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DDM slaví 45.v˘roãí svého vzniku
■ LADA LAIBLOVÁ

Bílina - 1. fiíjna uplynulo  45
let od vzniku Dûtského domu
mládeÏe. Oslavy zaãaly uÏ 27.
záfií na zámku v Bílinû. „Jsme
hroznû moc rádi, Ïe jsme pfie-
svûdãili správce zámku v Bílinû,
aby nám umoÏnil provést akci,
právû tam. Pfiipravili jsme pro-
gram pro ‰kolky a Ïáky z I. stup-
nû. Bylo postaveno podium
s hudbou, dûti si tak mohly za-
tancovat a také obdivovat taneã-
ní kreace moderátora Vlasty
Vebra z Radia Most. Dûtem zaz-
pívala Klára Kozlovská a dodala

tak dûtem odvahu k vlastnímu
zpûvu. Kdo nechtûl tancovat,
zpívat nebo recitovat mohl si
zkusit namalovat svÛj hrníãek,
vytvofiit tfieba sluníãko z modu-
ritu nebo vyzkou‰et rÛzné hry.
Na závûr vystoupil divadelní
soubor V Pytli, kter˘ s pomocí
dûtí pfiiblíÏil biblick˘ pfiíbûh
o Noemovû ar‰e,“ zhodnotila
zdafiilou akci M.S˘korová fiedi-
telka DDM v Bílinû.

Kromû Kláry Kozlovské, která

se aktivnû vûnuje zpûvu má Bílina

své zastoupení i v tanci. Svoji cho-

reografii pfiedvedla Michaela Stud-

niãková, která trénuje v Chomuto-

vû v taneãním krouÏku Beethoven.

Rychlost, pfiesnost a ‰vih pfiedvedl

Miroslav Prchal, kter˘ dûtem uká-

zal kam  vede píle a vytrvalost

v nároãném sportovním odvûtví ja-

ko je karate.

V pátek 30.záfií byla v DDM za-

hájena v˘stava „Ohlédnutí“. Na

v˘stavû byly k vidûní fotografie,

které zachycovaly historii DDM

od jeho vzniku. „Cel˘ ná‰ dÛm

v souãasné dobû Ïije sluníãkem.

Pfiipravujeme se na pfiekonání svû-

tového rekordu v poãtu vyrobe-

n˘ch sluníãek. Celá akce probíhá

tak, Ïe dûti vyrábí sluníãka z rÛz-

n˘ch materiálÛ. Akce se úãastní

v‰echny ‰koly a ‰kolky z Bíliny

Fontánu pokfitili v‰ichni
Rekonstrukce KD Fontána

skonãila svoji dal‰í etapu a v‰ech-

ny tfii její sály jsou reprezentativ-

ním kulturním stánkem. Moderni-

zace posledního z nich, toho nej-

dÛleÏitûj‰ího - taneãního, byla do-

konãena v minulém t˘dnu a hned

první dvû akce byly tou pravou za-

tûÏkávací zkou‰kou. Díky odli‰-

nosti programÛ mohly KD Fontána

pokfitít v‰echny generace BíliÀanÛ

i náv‰tûvníkÛ z blízkého okolí.

V pátek uspofiádalo KC Kaskáda

ve spolupráci s Klubem dÛchodcÛ

taneãní veãer ke Dni seniorÛ.

K tanci i poslechu hrála âeská 

(Pokraãování na str. X) Skupina Trabant.                                                           Foto: V. Weber.

Dûti pfii malování hrníãkÛ.                                             Foto: V. Weber

Ocenûn˘ kolektiv domu dûtí.                                        

a vyvrcholí pfií‰tí rok v dubnu, kdy

slavíme Mezinárodní Den zemû.

V‰ichni vûfiíme, Ïe rekord bude

pfiekonán,“ sdûlila paní J.Jeriová.

Po 18.00 hodinû se v DDM se‰li

v‰ichni, ktefií mûli nebo mají nûco

spoleãného s tímto v˘roãím. Ná-

zev celé akce „Setkání po letech“

byl velmi v˘stiÏn˘. Pozvání pfiijal

i starosta Josef Horáãek, kter˘

rozdával kvûtiny a gratulace ãle-

nÛm DDM za jejich obûtavou ãin-

nost. „Po roce 1992 tu byly snahy

o zru‰ení bílinského DDM, ale

mûsto se za nás postavilo a díky to-

mu jsme tu dodnes. Proto bych

chtûla podûkovat v‰em pracovní-

kÛm DDM aÈ uÏ stál˘m nebo ex-

terním za jejich práci, obûtavost

a hlavnû trpûlivost se kterou se dû-

tem vûnují,“ dodala K.S˘korová

fieditelka DDM. 
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D. KAROLYOVÁ,
48 let, nezamûstnaná:

„ANO. Spokojená cel-

kem jsem. Zatím jsem

se nesetkala s niãím

negativním. Je to moÏ-

ná i tím, Ïe k lékafiÛm

nechodím ãasto. Moc

totiÏ na‰tûstí  nemaro-

dím.“ 

R. VANÍK, 
62 let, dÛchodce:

„ANO. Spokojen se

sluÏbami v Nemocnici

s poliklinikou v Bílinû

celkem jsem. Není tu

nic co by mi aÏ tolik

vadilo nebo s ãím bych

byl vyloÏenû nespoko-

jen˘. Naopak. Celkem

to jde.“

A. NOVÁK,
68 let, dÛchodce:

„ANO. Spokojen˘

jsem. Snad jen napfií-

klad na ortopedii by

mohli mít ãastûj‰í or-

dinaãní hodiny. Nej-

ãastûji chodím na re-

habilitaci, ale tam je

v‰e bez problému a s

cviãením jsem oprav-

du spokojen˘.“

M. MUSILOVÁ,
18 let, studentka:

„Spokojená se sluÏba-

mi jsem. Do nemocni-

ce nechodím zase tak

ãasto, abych posoudila

kvality poskytovan˘ch

sluÏeb. Myslím si, Ïe

bílinská nemocnice je

ale na dobré úrovni.“

M. PROKOP,
28 let, lesní dûlník:

„NE. Pfiíli‰ spokojen˘

tu s kvalitou váÏnû ne-

jsem. Proto také dá-

vám pfiednost teplické

nemocnici. Do bílin-

ské polikliniky cho-

dím jen ke svému

praktickému lékafii. S

ním ale spokojen˘

jsem.“ 

M. BULOVÁ,
66 let, dÛchodkynû:

„NE. Spokojená b˘t

ani nemohu. Pfiipadá

mi to tu jako klub dÛ-

chodcÛ. SlouÏí tu jen

stafií lékafii. Chybí tu

mladá krev, která by

lékafiské metody tro-

chu osvûÏila. Proto ta-

ké jezdím na vy‰etfiení

pfiedev‰ím do Teplic.“

Jste spokojeni se sluÏbami poskytovan˘mi v bílinské Nemocnici s poliklinikou?
Ptal se a fotografoval JAN VRAN¯

Lékárnici se pfiipojili k lékafiÛm

Vítání obãánkÛ
Dne 27. 9. 2005 probûhlo v ob-

fiadní síni Mûstského úfiadu v Bíli-

nû jiÏ tfietí vítání obãánkÛ na‰eho

mûsta v leto‰ním roce. Pfiivítal je

starosta Josef Horáãek a na pûkné

atmosféfie se podílely dûti z matefi-

ské ‰koly v âapkovû ulici, které

pfiednesly pûkné básniãky. Bylo

pfiivítáno 6 miminek a maminkám

byly pfiedány kvûtiny a upomínko-

vé dárky.

Do Ïivota byly pfiivítány tyto
dûti: Jakub Martinovsk˘, Eli‰ka

Francouzová, Barbora Zechovská,

Eli‰ka Volná, Vojtûch Riedl a Tere-

za Machková.

Maminky a tatínkové, dal‰í ter-

mín vítání obãánkÛ je 20. 12. 2005

od 14.15 hodin. Pokud budete mít

zájem, dostavte se na matriku ãís-

lo dvefií 206, I. poschodí, kde

pfiedloÏíte rodn˘ list dítûte a vá‰

obãansk˘ prÛkaz a to nejpozdûji

do 12. prosince 2005.

Monika Koutecká
v.z. matrikáfika

Na 1500 lékafiÛ demonstrovalo
6.fiíjna pfied Ministerstvem zdra-
votnictví v Praze. Chtûli tak vy-
jádfiit svou nespokojenost s ãin-
ností ministrynû Milady Emme-
rové a zdravotních poji‰tûn. Sa-
ma ministrynû odmítá, Ïe by ne-
sla vinu na zadluÏení zdravotnic-
tví. Problémy, ale nemají jen
soukrom˘ praktiãtí lékafii s ab-
sencí v˘plat nají problémy i lé-
kárny, proto i ti se zapojili do
stávky.

V Bílinû na poliklinice jsme sice

zavfieli v dobû od 12.00 - 13.00 ho-

din, ale pacientÛm s akutními pro-

blémy jsme léky vydávali. Lékárna

na poliklinice se pot˘ká hlavnû

s problémem proplácení lékafi-

sk˘ch pfiedpisÛ. Máme tak trochu

nev˘hodu, protoÏe si k nám pro lé-

ky chodí hlavnû star‰í lidé nebo

pacienti, ktefií odchází pfiímo od lé-

kafie. Následnû by nám poji‰Èovny

tyto léky mûly proplácet, ale to se

dûje s tfiímûsíãním zpoÏdûním. Sa-

mozfiejmû, Ïe lék je artikl, kter˘ se

musí neustále dokupovat a zaplatit.

Pokud je nezaplatíme tak nám je

logicky pfiestane distributor dodá-

vat. Poslední dobou se nám toto

stalo uÏ dvakrát a tak jsme postou-

pili pohledávku vÛãi VZP distribu-

torovi. Pro takovou firmu je uÏ

jednodu‰‰í vymáhat pohledávku

po poji‰Èovnû. Ve své podstatû

jsem vazal poji‰Èovny, protoÏe by

mi mohla kdykoli vypovûdût

smlouvu.

Podle mého názoru je poji‰Èoven

hodnû a v‰echny nabízí vlastnû

stejné sluÏby nebo mají stejné pod-

mínky. Staãila by jedna poji‰Èovna,

která by byla státní a nûkolik ko-

merãních, které by ov‰em mûly co

nabídnout. V 90 letech se dokto-

rÛm doporuãovalo, aby si zfiídili

soukromou praxi, lékárnické sluÏ-

by konãili a tak i nám nezb˘valo

nic jiného neÏ zaãít s „podniká-

ním“. Podnikáním v uvozovkách,

protoÏe ceny lékÛ jak nám, tak do-

davatelÛm urãuje Ministerstvo fi-

nancí. V‰echny ceny lékÛ jsou re-

gulované státem a my se tím musí-

me fiídit. Urãitû se problém nevyfie-

‰í tím, Ïe ministrynû Emmerová

podá demisi a nastoupí nûkdo jin˘.

Zmûnit se musí cel˘ systém. AÈ uÏ

vût‰ím finanãním podílem pacien-

tÛ na léãbû nebo regulací zdravot-

ních poji‰Èoven. Podle Emmerové

jsou to hlavnû poji‰Èovny, kdo by

si podle ní mûl hlídat své v˘daje:

„mohou u‰etfiit na lécích nebo na

uzavírání smluv s nov˘mi lékafii

a zdravotnick˘mi zafiízeními. Mû-

ly by jim na ãas vyhlásit stop stav.“ 

Mgr.Vladímíra Hazdrová

Zmûna zákona o obãansk˘ch prÛkazech
Na základû zákona ã. 395 ze dne 15.záfií 2005 obãané, ktefií se na-

rodili  pfied 1. lednem 1936  n e m u s í  mûnit dosavadní obãansk˘

prÛkaz, pokud není v tûchto obãansk˘ch prÛkazech doba ukonãení

platnosti vyznaãena konkrétním datem. Tento zákon nab˘vá úãinnos-

ti 1. fiíjna 2005.                             Odbor správní a vnitfiních vûcí 

Paní Zechovská pfii podpisu do památeãní knihy.              Foto: V. Weber
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Dny se zaãínají

pomalu krátit

a toto období

nám zaãíná pfii-

pomínat, Ïe léto

je definitivnû za

námi. Jsem pro-

to velmi spoko-

jen, Ïe kulturní

dÛm Fontána je plnû pfiipraven na

nápor kulturních akcí, které se pfies

zimní období budou konat. Otevfie-

ní Kulturního domu slavnostnû za-

hájil bílinsk˘ Klub seniorÛ, kter˘

za pomoci Kc Kaskáda uspofiádal

setkání pfiíznivcÛ lidové hudby ne-

jen z Bíliny, ale i nedalekého okolí.

Pozvání na akci jsem pfiijal velice

rád, jelikoÏ mû zajímala finální po-

doba Fontány a hlavnû názory ná-

v‰tûvníkÛ, které byly velice kladné.

Dal‰í dÛleÏitou akcí, která v Bí-

linû v posledních dnech probûhla

je 45.v˘roãí DDM. V prvé fiadû

Slovo starosty ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

bych chtûl podûkovat v‰em pra-

covníkÛm DDM aÈ uÏ souãasn˘m

nebo tûm, ktefií se dûtem vûnovali

v uplynul˘ch letech. Myslím si, Ïe

je to ãinnost velmi nároãná, ale zá-

roveÀ zásluÏná,  kdyÏ si uvûdomí-

me, Ïe tito pracovníci, ktefií se vû-

nují na‰im dûtem to dûlají hlavnû

ve svém volném ãase a nûktefií

i bez nároku na honoráfi. S Domem

dûtí a mládeÏe spolupracujeme

velmi rádi, protoÏe kaÏdá ãinnost

urãená dûtem má na‰i podporu.

VÏdyÈ deviza vloÏená do dûtí se

nám nûkolikanásobnû vrátí.

DOKONâOVACÍ  PRÁCE
V B¤EÎÁNSKÉ.

Je‰tû zb˘vá posledních nûkolik

úprav a ulice BfieÏánská bude jako

nová. Mezi poslední úpravy patfií

frézování komunikace. „Frézuje se

u budovy „SEBA“ a v první ãásti

kfiiÏovatky. Frézování provádí fir-

ma STRABAC, která bude opra-

vovat cel˘ povrch komunikace

v BfieÏánské ulici. Z rozpoãtu mûs-

ta se uvolnilo 150.000,-Kã na

opravu prostoru smûrem k Lidické

ulici, kde je povrch komunikace

znaãnû naru‰en. Bude upraveno

kontejnerové stání pro separovan˘

sbûr a upravena zeleÀ,“dodal mís-

tostarosta Milan Pecháãek.    (lal)

BUDE SE REALIZOVAT
OBCHVAT BÍLINY?

V poslední dobû se znaãnû spe-
kuluje ohlednû bílinského ob-
chvatu. Bude, nebude, jak˘m
smûrem se bude ubírat a co po
jeho dokonãení zÛstane a co na-
vÏdy zmizí? Na tyto otázky nám
dal jednoznaãnou odpovûì sta-
rosta Josef Horáãek. „V územ-
ním plánu byly zaneseny pÛvod-
nû dvû varianty, ze které se na-
konec vybrala ta nejlogiãtûj‰í
a to ze smûru od Teplic do leva
po b˘valé obsluÏné komunikaci
dolÛ. Silnice by mûla vyústit nad
poliklinikou, kde by mûla pfie-
tnout souãasnou komunikaci
a vedla by smûrem k Bofieni.
V této fázi byly navrhovány opût
dvû varianty. První varianta by-
la del‰í a v praxi by to znamena-
lo, Ïe by vlastnû nová silnice
obe‰la BofieÀ a vyústila by u Li-
bû‰ic. Pfied dvûma lety se pro-
vedla zmûna územního plánu,
kde se del‰í varianta vyfiadila
a do plánu se zakotvila varianta
druhá tedy krat‰í. To znamená,
Ïe komunikace povede pod Bo-
fienûm a vyústí za hotelem Evro-
pa, kde se napojí na mosteckou
silnici. S v˘stavbou obchvatu ur-
ãitû do budoucna poãítáme, pro-
toÏe si nikdo nedovolí vyhodit
desítky milionÛ za projekt, kter˘
by se neuskuteãnil.“ Ohlednû ob-
chvatu probûhlo v Praze nûkolik
jednání pfiímo na Ministerstvu
dopravy a to dalo tomuto pro-
jektu zelenou tím, Ïe ho zafiadilo
do pfiípravn˘ch prací. V pfiípa-
dû, Ïe v‰e pÛjde hladce, tak se sa-
motnou stavbou by se mohlo za-
ãít v roce 2010. 

„V souãasné dobû není hotová

projektová dokumentace, takÏe za-

kreslení kudy silnice povede je jen

RADA MùSTA BÍLINY NA SVÉ 19. SCHÒZI  KONANÉ DNE 5. ¤ÍJNA 2005 MIMO JINÉ 
schválila:
a) Zmûny cen na zimním stadiónu,

s úãinností od 1. 9. 2005:  

• vyuÏití ledové plochy  (ostatní) po

14 hod. (pondûlí aÏ pátek) 1 hod.

1200,- 

• vyuÏití ledové plochy (ostatní) -

(sobota - nedûle) 1 hod. 1200,-

• vyuÏití ledové plochy (pfiípravka aÏ

dorostenci) 1 hod. 250,-

• vyuÏití ledové plochy (HC Draci

Bílina) 1 hod. 400.-

b) ceny na zimním stadionu - letní se-

zóna: 

• vyuÏití betonové plochy 1 hod.

100,-

• vyuÏití betonové plochy (ostatní) 1

hod. 250,-

• vyuÏití ledové plochy (HC Draci) -

do 31. srpna vãetnû 1 hod. 1 000,-

• vyuÏití ledové plochy (ostatní) - do

31. srpna vãetnû 1 hod. 1 500,- 

Uzavfiení smlouvy o v˘pÛjãce  ne-

movit˘ch vûcí mezi mûstem Bílina a

MV KSâM na místnost - b˘valá

uãebna, v areálu Z· Teplická  o v˘-

mûfie  56,11 m2, za úãelem vyuÏití

místnosti ke schÛzové a spoleãenské

ãinnosti MV KSâM a jednání klubu

zastupitelÛ, s úãinností od 1.10.2005

s tím, Ïe organizace bude hradit prÛ-

mûrné poplatky za vodu, energii a to-

pení. 

Vytvofiení nového pracovního

úvazku na odboru nemovitostí a in-

vestic - „Technick˘ pracovník“ - od

1.11. 2005 .

Zadání projektové dokumentace na

vybudování lávky pfies silnici I/13,

v prostoru ul. Hasiãká  - vlakové nád-

raÏí.

udûlila:
• V souladu s § 23 odst.3 zákona ã.

561/2004 Sb. v˘jimku Z· Aléská

nad poãet dûtí  pro ·R 2005/2006.

projednala: Zápis ze zasedání bez-

peãnostní komise ze dne  14. záfií

2005.

projednala a doporuãuje zastupi-
telstvu mûsta ke schválení:
• Prodej  objektu ãp. 711, pozemkové

parcely ã. 1727/68 o v˘mûfie 475 m2

a ãásti pozemkové parcely              ã.

1727/38 o v˘mûfie cca 1 500 m2

v k.ú. Bílina, za kupní cenu

1.500.000,- Kã. 

• Prodej objektu sportovní hala (âer-

ná hala) ve Studentské ulici a pozem-

kové parcely ã. 1194/58           o v˘-

mûfie 863 m2 v k.ú. Bílina. Za cenu 5.

000. 000,- Kã, s tím Ïe kupující uhra-

dí pfii podpisu kupní smlouvy 1. 000.

000,-Kã a zb˘vající ãást bude rozdû-

lena do roãních splátek po 500.000,-

Kã jak je uvedeno ve smlouvû  o pod-

mínkách poskytnutí dotace.   

• Prodej pavilonu ã.4 v areálu b˘valé

Z· Teplické Pfiedmûstí, vãetnû parce-

ly pod stavbou ã. 1683/101 obálko-

vou metodou, s vyvolávací cenou 1,8

mil. Kã.

• Zámûr prodeje  domu ãp. 545 v uli-

ci Teplická a pozemkové parcely ã.

1687 pod stavbou o v˘mûfie 308 m2

v k.ú. Bílina. Za kupní cenu dle zna-

leckého posudku 1.200.000,-Kã.

• Uzavfiení dohody mezi obcí Ledvice

a mûstem Bílina o zmûnû obecní hra-

nice t˘kající se  k.ú. Ledvice a k.ú.

Chudefiice u Bíliny, dle prÛbûhu vy-

znaãeného Severoãesk˘mi doly.

• Zámûr prodeje  pavilonu ã. 8 v are-

álu Z· Teplická, stojící na pozemko-

vé parcele ã. 1683/102 o v˘mûfie  309

m2 v k.ú. Bílina, s vûcn˘m bfieme-

nem uzavfiení Smlouvy o budoucí ná-

jemní smlouvû, za cenu obvyklou,

uvedenou ve znaleckém posudku.

• Uzavfiení kupní smlouvy ã. 178/05

/14120 mezi mûstem Bílina a âR,

Úfiadem pro zastupování státu ve vû-

cech majetkov˘ch, jejímÏ pfiedmûtem

je v˘kup pozemkÛ v areálu autokemp

na Kyselce, za cenu 250 000,- Kã. 

• Podání Ïádosti o dotaci v rámci

opatfiení 3.2 SROP „ Podpora sociál-

ní integrace v regionu Ústeckého kra-

je“ a dále 12 % spoluúãast mûsta na

projektu a zafinancování  první etapy

projektu. 

• V souladu s revitalizací Radovesic-

ké v˘sypky podporu projektu vytvo-

fiení cyklostezek a turistick˘ch cest,

propojujících obce Hrobãice, Svûtec,

Kostomlaty pod Mile‰ovkou a mûsto

Bílina.  

pfiedkládá zastupitelstvu mûsta
k projednání:
• Zámûr realizace projektu „VyuÏití

pozemkÛ v lokalitû autobusového

nádraÏí v Bílinû.

vzala na vûdomí:
• Splnûní usnesení, kter˘m bylo ulo-

Ïeno místostarostovi pro vûci inves-

tiãní jednat s hlídací agenturou DA-

GO o zlep‰ení ostrahy v areálu b˘va-

lé Z· Teplické Pfiedmûstí.

• Informaci místostarosti pro vûci in-

vestiãní o profiezávání stromÛ na Les-

ní kavárnû.              Kvûch Ladislav, 
tajemník MûÚ Bílina.

S úpln˘m znûním usnesení RM se lze
seznámit na úfiední desce MûÚ Bílina
nebo v sekretariátu starosty mûsta.

inzerát 2/60 680/tp
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jakousi „ãárou“ na mapû, která

mÛÏe b˘t zmûnûna. Ne sice radi-

kálnû, ale k nûjakému posunu pfie-

ce jen mÛÏe dojít. Z tohoto dÛvodu

nemohu zodpovûdût napfiíklad

otázky zahrádkáfiÛ, ktefií mají oba-

vy, jestli zrovna ta jejich zahrádka

nebude zlikvidována. Pokud bude

obchvat dvouproudov˘ mûl by mít

50 m z kaÏdé strany ochranné pás-

mo, kdyby byl ãtyfiproudov˘, tak

ochranné pásmo by mûlo b˘t 100

m, coÏ uÏ je dost velk˘ zásah.

Osobnû si myslím, Ïe obchvat bu-

de dvouproudov˘. Jinak doufám,

Ïe ministr ·imonovsk˘ splní slib,

kter˘ dal panu starostovi a uvolní

finanãní prostfiedky na projekãní

pfiípravu. Samotn˘ obchvat by mûl

b˘t rozdûlen na dvû ãásti od 1/13

aÏ ke Kuãlínské kfiiÏovatce, kde

bude sjezd na silnici Louny - Pra-

ha. Vozidla, která jedou smûrem na

Prahu by uÏ nemusely projíÏdût

pfies Bílinu,“doplnil místostarosta

Milan Pecháãek.                (lal)

KONEâNÁ PODOBA LÁVKY
NAD P¤ECHODEM.

Rada mûsta odsouhlasila koneã-

nou podobu pfiemostûní nad pfie-

chodem pro chodce u vlakového

nádraÏí. Lávka bude plynule nava-

zovat na cyklostezku, která se rov-

nûÏ zpracovává. „Pfiedpokládáme

celkovû vysokou finanãní nároã-

nost této stavby a proto budeme

Ïádat o dotaãní titul ze strukturál-

ních fondÛ EU. Chtûli bychom do-

cílit toho, aby finanãní podíl mûsta

byl co nejmen‰í,“ dodal místosta-

rosta Milan Pecháãek.            (lal)

ZÁKAZ TÁBO¤ENÍ POD
BO¤ENùM

V Hrobãicích se konalo setká-
ní ohlednû zákazu tábofiení pod
Bofienûm. Na místním Obecním
úfiadû se se‰li zástupci Odboru
Ïivotního prostfiedí se starostkou
paní Zemanovou, zástupci HO
Bílina a nájemcem soukromého
pozemku o kter˘ se jedná.

Hned v úvodu si vzala slovo pa-

ní Hofiej‰í, zástupkynû za OÎP

v Bílinû, která pfiedloÏila platné

ReportáÏ o setkání a spolupráci
s profesorem Radovanem Lukavsk˘m

KdyÏ jsem telefonoval na konci divadelních
prázdnin do Národního divadla s prosbou o umû-
leckou pomoc na vznikajícím Hudebním CD Mûs-
ta Bíliny a Ïádal o kontakt na ãlena jeho ãinoher-
ního klubu profesora Radovana Lukavského, bylo
mi fieãeno: „Po‰lete, co byste od pana profesora
chtûli ztvárnit a kdyÏ se mu to bude líbit, ozve se“.
Pfií‰tích 14 dní se nic nedûlo, aÏ se mi 16. záfií,
v den m˘ch 35.narozenin,  po deváté veãerní hodi-
nû zobrazilo na mobilním telefonu praÏské ãíslo
a na druhém konci se ozvalo „Dobr˘ den, tady Lu-
kavsk˘, já tu Va‰í nabídku k recitaci básnû pfiijí-
mám“. Pfiiznám se, Ïe bych za dan˘ch okolností
povaÏoval volajícího automaticky za nástroj rece-
se kamarádÛ, ale profesor Lukavsk˘ mûl i v telefo-
nu tak nezamûniteln˘ hlas, Ïe jsem se bez nejmen-
‰ích pochybností oddal vychutnání zlatého hfiebu
sv˘ch narozenin.

Vybaveni dûkovn˘m dopisem pana starosty Josefa

Horáãka za souãasn˘ i pfiedchozí pfiínos na reprezen-

taci mûsta -mistr Lukavsk˘ namluvil jiÏ pfied dvanác-

ti lety videokazetu o Bílinû- a dárky v podobû knihy

Bílina v zrcadle staletí, obrazem a nov˘m bílinsk˘m

kalendáfiem, jsme se s mistrem setkali v Mecce ães-

k˘ch umûlcÛ, praÏské kavárnû Slavia. Vzájemné vy-

jádfiení podûkování a radosti z pfiíjemné spolupráce

ozdobil pan profesor krásn˘m vûnováním „Bílinsk˘m

pfiátelÛm“ -viz foto-. Po úvodním povídání o Bílinû,

pfii listování na‰í knihou, se fieã nestoãila kupodivu na

historky z mistrovy dlouholeté herecké dráhy, ale dí-

ky vztahu pana profesora i m˘ch bílinsk˘ch kolegÛ

k uãitelské profesi, se mluvilo zejména o záÏitcích ze

‰kolního prostfiedí. -Viz  krátká ukázka rozhovoru-.     

■ Svoboda: Dovolím si jednu stavovskou otázku.
Va‰e herecká kariéra ‰la dlouhodobû ruku v ruce
s kariérou pedagogickou. Jak jste se dostal k uãi-
telské profesi a je moÏné zmínit nûkoho z Va‰ich
oblíben˘ch ÏákÛ?

KdyÏ za války Nûmci zavfieli ãeské vysoké ‰koly,

byl jsem v posledním roãníku konzervatofie. Pfii jejich

otevírání v roce 1945 se nedafiilo naplnit uãitelsk˘

zbor, neboÈ pro vût‰inu hercÛ byla po létech pÛstu sil-

nûj‰í touha svobodnû hrát, nemluvû o tehdej‰ích níz-

k˘ch uãitelsk˘ch platech. Z ãásti se proto profesorsk˘

zbor doplnil vybran˘mi Ïáky z nejvy‰‰ího roãníku.

Mezi osloven˘mi jsem byl i já. Pfiipravovali jsme plán

moderní vysoké ‰koly pro herce, vãetnû nového jmé-

na. Tak vznikla Akademie Múzick˘ch Umûní. Tu

jsem v‰ak po odmítnutí vstupu do KSâ musel opustit.

KdyÏ se zakládala filmová fakulta -FAMU- , byl jsem

spoleãnû s Karlem HŒgerem povolán opût do profe-

sorského sboru, ale jiÏ jen jako externí pedagog, kte-

rému se kaÏdoroãnû prodluÏovala roãní smlouva.

Mimofiádnou studentkou byla Jifiina Bohdalová,

vynikala mezi dûvãaty v˘razn˘m smyslem pro hu-

mor. V padesát˘ch letech jí ale z politick˘ch dÛvodÛ

zavfieli tatínka a chtûli jí vyhodit ze ‰koly. Já jsem fií-

kal to snad nemyslíte váÏnû, ponûvadÏ to je mimo-

fiádnû talentovaná holka. Nakonec se rozhodlo, Ïe pÛ-

jde na rok do fabriky, aby se tam „oãistila“. Navíc v té

dobû ãekala dítû -Simonu Sta‰ovou, také budoucí he-

reãku-. Tak jsem jejich rodinû, která byla v té dobû ve

velmi tûÏké situaci, vypomáhal -i finanãnû- a kdyÏ

byl Jifiinû Bohdalové umoÏnûn návrat do ‰koly, vzal

jsem si ji do své tfiídy, aby jí nûkdo nesuÏoval. 

■ ·tûpánek: Jak˘ se Vám osvûdãil pfiístup k Ïá-
kÛm, spí‰e pfiátelsk˘ nebo pfiísnûj‰í?

Aãkoli jsem byl zejména na zaãátku uãitelské drá-

hy jen o málo star‰í neÏ moji Ïáci a zaÏil jsem dokon-

ce i star‰ího studenta, snaÏil jsem se vÏdy pfiistupovat

ke studentÛm korektnû, vûcnû a nikdy mne nenapad-

lo rozvíjet s nimi pfiíli‰ neformální vztahy. V té dobû

si lidé bûÏnû tykali a oslovovali se soudruhu. Já jsem

sv˘m ÏákÛm i tehdy, jako jedin˘ na fakultû, vykal.

Mûl jsem samozfiejmû urãité poÏadavky a kdyÏ se

hodnotilo, tak jsem fiekl co mi vadí a naopak. Nebyl

jsem tím, kdo by automaticky dával jedniãky, protoÏe

mezi studenty byly samozfiejmû urãité rozdíly v kva-

litû. Nenechával jsem ale nikoho propadnout.

V krátké reportáÏi a malé ukázce z rozhovoru nel-

ze adekvátnû popsat ná‰ záÏitek ze setkání s profeso-

rem Lukavsk˘m. MÛÏeme v‰ak jednoznaãnû potvrdit

povûst o velké a charismatické osobnosti, jeÏ jej pro-

vází. Pan profesor je pro nás nejen hereckou ikonou,

ale téÏ velkou morální autoritou, která nás zároveÀ

nadchla sv˘m velmi skromn˘m, zdvofiil˘m prvore-

publikov˘m vystupováním. ByÈ s ohledem na své po-

stoje nehrál  v tolika filmech, jako mnoho jeho herec-

k˘ch vrstevníkÛ, dosáhl sv˘m celoÏivotním lidstvím

uznání daleko pfievy‰ující jen vlastní herecké mist-

rovství. Nemohu v tého souvislosti nevzpomenout,

v jak málo filmech se nám díky nejrÛznûj‰ím záka-

zÛm zachoval Jan Werich. V závûru na‰eho povídání 

(Pokraãování na str. 5)

V kavárnû Slávia pfii prohlídce knihy „Bílina v zrcad-
le staletí“. Zleva R. ·tûpánek, MGr. Z. Svoboda,
PhD., Z. Rendl ml.

V Národním divadle u sochy s námipesm „PíseÀ o mé
vlasti“.
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dokumenty o tom, Ïe okolí Bofienû

bylo v roce 1997 vyhlá‰eno jako

V̆ znamn˘ krajinn˘ prvek „BofieÀ-

ská step“. „Lokalita je z biologic-

kého hlediska vysoce hodnotná,

v návaznosti na NPR BofieÀ bylo

prÛzkumem z roku 1996 zji‰tûno

napfiíklad 480 druhÛ vy‰‰ích rost-

lin, 385 druhÛ hmyzu, 89 druhÛ

ptákÛ a to vãetnû velmi vzácn˘ch

a ohroÏen˘ch druhÛ. Lokalita je

zahrnuta do nadregionálního a re-

gionálního systému ekologické

stability krajiny âeské republiky.

Pokud by se mûlo zachovat tábo-

fii‰tû pod Bofienûm, muselo by se

vyhlásit oficielnû coÏ by v praxi

znamenalo pfiizvat k jednání zá-

stupce hygienické správy a musel

by se zmûnit celkov˘ vzhled tábo-

fii‰tû. Napfiíklad vybudovat sociál-

ní zafiízení atd.,“ vysvûtlila p.Ho-

fiej‰í.

Samozfiejmû takov˘ zásah do

pfiírody nechtûjí ani horolezci, kte-

fií na zákaz doplatí nejvíce. „Urãitû

nechceme, budovat sociální zafií-

zení tak blízko u NPR a oznaãení

jako oficielní camp, kter˘ by byl

následnû oplocen se nám zdá

smû‰né, zvlá‰È, kdyÏ se jedná o pár

víkendÛ v roce. Urãitû jsme pro za-

chování pfiírodního rázu tábofii‰tû

a jeho okolí a budeme se zasazovat

o zákaz vjezdu na tábofii‰tû. V po-

slední dobû jsme ãelili rÛzn˘m ná-

jezdÛm nûmeck˘ch turistÛ, ktefií

hledali camp pod Bofienûm. Ná-

slednû po jejich invazi zÛstaly na

tábofii‰ti rozházené odpadky a vy-

padalo to jako na smeti‰ti,“ zdÛ-

raznil Ladislav Vörös ãlen HO Bí-

lina.

RESUMÉ -  Pfied vjezdem na

tábofii‰tû v obci Chouã bude umís-

tûna závora se zákazem vjezdu.

Bezprostfiednû u tábofii‰tû pak ce-

dule s oznaãením zákaz tábofiení

a rozdûlávání ohnû. HorolezcÛm

bude k dispozici pfiírodní camp

v Hrobãicích, kde se dá pohodlnû

zaparkovat, pû‰ky se dostanou v˘-

chodní stezkou aÏ k úpatí Bofienû.

Dal‰í variantou je zaparkovat

u chaty BofieÀ, cestu od chaty jistû

v‰ichni znají.                         (lal)

(Dokonãení ze str. 4)
v kavárnû Slavia jsme v‰e zahrnuli

do na‰eho podûkování s tím, Ïe

lidsk˘ profil umûlce, se kter˘m

jsme chtûli spojit na‰í báseÀ, pro

nás hrál zásadnûj‰í roli, neÏ vyso-

k˘ poãet rolí v rÛzn˘ch Majorech

Zemanech.

Poté jsme se krátce zastavili

v Národním divadle. Zde nás zau-

jala socha s nápisem „PíseÀ o své

vlasti“, jeÏ nám pfiipomíná my‰len-

ku vedoucí nás k napsání na‰í

„Písnû o svém mûstû“-viz foto-.

I následná cesta rozsvícenou Pra-

ReportáÏ o setkání a spolupráci
s profesorem Radovanem Lukavsk˘m

hou nám v pfiítomnosti profesora

Lukavského pomûrnû rychle utek-

la, aã jsme se probíjeli dosti

hust˘m provozem. Ve studiu jsme

pak mûli moÏnost sledovat mistrÛv

naprosto profesionální pfiístup.

List s textem básnû mûl hustû po-

psán poznámkami a aã bylo moÏné

pouÏít jiÏ jeho první pfiednes, odre-

citoval celou báseÀ ãtyfiikrát

Zachováme si v pamûti v‰echny,

mistfie. A mnohokrát dûkujeme. Za

v‰e.        

Za organizaãní t˘m HCMB

Zdenûk Rendl ml. 

(Dokonãení ze str. 1)
dechovka a témûfi dvû stovky fa-

nou‰kÛ polky si bûhem pûtihodi-

nové produkce muselo pfiijít na

své. Bílin‰tí dÛchodci pfiivítali na

své akci kolegy z BraÀan a z Mezi-

bofií a také fiadu bílinsk˘ch pfiízniv-

cÛ dechovky v‰ech vûkov˘ch kate-

gorií. Svojí pfiítomností vyjádfiil

podporu celé akci i starosta Bíliny,

p. Josef Horáãek a osobnû v‰echny

zúãastnûné v nov˘ch prostorách

pfiivítal. „Pan Tvaroh (vedoucí

âeské dechovky) to tady moc

chválil a i lidi z BraÀan i z Mezi-

bofií, co tu byli, tak se jim tu líbilo,

Ïe pr˘ to tu máme pûkn˘“, fiíkala

spokojená „dobrá du‰e“ celé akce,

pí. Fialová, které byla nedávno za

svou práci pro bílinské dÛchodce

udûlena „Cena Rady mûsta“ za ce-

loÏivotní práci pro jeho rozvoj.

Náv‰tûvníci fiíkali, Ïe parkety je‰tû

nejsou „otancovan˘“, ale pfii po-

hledu na mnoÏství taneãních párÛ

bylo jasné, Ïe tato v˘tka se ãasem

objevovat nebude. KoneckoncÛ jiÏ

pfií‰tí t˘den v úter˘ zaãínají v KD

Fontána taneãní pro zaãáteãníky

a od ãtvrtka taneãní pro ty, ktefií si

chtûjí spolu zatanãit, nûco se pfiiu-

ãit ãi zopakovat a pfiitom vûk nác-

tilet˘ch jiÏ mají za sebou. 

Sobotní veãer byl zasvûcen pod-

statnû mlad‰ím náv‰tûvníkÛm. Té-

mûfi stovka posluchaãÛ mladého

a stfiedního vûku se skvûle bavila

pfii koncertu skupiny Traband.

Pfiedkapela Mrakopla‰ diváky sice

ze Ïidlí je‰tû nezvedla, ale hned pfii

první písni hlavních hostÛ veãera

se posluchaãi zaãali stahovat blíÏ

a blíÏ k pódiu a postupnû se osmû-

lovali i v tanci. Více neÏ 90ti mi-

nutové hraní zahrnovalo písnû pfie-

dev‰ím z posledního alba skupiny,

diváky v‰ak rozproudila i star‰í

vûc „Road movie“, pfii které si

Fontánu pokfitili v‰ichni

Den seniorÛ roztanãil Fontánu.                                      Foto: V. Weber

s chutí zazpívali refrén:“ Hej, hej,

votoã to s náma na Marseille“.

Nejv˘raznûj‰í osobností Trabandu

je bezesporu Jarda Svoboda, zpû-

vák a autor, kter˘ v prÛbûhu kon-

certu vystfiídal postupnû tahací

harmoniku, kytaru a klarinet. Svou

v‰estrannost dokázal i ve zpûvu,

kde skloubil hlasovou kvalitu s té-

mûfi divadelním pfiednesem. Cha-

rakteristick˘ zvuk Trabandu pak

spoluvytváfií dechová sekce. 

Diváci tak nebyli pfiíli‰ spokoje-

ni pouze se zvukem. Nov˘ prostor

rekonstruovaného sálu zaÏil první

koncert a odhalil nûkteré slabiny.

Do budoucna se pofiadatelé musí

s tímto problémem vypofiádat.

Pfií‰tí koncert je naplánován na pá-

tek 21. fiíjna od 20.30 hod. a hosty

budou skupiny Imodium a Cocotte

minute. V pátek, 7. fiíjna  vystoupi-

la v prostorách zadního baru KD

Fontána od 21.00 hod. praÏská

bluesová formace Slow Fingers

v rámci pravideln˘ch páteãních

bluesov˘ch veãerÛ. Tato tradice

kaÏdého prvního a tfietího pátku

v mûsíci pfiivedla do Fontány jiÏ

pfied prázdninami nûkolik zajíma-

v˘ch, pfiedev‰ím bluesov˘ch, sku-

pin a vûfiíme, Ïe první koncert, kte-

r˘m na podzim v tomto duchu na-

vazujeme bude pro diváky pfiíjem-

n˘m zpestfiením, stejnû jako ty pfie-

de‰lé.              Antonín Moravec 

Bílinsk˘ stolní kalendáfi stále v pro-
deji na Mírovém nám. v Infocentru.

■ O POHÁR STAROSTY – V sobotu 15. fiíjna probûhne na zimním
stadionu II. roãník hokejového turnaje neregistrovan˘ch muÏstev „O
putovní pohár starosty mûsta Bíliny“. Zahájení je ráno v 8 hodin a za-
konãení v 19 hodin. Startovat bude minimálnû osm muÏstev (uzávûrka
pfiihlá‰ek byla 10. 10.)  a pro v‰echny úãastníky je mimo sportovních
záÏitkÛ pfiipraven i spoleãensk˘ veãer v prostorách restaurace na zim-
ním stadionu.  „První tfii muÏstva obdrÏí poháry vûnované panem sta-
rostou  Horáãkem a vûcné ceny, vyhodnoceni budou i jednotliví hráãi,“
dodal manaÏér HC Draci i tohoto turnaje Miroslav Slaãík.         (ob)
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Opût se MûP potvrdilo, Ïe ka-

merov˘ systém má u MûP své

místo. Koncem záfií do‰lo k vy-

kradení rodinného domku poblíÏ

Mírového námûstí. Syn majitele

se neãekanû vrátil domÛ a pfiisti-

hl pachatele pfiímo pfii krádeÏi.

Ten ov‰em na nic neãekal a vzal

nohy na ramena. Mladík také na

nic neãekal a neohroÏenû zaãal

zlodûje stíhat. JelikoÏ se v‰e se-

bûhlo velmi rychle, nestihl zavo-

lat PâR  pfiímo na místû ãinu, ale

volal z mobilního telefonu pfii

honbû za zlodûjem. Podivnou

dvojici mÛÏu v BfieÏánské ulici

zachytila kamera MûP a byla ih-

ned pfiivolána motohlídka, která

pachatele zadrÏela. Po té byl zlo-

dûj pfiedán PâR.

Nûkdy pomÛÏe i náhoda. Napfií-

klad pfii náhodné kontrole garáÏí

v sídli‰ti Za Chlumem pod pasov-

kou bylo zaji‰tûno podezfielé vo-

zidlo. Pfii kontrole dokladÛ bylo

zji‰tûno, Ïe fiidiã Ïádné nevlastní.

Byla proto provedena hlub‰í kon-

trola, pfii které  byly objeveny che-

mikálie, které se pouÏívají k v˘ro-

bû drog.

Na Teplickém pfiedmûstí nekalé

Ïivly také nezahálejí. V poslední

dobû bylo zaregistrováno nedovo-

lené vniknutí do motorov˘ch vozi-

del. V nûkter˘ch pfiípadech nejen

za úãelem vykradení, ale také pfie-

spání. MûP musela zasahovat

u objektu b˘valé ‰koly, kde se pa-

chatelÛm podafiilo dostat do pavi-

lónu 4 a ãásteãnû ho vykrást.

Pozadu s v˘trÏnostmi nezÛstá-

vají ani  dûti, které se na Teplic-

kém pfiedmûstí bavily tím, Ïe pfie-

vracely popelnice. Na vãasné upo-

zornûní obãanÛ zareagovala MûP,

která dûti chytila pfiímo pfii ãinu.

Chytfie argumentovaly tím, Ïe to

neudûlaly, Ïe uÏ to tu bylo. To jim

ov‰em stráÏníci neuvûfiili a dûti

musely rozházené odpadky po so-

bû uklidit.                            (lal)

45. v˘roãí DDM
KULTURNÍ SERVIS

¤ÍJEN 2005

MùSTSKÉ DIVADLO

■ Nedûle 16. fiíjna od 14.00 h.

Pohádka „O stateãné princeznû
Mánû“. Pohádka na motivy Jose-

fa Lady.  Vstupné: 40,- Kã; dûti

do 3 let zdarma délka 60 minut

■ Pondûlí 17. fiíjna od 19.00 h.

„Nahniliãko“ Komedie o poli-

stopadovém zbohatlíkovi v podá-

ní pfiedních praÏsk˘ch hercÛ. V

hlavní roli Ivana Ch˘lková, Jan

Kraus, Eva Holubová.  Vstupné:

240,- 220,- 180,- 120,- 70,- Kã.

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA

■ âtvrtek 13. fiíjna od 19.00 h.

Dámská jízda - Oceláfii. Zábav-

ná show „Pouze pro dámy“.

Vstupné: pfiedprodej 70,- Kã, na

místû 90,- Kã

■ Pátek 21. fiíjna od 21.30 hodin

„COCOTTE MINUTTE“.
Pfiedkapela „Imodium“ od 20.30

hodin. Vstupné: pfiedprodej 60,-

na místû 90,- Kã.

■ Sobota 22. fiíjna od 15.00 h.

Sraz zanikl˘ch obcí Radovesice,

Hotov, Dfiínek, Chotovenka, Lís-

kovice

■ Pátek 28. fiíjna od 16.00 do

19.00 hodin

Dûtská doscoshow Ivana Mej-
snara z Prahy. Vstupné: 40,- Kã.

Od 21.00 do 02.00 hodin. Velká

Oldies show Ivana Mejsnara z

Prahy. Vstupné: 50,- Kã

KINO HVùZDA

■ Stfieda 12. fiíjna od 18.00 hodin

âtvrtek 13. fiíjna od 18.00 hodin

Star Wars: Epizoda III - Po-
msta SithÛ - sci-fi, USA
Vstupné: 55,- Kã 130 minut pfií-

stupno od 12 let.

■ Pátek 14. fiíjna od 18.00 a

20.30 hodin - Sobota 15. fiíjna od

18.00 hodin

DÛm voskov˘ch figurín - hor-
ror, USA. Vstupné: 60,- Kã 113

minut pfiístupné od 12 let.

■ Stfieda 19. fiíjna od 18.00 hodin

âtvrtek 20. fiíjna od 18.00 hodin

Tlumoãnice - thriller, VB. Vstup-

né: 55,- Kã 123 minut pfiístupné

od 15 let

■ Pátek 21. fiíjna od 18.00 a

20.30 hodin. Sobota 22. fiíjna od

18.00 hodin

Válka svûtÛ - sci-fi, USA. Vstup-

né: 60,- Kã 117 minut pfiístupné

od 12 let.

■ Sobota 22. fiíjna od 15.00 h.

Krtkova dobrodruÏství V.
Vstupné: 20,- Kã 60 minut.

■ Stfieda 26. fiíjna od 18.00 hodin

âtvrtek 27. fiíjna od 18.00 hodin 

Hotel RWANDA - váleãné dra-

ma. Vstupné: 60,- Kã 122 minut

pfiístupné od 15 let.

Byl krásn˘ záfiijov˘ den a z parku bílinského zám-

ku byl sly‰et dûtsk˘ smích... To se bílin‰tí dûti zúãast-

nily oslav 45.v˘roãí DDaM v Bílinû. Pracovnice pro

v‰echny dûti od nejmen‰ích pfied‰kolákÛ aÏ po ‰kolá-

ky pfiipravily bohat˘ program. Dûti si mohly namalo-

vat svÛj hrníãek, nalepit pûkn˘ obrázek z rÛzn˘ch tû-

stovin, prolézat si barevn˘mi prÛlezkami ãi vytvofiit si

masku, ozdobit perníãky - vyzkou‰ely si tak svoji

zruãnost a dovednost. Kdo mûl více odvahy zúãastnil

se i pûvecké soutûÏe a dûtské diskotéky. Hudba tak do-

tvofiila pfiíjemnou atmosféru. Dûtem se ani nechtûlo

opustit tak krásn˘ areál pln˘ her a zábavy. Chtûla bych

jménem sv˘m podûkovat za krásné dopoledne a záro-

veÀ v‰em pracovnicím DDaM popfiát mnoho úspûchÛ

v jejich obûtavé práci, kterou vûnují na‰im dûtem.

E. RÛÏiãková

Paní RÛÏiãková si zadovádûla s dûtmi. 

âeská dechová hudba Praha.              Foto: V. Weber

Zaplnûnou Fontánu roztanãila âeská dechovka!
KaÏd˘, kdo nav‰tívil poslední

záfiijové odpoledne kulturní dÛm
Fontána v Bílinû, rozhodnû neli-
toval a pfiíznivci lidové hudby si
pfii‰li na své. K poslechu i k tanci
vyhrávala âeská dechovka pod
vedením pana Tvaroha se sv˘mi
sólisty, zpûvaãkou paní Tvaroho-
vou a pfiedev‰ím populárním Ji-
fiím ·kvárou. Pfiítomni byli i ná-
v‰tûvníci z okolních obcí a dokon-
ce z Mezibofií a to pfies malou pro-
pagaci, neboÈ o této zábavû nebyl
informován ani ná‰ Bílinsk˘
zpravodaj (*BZ informován o této
akci byl, ale v dobû, kdy probíha-
la uzávûrka se je‰tû nevûdûlo, jest-
li Fontána bude dokonãena)
a plakáty vylepené ve mûstû neu-
vádûly konkrétnû mimo názvu ka-

pely nikoho z úãinkujících. Na-
‰tûstí máme ve mûstû paní AlÏbûtu
Fialovou, která v‰echny tyto ne-
dostatky dokázala zaretu‰ovat
a na 200 lidí mûlo moÏnost si za-
tanãit a zazpívat. Îe se nejedná
jen tak o ledajakou akci, potvrdil
sv˘m pfiíchodem i starosta mûsta
pan Horáãek, kter˘ si poslechl nû-
kolik písniãek a pro v‰echny pfií-
tomné v sále mûl milá slova.

Samozfiejmû, jak se fiíká, zlat˘m
hfiebem veãera byl zpûvák Jifií
·kvára, skromn˘, sympatick˘ a mil˘
ãlovûk, kter˘ do svého zpûvu doká-
Ïe vloÏit kus svého srdce, du‰e
a písniãky v jeho podání musí potû-
‰it kaÏdého posluchaãe. Pane ·kvá-
ro, pokud se Vám dostane do ruky
Bílinsk˘ zpravodaj, pfiijmûte vfiel˘

dík za vá‰ zpûv, zaslouÏíte si to.
Na závûr krásného veãera si

v‰ichni v sále zazpívali spolu s ka-
pelou a zpûváky klenot na‰í ãeské
hudby, Ha‰lerovu âeskou písniãku
a na tváfiích mnoh˘ch pfiítomn˘ch
bylo znát dojetí a mnohde se i sl-
ziãka zaleskla v oku. V textu této
písnû je tolik pravdy, kterou si do-
káÏe uvûdomit dnes uÏ snad jen
málokdo. A je to velká ‰koda. Pfii
louãení s vystupující kapelou
a zpûváky si pfiítomní kladli otáz-
ku, zda se bude podobná akce opa-
kovat? Vûfiím, Ïe jejich prosby bu-
dou vysly‰eny a díky úãasti pana
starosty se sejdeme opût s touto
nebo jinou vynikající kapelou.
Jitka Brejníková

* poznámka redaktora

Z DOPISÒ âTENÁ¤Ò
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Natáãení sborÛ na bílinské CD jiÏ tuto sobotu!

KniÏní novinky
na mûsíc fiíjen 
■ KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ

âarodûjÛv uãedník, cesto-

pisn˘ román afghánského au-

tora Tahira Shaha popisuje str-

hujícím zpÛsobem putování po

zázraãn˘ch a podivn˘ch mís-

tech Indie.

Kalkata,Madrás,Bombaj, podi-

vuhodná mûsta,která autor do-

káÏe popsat i s jejich obyvateli

tak,jako nikdo jin˘.Vydává na-

kl. BB art Praha.

Prsten pravdy, dal‰í z pfií-

bûhÛ uznávané autorky detek-

tivek Nancy Pichardové, zaãí-

ná jako romantická aféra knûze

s novou ãlenkou církve a konãí

vraÏdou jeho manÏelky. Neob-

vykl˘ psychologick˘ pfiíbûh

s kriminální zápletkou pfiiná‰í

dûsivé pouãení - podcenit

úmysly zloãince mÛÏe b˘t ve

sv˘ch dÛsledcích osudné 

Vyd.Nakl.BB art Praha.

■ NAUâNÁ PRO DOSPùLÉ
Nov˘ Zéland, zimní putová-

ní po ostrovech pfiírodních di-

vÛ pfiiná‰í dal‰í obrazová pub-

likace Leo‰e ·imáãka,kter˘ se

od r. 1975 vûnuje cestopisné li-

teratufie jako autor i fotograf.

Tentokrát vyrazil s manÏelkou

a dvûma dûtmi na del‰í cestu.

Skoro tfii mûsíce dÛkladnû po-

znávali novozélandské souost-

roví a také tentokrát ne‰lo jen

o fotografování pfiírody,ale ta-

ké o dal‰í aktivity.Napfi. vyrá-

Ïeli do terénu na koních, sjíÏ-

dûli prudké fieky na lodích a na

lyÏích zasnûÏené svahy, nebo

podnikali túry mezi ledovco-

v˘mi horami.Knihu vyd. Nakl.

Action-Press Rtynû v Podkrko-

no‰í.

■ PRO DùTI A MLÁDEÎ
V˘prava do de‰tného pra-

lesa, dobrodruÏné hledání Ku-

by s Aniãkou je opût napínavé

a nebezpeãné a navíc se jim

podafií i zabloudit. V kníÏce

anglické autorky Nancy Pope

Osbornové se také tentokrát

dûti vypraví do svûta fantazie,

kde není nic nemoÏné.Dal‰í

z pfiíbûhÛ série Kouzeln˘ do-

meãek urãitû dûti zaujme a zda

se podafií najít cestu zpût a ta-

ké získat druhou ze ãtyfi vûcí

potfiebn˘ch pro záchranu Mor-

gany , to uÏ si musí zjistit sa-

my. Vyd. Nakl. Fragment Pra-

ha.

Pohled z druhé strany
Dne 1. fiíjna 2005 se konala v Bílinské v˘stavní

síni U Kostela, vernisáÏ v˘stavy praÏského malífie
Jaroslava Valeãky a jeho nadan˘ch ÏákÛ Nikoly
âulíka, Dany Sahánkové, Jakuba a Matûje Lipav-
sk˘ch. 

V̆ stava s názvem „Pohled z druhé strany“ je pfie-

hlídkou rÛzn˘ch malífisk˘ch technik, aÈ se jedná o  ole-

jomalbu,  kresbu tuÏkou a uhlem, nesmíme opome-

nout  ojedinûlé skulptury Jakuba Lipavského.  Na v˘-

stavû mÛÏeme zaznamenat, jak dne‰ní malífii vnímají

dne‰ní svût reality.

Sobotní vernisáÏ a následnû pfiíjemnou náladu „na-

startovala“skladba kubánského autora Lea Brouwera

„Listopadov˘ den“ v podání p. Tomá‰e Ernsta. Úvod-

ního slova se zhostil  pan Jaroslav Valeãka, za nepfií-

tomného p.Petra VaÀouse.  Teãku za slavnostním  úvo-

dem udûlal taneãní a pûveck˘ soubor Komofiinka pod

vedením p.Veroniky Duchoslavové ze Základní umû-

lecké ‰koly Bílina, písniãkou pana Voskovce a Weri-

cha „V domû stra‰í duch“ a ‰panûlskou lidovou pís-

niãkou „Un Poquito Cantas“. Pfiíjemná nálada, pfiíjem-

n˘ hosté, co dodat: „Neváhejte a pfiijìte nav‰tívit ne-

jen bílinskou v˘stavní síÀ U Kostela, ale i Galerii pod

VûÏí (V̆ stava olejomaleb pana Jifiího Linharta).“ 

VÏdy stfieda aÏ pátek jiÏ od 8.00 - 16.00 a o víken-

du 12.00 - 17.00 hodin. Informaãní centrum Bílina Po

- Ne vÏdy od 9.00 - 17.00 hodin. V̆ stavy potrvají do

28.fiíjna.                                                        (PBzB)

N. âurík, J. Valeãka a D. Sahánková.

Dirigent oslavil Ïivotní jubileum
4. fiíjna 1925 se v Pardubicích

narodil Franti‰ek Hodaã. V roce

1965 se pfiestûhoval s rodinou do

Bíliny. Jako hudebník se angaÏo-

val v dechové kapele Antonína

Pávise, která jiÏ tehdy vystupo-

vala pod názvem BíliÀaãka. Od

roku 1966 jiÏ stál v ãele této ka-

pely. Franti‰ek Hodaã se aktivnû

zapojuje do kulturních akcí a

kdyÏ diriguje „svou“ kapelu ni-

kdo by mu nehádal 80 let. 4.fiíjna

2005 byl pozván na radnici, kde

mu starosta Josef Horáãek a mís-

tostarosta Roman ·ebek podûko-

vali za jeho dlouholetou, zásluÏ-

nou ãinnost a jeho pfiínos kultufie

v Bílinû. Ke svému jubileu obdr-

Ïel knihu mûsta Bíliny, stolní ka-

lendáfi a nástûnné hodiny.

AÈ tedy hodiny Franti‰ka Ho-

daãe je‰tû dlouho tikají, pfiejeme

hodnû zdraví a Ïivotní síly a dou-

fáme, Ïe jeho taktovka bude prová-

zet „BíliÀaãku“ je‰tû hodnû

dlouho. VÏdyÈ pfiíznivcÛ decho-

vé hudby je stále mnoho.     (lal)

Starosta J. Horáãek a a místostarosta R. ·ebek pfiedávají F. Hodaãovi
vûcné ceny.

V Mûstském divadle bude od

ranních hodin probíhat natáãení

sborÛ na Hudební CD Mûsta Bí-

liny. Dopoledne bude vyhrazeno

souborÛm Komofiinka, Schola

Viva a romskému souboru Ema-

nuela Kováãe, se sólovou zpû-

vaãkou Fany. Odpolední pro-
gram: 

14:00 Dûtsk˘ sbor

16:00 Îensk˘ sbor

17:00 MuÏsk˘ sbor

Zájemci o úãast ve sboru se

mohou pfiihlásit v informaãním

centru, kde je téÏ k dispozici text

a notov˘ part skladeb.

Seznam deseti doprovod-
n˘ch skladeb Hudebního CD
Mûsta Bíliny: Hvûzda na vrbû:

pocta zesnulému bílinskému ro-

dákovi Bohumilu Starkovi. Pí‰-

Èalka upískaná: autorská píseÀ fie-

ditele bílinské ZU· Jifiího Kopy

sv˘m ÏákÛm. Jdi za ‰tûstím: pro-

stor pro bílinsk˘ talent, sleãnu

Kláru Kozlovskou. Sebastian

mezi lidmi: dûtská píseÀ s nád-

hernou melodií uzavírá „junior-

skou ãást CD“. Smûs lidov˘ch

písní: v˘bûr z repertoáru souboru

Schola Viva. Besame mucho:

jedna z nejoblíbenûj‰ích rom-

sk˘ch písní. Pavlína Seniã se

pfiedstaví v árii z ãeské opery Ru-

salka a ve tfiech dal‰ích sklad-

bách svûtové produkce, zpíva-

n˘ch pravdûpodobnû anglicky,

italsky a francouzsky. Koneãn˘

v˘bûr zahraniãních skladeb bude

realizován tak, aby byla zachová-

na hudební kompaktnost CD.

ATLETIKA V BÍLINù ZAâÍNÁ
24. záfií pofiádal USK Ústí nad Labem krajsk˘ pfiebor mlad‰í-

ho Ïactva ve vícebojích. Za AK Bílina zde startoval Jaroslav Sa-
t˘nek a Katefiina âápová. Obûma se podafiilo pût disciplín - 60
m pfiekáÏek, míãek, 60 m, dálku a 800 m zvládnout velice dobfie,
Sat˘nek dokonce vybojoval titul pfieborníka s náskokem 21 bo-
dÛ. âápová skonãila ãtvrtá. (kÏ)
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Bûh Terryho Foxe mûl odezvu
V sobotu 24. záfií bylo mimofiád-

nû ru‰no pfied Mûstskou kniho-

vnou. Kdo sledoval upoutávky

místního rozhlasu vûdûl, Ïe se tu

koná humanitní akce na podporu

v˘zkumu rakoviny. Akce je pojme-

novaná po mladém kanaìanovi,

kter˘ si umínil, Ïe se nemoci ne-

poddá.

Nûktefií obãané na‰eho mûsta si

pamatují první roãníky BTF, které

se konaly v Bílinû pod patronací

Sokolské Ïupy Kru‰nohorské -

KukaÀovy. Tehdy posílily na‰e fia-

dy i bûÏci z okolních obcí. Ten le-

to‰ní byl skromnûj‰í, protoÏe v fia-

dû okolních obcí se konal samo-

statnû.

Po dvouleté pfiestávce jsme akci

obnovili a touto formou pfiispívá-

me nejen na dobrou vûc, ale záro-

svou pomocí Mûstská policie

a technické sluÏby. V̆ sledek neo-

hromí nûjak˘mi horentními ãísly,

ale je dÛkazem, Ïe jsou mezi námi

lidé, ktefií nelitují obûtovat nûco ze

svého pohodlí a z penûÏenky.

Zvlá‰È si váÏíme úãasti tûch nej-

mlad‰ích. Celkem bylo zaregistro-

váno 68 úãastníkÛ, mezi nimi také

nositel nûkolika ocenûní z Para-

lympiády pan Musil.

Od úãastníkÛ bylo vybráno 4672

Kã. Sponzorsk˘mi dary pfiispûly

Severoãeské doly Chomutov

a Mûstsk˘ úfiad v Bílinû. Díky to-

mu jsme mohli odeslat na úãet

BTF 16 212 Kã.

Dûkujeme v‰em, ktefií pomohli

dobré vûci. V neposlední fiadû paní

fieditelce Mûstské khihovny a pra-

covnicím DDM, které poskytly

místo pro registraci a kontrolní sta-

novi‰tû s obãerstvením.

TJ Sokol Bílina

veÀ dûláme nûco pro sebe. Aktiv-

ním pohybem upevÀujeme své

zdraví. Ocenili jsme ochotu míst-

ních organizací a podnikÛ u kte-

r˘ch jsme získali podporu morální

a finanãní. Pfii organizaci pfiispûla

Atletická sezóna ukonãena
Poslední, páté kolo 1. národní ligy absolvovala

druÏstva muÏÛ a Ïen AK Bílina v sobotu 17. záfií

na stadionû ASK Slavie Praha. SoutûÏ se tentokrát

konala bez prvních dvou vedoucích druÏstev, ta

bojovala o co nejlep‰í umístûní v baráÏi. DruÏstvu

muÏÛ AK Bílina se podafiilo umístit na celkovém

tfietím místû a obhájilo svou úãast v 1. lize i pro

pfií‰tí rok. Îeny skonãily na celkovém sedmém

místû a pro pfií‰tí rok se s touto soutûÏí bohuÏel

rozlouãily.

V˘sledky: 100 m: 1. Duda 11,01, 2. Kalus 11,05,

2. BroÏová 12,66, 4. Králová 13,01, 200 m: 2. Du-

da 22,47, 3. Kalus 22,56, 400 m: 2. Duda 50,85,

800 m: 3. Bajbora 1:59,89, 400 pfi.: 1. Hauschke

1:00,14, 1. Lindová 1:08,94, trojskok: 1. S˘kora

14,82, 3. Souãek 13,91, o‰tûp: 7. Bafitipán 49,12,

1. Îofková 43,97, 100 pfi.: 2. Lindová 16,24, v˘‰-

ka: 1. BroÏová 1,60, dálka: 2. BroÏová 5,22, 3.

Lindová 5,21, disk: 1. Îofková 43,71.          (kÏ)

StráÏníci vybojovali dvakrát bronz
Îalany - Deset tfiíãlenn˘ch druÏstev pfiije-

lo na 6.roãník  mezinárodního závodu druÏ-
stev „O pohár fieditele mûstské policie Bíli-
na. SoutûÏ v policejním parkuru probûhla
24.záfií na stfielnici v Îalanech.  „Toto je
soutûÏ pro policisty, nejen stfiílení, ale i nûco
z opravdové sluÏby. Tedy stfielba, bûh i pfie-
káÏky,“  nastínil pojem policejní parkur fie-
ditel mûstské policie Marcel  ·piãka.  TraÈ
mûfiila 500 metrÛ a závodníci dvakrát stfiíle-
li na figuríny a tfiikrát museli pfiekonat pfie-
káÏky.  Byli mezi nimi policisté, stráÏníci,
pracovníci bezpeãnostních agentur i stfielec-
k˘ch klubÛ.  Z tfiicítky závodníkÛ byly i dvû
Ïeny v mosteck˘ch barvách a dvû druÏstva
pfiijela tradiãnû z DráÏìan.  Nováãkem byl
SSK 0093 Radovesice. „Je to novû zaloÏen˘
klub pro novou stfielnici na radovesické v˘-
sypce,“ vysvûtlil Franti‰ek Toman, jinak bí-
linsk˘ stráÏník. V dosavadní historii závodu
si dvakrát odvezli vítûzství policisté z Dubí
a SKP Teplice a jednou dominovali bílin‰tí

stráÏníci. Ti letos startovali v sestavû Pavel
Krása, Ladislav Janda a Radim Barto‰.
„Máme pouze jedno druÏstvo. DÛvodem
jsou sluÏby a pofiadatelství,“ dodal ·piãka.
Nutno dodat, Ïe organizace ‰lapala na jed-
niãku a to ocenili závodníci ze v‰ech t˘mÛ.
K hlavním organizátorÛm patfiil stráÏník
Václav MojÏí‰, kterému vzhledem z zaji‰Èo-
vání obãerstvení fiíkají provianÈák: „Musíme
podûkovat sponzorÛm, bez kter˘ch by se to
dûlat nedalo. Letos to byl hotel u Lva, TO-
PAV Takáã, realitní agentura Sever, SOFIS
Seifert a Hornická nemocnice s poliklinikou,
která zaji‰Èovala zdravotnickou sluÏbu.“  Bí-
linské stráÏníky pfiijela povzbudit i jejich
velká fanynka zastupitelka Jitka Brejníková.
Ti nakonec skonãili tfietí. Pofiadí: 1.Policie
âR Teplice, 2.BSC Teplice,  3.MP Bílina.
V závodû jednotlivcÛ byl nejlep‰í P.Chalou-
peck˘ (SSK Radovesice). Na tfietím místû
skonãil domácí R.Barto‰.   

Text a foto: Oldfiich BubeníãekKatefiina Lindová, silná opora druÏstva Ïen Atle-
tického klubu Bílina,             Foto:Vlastimil Fíla


