
by měli vědět co dý-
chají, zvláště tady, kde
jsou v blízkosti Doly,
lom nebo elektrárna.“

M. ŠOUN, 
25 let, auto-elektrik.:

„Myslím si, že se
v Bílině prašnost zase
tolik nezhoršila, ale
uvítal bych pravidelné
měření, už kvůli lepší
informovanosti o stavu
ovzduší.“

A. KIRSCHOVÁ,
69 let, důchodkyně:
„Určitě by radnice

měla zajistit aktuální
měření prašnosti a ne-
čistot v ovzduší, je
dobré vědět co tu dý-
cháme, když kolem
máme lom a elektrár-
nu.“

E. SÝKOROVÁ, 
51 let, vedoucí: 

„Ano. Já v Bílině ži-
ji řadu let a jsem na
větší prašnost zvyklá,
stejně jako asi další
obyvatelé města. Už
nám to snad ani ne-
přijde. Informovanost
o nečistotách v ovzdu-
cí nám ale schází.“ 

Myslíte si, Ïe by se mûla v Bílinû mûfiit pra‰nost a jiné neãistoty?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

V Bílinû se pra‰nost nemonitoruje
V letních měsících neohrožuje obča-

ny měst a obcí pouze přízemní ozón, ale
také vysoká prašnost. Obzvláště v měsí-
ci červenci letošního roku byl denní li-
mit pro prachové částice překročen ve
dnech 23.7., 25.7. a 26.7. „Překračová-
ní tohoto limitu je poměrně časté
a v porovnání se zimními a jarními mě-
síci to nevypadá hrozně, větší problémy
činí přízemní ozón,“ sdělila Ing. Soňa
Hykyšová.

Měření prašnosti se provádí v blíz-
kosti lomu v Braňanech, dále pak
v Ledvicích, Chotějovicích, Oseku
a v Duchcově. Monitoring si nechávají
provádět Severočeské doly, které ná-
sledně informují starosty přilehlých ob-
cí. 

V Bílině se měření prašnosti nepro-
vádí z důvodu nákladného provozu mo-
nitorovacího přístroje. O údržbu zaprá-
šených městských komunikací se stara-
jí Městské technické služby. „Zametací
vůz nám dosloužil a v současné době
máme zažádáno o nový. Kropíme mini-
málně z důvodů stížností občanů na za-
cákaná auta od kropícího vozu,“ dodala
Ing. Olga Roučková, ředitelka MTSB
v Bílině.

Severočeské doly v období nejvyšší-
ho rizika prašnosti pravidelně 24 hodin
kropí pracovní cesty Dolů a zametací
vůz jezdí 7 dní v týdnu.

Denní limit je možné překročit v ro-
ce maximálně 35x. V loňském roce by-
la tato hranice překročena na 91 měří-
cích stanic v republice. Například
v Mostě bylo dní s vyšší prašností více
jak 100.     (lal) Jan Heger kropí okrasné květiny na Mírovém náměstí.
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BUDEME SE V DIVADLE
PŘEZOUVAT?

Městské divadlo v Bílině nás
v září překvapí novými sedadly,
vymalovaným stropem a také no-
vým kobercem. Divadlo je institu-
ce, kterou navštěvují občané všech
věkových generací. Od školek po-
čínaje a po seniory konče. Je proto
s podivem, že Městský úřad, který
vybíral barvu koberce pro místní
divadlo, vybral koberec s nápadně
světlou barvou. Nabízí se tak otáz-
ka, jak takový koberec v divadle,
kterým projdou za sezónu stovky
lidí, asi vydrží?

„S výběrem barvy osobně ne-
souhlasím, představoval jsem si
koberec podstatně tmavší, ale už se
nedá nic dělat. K dispozici máme
tepovací vysavač, kterým se bude-
me snažit koberec udržet v čistotě.
U vchodu budeme upozorňovat
občany, aby si důkladně očistili
obuv, pokud bude nepříznivé poča-
sí,“ sdělil Petr Mácha, pověřený ří-
zením KC Kaskáda.

Vyjádření paní, která se stará
o úklid v městském divadle se ne-
podařilo získat, ale je jasné, že
časté čištění koberce ji nemine.
Možná se i dočkáme toho, že na
reklamních plakátech pod divadel-
ní upoutávkou najdeme dovětek:
PŘEZUVKY SEBOU!          (lal)

KOUPALIŠTĚ NA KYSELCE
BUDE ZKOUMAT SOUDNÍ
ZNALEC.

Koupaliště na Kyselce prošlo
v roce 2004 kompletní rekonstruk-
cí, která vyšla na 18 miliónů ko-
run, z toho 5 miliónů  spolklo vy-
budování chemického hospodář-
ství. Již v létě téhož roku bylo za-
znamenáno časté zakalování  za-
příčiněné nedostatečnou  chloriza-
cí vody v bazénu. Problémy s che-
mickým hospodářstvím se dopo-
sud nepodařilo zcela vyřešit.

„Proběhlo jednání se statutární-
mi zástupci firmy, která rekon-
strukci koupaliště prováděla. Do-
hodli jsme se, že problémy s che-
mickým hospodářstvím musí být

V uplynulých
dnech vedení
města a někteří
vedoucí odborů,
navštívili na po-
zvání partnerské
město Stropkov.
S l o v e n s k é

okresní město leží na křižovatce
státních cest směrem na Medzila-
borce a Lupkovský průsmyk.

„Stropkov má podobnou charak-
teristiku jako Bílina. Rozvíjí se zde
průmyslová výroba, která nezne-
čišťuje životní prostředí a právě dí-

ky místním klimatickým a přírod-
ním podmínkám, se v okolí města
rozvíjí cestovní ruch. Zajímali
jsme se v prvé řadě o sociální pro-
blematiku, odpadové hospodářství
nebo školství. Navštívili jsme rom-
skou osadu a byli jsme překvapeni
chováním jejich obyvatel, kteří
jsou podstatně klidnější a slušnější
než u nás. Městská policie tam
prakticky nezasahuje a slouží pou-
ze přes den. V nočních hodinách to
není potřeba, protože je všude na-
prostý klid. 

Dohodli jsme se na výměnném

vystoupení, kde místní folklorní
soubor vystoupí v Bílině a ve
Stropkově například děti z DDM
předvedou cvičení aerobicu, který
nejen dle mého názoru je na vyso-
ké úrovni. Navázány byly i kontak-
ty s místním gymnáziem a technic-
kými službami. Dostalo se mi té cti
zahájit místní slavnosti tzv. jarma-
rok a v neposlední řadě jsme byli
uctít památku dukelských hrdinů.

Návštěva svůj účel určitě splni-
la, pouze od sociální problematiky
jsem očekával trochu více poznat-
ků.“

Slovo starosty mûsta

Rada mûsta Bíliny na svém 16. zasedání
konaném dne 2. srpna 2006 mimo jiné 

Schválila :
■ Žádost společnosti ADH s.r.o.,
Bílina o vydání povolení k umístě-
ní a uvedení do provozu mobilní
čerpací stanice v areálu společnos-
ti, ulice Litoměřická č.p. 18, Bíli-
na, pro vlastní potřebu společnosti. 
■ Zvýšení nájemného dle zákona
č. 107/2006 Sb., v bytech ve vlast-
nictví města Bíliny, vyjma bytů v
Zeleném domě, kategorie „rezerva
města a pro mladou rodinu - roz-
jezdový“. 

Tím se mění sazba za 1m2 pod-
lahové plochy bytu od 1. ledna
2007 takto :    z 15,20 na 15,99 Kč

z 11,41 na 12,90 Kč
z 16,33 na 18,07 Kč

Nájemné u nově uzavře-
ných nájemních smluv od 1. září

2006 je stanoveno dle nových sa-
zeb.
■ Podání žádosti o dotaci na pro-
voz Pečovatelské služby v Bílině,
ze zdrojů státního rozpočtu.

Projednala :
■ Seznam navržených investičních
akcí pro zpracovávání projektových
dokumentací, dle návrhu odboru
nemovitostí a investic a ukládá ve-
doucímu odboru předložit do 30.
srpna radě města podrobnější mate-
riály k radou vybraným akcím.

Vzala na vědomí :
■ Zápis komise pro školství, kul-
turu a sport ze dne 19. 6. 2006.
■ Předložený přehled provede-
ných výběrových řízení dle inter-
ních pravidel města, kategorie B,
za II. čtvrtletí roku 2006.  

■ Splnění usnesení č. 432/2006,
kterým bylo uloženo vedoucímu
odboru nemovitostí a investic za-
dat provedení projektové doku-
mentace na oplocení vchodu u Zá-
kladní školy Aléská.  
■ Splnění usnesení č. 570/2006,
kterým bylo starostovi města ulo-
ženo svolat jednání statutárních
zástupců smluvních stran za účasti
právníka, ve věci řešení reklamace
chemického hospodářství na kou-
pališti Kyselka, s cílem konečného
řešení.  

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).

Mûsto se proti pfiílivu RomÛ nemá jak bránit
Město Bílina, stejně jako další města v tomto regi-

onu se již delší dobu potýkají s vysokým nárůstem
obyvatel rómské národnosti z Kladenska, Prahy, ale
také ze Slovenska. Za tímto nárůstem vidí někteří ob-
čané činnost města a zároveň se ptají, co je příčinou,
tak vysokého počtu těchto obyvatel v našem městě.

„Na radnici slýcháme, že záměrně bereme do
města nové Romy, že nás oslovují jiná města s na-
bídkou, abychom ubytovali jednu nebo dvě romské
rodiny. Toto nařčení musím důrazně odmítnout. Ni-
kdy nám nikdo nic za Romy nenabízel ani nenabízí.
Samozřejmě i nám vadí vysoký nárůst těchto oby-
vatel a snažíme se dělat všechno proto, abychom té-
to migraci zabránili. Pokud se přihlásí k trvalému
pobytu, mají na to ze zákona právo, jestliže se na-
stěhují k jiné rodině se souhlasem majitele, město
nemá žádné zákonné prostředky, aby tomuto jedná-
ní zabránilo. S Romy, kteří žijí v Bílině řadu let ne-
jsou žádné problémy, ale s novými přistěhovalci při-
cházejí i nové problémy a my se snažíme tomu za-
mezit. Probíhají jednání s poslanci parlamentu, aby
se upravil zákon a město se mohlo nějakým účin-

ným způsobem bránit,“ sdělil Josef Horáček, staros-
ta města.

Byty, do kterých se Romové stěhují patří soukro-
mým vlastníkům nebo firmám, ani jeden není v ma-
jetku města                                                      (red)
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Pohled na závodníky přijíždějící od pivovaru.               

radikálně řešeny. Čekáme na po-
souzení soudního znalce, protože
chemické hospodářství je vysoce
technická záležitost. Směřuje to
k tomu, že projektová dokumenta-
ce má někde chybu, ale poslední
slovo bude mít znalec v oboru che-
mického hospodářství,“ vysvětlil
místostarosta Milan Pecháček.

I když tropická vedra v tomto
roce, alespoň podle předpovědi
meteorologů už nepřijdou, je auto-
kempink na Kyselce plný turistů.

„V současné době teplota vody
dosahuje 20°C. Každý den se ode-
bírají vzorky vody, aby se zkontro-
lovala její kvalita. Tržby z letošní-
ho léta se pohybují kolem 800
000,-Kč. Provozní náklady jsou,
ale značně vysoké. Od 10. června
se proinvestovalo 160 000,-Kč je-
nom za chemii“ dodala Ing. Olga
Roučková, ředitelka MTSB.   (lal)

PŘEDSTAVITELÉ BÍLINY
NAVŠTÍVILI SLOVENSKÝ
STROPKOV.

Obydlí sociálně slabých občanů.

Pomník dukelským hrdinům.

Město Bílina přijalo pozvání
primátora města Stropkov ing. Im-
richa Hamarčáka a ve dnech 4.8.
a 5.8. navštívili slovenské město
Stropkov zástupci našeho města
(Josef Horáček  starosta, Roman
Šebek místostarosta, Ing. Jaroslava
Mrázová ředitelka gymnázia
a členka rady města, Ing. Olga
Roučková ředitelka MěTSB a Ve-
ronika Spurná, vedoucí odboru
školství a kultury).  Město Strop-
kov má zájem o navázání spoluprá-
ce zejména v sociální, školské
a kulturní oblasti. S tímto cílem
proběhla jednání mezi vedoucími
odboru školství a kultury měst-
ských úřadů, řediteli technických
služeb a jednání s vedoucím odbo-

FotoreportáÏ ze Závodu míru
REPORTÁÎ P¤IPRAVILA K. ÎOFKOVÁ A V. WEBER

Vítěz čtvrté etapy Christian Gasperoni.                        

Pohled na zaplněné náměstí. Historická kola.                                                          

Místostarosta Roman Šebek na SEGWAY. Martin Šimůnek se podepisuje svým fanouškům.

Před startem. Zsloužený odpočinek závodníků.                                  
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ru sociálních věcí.  Delegace měla
příležitost porovnat využívání slu-
žeb a vybavení městských kniho-
ven, řešení problematiky sociálně
potřebných občanů, přístup státu
k řešení problémů v sociální oblas-
ti, porovnat vybavení a služby po-
skytované technickými službami. 

V. Spurná, ved. OŠaK

NOVÉ CHODNÍKY BUDOU
PŘÍŠTÍ ROK.

Na Teplickém předměstí v ulici
Maxe Švabinského se provádí
oprava chodníku. Město zpracová-
vá projektovou dokumentaci, která
vychází ze sociologického průzku-
mu. Tento průzkum probíhal na
Teplickém předměstí a v sídlišti Za
Chlumem.

„Vše směřuje k tomu, že v příš-
tím roce požádáme o dotační titul
na základě zpracované projektové
dokumentace, kde bude zahrnuta i
oprava chodníků a komunikací,“
sdělil místostarosta Milan Pechá-
ček. Město již rozhodlo, že socio-
logický průzkum se provede i v
sídlištích na PP I. a PP II.      (lal)

OBČANÉ POMOZTE.
Při služební cestě do Belgie se

bílinskému jednašedesátiletému
občanu Jiřímu Halusicovi stala
vážná nehoda. V současné době
leží v belgické nemocnici na jed-
notce intenzivní péče v komatu.
Jeho stav vyžaduje speciální ope-
rativní zákrok, který vyjde na
12.000 euro. Tento zákrok ovšem
pojišťovna, kde je pan Halusic
pojištěn, neproplácí. Nemocnice
tedy požaduje tuto finanční část-
ku po rodině, která tímto žádá o
pomoc.

Jakoukoli finanční částku je
možné poslat na bílinské bankov-
ní konto 83 01 70 237/0100.

inzerát 1/20
058/tp

K. Aschenbrenner, M.Fojtík opra-
vují chodník v ul. M.Švabinského.

V˘znamné stromy 10 - líska turecká

Líska turecká (Corylus colurna)
byla v Bílině vysazována výhradně
během ozeleňování  sídliště Za
Chlumem - najdeme ji zde na dvou
místech. Jedním je vandalismem
poškozená skupina podle východní
stěny domovního bloku 2, jejich
perspektiva není dobrá. Další  stro-
my lze nalézt podél ulice Čs. ar-
mády, v její horní části. Tři jedinci
v dobrém stavu se nacházejí sever-
ně od domu č. 730 naproti bývalé
kotelně.  Tyto stromy jsou v uspo-
kojivé kondici, pravidelně hojně
kvetou a rodí.  

Výsadba stromů spadá do obdo-
bí kolem roku  1975 - 76, jedná se
tedy o stromy do 30 let, relativně
mladé. Za tu dobu největší z nich
dorostl do výšky cca 12 m, roze-
vřel korunu širokou 9 - 10 m a dva
kmeny dosáhly obvodu 2x 92 cm.
Určitou vadou je vidličnaté rozvět-
vení ve dva kmínky nízko nad ze-
mí. Pravděpodobně bylo vytvoře-
no pěstebním záměrem, protože
jsou takto upraveny všechny
stromky v ulici Čs. armády. Do bu-
doucna to však  může představovat
určité ohrožení stability stromu,
kdy v místě vidličnatého větvení
jsou náchylnější k rozlomení. 

Na rozdíl od naší známé lísky
obecné (Corylus avellana), která je
vyšším keřem, je líska turecká
(Corylus colurna) středně velký

strom do 20 m výšky, se souměr-
nou  vejčitou až široce kuželovitou
korunou. Pochází z horských lesů
jihovýchodní Evropy a Malé Asie. 

Samčí květy jsou až 12 cm dlou-
hé jehnědy, které na konci zimy
ještě před olistěním zdobí korunu
stromu, samičí květy jsou drobné,
podobné pupenům. Letorosty jsou
chlupaté, listy krátce řapíkaté, asi
8 -12 cm dlouhé a skoro stejně ši-
roké na okraji  dvakrát zubaté. Plo-
dem jsou oříšky až 2 cm dlouhé.
Listenový obal kolem oříšku je
mnohem větší než u lísky obecné,
hluboce cípatý, oříšek se v něm té-

měř ztrácí a těžko se zněj uvolňu-
je. Jádra jsou jedlá a chutná, dozrá-
vají v září (to děti na sídlišti moc
dobře vědí). 

Líska turecká patří v Bílině
k méně obvyklým exotickým dru-
hům. Výskyt v sídlišti Za Chlu-
mem je jedinou lokalitou. Jinak je
v ČR v teplejších oblastech poměr-
ně častým druhem vysazovaným
v městské zeleni. Uplatňuje se
v parcích i v alejích. 

Rod Corylus  je zřídka znám
z třetihorních usazenin mostecké
pánve v podobě vzácných otisků
listů.        K. Mach a J. Boršiová

Tři exempláře lísky  turecké u domu č.17 /730 Za Chlumem 

ManÏelé Pilafiovi z Bíliny oslavili
60. let spoleãného Ïivota

Jednou z nejdůležitějších a nejkrásnějších událos-
tí v životě je  svatba. Novomanželům začíná další
etapa života, která je v manželství prověří mnoha
zkouškami a ne vždy příjemnými. Obětavost, tole-

rance a vzájemná úcta provázela  životem po celých
60. let manželé Jiřího a Renée Pilařovi, kteří  měli
svatbu 17. července 1946 v Praze. V sobotu 22. čer-
vence oslavili svou diamantovou svatbu a byli  od-
dáni starostou Josefem Horáčkem. 

„Co může být krásnějšího, než když spolu dva li-
dé prožijí celý život a ještě k tomu ve spokojeném
manželství. Diamantových svateb nemíváme mnoho
a proto jsem rád, že jsem manžele Pilařovi mohl
„oddat“ a popřát jim vše nejlepší do dalších let
společného života,“ sdělil starosta Josef Horáček.

Slavnostního obřadu se zúčastnili rodinní pří-
slušníci a přátelé. Paní Pilařová pochází z Francie
a tak obřadní síní zněly francouzské šanzóny v po-
dání Petra Chlapce z Bíliny. Nechyběly prstýnky,
manželský polibek, přípitek a slzy dojetí. Manželům
dělají radost dvě vnoučata a čtyři pravnoučata.  

Během posledních pěti let proběhlo na Městském
úřadě v Bílině devět zlatých a jedna diamantová
svatba.                                                         (lal)
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Pohled do hlediště bez sedadel.

KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA SRPEN 2006

LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA

■ Sobota 26. srpna od 19.00 h.
Revival fest - Vystoupí kapely:
AC/DC a KISS Praha. Vstupné:
60,-Kč v předprodeji a 90,-Kč
na místě

■ Neděle 27. srpna od 15.00 h.
Heidy Janků dětem - Zpěvač-
ka v zábavném pořadu s písnič-
kami a soutěžemi pro děti k
ukončení prázdnin. V případě
nepříznivého počasí bude akce
přeložena do KD Fontána.
Vstupné: Děti 40,- Kč(do 3 let
zdarma). Dospělí 60,- Kč

LETNÍ KINO KYSELKA od
21.30 hodin

■ Pátek 18. srpna
X-MEN: poslední vzdor
USA.Akční sci-fi thriller.
Vstupné: 65,-Kč

■ Středa 23.srpna 
Poseidon
USA. Katastrofický.
Vstupné: 70,- Kč Nevhodné do
12 let

■ Pátek 25.srpna
Scary Movie 4
USA. Komedie.
Vstupné: 60,- Kč

■ Středa 30. srpna
Piráti z Karibiku-Truhla
mrtvého muže
USA. Jack Sparow se vrací.
Vstupné: 70,- Kč Nevhodné do
12 let

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

V záfií se diváci posadí jiÏ do nov˘ch sedadel

Nov˘ bodov˘ systém

V plném proudu jsou přípravy
na novou sezonu v bílinském
Městském divadle. Návštěvníci se
v září mohou těšit na nová sedadla
ve spodní části divadla, která bu-
dou o 5 cm širší. Po dokončení
malby stropu a vyčištění koberců
na stěnách, bude položen nový ko-
berec. V zákulisí divadla provádějí
technické úpravy a opravy zaměst-
nanci KC Kaskáda Martin Kačírek
a Jan Kratochvíl.

„Provádí se úprava lávek, které
slouží pro osvětlovače a drobné
technické úpravy. Přidává se druhá
polovina divadelních světel a také
jsou nezbytné opravy divadelních
tahů, aby se mohlo bez problémů
pohybovat oponou,“ sdělil Martin
Kačírek.

Veškeré opravy v Městském di-
vadle se provádějí za ztížených
podmínek. Manipulace s divadel-
ními reflektory se prováděla těsně
pod střechou, kde teplota v uply-
nulých dnech dosahovala až 40 °C.

„V současné době máme vyma-
lováno i vyčištěné koberce. Až bu-
de v pořádku osvětlení přijdou na
řadu sedadla. Nová sedadla budou
podstatně pohodlnější a kvalitněj-
ší. Výměna sedadel se provádí za-
tím pouze ve spodní části, protože
je to i tak značně nákladná záleži-
tost. Letošní letní oprava vyjde na
1. 600 000,-Kč, z toho 1. 200 000,-
se zaplatí za nová sedadla“ sdělil
Petr Mácha, pověřený vedením KC
Kaskáda.

Městské divadlo má v jednání
muzikál Kleopatra v podání Zá-
kladní umělecké školy v Mostě,

kterým by se měla otevřít divadel-
ní sezóna. Hlavní protagonistka
muzikálu je vítězkou loňského
Zlín talentu v kategorii do 15 let.
První divadelní vystoupení, které

pokřtí „nové“ divadlo bude Docela
malé divadlo z Litvínova s kome-
dií „Když kočky nejsou doma“,
v hlavní roli s Lukášem Vaculí-
kem.                                  (lal)

Martin Kačírek s Janem Kratochvílem při práci s reflektory.

POVINNÉ PŘILBY PRO
CYKLISTY

Paragraf 58, odst. 1
Cyklista mladší 18 let je povi-

nen za jízdy použít ochranou přil-
bu schváleného typu podle zvlášt-
ního právního předpisu a mít ji na-
sazenou a řádně připevněnou na
hlavě.

Přilby musí mít tzv. schvalovací
značky (Atest 8 SD) a schvalovací
doložku, kterou musíte najít na
každém kusu.

TELEFONOVÁNÍ
ZA JÍZDY

Paragraf 7, odst. 1, c)
Řidič nesmí:
c) při jízdě vozidlem držet v ru-

ce nebo jiným způsobem telefonní
přístroj nebo jiné hovorové nebo
záznamové zařízení.

Novela upřesňuje dosavadní zá-
kaz, který teoreticky mohl být ob-

cházen tím, že řidič vzal mobil me-
zi rameno a hlavu a nedržel ho
v ruce. Pokud někdo telefonuje za
jízdy, porušuje ovšem současně
jednu se základních povinností ři-
diče-(paragraf 5, odst. 1b, věnovat
se plně řízení vozidla nebo jízdě na
zvířeti a sledovat situaci v provozu
na pozemních komunikacích).
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Historie muzea v Bílinû 

ãást tfietí 
(po r. 1945)

Po ukončení druhé světové
války se o městské muzejní sbír-
ky v bývalých Pemslových ne-
movitostech začal starat  Prof.
Ctirad Jirásek, nadšený dobro-
volný pracovník. V muzeu stále
pracoval G. Laube a prováděl zá-
chranné archeologické výzkumy
až do svého rozhodnutí v roce
1947 opustit republiku.  Prof. Ji-
rásek pozval do Bíliny Adolfa
Mertena (1919 - 1973) v roce
1950, který se následně stal ředi-
telem Městského muzea a archi-
vářem města. Podařilo se mu  po-
škozené sbírky v nevhodných
místnostech na předměstí přemís-
tit do několika místností na zám-
ku. Sotva se muzeum přestěhova-
lo a započalo s budováním expo-
zic, byl zámek zabrán armádou
a muzeum  složeno v nepoužíva-
ném kostele Zvěstování P. Marie
na Újezdě. Kostel byl lehce pří-
stupný a nehlídaný, a tak zde do-
cházelo i k rozkrádání sbírek.
V roce 1956 armáda opustila zá-
mek a svitla opět naděje pro mu-
zeum. Postupně byly opraveny
přízemní místnosti a následující
rok se začalo s instalací muzea.
Muzeum bylo otevřeno 27. října
1957. Bylo zde šest místností
a k nim přibyly ještě další čtyři
místnosti. Expozice byla pojata
jako všeobecně vlastivědná a tvo-
řila ji geologie, mineralogie, pa-
leontologie, těžba surovin, arche-
ologie a historie města do roku
1620. Muzeum bylo personálně
obsazeno jedním pracovníkem.

Rozsáhlou archeologickou
sbírku, která čítala na 15 tisíc
předmětů, převzalo v roce 1965
Krajské muzeum v Liberci a od
něj v roce 1971 muzeum v Tepli-
cích. V roce 1968 bylo muzeum
Bílině převedeno pod Krajské
muzeum v Teplicích, které pře-
vzalo jeho sbírky a muzeum v ro-
ce 1969 zrušilo.Tímto aktem
končí spletitá historie městského
muzea v Bílině, které nebylo za-
loženo pro turisty, ale pro spolu-
občany, aby ukázalo kořeny, his-
torii a poučení. Na zámku v Bíli-
ně zůstalo odloučené archeolo-

gické pracoviště muzea v Tepli-
cích až do nedávných dob, kdy se
přestěhovalo do nových prostor
u Sobědruh.

Jak dopadly sbírky? To je otáz-
ka velmi složitá a dnešní pamět-
níci o této události neradi posky-
tují informace. Tak jako každé
stěhování sbírkových fondů
v muzeu a ještě více v tom ruše-
ném, se část  exponátů rozkrade,
předpokládám  a velmi v to dou-
fám, že historické archiválie jsou
převedeny do muzea v Teplicích.
Faktem je, že významné geolo-
gické sbírky se do teplického
muzea nedostaly. Údajně doputo-
valy do muzea v Liberci a zde se
ztrácí jejich stopa. 

Během působnosti teplického
muzea na zámku v Bílině vznik-
lo několik zajímavých nápadů,
jako třeba:  v podobě velkého ar-
cheologického muzea, které
skončilo nastěhováním Státního
statku do prostor na zámku. Také
zde archeologický odbor muzea
v Teplicích provozoval malou ex-
pozici archeologie, ale o ní skoro
nikdo nevěděl a tak ji ani nikdo
nenavštěvoval. Za socialistické
éry lze ještě zmínit pokus o vlas-
tivědnou expozici v hradební

obranné baště, zvané husitská,
o kterou se starali pionýři a skon-
čila pro nezájem návštěvníků
i zřizovatelů.

V poslední čtvrté části si dovo-
lím nastínit, co se v otázce mu-
zejnictví v Bílině událo po roce
1989.  A na základě svých leti-

tých zkušeností se spoluprácí
z různými muzei v regionu i celé
zemi si dovolím odpovědět na
otázku, jestli v Bílině bude nebo
nebude muzeum a za jakého
předpokladu by to mohlo být
muzeum dobré a kvalitní.

Zdeněk Dvořák

Průčelí domu na Újezdě, kde bylo muzeum kolem roku 1938.

613/tp



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 17. SRPNA 2006

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky.zpravodaj@seznam.cz. Vyda-
vatel: Město Bílina, zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Vedoucí redakce: Lada Laiblová, tel. 721490378. Povoleno Referátem kultury OkÚ Teplice pod č.
7/1991. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do čtvrtka a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro
Bílinský zpravodaj a Deník Směr: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 537820 a 417 570080, e-mail: inzerce.tp@vlp.cz. • Foto: Václav Weber.

Soustfiedûní bílinsk˘ch atletÛ za
finanãního pfiispûní Nadace âEZ

Klub lodních modeláfiÛ Bílina pofiádá vefiejnou soutûÏ

V rámci sportovní přípravy po-
řádá AK Bílina každoročně v let-
ním období několik sportovních
soustředění mladých atletů, kdy se
pod vedením trenérů zúčastní
svých výcvikových táborů. Jinak
tomu nebylo ani tento rok, který
utekl jako voda a my se znovu octli
v krásném prostředí města Lito-
myšl, v rodišti hudebního skladate-
le Bedřicha Smetany.

I letos se pro nás Litomyšl stala
na týden druhým domovem. S fi-
nanční podporou  Nadace ČEZ zde
Atletický klub Bílina již třetím ro-
kem pořádal sportovní soustředění
pro děti a mládež, a to pod vede-
ním JUDr. Jaromíra Říhy, prezi-
denta AK Bílina. Naši atleti byli
ubytováni  v nově zrekonstruova-
ném moderním internátě pedago-
gické školy. Kromě dokonale upra-
veného atletického stadionu byly k
dispozici také tenisové kurty, stol-

ní fotbal a stolní tenis, takže o zá-
bavu mimo atletický stadion neby-
la nouze. A počasí? Tak to nám

přálo celý týden... až moc. Spor-
tovní soustředění, kde kvalifikova-
ně trénují, relaxují, poznávají míst-

ní krajinu a zvykají si na nepřítom-
nost rodičů je pro děti odměnou za
jejich celoroční úsilí.              (pd)

Memoriál Jiřího Jerie 7. ročník.
Datum konání: 3.9. 2006
Zahájení: v 9.00 hodin, trénink od 8.30 hodin
Místo konání:  rybníky Bezovka, Bílina
Kategorie:     EX 500 - děti do 6 let

EX 500 -  žáci
F4 - A     žáci
F4 - A     senioři

Soutěžní pravidla: národní pravidla Navigy NS
Ředitel:              Josef Pašek
Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka
Hlavní rozhodčí:   Petr Nekarda
Doprava:       na vlastní náklady nebo vysílající organizaci
Občerstvení:    vlastní
Protesty:            nepřijímáme, jezdíme pro radost
Startovné:         za každý model 30,- Kč

Přejeme hodně úspěchů a hezké počasí.
Vladimír Procházka.Pořadatel V. Procházka při posledních závodech.


