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Konference partnersk˘ch mûst
Bílina - V pátek 23. 6. 2006 by-

la zahájena výstava „100“ malí-
řů, kterou uspořádalo ve spolu-
práci s městem Sdružení výtvar-
níků ČR. Vernisáž ve výstavní sí-
ni v pavilonu městských lázní na
Kyselce zahájil starosta Bíliny
Josef Horáček. Zahraniční hos-
té, kteří přijeli na Konferenci
partnerských měst, se vernisáže
rovněž zúčastnili. Starosta přiví-
tal přítomné výtvarníky i zahra-
niční delegáty a po jeho uvítací
řeči   si vzal slovo předseda sdru-
žení výtvarníků Štefan Škapík,
který přítomným přiblížil histo-
rii a vznik sdružení.

„V současné době v našem sdru-
žení evidujeme na 250 členů.
Sdružujeme profesionální i nepro-
fesionální výtvarníky. První Salon
se pořádal v roce 1990 a v počát-
cích nás bylo asi 2000, protože

jsme byli ve sdružení i se Sloven-
skem. První Salon se pořádal
v Praze u Hybernů, kde vystavova-
lo zhruba 1200 lidí pouze z České
republiky. Druhý Salon se uspořá-
dal až o 10 let později opět v Praze
a třetí Salon v Mladé Boleslavi.
V Bílině nevystavují svá díla jen
malíři, ale také řezbáři, grafici,
skláři, keramici a fotografové,“
sdělil Štefan Škapík.

V pavilonu městských lázní vy-
stavuje 36 výtvarníků, druhá verni-
sáž se konala v sobotu ve výstavní
síni U kostela a zároveň se otevře-
la pro návštěvníky třetí galerie Pod
věží na Mírovém náměstí. V nedě-
li předvedli malíři své umění pří-
mo k vidění na  náměstí, kde ma-
lovali radnici, zámek nebo Bořeň.
Malíři budou v Bílině veřejně ma-
lovat ještě dvakrát, v sobotu 22. 7.
na Kyselce a 26. 8. opět na Míro-

vém náměstí. Výstavy ve všech
třech galeriích potrvají do 31. 8.
2006.

Konference družebních měst

probíhala v sobotu 24. 6. 2006 od
14.00 hodin v kulturním domě
Fontána. Konferenci zahájil tajem-

(Pokračování na str. 2)

50 let bílinského volejbalu
24. 6. 2006 uběhlo 50 let od za-

ložení organizovaného volejbalu
v Bílině. U zrodu tohoto stále po-
pulárního sportu  byli lidé jako
bratři Luboš a Láďa Ryjáčkové,
Standa a Jaromír Jiráskové, Je-
línek, Prchal, Štechmüller,
Poustka, Vašek Záhrobský. Sa-
mozřejmě vynikající družstvo

la se svým družstvem titul Mistry-
ně Československa.

„Oslava byla pěkná, ale zklama-
ly nás manšafty současné bílinské
ligy, pro které to vlastně všechno
děláme, aby si mohly zahrát. Na
oslavu jich přišlo velmi málo. Za
svůj neúspěch považuji to, že jsem
sice za celou svou volejbalovou
kariéru vychoval spoustu hráčů,
ale ani jednoho trenéra,“ zkonsta-
toval Jaromír Jirásek.

Manželé Jiráskovi vzpomínají
na začátky volejbalu v Bílině, s ja-
kým nadšením se tehdejší hráči
pustili sami do budování hřiště.
A zcela dobrovolně a zdarma.

„Dnes už zadarmo nikdo nic ne-
udělá a my už opravdu můžeme
jen vzpomínat na dobu, kdy pod-
mínky ke hraní byly podstatně hor-
ší než dnes, ale nám to nevadilo.
Dělali jsme vše zdarma, protože
jsme chtěli hrát a mít nějaké vý-
sledky. Myslím si, že to se nám po-
dařilo,“ dodala s trochou nostalgie
Světla Jirásková.

(lal) zdroj Almanach BVL

žen, které tvořila Světla Jirásko-
vá, Světla Jelínková, Dana Pr-
chalová, Hana Kábová, Blanka
Bělochová, Květa Štechmüllero-
vá, Doris Havlíčková a Božena
Záveská.

Na setkání po 50 letech dorazilo
120 lidí ze 150 pozvaných. Sjeli se
z celé České republiky i ze Sloven-

ska. Na sraz se dostavil zástupce
českého volejbalu z Prahy, zástup-
ce krajského volejbalu a za město
starosta Josef Horáček s místosta-
rostou Milanem Pecháčkem.

Slavnostního projevu se ujala
dlouholetá členka bílinského vo-
lejbalu Jitka Emingrová, která
v roce 1967 jako kapitánka, získa-
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M. LINDOVÁ, 
42 let, nezam.: 

„Na dovolenou už
roky nikam nejezdíme.
Přes léto si totiž vysta-
číme na naší zahradě,
kde máme hodně prá-
ce a můžeme tam i re-
laxovat v bazénku.“

E. KRIŠTÁL, 
51 let, důchodce:
„Upřednostňuji za-

hraniční dovolenou u
našich slovenských
sousedů. I letos se tam
totiž chystáme.  Je tam
nádherná krajina, a
proto na Slovensko
jezdíme pravidelně.“

L. HEKERLOVÁ, 
23 let, mat. dov:
„Jezdíme s manže-

lem na tuzemskou do-
volenou, především
kolem českých řek.
Manžel je vášnivým
rybářem, a proto vy-
hrává hlavně okolí
Bernounky, kde je
moc krásně.“

J. ČERVENÝ, 
19 let, zedník:

„Mám rád přede-
vším zahraniční letní
dovolené. Nejvíce v
Chorvatsku, ale s rodi-
či se letos chystáme do
Itálie, kde je to také
celkem pěkné.“

L. SKLENÁŘ, 
55 let, strojník:
„Jezdíme jen po na-

ší republice. Zahraničí
nás neláká. Vždyť v
Čechách a na Moravě
je také moc krásně. Už
léta ale jezdíme na
stejné a oblíbené místo
u Křesína.“

M. LATZEL, 
24 let, řidič:

„Upřednostňujeme
raději tuzemskou letní
dovolenou, zvláště ny-
ní, když se nám naro-
dilo malé. Nejraději
vyrážíme na dovole-
nou k Máchovu jezeru
nebo k Úštěku.“

UpfiednostÀujete tuzemskou nebo zahraniãní dovolenou a kam se letos chystáte?
Na bílinském Mírovém náměstí se ptal a fotografoval JAN VRANÝ

(Dokončení ze str. 1)
ník MěÚ Ladislav Kvěch, který představil pří-
tomné zástupce Bíliny a hostujících partner-
ských měst. Za Bílinu se jednání zúčastnil sta-
rosta Josef Horáček, členové Rady města
a vládní zmocněnec a poslanec Vlastimil Aub-
recht. Na programu bylo rozšiřování spoluprá-

ce mezi partnerskými městy, rozvíjení obchod-
ní a podnikatelské činnosti a výměnné pobyty
dětí. 

Na Mírovém náměstí čekala nová atrakce
v podobě vláčku k velké radosti dětí i dospě-
lých. Letní jarmark se oblékl do historického
kabátu a tentokráte kromě pouťových atrakcí

přinesl do města příchuť historie. Projekt Bílina
- Centrum cestovního ruchu a lázeňství se uza-
vřel slavnostním večerem v kulturním domě
Fontána. Všichni zahraniční účastníci konfe-
rence se jednotně shodli, že se v Bílině setkali
s nesmírně srdečným prostředím, výbornou or-
ganizací a zajímavým programem.           (lal)

Konference partnersk˘ch mûst
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V ČERVENCI SE PILOTNĚ
USKUTEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
PRÁZDNINOVÝ TÁBOR

Z iniciativy Základní školy
praktické v Kmochově ulici a ve
spolupráci se starostou města Bíli-
ny a odborem školství a kultury,
bílinskou pobočkou společnosti
Člověk v tísni a s dalšími bílinský-
mi ZŠ bude v době letních prázd-
nin od 10. do 21. července realizo-
vána akce „Nízkoprahový prázdni-
nový příměstský tábor v Bílině“.
Program  je koncipován jako níz-
koprahový, přístupný pro kohoko-
li, kritériem je jednak kapacita
PPT a věk, který musí být přiměře-
ný aktivitě. Dítě, které se chce
v daný den aktivit tábora zúčastnit,
se musí dostavit v 9 hodin ráno při
zahájení činnosti PPT a odcházet
v 17.00 hodin při ukončení činnos-
ti PPT. Skupinové aktivity, výjez-
dy a ostatní akce jsou též omezeny
kapacitou a věkem účastníků. Kaž-
dý nově příchozí je seznámen s řá-
dem tábora a se sankcemi za jeho
porušování. V případě výjezdů či
přespání bude u dětí vyžadován pí-
semný souhlas rodičů s účastí na
akci. Děti budou mít každý den za-
jištěnu stravu, a to svačinu, oběd,
a odpolední svačinu.

Hlavním záměrem projektu je
prevence sociálně patologických
jevů ve městě Bílina a jejím bez-
prostředním okolí prostřednictvím
nalezení vhodných možností po-
skytování a zajištění volnočasové
náplně dětí v době letních prázd-
nin, kdy jsou jejich volnočasové
aktivity spontánní a neorganizova-
né. Celý projekt stojí zhruba 80 ti-
síc korun a je hrazen převážně
z prostředků sponzorů. 

Mgr. Z. Svoboda, Ph.D.

NOVÉ OBCHODNÍ CENT-
RUM SE PRO VEŘEJNOST
OTEVŘE NA JAŘE 2008

Poslední ví-
kend v červnu
žilo město
K o n f e r e n c í
partnerských
měst, která
p r o b í h a l a
v kulturním

domě Fontána Za Chlumem. Ta-
to rozsáhlá a náročná akce, je-
jímž cílem bylo zviditelnit město,
se uskutečnila zásluhou finanč-
ního grantu EU nazvaného Bíli-
na - Centrum cestovního ruchu
a lázeňství.

„Tato akce na podporu turistiky
a znovuobnovení lázní v našem
městě se velice zdařila. Zahraniční

delegace a převážně ti, kteří byli
v Bílině poprvé, zkonstatovali, že
máme krásné město. Určitě dob-
rým tahem bylo, že jsme z grantu
od Evropské unie nechali zhotovit
propagační DVD a materiály o Bí-
lině. Tyto materiály jsou zpracová-
ny na tak vysoké úrovni, že se Bíli-
na může prezentovat v celé Evropě. 

Představitelé Dánska si již na-
plánovali soukromou návštěvu Bí-
liny  i s rodinnými příslušníky.
Z Crailsheimu se zajímali o ceny
v kempu a přislíbili, že se v Ně-
mecku postarají o propagaci naše-
ho města.  Němci jsou proslulí ja-
ko turisté a určitě si nenechají ujít
něco nového. Starosta z Kelme byl

nadšen kulturním programem
a dodal, že má inspiraci na tři roky
dopředu. Delegáti ze Saeb se před-
běžně dohodli s firmou na výrobu
užitkového skla o budoucí spolu-
práci a zajímali se i o bílinskou ky-
selku.

Myslím si, že to bylo cílem to-
hoto setkání a pokud chceme, aby
se o nás vědělo a přilákat do naše-
ho města nejen investory, ale i ob-
chodníky a výrobce, musíme se
snažit prezentovat. Toto setkání
mělo svůj smysl, úroveň a svoji
vážnost a věřím, že do budoucna to
městu přinese nové podněty
a opravdu se stane centrem cestov-
ního ruchu a lázeňství.“

Slovo starosty mûsta

RADA MùSTA BÍLINY NA SVÉ 14. SCHÒZI
KONANÉ DNE 28. âERVNA 2006 
ULOŽILA:
■ Vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví prověřit možnost
získání finančních prostředků na
stavební úpravy pro bezbariérový
přístup do domu v ul. SHD 577/22
od konkrétních nadací.        
■ Vedoucímu odboru nemovitostí
a investic ( ved. ONI) jednat s p.
Svobodou o možné koupi objektu
s veřejnými WC v prostoru měst-
ské tržnice. 

■ Vedoucímu stavebního úřadu
předložit RM způsob řešení pro-
padlé střechy na objektu střelnice
v Tyršově ulici. 
■ Vedoucímu ONI zorganizovat
schůzku obyvatelů Zeleného domu
se zástupcem společnosti Karneval
Media s. r. o. k možnému zavedení
kabelové televize do objektu Tyr-
šova 320 v Bílině.
■ Vedoucímu ONI zpracovat kon-
krétní návrh řešení oprav ulice Bo-
ženy Němcové v Bílině. 

SCHVÁLILA:
■ Záměr uspořádat ve spolupráci
s KC Kaskáda 4. ročník kulturní
akce Belinensis a pověřuje p. Zd.
Rendla ml. jeho organizací. Výše
nákladů (max. do výše 30 000,-
Kč) na tuto akci bude Kulturnímu
centru Kaskáda dána do rozpočtu
roku 2006.  
■ Navýšení rozpočtu Městské kni-
hovny na programové vybavení ve
výši 30 000 Kč.
■ Realizovat odvodnění domovní-
ho objektu v ul. Mírová č. p. 340
rekonstrukcí stávající zpevněné
plochy před vstupem do domu. 
■ Zpracování záměru rozvoje

mikroregionu v rámci Programu
Leader +, z finančních prostředků
KÚ - grantové schéma BROÚK. 

PROJEDNALA:
■ Nabídku p. Miroslava Turka
a zamítla jeho návrh na zajišťování
služby provozování sběrného dvo-
ra. Nabídka nesplňuje podmínky
dané zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb. 

VZALA NA VĚDOMÍ:
■ Splnění usnesení, kterým bylo
uloženo starostovi města jednat
s ředitelem územního odboru Tep-
lice HZS Ústeckého kraje o další
činnosti dobrovolných hasičů v Bí-
lině. 
■ Zápis komise pro školství, kul-
turu a sport ze dne 22. 5. 2006. 
■ Stížnosti manželů Pastyříko-

vých na stav povrchu vozovky
v ulici Boženy Němcové.  

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).

UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY:

Upozorňuji občany, že dnes
7. července 2006 (po dvou
předcházejících státních svát-
cích), je Městský úřad Bílina
pro veřejnost uzavřen. Děkuji
za pochopení.

Ladislav Kvěch,  
tajemník MÚ Bílina

Bílina - Na programu 4. veřej-
ného zasedání zastupitelů města se
rozhodovalo, komu se prodá poze-
mek z majetku města, na kterém
v současné době stojí autobusovéKonference partnerských měst v kulturním domě Fontána Za Chlumem.
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Parcely určené k výstavbě domů.

nádraží. Ve hře byly tři firmy, Ja-
kub Anderle - Amadeus Praha, Ja-
roslav a Lenka Třešňákovi a TM
INVEST service. 

Hned v prvním kole hlasování
se 18 z 30 zastupitelů přiklonilo
na stranu Jaroslava a Lenky Třeš-
ňákových, kteří podle většiny hla-
sujících přednesli nejlepší nabíd-
ku. O výsledku také rozhodovalo
to, že manželé Třešňákovi jako je-
diní měli přesně vymezeno, do-
kdy budou mít vyřízený Územní
plán, Územní rozhodnutí a sta-
vební povolení. Kolaudaci celé
stavby plánují  do 30. 4. 2008.
V nabídce pouze chyběla infor-
mace, o jaké obchodní středisko
se bude jednat.

„Zástupcům města jsme navrhli
několik variant řešení a to si může
vybrat, o jaký typ supermarketu
bude mít zájem. Počítáme i s vý-
stavbou autobusového nádraží,“
sdělil Jaroslav Třešňák.

Kompletní maketa výstavby su-
permarketu, klidové zóny a auto-
busového nádraží manželů Třešňá-
kových byla k vidění v místnosti
zastupitelstva. Také představili
svůj nový projekt, a to předběžný
plán výstavby vilové čtvrti U Ov-
čího vrchu v Bílině nad poliklini-
kou. Podrobnější informace o tom-
to projektu na www.jth.cz
<http://www.jth.cz> nebo na tel.
čísle 471 554 961.

„S panem Třešňákem budeme
o další podobě supermarketu samo-
zřejmě jednat. Nejpravděpodobněj-
ší je ale výstavba Tesca,“ dodal sta-
rosta Josef Horáček. (lal)

ZDEVASTOVANÝ
STACIONÁŘ KONEČNĚ
NAŠEL NOVÉHO
MAJITELE

Zastupitelstvo města na svém
čtvrtém zasedání odsouhlasilo pro-
dej bývalého stacionáře  (jesle) Za

ZASTUPITELSTVO MùSTA BÍLINY
na svém  4. vefiejném zasedání konaném 21. 6. 2006

ULOŽILO:
Tajemníkovi městského úřadu:
● rZajistit zrušení části mandátní
smlouvy se společností NESPO
plus, s.r.o.
● rZajistit aktualizaci Programu
podpory sportu ve městě Bílina,
část C, specifikace druhů soutěží.
● rVyžadovat důsledně plnění po-
vinností všech zaměstnanců, ze-
jména při kontrole provádění a
přejímání prací prováděných exter-
ními dodavateli důsledně uplatňo-
vat  reklamace zjištěných vad a vy-
žadovat jejich odstranění v urče-
ných termínech.

SCHVÁLILO:
● rOpětovné zveřejnění prodeje by-
tové jednotky číslo 598/101 (bývalá
zubní ordinace), Panelové Sídliště,
Bílina, o výměře 65,1 m2, za cenu
70 308 Kč, tj. 1 080 Kč/m2. 
● rProdej domu s nájemníky č. p. 2,
v ulici Petra Bezruče,  včetně po-
zemkové   parcely č. 30 (pod stav-
bou + nádvoří) o výměře 311 m2

v k. ú. Bílina-Újezd, za kupní cenu
500 000 Kč  a zároveň souhlasí
s kupní smlouvou číslo
26/2006/KO a podmínkami v ní
stanovenými.  Kupujícím   je  pan
K. G., bytem v Bílině. Pokud nebu-
de z jakéhokoliv důvodu uhrazena
kupní cena do 6 měsíců od rozhod-
nutí ZM o prodeji této nemovitosti,
Město Bílina od prodeje odstupuje
a tento záměr bude opět zveřejněn.
● rProdej nemovitosti č. p. 819, Za
Chlumem (bývalý stacionář) a po-
zemkové parcely č. 1636/37 o vý-
měře 2 629 m2 v k. ú. Bílina za
kupní cenu 1,5 mil. Kč. Kupující-
mi jsou manželé M. a M.V. Bílina. 
● rZávěrečný účet města bez vý-
hrad a zprávu auditora o výsled-
cích přezkoumání hospodaření
města za rok 2005. 
● rPřijetí dotace ve výši 156 923
Kč na realizaci „Programu podpo-
ry terénní sociální práce v roce
2006“. 
● rNavýšení rozpočtu o částku 285
tis. Kč, v organizaci kluby důchodců
● rNavýšení rozpočtu o částku 140
tis. Kč, v organizaci hasičská
zbrojnice. 
● rNavýšení rozpočtu MěTSB na
zakoupení komunálního vozidla
Multicar M-26. 
● rPřijetí finančního příspěvku ve
výši 461 826 Kč od Krajského úřa-
du Ústeckého kraje pro pokrytí vý-
dajů spojených se zabezpečením
přípravy pro vydávání cestovních
dokladů s biometrickými údaji. 

● rPoskytnutí finančního příspěv-
ku z uložených finančních pro-
středků města ve výši 1 mil. Kč na
zakoupení malého speciálního za-
metacího vozu pro Městské tech-
nické služby Bílina, jehož kupní
cena činí cca 2,5 mil. Kč.
● rPoskytnutí finančního příspěv-
ku z uložených finančních pro-
středků města ve výši 2 mil. Kč na
zakoupení velkého speciálního za-
metacího vozu pro Městské tech-
nické služby Bílina, jehož kupní
cena činí cca 4,5 mil. Kč. 
● rPřijetí finančního daru ve výši
600 tis. Kč od Severočeských dolů
a.s., Chomutov, na zakoupení pře-
nosného radaru. 
● rNa návrh ředitelky MTSB likvi-
daci svozového vozu zn.: LIAZ
BOBR 12.1., SPZ: TPA 50-58 a
odprodej svozového vozu zn.: LI-
AZ BOBR 16.2, SPZ: TPA 50-20,
za cenu dle znaleckého posudku. 
● rProdej pohledávek z pronájmu
nebytových prostor v celkové výši
1 114 884,25 Kč s tím, že nabídka
prodeje bude zveřejněna v denním
tisku za minimální cenu 40 %
z dlužných částek.
● rČinnost RM  v samostatné pů-
sobnosti  za  období od 19. 4. do
31. 5. 2006.
● rUzavření smluv o spolupráci dle
projektu „Bílina - centrum ces-
tovního ruchu a lázeňství“ s městy
Nowowolynsk (Ukrajina), Kelme
(Litva), Crailsheim (SRN), Dippol-
diswalde (SRN), Bilgoraj (Polsko),
Stropkov (Slovensko), Saeby (Dán-
sko).
● rProdej pozemkových parcel č.
2270/1 (ostatní plocha - jiná plo-
cha) o celkové výměře 15 335 m2,
pozemkové parcely č. 2270/2 (za-
stavěná plocha a nádvoří) o celkové
výměře 195 m2 a pozemkové parce-
ly č. 2270/3 (ostatní plocha - jiná

plocha) o celkové výměře 10 576
m2 v k. ú. Bílina, za účelem vybu-
dování obchodního centra, za kupní
cenu 11 200 000 Kč a uzavření kup-
ní smlouvy s manželi L. a J. T., by-
tem  Teplice. Kupní smlouva bude
podepsána do 30 dnů ode dne
schválení prodeje.

ROZHODLO:
Neměnit v letošním roce inves-

tiční strategii při nakládání s fi-
nančními prostředky spravovaný-
mi společností ČSOB Asset Mana-
gement. Změna investiční strategie
bude zvážena v rámci příprav roz-
počtu na rok 2007. 

STANOVILO:
● rVe smyslu § 67 a § 68 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, na volební období let 2006 -
2010 počet členů zastupitelstva
města na 30. 

VZALO NA VĚDOMÍ:
● rInformaci o hospodaření města,
jeho zařízení a řízených organizací
za I. čtvrtletí roku 2006. 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
KONTROLNÍHO VÝBORU
ZE DNE 24. KVĚTNA 2006 

Ústní zprávu místostarosty pro
věci investiční p. Pecháčka k Roz-
vojovému plánu města Bíliny. 

PROJEDNALO:
Zápis finančního výboru ze dne
14. 6. 2006.  Ing. Ladislav Kvěch, 

tajemník Městského 
úřadu Bílina

S úplným zněním usnesení ZM
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).

Propagační materiály pro zahraniční delegace u příležitosti Konfe-
rence partnerských měst.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 56. ČERVENCE 2006

Chlumem. Nový majitel získal
chátrající a kompletně zdevastova-
nou budovu za  1 500 000 Kč. 

Věřím, že nový majitel začne
v brzké době budovu rekonstruo-
vat, ale na co bude objekt  po opra-
vě používán, zatím odmítl sdělit.
Obyvatelé v blízkosti se  nemusí
obávat, protože podle územního
plánu města je tato lokalita  zazna-
menána jako „Občanská vybave-
nost“. To znamená například byty,
služby, maloobchod nebo jiné leh-
ké podnikatelské aktivity souvise-
jící s chodem sídliště. 

Roman Šebek,  
místostarosta města  

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM
„NA PŘEDMĚSTÍ“ 
Program  v ČERVENCI
■ 10. - 21. 7. 2006 SPOLEČNÉ
AKTIVITY S PŘÍMĚSTSKÝM
PRÁZDNINOVÝM TÁBOREM
■ Úterý 25. 7. 2006

KLUBOVÝ VEČER S PŘE-
SPÁNÍM - od 18 hodin - vaření,
hry, povídání
■ Středa 26. 7. 2006 

TÁBORÁK POD BOŘNÍ, 15 -
19 hodin, kytary, bubny, zábavné
hry - 20 Kč s sebou na občerstvení

Podmínky účasti: věk nad 6 let,
přihláška podepsaná od rodičů.

Adresa:
Nízkoprahové centrum „Na

předměstí“, Teplická ulice - vchod
do  bývalé základní školy.

PODĚKOVÁNÍ PANU
ZDEŇKU ROFLÍKOVI

Pobočka společnosti Člo-
věk v tísni v Bílině by ráda
touto cestou vyjádřila své vel-
ké díky panu Zdeňku Roflíko-
vi z Pnětluk za obrovskou po-
moc při přípravách prostor
Nízkoprahového centra „Na
předměstí“ a za sponzorské
vymalování všech jeho míst-
ností. Moc děkujeme! 

ST¤ÍPKY
Z BÍLINYV˘znamné stromy 7 - Javor babyka 

Javor babyka (Acer campestre)   je jednou z nej-
hojnějších dřevin ve smíšených lesích  okolí Bíliny.
Významným je exemplář nedaleko supermarketu
Plus, přesněji mezi supermarketem, domem služeb
a silnicí č. 13.  Zdravotní stav stromu odpovídá re-
lativně vysokému stáří stromu (bohužel, stáří lze
pouze odhadovat na cca 60 - 80 let). Strom zatím
vyrostl do výšky asi 15 m, obvod kmene dosáhl na
babyku úctyhodných 240 cm.  Koruna je založena

ve výšce již kolem 2 m a má průměr asi 13 m.
Strom má v koruně několik  suchých větví, což lze
eliminovat prořezáním a také se tak péčí technic-
kých služeb děje.

Javor babyka obyčejně dosahuje maximálně  kolem
10 m výšky a jedná se tedy spíše o nízký strom, či do-
konce keř. Pouze na velmi dobrých stanovištích dosa-
huje až 15 - 20 m výšky. Na exempláři u Plusu je vidět
zřetelný rozdíl ve výšce ve srovnání s mnohem mlad-
šími sousedními javory stříbrnými. Koruna stromu je
spíše kulovitá a rozložitá. Listy jsou nejmenší z našich
javorů a jsou jako jediné tupě až zakulaceně 3 - 5 la-
ločnaté. Na podzim se barví krásně dožluta. Řapík lis-
tu roní mléčnou šťávu  jako  javor mléč. Laty květů
jsou drobné, nenápadné a objevují se současně s listy.
Plody - nažky - jsou rovnovážně odstátými křídly až 5
cm velké. Roste až do nadmořské výšky 900 m ve smí-
šených lesích. Zajímavá je odlišnost mladých exem-
plářů od starých - jejich větvičky mají nepřiměřeně
tlustou podélně hluboce rozpukanou borku - vznikají
zde takzvané korkové lišty a průřez větvičky má pak
tvar hvězdy. 

Strom u Plusu je významný svým stářím. Babyka se
v současné době jako parkový strom nevysazuje, takže
takovýto soliterní strom uprostřed města je vzácností. 

Rod javor byl hojně v několika druzích rozšířen
v miocénu (před 20 miliony let) v prostoru mostecké
pánve, kde jsou jeho ostatky  dnes nalézány  v podobě
hojných otisků listů i plodů a pylu. 

K. Mach a J. Boršiová

Zamûstnance âlovûka v tísni napadli tepliãtí skinheadi
V sobotu 24. června 2006 napadla

skupina skinheadů v Teplicích  bílin-
ského zaměstnance společnosti Člo-
věk v tísni Petra Murgače. Při útoku
mu útočníci ostnatým boxerem způ-
sobili vážná tržná zranění tváře. Je-
jich léčba si vyžádá nejméně deset
dní pracovní neschopnosti. Podle tis-
kové mluvčí Okresního ředitelství
Teplice Ilony Novotné policie „přija-
la trestní oznámení ve věci úmyslné-
ho ublížení na zdraví a v současné
době je případ ve fázi prověřování.“
Zatím není jasné, zda šlo o rasově
motivovaný útok.

Petr Murgač a jeden z jeho přátel
byli napadeni na otevřeném prostran-
ství na Benešově náměstí kolem osmé
hodiny večer. „Všechno proběhlo veli-
ce rychle, řekli nám, že jsme černé svi-
ně, každého udeřili boxerem do tváře
a pak utekli,“ popisuje útok Petr Mur-
gač. Jeho přítel utrpěl tržné zranění
brady. „Hned po činu jsme vše nahlá-
sili na blízké strážnici městské policie.
Přístup strážníků musím bohužel hod-
notit jako velice pasivní,“ říká Murgač.
Naopak, s postupem Policie ČR při vy-
šetřování případu vyjádřil spokojenost.
Murgač dlouhodobě spolupracoval ja-
ko dobrovolník se Salesiánským cent-
rem mládeže v Teplicích. Od 1. června
je zaměstnán v bílinské pobočce Člo-
věka v tísni jako vedoucí aktivit v prá-

vě otevíraném nízkoprahovém centru
na Teplickém předměstí. 

Nízkoprahové centrum bude sloužit
jako prostor pro volnočasové a mimo-
školní vzdělávací aktivity pro děti
z místní sociálně vyloučené lokality.
Podobné zařízení provozuje Člověk
v tísni také v Ústí nad Labem v Matič-
ní ulici. Činnost center je součástí pro-
jektu Podpora sociální integrace v Bí-
lině a Chomutově, který zahrnuje i dal-
ší klíčové aktivity - terénní sociální
práci v lokalitě, předškolní přípravu
pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením, management pracovních
příležitostí a dobrovolnicky zajišťova-
né individuální doučování dětí. Kromě
uvedeného projekt bílinská pobočka
realizuje v rámci širokého partnerství
projekt Polis. 

Člověk v tísni, společnost při ČT,
o. p. s. nejvyšší možnou mírou odsu-
zuje tento brutální útok a vyjadřuje
podporu svému zaměstnanci Petru
Murgačovi.

Člověk v tísni otevřel v Bílině
nízkoprahové volnočasové cent-
rum 

Po necelém měsíci intenzivních
příprav zahájilo v Bílině ve čtvrtek
29. června svou činnost nové nízko-
prahové centrum společnosti Člověk
v tísni na Teplickém předměstí, v pa-

vilonu č. 5 bývalé základní školy. NC
„Na předměstí“ připravilo pro školá-
ky akci Vysvědčení, která byla  zahá-
jena v den rozdávání vysvědčení do-
poledním programem v NC, na nějž
navazovalo odpolední společné kou-
pání na koupališti Na Kyselce spoje-
né se zábavnými hrami a atraktivními
ukázkami bojových umění.

Na měsíci červenec jsou kromě
speciálních akcí připraveny v období
od 10. do 21. 7. celodenní společné
aktivity s příměstským prázdnino-
vým táborem v Bílině.

Po speciálním prázdninovém pro-
gramu bude od září NC otevřeno
vždy minimálně 4 dny v týdnu a bu-
de v dopoledních hodinách nabízet
maminkám s dětmi dopolední před-
školní přípravu pro předškoláčky.
V odpoledních hodinách mají děti
možnost zúčastnit se sportovních,
výtvarných, vzdělávacích i jiných
aktivit a pro mládež bude otevřen
nízkoprahový klub. V září rovněž
proběhne oficiální slavnostní otevře-
ní nízkoprahového centra, které je
spolufinancováno Evropskou unií
a Ústeckým krajem.

Tým NC ve složení Jirka Kulich,
Helča Roflíková, Petr Murgač, Míša
Štěpánková a Lenka Kulichová se na
vás již těší.

Mgr. Z. Svoboda Ph.D.
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REVITALIZACE
PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ NA
TEPLICKÉM PŘEDMĚSTÍ

Jedním z významných dotač-
ních titulů, který vyhlašuje mi-
nisterstvo vnitra, je dotace na re-
vitalizaci panelových sídlišť.
Předmět této dotace spočívá
v obnově komunikací, chodníků,
městského mobiliáře, zeleně, ve-
řejného osvětlení atd. Jednou
z podmínek je provedení sociolo-
gického průzkumu tak, aby ná-
zory občanů mohly být prezen-
továny v žádosti o dotaci.

Město provedlo sociologický
průzkum prostřednictvím renomo-
vané agentury v panelovém sídlišti
na Teplickém předměstí. Bylo oslo-
veno 283 domácností a jednalo se
o otázky z různých struktur života
ve městě a přímo v sídlišti. Jedna
z otázek se týkala spokojenosti se
životem ve městě. „Odpovědi byly
velmi různorodé, ale když sečtu
spokojen a nespokojen, převažuje
odpověď spíše nespokojen. Naopak
na otázku, jak jsou spokojeni
s vlastní bytovou situací na Teplic-
kém předměstí odpovědělo 60 %
dotázaných kladně. Pokud šlo o ne-
spokojenost vztahující se  k bydle-
ní, tak nejhůře dopadly vztahy se
sousedy, z toho 35 % respondentů
uvedlo problémy s obyvateli rom-
ské národnosti,“ vyhodnotil místo-
starosta Milan Pecháček.

Panelové  sídliště  je  zřejmě nej-
více problematickou částí města.
I přes nepříznivé okolnosti  se 75
% dotázaných nechce stěhovat,
zbývajících 25 % má v úmyslu se
odstěhovat co nejdříve.

„Největší problém z pohledu
respondentů jednoznačně převažu-
jí obyvatelé romské národnosti. Za
jejich přítomností vidí nepořádek,
vandalismus a kriminalitu. Přede-
vším vandalismus jako poškozo-
vání městské zeleně, ničení lavi-
ček a popelnic. V tomto sídlišti se-
hrává velkou roli právě vandalství

Akademie DDM 2006
V měsíci červnu proběhl nultý ročník Akademie

Domu dětí a mládeže v Bílině. Děti, které během ro-
ku navštěvovaly DDM, předvedly návštěvníkům
Městského divadla, co vše se naučily. A bylo toho
hodně k vidění, kdo přišel, určitě nelitoval nedělního
odpoledne. Na jevišti se vystřídaly všechny skupiny
aerobicu od nejmenších až po ty nejstarší. Jak pracují
s počítačem děti z programovacího kroužku Baltík,
překvapilo snad všechny přítomné. Na chvíli se jeviš-
tě změnilo v přehlídkové molo, na kterém předvedly
své modely švadlenky. Poprvé se publiku představily
malé baletky, které určitě zaujaly svou roztomilostí.

„Pokaždé, když skončí školní rok, pořádáme pro ro-
diče dětí přehlídku všeho, co se u nás za ten rok nau-
čily. Zájem o kroužky v DDM rok od roku stoupá a do
naší tělocvičny se už pomalu nevejdeme. Proto jsme si

řekli, že připravíme něco nového a ve spolupráci s KC
Kaskáda jsme uspořádali první ročník nazvaný Aka-
demie 2006  v Městském divadle,“ sdělila Klára Pa-
lečková.

Za všechny vedoucí zájmových kroužků přivítala
návštěvníky Městského divadla ředitelka DDM Krista
Sýkorová, která poděkovala za spolupráci jak rodičům
dětí, tak všem zaměstnancům DDM. Na první ročník
Akademie 2006 byl pozván i starosta města Bíliny Jo-
sef Horáček, který pozvání s radostí přijal.

„Mě osobně se tyto akce líbí a určitě je vítám.
Uspořádat přehlídku aktivit, kterým se děti věnovaly
po celý rok, byl ze strany DDM výborný nápad. Pod-
le toho co jsem měl možnost zhlédnout, je vidět, že
dům dětí a mládeže dokáže děti zaujmout a je určitě
velkým přínosem v našem městě,“ řekl starosta Josef
Horáček.                                                            (lal)

Dûti v obfiadní síni
Na Městském úřadě v Bílině se

ve čtvrtek 15. 6. 2006 od 13.30
hodin oddávalo. Tento netradič-
ní čas si vybraly děti z družiny ze
ZŠ Aléská s paní učitelkou Len-
kou Krupičkovou. Na vlastní ků-
ži si tak mohly vyzkoušet, jak
probíhá svatební obřad.

„Svatbu jsme uspořádali v rámci
našeho programu „Kam chodí táta
s mámou do práce“, tentokráte
jsme chtěli dětem ukázat, jak vy-
padá činnost městského úřadu
v praxi a hlavně jak probíhá celý
svatební ceremoniál,“ uvedla Len-
ka Krupičková.

Malé novomanžele oddal sám
starosta města Josef Horáček a pa-
ní Miloslava Uhrová vše dětem
před samotným obřadem vysvětli-
la. Nechyběly svatební koláčky,
prstýnky a přípitek. Po obřadu se
děti za doprovodu starosty Josefa
Horáčka, místostarosty Romana
Šebka a tajemníka Ladislava Kvě-
cha vydaly na prohlídku radnice.
Nejvíce děti zajímalo, jak se stát
starostou a jaké tajemství střeží ta-
jemník Ladislav Kvěch.

Za tento nápad bych chtěl podě-
kovat, protože se nejednalo jen
o to, že jsme dětem umožnili pro-
vést svatební obřad. Všechny to
velmi zajímalo, ani nedýchaly

a doslova hltaly každé slovo, které
jsem říkal. V zasedací síni jsme jim
vysvětlili činnost zastupitelstva, že
právě tam se rozhoduje o podobě

škol, parků nebo silnic. Dle mého
názoru to byla velmi zdařilá akce
a čím víc bude těchto akcí, o to víc
to ty děti bude zajímat a v budouc-
nu se mohou aktivně do dění města
zapojit,“ dodal starosta Josef Horá-
ček.                                       (lal)

Některé věci končí na TP i na stro-
mech.
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a s tím spojený nepořádek, proto
udržet toto sídliště v odpovídají-
cím stavu vidím do budoucna jako
velmi náročné,“ dodal místosta-
rosta.

Obyvatelé panelového sídliště
by preferovali investice do dět-
ských a sportovních hřišť, chod-
níků a komunikací. Přáli by si ví-
ce upravených zelených ploch,
více kontejnerů a odpadkových
košů.                                     (lal)

V BÍLINĚ JSOU NA TURISTY
PŘIPRAVENI

Skončila škola a začíná čas dovo-
lených a turistický ruch. I do Bíliny
se nějací turisté dostanou a první co
hledají je dobrý hotel nebo restaura-
ce. Pokud se jim prostředí líbí, rádi
zůstanou i několik dní, aby si v klidu
mohli prohlédnout okolí. Stěžejní
ubytovací prostory v Bílině je  beze-
sporu Hotel u lva a Husitská bašta. 

„Když jsme se dozvěděli, že do
Bíliny zavítají delegace družebních
měst, rozhodli jsme se naši ubytova-
cí nabídku vylepšit. Například jsme
nově zařídili manželské apartmá,
které jsme vybavili vířivou vanou.
V budoucnu bude sloužit pro novo-
manžele, kteří u nás budou pořádat
svatbu. Apartmá na jednu noc pro
novomanžele bude zdarma,“ sdělil
Vlastimil Horáček, provozní restau-
race a penzionu Husitská bašta. 

Pro návštěvníky se buduje nová
terasa s bezbariérovým přístupem,
dětské pískoviště a bude zde i mož-
nost grilování. V Husitské baště ne-
zapomínají na vášnivé sportovce,
kteří mají k dispozici videoprojekci,
kde mohou sledovat hokejové, fotba-
lové nebo jiné sportovní přenosy.
U silnice 1/13 je rezervováno 15 par-
kovacích míst pro návštěvníky Hu-
sitské bašty.                              (bz)

FotoreportáÏ z letního jarmarku a vernisáÏe 4. Salonu 

Výstava 4. Salonu.
Starosta J. Horáček s předsedou Sdružení výtvarníků
Štefanem Škapíkem.

Dělostřelci. Kováři.

Vláček, který sklidil velký úspěch jak u dětí tak u dospělých. Ochočený výr velký.

Ke koupi bylo cokoli... Manželské apartmá.

Vířivá vana.

Z pouťových atrakcí se nejvíce radovaly děti.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 6. ČERVENCE 2006

KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA ČERVENEC 2006

LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA

■ Sobota 15. července od 17 h.
BLUES NA KYSELCE
Vystoupí kapely: Slow Fingers,
Koloband, Cenned Heat Revival,
Band, Ojm, Petra Börnerová
band feat, Benkö Szolt, Jakub
Kořínek.
Předprodej vstupenek v Infocent-
ru na Mírovém náměstí.
Vstupné: 50 Kč.
LETNÍ KINO KYSELKA vždy
od 22.00 hodin
■ Středa 12. července
Mission: impossible 3
USA. Akční thriller. Mise začíná
04:05:06. Tajný agent Ethan
Hunt, pro něhož není splnění
žádné mise nemožné, se vrací už
potřetí... Vstupné: 65 Kč. Ne-
vhodné do 12 let
■ Pátek 14. července
Doba ledová 2 - Obleva
USA. Animovaná komedie.
A chládek je fuč... Naši hrdinové
žijí v primitivní verzi vodního
parku... A tání pokračuje...
Vstupné: 65 Kč 
■ Středa 19. července
V jako Vendeta
USA. Thriller. Svoboda navždy!
Příběh dívky, která je zachráněna
z nebezpečné situace maskova-
ným mužem, který se ukrývá pod
krycím jménem V... Vstupné: 65
Kč. Do 12 let nevhodné   
■ Pátek 21. července
Šifra mistra Leonarda
USA. Drama. Proslulý symbolog
Robert Langdon (Tom Hanks)
odkrývá sérii ohromujících ta-
jemství, které jsou ukryty v dí-
lech Leonarda da Vinciho.
Vstupné: 70 Kč. Do 12 let ne-
vhodné

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

Abych vûfiil tich˘m andûlÛm...
Abych věřil, že je Bůh, abych

věřil slovům písma, tak jak jsou.
Část oblíbené písničky Honzy
Nedvěda, která na jeho koncertě
v Bílině v letním amfiteátru ne-
zazněla, ale diváci si mohli po-
slechnout známější jako Frenky
Dlouhán, Skládanka, Na kameni
kámen a další. Honza Nedvěd
tentokráte koncertoval se skupi-
nou Vojty Nedvěda, který je sy-
nem jeho bratra Františka.

Než začal hlavní koncert, zahrá-
ly a zazpívaly dvě bílinské kapely,
Víprdek a Křáp, který na podzim
tohoto roku oslaví 15 let svého za-
ložení.

Honza Nedvěd je romantik tě-
lem i duší, je to slyšet z jeho slov,
když vypráví o svém životě, o za-
čátcích a o skupině Brontosauři, se
kterou je stále spojován.

„Brontosauři to byl krásnej ži-
vot, krásný písničky, krásný setká-
vání, Porty, o kterých se dnes dá už
jenom snít a tisíce šťastných dnů
a desetitisíce šťastných lidí. Dnes
vnímám spíše rozdíly v lidech než
v hudbě, která je stále lepší, kvalit-
nější a někdy mi připadá, že už to

lidi moc nevnímají. Možná, že po-
litika a VyVolení jsou zajímavější,
ale já dávám přednost slušnosti
a láska je pro mě pravda a díky to-
mu žiju,“ řekl Honza Nedvěd.

Pro Honzu Nedvěda nebyla Bíli-
na neznámá, protože v Teplicích
dva roky studoval a do Bíliny jez-
dil často hrát. Na sebe ještě prozra-
dil, že úplně první písnička, kterou
napsal byla Toronto a v poslední
době si oblíbil skladbu Orchidej,
o které řekl, že je to zpověď chla-
pa, který miluje mladou holku a ví,
že je to nesmysl. Velkou radost

udělal všem svým fanouškům, kte-
rým rozdal desítky podpisů a se
všemi se ochotně vyfotil. Do letní-
ho kina na Kyselce jich přišlo ko-
lem 400.

„Bylo nám jasné, že Honza
Nedvěd jako osobnost přiláká dost
lidí a reklamní akce, kterou jsme
rozjeli, se nám vyplatila. Jsme rá-
di, že k nám přijeli lidi z Chomu-
tovska, Lounska, Mostu i z Ústí.
Atmosféra byla výborná,  diváci se
přidali a zpívali,“ dodal Petr Má-
cha za pořádající KC Kaskáda.

Lada Laiblová

CENTRUM CESTOVNÍHO
RUCHU

Měsíc červen se v Bílině nesl
v duchu turistiky. K názvu měs-
ta Bíliny byl přidán dodatek:
„Centrum cestovního ruchu a lá-
zeňství“. Ačkoliv to mnoha lidem
připadalo úsměvné a mnoha li-
dem postavené na hlavu, musím
dodat, že trochu skromné prav-
dy na tom je.

Kritici tohoto radničního pro-
jektu s největší pravděpodobností
zapomněli na skutečnost, že Bílina
má s lázeňstvím mnoho společné-
ho, má statut lázeňského města
a plně funkční lázně, do kterých si
jezdí léčit své žaludeční potíže lidé
ze všech kontinentů světa (s výjim-
kou Antarktidy, neboť tamní tuleni
a ostatní obyvatelé nevědí, kde Bí-
lina přesně leží). O kvalitě a popu-
laritě bílinských lázní svědčí také
vysoký zájem - pokud se někdo
chce léčit v bílinských lázní, musí
si pobyt zarezervovat minimálně
dva roky předem.

Co se týče cestovního ruchu, je
to totožné jako u lázeňství. Bílina
je pro turistiku rájem, o čemž

Z dopisÛ na‰ich obãanÛ...

svědčí četnost cizinců na Mírovém
náměstí. Kritici jistě uznají, že
v poslední době se v Bílině o Če-
cha pomalu nezakopne, soukromý
sektor bohatne, nezaměstnanost
zásluhou cestovního ruchu klesá
k nule a místní podnikatelé se kaž-
doročně nemohou dočkat devizo-
vých žní. Dalším důkazem je zá-
jem českých aerolinek o bílinskou
výsypku, na které se chystají vybu-
dovat mezinárodní letiště, a to pře-
devším kvůli náporu turistů z Izra-
ele. Vznikne tak tedy přímý spoj

Bílina - Tel Aviv. Nač tedy kritika
za označení města Bíliny za cent-
rum cestovního ruchu a lázeňství?

Osobně se již nemohu dočkat
dalšího obdobného projektu, který
ponese název, např. Doly Bílina -
chráněná krajinná oblast a přírodní
rezervace se safari.

Michal Mlej

Město zažádalo o grant z EU,
který se nazývá Bílina-Centrum
cestovního ruchu a lázeňství. Pod-
pora přišla přesně na to, abychom
se právě městem lázeňství a ces-
tovního ruchu stali a ne, že v tuto
chvíli centrem cestovního ruchu
jsme. Z financí, které jsme obdrže-
li se zhotovilo DVD a propagační
materiály, abychom se zviditelnili
a stále věřím, že lázně v Bílině se
znovu obnoví. 

Radovesická výsypka začíná žít
vlastním životem. Již dnes jsou tam
uhnízděni chránění ptáci a další ži-
vočišné druhy. Tyto plochy se neu-
stále rekultivují a jedná se i o otev-
ření veřejnosti. My jsme s těžbou
uhlí nezačali, ale rozhodujeme
o tom, aby výsypka mohla být plně
využívána. Mnoho lidí dělá vše
proto, aby na výsypku přivedli ži-
vot a je dost možné, že tam jednou
bude i nějaké malé SAFARI.

Josef Horáček, starosta
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DaÀov˘ portál
Chcete mít pod kontrolou Vaše plat-

by vůči finančnímu úřadu? Máme pro
vás řešení!

Česká daňová správa připravila
„Daňový portál“, který Vám prostřed-
nictvím internetu zpřístupní informace
o stavu Vašeho osobního daňového
účtu. Teda informace o tom, zda fi-
nanční úřad k určitému dni eviduje na
Vašem osobním daňovém účtu nedo-
platek, přeplatek nebo zda je tento účet
vyrovnán.

To znamená, že k tomu, abyste si ově-
řili, zda jsou Vaše platby vůči finančnímu
úřadu v pořádku, nebudete muset navští-
vit finanční úřad. Stačí, použijete-li „Da-
ňový portál“, který bude součástí interne-
tových stránek české daňové správy.

Daňový portál je zpřístupněn od 3. čer-
vence letošního roku na http://cds.mfcr.cz
a v prvních třech měsících bude provozo-
ván jako testovací verze. Během této do-
by budete mít možnost přístupu ke svému
osobnímu daňovému účtu a česká daňová
správa očekává, že podle Vašich případ-
ných připomínek se „Daňový portál“ co
nejvíce přizpůsobí vašim požadavkům
tak, aby ostrá verze v maximální míře spl-
nila Vaše očekávání.

Co budete potřebovat pro přístup
na „Daňový portál“?

Vzhledem k tomu, že DP bude praco-
vat s reálnými údaji, vedenými u jednotli-
vých finančních úřadů, je nutné dbát na
dodržení bezpečnosti přístupu k těmto
údajům. Proto je nutné, abyste si pořídi-
li tzv. kvalifikovaný certifikát občana,
který je nutnou podmínkou pro komuni-
kaci se státní správou s použitím elektro-
nického podpisu. Ti z Vás, kteří již plat-
ný certifikát vlastní, nemusí žádat o vy-
dání nového.

Kde je možné získat kvalifikovaný
certifikát?

Pokud certifikát nevlastníte, můžete se
obrátit na poskytovatele certifikačních
služeb, jejichž seznam je zveřejněn na
internetových stránkách Ministerstva in-
formatiky www.micr.cz v sekci „e-pod-
pis“. V současné době jsou akreditovaní
tři poskytovatelé: První certifikační au-
torita, a. s., Česká pošta, s. p. a identity
a. s. Cena kvalifikovaného certifikátu je
pro občany od 190 Kč včetně DPH
s platností na jeden rok.

Jaké jsou technické požadavky pro
přístup na „Daňový portál“?

Přístup na DP neklade na vybavení Va-
šeho počítače zvláštní technické požadav-
ky. Pokud běžně používáte internetové
stránky české daňové správy, s největší
pravděpodobností se bez problémů bude-
te pohybovat i v prostředí DP.

Více informací naleznete na interne-
tových stránkách české daňové správy
<http://cds.mfcr.cz>. 

Stfielecké závody na Z· Aléská
Základní škola Aléská pořádala nultý ročník

střeleckých závodů, kterých se měly možnost zú-
častnit všechny bílinské školy. Změřit síly ve
střelbě přišla ZŠ Lidická a ZŠ praktická. Hodno-
tilo se nejlepší družstvo, první tři místa a nejlepší
chlapec, dívka a nejlepší jednotlivec.

„Střílí se 5 nástřelných ran a následně 4x po
pěti ranách soutěžních. Velký pohár je  putovní
a pro ty nejlepší byly připraveny diplomy. Celá
soutěž byla zaštítěna bílinským střeleckým klu-
bem, jmenovitě panem Koulou st. Soutěž není
svázána nějakou taktikou, jen chceme, aby si dě-
ti zasoutěžily v uvolněné atmosféře. Osloveny
byly všechny bílinské školy, ale Chlumská se omluvila s tím, že toho má hodně a víceleté gym-

názium neodpovědělo vůbec,“ vysvětlil novou
soutěž pedagog ZŠ Aléská Jakub Jákl.

Závodů se zúčastnily 4 družstva ze ZŠ Aléské,
Lidické a praktické. Výkony byly hodně rozdílné.
Z chlapců byli nejlepší: 1. místo David Bauer (Li-
dická), 2. místo Jaroslav Pikal (Aléská), 3. místo
Rudolf Bruner (Aléská). Dívky: 1. místo Markéta
Razáková, 2. místo Kateřina Martínková, 3. mís-
to Jana Berkyová, všechny ze ZŠ Aléské. V druž-
stvech si nejlépe vedla ZŠ Aléská, která se umís-
tila na prvních dvou místech, jako třetí se umísti-
la ZŠ Lidická.                                             (lal)

Na Z· Za Chlumem se vafiilo
Bílina - Na základní škole Za Chlumem se  va-

řilo, flambovalo, předvádělo se míchání nápojů,
ale hlavně soutěžilo o Prima vařečku. Soutěže se
zúčastnilo 32 dětí ze základní školy Za Chlumem
a do konečného finále postoupilo celkem šest
dvojic z různých tříd. Soutěž připravila paní uči-
telka Judita Žemličková s Mgr. Ivou Kulinovou.

„Děti měly za úkol udělat předkrm, namíchat
nápoj a připravit tabuli. Celá soutěž se konala ve
spolupráci se Středním odborným učilištěm ob-
chodu a služeb z Ústí nad Labem, se kterým má-
me velice dobré zkušenosti. Prima vařečka  pro-
bíhá na naší škole již druhým rokem,“ prozradila
Judita Žemličková.

Střední odborné učiliště přivezlo do Bíliny tři
ze svých žáků, kteří předvedli míchání nápojů,
flambování a carving. „Carving je vlastně vyře-
závání ozdob z ovoce, které se používá pro slav-
nostní tabuli. ZŠ Za Chlumem nám umožnila dí-
ky této soutěži se prezentovat a názorně předvést
některé z našich učebních oborů. Dle mého názo-

ru je nejlepší, když děti, které by měly o takový
obor zájem, vidí vše v praxi, protože mnohdy
mají zkreslené představy a neví přesně co kon-
krétní zaměstnání obnáší,“ vysvětlil Jaroslav
Mráček, ředitel ústeckého učiliště.

První místo v soutěži II. ročníku a Prima va-
řečku získaly dívky ze 7.A, Kovačovičová Iva
a Valešová Jana.                                         (lal)

Víkend v Hrobãicích
Poslední víkend kroužku aerobicu CIK -

CAK a CAVIKY, proběhl od 16. - 18. 6. 2006
na střelnici v Hrobčicích . Třicet dětí a několik
dospělých se vydalo stanovat do přírody. V pá-
tek si s námi pohrálo počasí a bouřka nám vy-
plavila stany a tak jsme se museli s dětmi pře-
sunout do DDM, kde jsme přespali v tělocvič-
ně. Druhý den nám již sluníčko přálo a tak nás
opět čekal přesun na zpět. Vše jsme za pomoci
rodičů zvládli. Dopoledne jsme již na střelnici
vše vybalili, postavili stany  a náš víkend začal
na plné obrátky. Děti i rodiče si přijeli odpoči-

nout  a užít si náš společný víkend bez trénin-
ku. Hráli jsme různé hry, vyšlápli jsme na Bo-
řeň, večer opékali maso a po půlnoci jsme mě-
li stezku odvahy. Prostě víkend jak má být.  Dě-
ti byly moc hodné a maminky a tatínkové, kte-
ří mi přijeli pomoc také. Za vše jim moc děku-
ji. Poděkování také patří firmě Autodoprava
Pavel Prchal, který se nám postaral o odvoz
věcí. Další poděkování patří restauraci Bašta -
Honza Šámal, kde nám připravili výborný gu-
lášek. 

Na závěr bych chtěla popřát dětem krásné
prázdniny  a co je důležité: nezapomeňte tré-
novat a na soustředění v srpnu na viděnou.

Věra Ryjáčková

Vítězové - kat. chlapci - 1. David Bauer, 2. Jaro-
slav Pikal, 3. Rudolf Bruner.
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Nov˘ bodov˘ systém
Bílina je na nový silniční zákon připravena.
Dopravní odbor města Bíliny je  vybaven

novými počítači a vyškolené jsou i osoby, kte-
ré budou „trestné“ body zaznamenávat.
Městská policie má od 1. července ve své pra-
vomoci zastavovat auta, kontrolovat doklady
nebo měřit rychlost, což doposud nemohla.

„Policie musí ze zákona do tří dnů předat ode-
brané řidičské průkazy, které se budou posílat
přes podatelnu osobě, která bude mít na starosti
body. Přestupky, které policie vyřeší na místě,
bude náš člověk řešit okamžitě. Složitější postup
mají přestupky, které řešíme jako úřad a tam se
prakticky nic nemění,“ vysvětlil Miroslav Jed-
lička, vedoucí odboru dopravy v Bílině.

Úředně se řeší například dopravní nehody,
kdy dopravní odbor čeká na spisové materiály
od PČR dva až tři měsíce. Dále se další dva až
tři měsíce zpracovávají a záleží na tom, jak rych-

le se předvolaní dostaví a jestli s konečným ver-
diktem souhlasí. V některých případech trvá vy-
řešení jednoho takového přestupku půl roku.

Rozlišujeme přestupky na dvě skupiny a to
nehody a přestupky jako je alkohol, nezaplacené
povinné pojištění atd. V Bílině vedeme dvě kři-
žovatky jako velmi nebezpečné a to u bývalé pa-
sovky 1/13 a u Plusu. V loňském roce jsme za-
znamenali u pasovky 19 nehod a u Plusu 27,“
dodal.

Pokud bude v Bílině postaven nový obchodní
dům, počítá se s výstavbou dalších dvou křižo-
vatek.

HLAVNÍ ZMĚNY V PRAVIDLECH
Novelizace pravidel silničního provozu je po-

stavena na nových preventivních opatřeních do-
plněných opatřeními v oblasti represe směřova-
né zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně do-
pouštějí dopravních přestupků.

CELOROČNÍ SVÍCENÍ
Paragraf 32, odstavec 1. Motorové vozidlo

musí mít za jízdy rozsvícená obrysová a pot-
kávací světla, nebo obrysová světla pro denní
svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvlášt-
ního právního předpisu. Tramvaj musí mít roz-
svícená buď potkávací světla nebo světla pro
denní svícení.
■ Rozdílný postup motoristů od jara do pod-
zimu vedl k vytvoření nebezpečných situací,
neboť mezi svítícími automobily byly vozy se
zhasnutými reflektory méně viditelné a byly
často přehlédnuty.
■ Protijedoucí auto je lépe vidět, to znamená,
že řidiči dříve a včas zaznamenají vůz v proti-
směru.
■ Řidič rovněž mnohem přesněji a rychleji od-
hadne vzdálenost a rychlost blížícího se vozu.
■ Snáze rozliší parkující a jedoucí vozidlo.
■ Povinnost celodenního svícení mají Švéd-
sko, Norsko, Dánsko, Island, Slovinsko, v Ma-
ďarsku a Finsku tuto povinnost mají celoročně
jen mimo obec.

KniÏní novinky na mûsíc ãervenec 2006
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ 

Příště, strhující román fran-
couzského spisovatele Marca Le-
vyho zavede čtenáře do Bostonu,
Londýna, Sankt Petěrburgu, Flo-
rencie a Paříže. V příběhu, kde se
mísí záhady, tragédie i láska, se
hlavní hrdina knihy při hledání ta-
jemstvím opředeného obrazu se-
známí s osudovou dívkou Claren.
Oba jsou přesvědčeni, že se už
kdysi někde potkali, ale kdy a kde
to bylo? Také o tom je tento pří-
běh, který se čte jedním dechem
a je přímo určen pro pohodové dny
dovolené. Vydává nakl. Albatros
Plus Praha.

Zakázaná oáza,
autorka a hlavní
hrdinka románu
Choga Regina Eg-
bene se usadí
v srdci Nigérie na
opuštěné farmě
své zesnulé mat-

ky. Společně s přítelkyněmi a ne-
vlastní sestrou hledají bezpečí
a naději v tradičním společenství
harému, kam muži nemají přístup.
Islámské okolí ale nehodlá vedle
sebe tuto skupinu samostatně žijí-
cích žen strpět a ženy se stávají ter-
čem mimořádně brutálních útoků.
Přesto se Choga nevzdává a snaží
se svou představu o klidném životě
uprostřed neklidného světa usku-
tečnit... Vydává nakl. Alpress Frý-
dek-Místek.

Slepičí lásky, další příběh ze
současnosti autorky Markéty Hej-
kalové, zakladatelky a ředitelky
knižního trhu v Havlíčkově Brodě
a také vynikající překladatelky
z finštiny (Mika Waltari, Arto Paa-

sillinna), opět za-
ujme svým neo-
třelým líčením ži-
votních osudů.
V knize se prolí-
nají příběhy něko-
lika lidí, kteří se
jednoho dne ocit-

nou na dálnici D1 a v jejím okolí.
Pro většinu z nich je tento den zlo-
mový, do večera chtějí vyřešit ně-
jaký problém a rozhodnout se: me-
zi dítětem a kariérou, mezi bezpeč-
nou rodinou a lákavým flirtem,
mezi životem a smrtí...

Ne všichni se ale večera dožijí.
Vydává nakl. Hejkal Havlíčkův
Brod. 

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ,
PRO POUČENÍ

Zakázaná egyp-
tologie, kniha ně-
meckého autora
Erdogana Erciva-
na dokazuje, že už
před tisícovkami
let zasvěcení je-
dinci disponovali

poznatky znovu objevenými až
v dnešní moderní době, ať už jde
o genové technologie nebo využití
radiového záření. Čtivost textu, ob-

sáhlé vědomosti, dokumentaristic-
ká přesnost a poctivost autorova
přístupu, povýšila tuto knihu na
světový bestseller. Vydává nakl.
Dialog Liberec.

Vysoká škola
bontonu, 500 tipů
do pohody( i ne-
pohody) o etiketě,
o společenských
př í l ež i to s t ech ,
gas t ronomický
slovníček, pánský

i dámský šatník, to všechno pře-
hledně a s humorem „řeší“ knížka
Michaely Zindelové a Marie For-
máčkové. Autorky této ucelené
publikace věnované společenské-
mu chování nabízejí tipy a rady, dí-
ky kterým se na večírcích, v res-
tauraci nebo i mezi kolegy už ni-
kdy nedostanete do trapné situace.
A pokud ano, dokážete to s humo-
rem řešit. Vydává nakl. Dialog Li-
berec.

PRO MLÁDEŽ
Nejkrásnější pohádkové pís-

ničky, zpěvník plný písniček z ob-
líbených televizních a filmových
pohádek určitě přispěje k rodinné
pohodě dětí i rodičů. Ten, kdo umí
hrát na nějaký hudební nástroj, si

může zahrát a zazpívat písničky
z pohádek Pyšná princezna, Popel-
ka, Lotrando a Zubejda a dalších.
Vydává nakl. Albatros Praha.

Atlas strašidel, kouzelná pří-
ručka Daniely Krolupperové a Evy
Sýkorové-Pekárkové o každoden-
ních, i když ne tak běžných stra-
šidlech, které se kolem nás rojí,
aniž o tom něco tušíme, pobaví dě-
ti i dospělé. Čtenáři se seznámí se
strašidly městskými, lesními, ven-
kovskými i bytovými a také se do-
vědí, jak strašidla zastrašit. Knížku
vydává také nakl. Albatros Praha.

Na závěr malé upozornění.
Městská knihovna bude jako každý
rok otevřena pro veřejnost v měsíci
červenci a srpnu čtyřikrát týdně.
Zavřeno bude pouze v sobotu
a v úterý a ve čtvrtek bude otevřeno
pouze do 17 hodin. Na pobočkách
Za Chlumem a v Panelovém sídliš-
ti bude zavřeno v úterý a v pondělí
a ve čtvrtek bude otevřeno do 17
hodin. Při čerpání dovolené bude
na pobočkách zajištěn provoz ales-
poň 1x týdně.

Příjemné počtení a krásné
prázdninové dny přeje za knihov-
nu M. Šímová.  

Draci s nov˘m vedením
Až na druhý pokus proběhla členská schůze HC

Draci Bílina.  Při řádné se sešlo pouze 45 členů a ne-
byla tedy nadpoloviční většina.  Při druhé části, kdy
přišlo 27 členů, již nebyl počet podle stanov limitován.
Schůze odvolala dosavadní výbor a zvolila nový pěti-
členný. Z původního byli zvoleni bílinští Ladislav
Kvěch, který dosud vykonával funkci úřadujícího vi-

ceprezidenta a metodik Tomáš Verner.  Nově byli zvo-
leni Zdeněk Kolman (před rokem z vedení klubu od-
stoupil) a Daniel Malinovský z Mostu, pátým členem je
Miroslav Kanis z Teplic. Na prvním zasedání se však
výbor zatím nedokázal dohodnout na rozdělení funkcí.
Otázkou také zůstává, zda bude mít nový výbor zájem
na nabídce skupiny podnikatelů kolem Vladimíra Ma-
chuldy, na vybudování perspektivního mužstva mužů
pro postup do II.hokejové ligy.                             (ob)
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âesk˘ pohár
v rybolovné technice

Bílinsk˘ junior získal v Polsku stfiíbro

Mistrovství âR na Strahovû

Již podesáté se střelci z SSK
MTs  Bílina účastnili mezinárodní
soutěže a Pohár burmistra  města
Bilgoraje, konané v polském Lub-
linu. Pětičlenné družstvo ve slože-
ní Jan Rendl, Jiří Rendl, Petr Hýb-
ler, Pavel Hubáček, Milan Zábran-
ský a trenér Vlastimil Koula st. je-
lo na pozvání bilgorajských střelců
bojovat v jednotlivcích i druž-
stvech letos poprvé v disciplíně
Velkorážní pistole 5+30.  Součástí
návštěvy byla prohlídka druhého
největšího polského města Krako-
va, jeho historické části, zvláště
pak Wawelského návrší s Krakov-
skou katedrálou a Královským hra-
dem. Nejvíce pozornosti však
vzbudila zbrojnice s mnoha vzác-
nými exponáty. 

Samotný závod proběhl na zmo-
dernizované policejní střelnici
v Lublinu. Domácí klub patří ke
špičce polského střeleckého sportu

a tak byla velká zkušenost se takto
obsazeného závodu účastnit. Krytá
a dobře odhlučněná střelnice s dva-
nácti pojízdnými terči byla pro bí-
linské něčím zcela novým a na její
„komfort“ se dalo rychle zvyk-
nout. V konkurenci 57 střelců se
našim nevedlo špatně. S nervozi-
tou a únavou po dlouhé cestě se
nejlépe vyrovnal jediný junior
v mužstvu Jan Rendl a vystřílel ve
své  kategorii výbornou stříbrnou
příčku výkonem 254 kruhů. Ostat-
ní členové se umístili do první po-
loviny startovního pole. V součtu
družstev se bílinští dostali na čtvr-
té místo z jedenácti zúčastněných,
dokonce i před své bilgorajské
hostitele. „Vzhledem k tomu, že
dva týdny před konáním soutěže
došlo k posunutí termínu a změně
disciplíny“, shrnuje výsledek tre-
nér bílinských Vlastimil Koula st.,
„bylo nutno pozměnit tým a na tré-

nink bylo méně času než by bylo
potřeba. Musím však všechny po-
chválit za poctivě odvedený vý-
kon,“ zakončil hodnocení trenér. 

V září přijedou bilgorajští střelci

na návštěvu Bíliny a účastní se
soutěže a Pohár starosty Bíliny.

Text a foto: 
Milan Zábranský 

(dopisovatel SSK MTs Bílina)

Zleva  Rendl Jiří, Hubáček, Zábranský, Hýbler, trenér Koula, a zcela
vpravo stříbrný junior Jan Rendl.

České Budějovice - Marek Bař-
tipán, reprezentant ČR v rybolovné
technice v letošním českém poháru
opět dominuje. Ve všech třech po-
hárech bodoval, přičemž dva pohá-
ry (Frýdlantský a Jihočeský), které
slouží zároveň jako nominační zá-
vody na Mistrovství Evropy vy-
hrál. Tato umístění Markovi Bařti-
pánovi zaručila účast na juniorské
mistrovství Evropy. 

Neméně hodnotných výsledků
dosáhl i další člen reprezentace ČR
Luděk Šecka, který se zařadil po
boku Marka Bařtipána a bude tvo-
řit základ družstva juniorské repre-
zentace na Mistrovství Evropy ju-
niorů v rybolovné technice. V le-
tošním roce bojovala o reprezenta-
ci i Dana Králová, která na dvou
pohárech skončila na třetím místě,

Dvě medaile pro Atletický
klub Bílina

Na nově rekonstruovaném atle-
tickém stadionu v Praze na Straho-
vě se 24. a 25. června uskutečnilo
Mistrovství České republiky mužů
a žen. Do Bíliny putují dvě medai-
le. V prvním dnu vybojoval stříbro
Vladislav Tuláček. Teprve osm-
náctiletý atlet se neztratil v mužské
kategorii, sedmikilovou koulí vrhl
17,09 m a předčil naše přední kou-
laře. V nedělním závodě trojskoka-
nů předvedl svou výbornou formu
Martin Sýkora. Do sbírky si přidal
další stříbrnou medaili za výkon
15,21. Šesté místo v hodu oštěpem
obsadila Kateřina Žofková výko-
nem 46,04. Jan Kidora byl na 1500
metrů prvním nepostupujícím do
finálové osmičky. V nedělním ve-
dru vzdala Eva Slavíková v závodě
na 5000 metrů.                            (kž)

Martin Sýkora, několikanásobný
medailista Mistrovství ČR.

Foto: V. Fíla 

Volejbalov˘ turnaj âEZ - Chvaletice - 10. 6. 2006
HRÁČI BÍLINSKÉ VOLEJBALOVÉ LIGY OBSTÁLI 
V DALŠÍM TURNAJI SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

Hráči týmů ELE Ledvice a Doly Chomutov  (Bílina)  vyrazili  v  sobotu
10. 6. 2006 na další ročník Volejbalového turnaje přeboru ČEZ ve Chvaleti-
cích. Celkem se zúčastnilo 9 družstev  z  různých elektráren a další týmy ze
skupiny ČEZ. Dvě základní skupiny vyhrála obě bílinská družstva, aby se
následně střetla ve finále. Zde po usilovném boji zvítězil tým ELE Ledvice
2:0. Doly Bílina obsadily také krásné druhé místo. 3. příčku vybojovala ELE
Hodonín a bramborová medaile zbyla na domácí ELE Chvaletice.

Odměnou všem byl příjemně strávený den a navíc krásné poháry a míče
pro vítěze. Je vidět, že celoroční trénování v rámci BVL nese své ovoce i za
hranicemi našeho kraje.                                                 Sláva Vachoušek   

bohužel třetí závod ji nevyšel po-
dle jejích představ, a tak ji v letoš-
ním roce utekla možnost reprezen-
tovat ČR. Jelikož se jedná o závod-
nici, která teprve začíná v junior-
ské kategorii, můžem se jistě
v příštím roce těšit na to, že bude
vozit cenné kovy i z těch nejvyš-
ších zahraničních soutěží. Jmeno-
vaní závodníci jsou členy Klubu
rybolovné techniky Bílina.    (biv)
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Okénko bílinské házené - Memoriál Milu‰ky Vachou‰kové
Již poněkolikáté se v Tyršově

zahradě uskutečnil turnaj žen
s mezinárodní účastí, uspořáda-
ný jako vzpomínka na bývalou
vynikající hráčku nejen bílinské
házené, ale i juniorské reprezen-
tace ČSSR Milušku Vachouško-
vou.

Hrálo se v sobotu 10. 6. 2006 již
od ranních hodin. Turnaje se zú-
častnilo družstvo žen z Dippoldis-
walde, Mostu a Bíliny. Protože těs-
ně před zahájením odřekly svou
účast hráčky z Ústí nad Labem,
hrálo se dvoukolově s těmito vý-
sledky:

Bílina-Dippoldiswalde
12:9, 12:9
Bílina-Most
15:12, 9:12
Most-Dippoldiswalde
25:11, 16:5
Díky lepšímu skóre obsadilo 1.

příčku družstvo Mostu, 2. místo
Bílina a 3. místo Dippoldiswalde.
Nejlepší střelkyní turnaje byla vy-

hlášena domácí Jana Libovická
a nejlepší brankářkou Nikola Ma-
chová z Mostu.

Jsme rádi, že jsme mezi mnoha
diváky mohli přivítat i bývalé spo-
luhráčky Milušky Vachouškové, p.

Kapferovou, Kovářovou, Boczáro-
vou, Beranovou a Kellnerovou
a samozřejmě i její rodiče, manže-
le Vachouškovy, kteří se zhostili
závěrečného předávání cen.

Tímto hráčky děkují městu Bíli-

na za finanční podporu a přede-
vším pak dlouholetému trenérovi
p. Jiřímu Žlůvovi za jeho obětavost
a trpělivost.          

Za oddíl házené  Jana Kalašová 
a Daniela Drobná

inz 535/tp

Bývalé spoluhráčky M. Vachouškové.

Házenkářky v akci.

Družstva žen z Dippoldiswalde, Mostu a Bíliny.


