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Hosté nezkazili oslavencÛm radost z v˘roãí
■ Oldfiich BUBENÍâEK

Bílina - V âechách se dají sla-
vit rÛzná v˘roãí. Ale fotbalov˘ch
85 let, to uÏ je to dÛvod k veliké
slávû! A právû takové v˘roãí má
organizovan˘ fotbal v Bílinû.
V sobotu 18. ãervna nejprve vy-
bûhly na trávník dva v˘bûry Fot-
balové ‰koly, aby ukázaly, Ïe bí-
linsk˘ fotbal má dobré podhoubí.

V 15.00 zaãalo hlavní exhibiãní
utkání, ve kterém proti sobû na-
stoupila Stará garda Bílina
a muÏstvo umûlcÛ  a sportovcÛ. 

Herec Révay, hokejisté Alinã,

Prorok ãi Skuhrav˘, b˘valí mosteã-

tí hráãi  a fiada dal‰ích. V dresu Bí-

liny se mimo jin˘ch pfiedstavil

i souãasn˘ prezident SK SIAD Bí-

lina Petr Arpá‰. “Utkání skonãilo

nerozhodnû, ale soupefi byl jasnû

Dippoldiswalde nov˘m druÏebním mûstem
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - V sobotu 25. ãervna
nav‰tívila Bílinu pûtadvaceti-
ãlenná delegace, vedená staros-
tou Ralfem Kerndtem z nedale-
kého saského mûsta Dippoldis-
walde. 

V ãele ‰esti radních ji pfiijal

místostarosta Roman ·ebek, kter˘

také za mûsto podepsal smlouvu

o spolupráci. Vzhledem k tomu,

Ïe bude parafována i obûma vel-

vyslanectvími, bude mít druÏební

v˘znam a mûstu umoÏní dal‰í ãer-

pání dotací na pfiíhraniãní spolu-

práci, která je podporovaná stá-

tem i Euroregionem Labe - Elbe.

Nûmci jsou ve sv˘ch snahách

o obãanskou spoleãnost mnohem

dál, neboÈ tradice spolkového Ïi-

vota nebyla v Nûmecku pfieru‰e-

na, byÈ se jedná o územní celky

b˘valé NDR. V poãetné dippol-

diswaldské delegaci byli zástupci

spolkÛ, které mají zájem kontak-

tovat podobné organizace v Bíli-

nû. Bílin‰tí radní jednali se zá-

stupcem Nûmeckého ãerveného

kfiíÏe a stfiední ‰koly, která

v systému nûmeckého ‰kolství je

adekvátní na‰emu II. stupni zá-

kladní ‰koly. Pfiijeli zástupci spol-

ku hudebního a umûlecké a hu-

dební ‰koly, házenkáfiÛ, fotbalis-

tÛ, stfielcÛ a volejbalistÛ. “Byli

velmi natû‰ení a moc se jim u nás

líbilo,” vzpomnûl Roman ·ebek.

“Vût‰ina z nich k nám jezdí pravi-

delnû a vlastnû ‰lo o stvrzení spo-

lupráce, kterou s tamním gymná-

ziem navázalo Gymnázium v Bíli-

nû.” Hosté si prohlédli knihovnu,

Kulturní dÛm Fontána a ‰koly.

Vzhledem k bohatému sportovní-

mu i kulturnímu Ïivotu v Bílinû

lze pfiedpokládat, Ïe spolupráce

mezi obûma pfiíhraniãními mûsty

Mezi zástupci obou mûst panovala neformální atmosféra.
Foto Václav Weber

Fotbaloví veteráni Miroslav PfiibáÀ a Oldfiich Koubek.    Foto V. Weber

se bude úspû‰nû rozvíjet. Jistû to-

mu napomÛÏe i relativnû malá

vzdálenost, která je od sebe dûlí.

“SchÛzky se zúãastnila i pfiedsed-

kynû bílinského Klubu dÛchodcÛ

AlÏbûta Fialová, takÏe první, kdo

vyrazí do Dippoldiswalde, budou

zfiejmû seniofii, ktefií na rozdíl od

nás mlad‰ích jsou  pro takovou

náv‰tûvu dobfie jazykovû vybave-

ni. UÏ vym˘‰lejí termín,” dodal

místostarosta. 

lep‰í a my jsme jiÏ prohrávali 0:4.

Potom nám nechtûli kazit v˘roãí

a tak jsme vyrovnali. Ale zde

opravdu o v˘sledek ne‰lo.” Fotba-

listÛm pfii‰la poblahopfiát fiada

pfiedstavitelÛ mûsta v ãele se sta-

rostou Josefem Horáãkem.  Mimo

tûch, co hráli, se pfii‰lo podívat

hodnû takov˘ch, kter˘m jiÏ nûjak˘

kfiíÏek pfiibyl, ale stále mají bílin-

sk˘ fotbal rádi. Ti si nad kronikami

zavzpomínali na dobu, kdy sami

obouvali kopaãky. Jen pro pfiíklad,

Zdenûk a Oldfiich Koubkové, Sy-

sel, PfiibáÀ, Charvát, Majer. A ne-

smíme zapomenout, Ïe s Bílinou

má hodnû spoleãného i dne‰ní re-

prezentant Vachou‰ek, kter˘ tu za-

ãínal. “Zvali jsme ho samozfiejmû

také, ale mûl nûjaké soustfiedûní

v Rakousku. Fasner byl zase po-

zván na oslavy do Teplic a PfiíloÏn˘

byl se Slávií na Slovensku.” Po fot-

bale pfii‰la ke slovu kultura mode-

rovaná fieditelem KC Kaskáda An-

tonínem Moravcem. K tomu skupi-

na Lootfii a o zábavu bylo postará-

no do pozdního veãera. “Byla to

oslava v rámci na‰ich finanãních

moÏností a chtûl bych podûkovat

za podporu i mûstu. Pevnû vûfiím,

Ïe pfii oslavách 100 let to budeme

slavit pfii vy‰‰í soutûÏi. Na dotazy

jsem odpovídal, Ïe od podzimu se

pokusíme o návrat do kraje,” dodal

Arpá‰. Souãasná 1.A tfiída, kde se

Bílina po katastrofálním podzimu,

ale dobrém jaru zachránila, urãitû

není soutûÏ, která by odpovídala

tradici 85 let fotbalu ve mûstû.
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Stanislav 
MELICHAR, 51 let, 
invalidní dÛchodce:
“Nejradûji mám kou-

pání v pfiírodû. Není

nic lep‰ího, neÏ si za-

plavat v rybníku nebo

v fiece. Je tam i vût‰í

klid, neÏ na plovár-

nách, kde je ãasto hla-

va na hlavû a Ïádné

soukromí.”

Drahoslava 
PICKOVÁ, 58 let,

skladnice:
“UpfiednostÀuji pfií-

rodní koupali‰tû. Ráda

chodím na rybníky, ale

musí tam b˘t ãistá vo-

da. âlovûk je alespoÀ

v pfiírodû a má i vût‰í

klid, neÏ na umûlé plo-

várnû, kam chodí hod-

nû lidí.”

Vûra ·MÍDLOVÁ,  
40 let, 

prodavaãka:
“Ráda chodím na pfií-

rodní koupali‰tû napfií-

klad na rybníky nebo

na fieky. Sice tam není

taková hygiena jako

na plovárnách, ale za-

se je to v pfiírodû.”

Krista FIALOVÁ, 
63 let, 

dÛchodkynû: 
“Teì uÏ moc na plo-

várny nechodím, ale

dfiíve jsem hodnû na-

v‰tûvovala napfiíklad

pfiírodní koupali‰tû na

Kyselce nebo i rÛzné

rybníky. Je to lep‰í b˘t

nûkde v pfiírodû.”

Pavlína 
MACHOVCOVÁ, 

20 let, kadefinice:
“Nejradûji mám pfií-

rodní koupali‰tû.

Schází mi tam jen

moÏnost obãerstvení,

toalety nebo sprchy.

Ani umûl˘m plovár-

nám se ale nevyh˘-

bám.”

Lucie VÍTOVÁ, 
23 let, 

na matefiské: 
“Rybníky mám nejra-

dûji. Jsem na ãerstvém

vzduchu a je to takové

lep‰í, b˘t nûkde v pfií-

rodû, neÏ na bazénech

plováren, kam chodí

hodnû lidí.” 

UpfiednostÀujete koupání ve volné pfiírodû nebo na umûl˘ch plovárnách?
V Bílinû se ptal a fotografoval Jan VRAN¯

VáÏení obãané, v tûchto dnech zaãala platit Obecnû závazná vyhlá‰ka
mûsta ã. 1/2005, kterou ZM na svém 5. zasedání konaném dne 16. 6.
2005 vydalo. Pln˘ text této OZV vám pfiedkládám:

OBECNù ZÁVAZNÁ
VYHLÁ·KA ã. 1/2005
o stanovení podmínek pro po-

fiádání, prÛbûh a ukonãení vefiej-
nosti pfiístupn˘ch taneãních zá-
bav, diskoték a jin˘ch kultur-
ních podnikÛ k zaji‰tûní vefiejné-
ho pofiádku.

Zastupitelstvo mûsta Bíliny na

svém zasedání dne  16. 6. 2005

pod usnesením ã. 152   v y d a l o

podle § 10 písm. b) zákona ã.

128/2000 Sb., o obcích (obecní

zfiízení), ve znûní zákona ã.

313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm.

i) zákona  ã. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zfiízení), ve znûní poz-

dûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû zá-

vaznou vyhlá‰ku:

âl. 1
Podmínky pro pofiádání, prÛbûh

a ukonãení vefiejnosti pfiístupn˘ch

taneãních zábav, diskoték a jin˘ch

kulturních podnikÛ.

1. Taneãní zábavy a diskotéky

a jiné kulturní podniky (dále jen

“akce”) lze provozovat pouze

v dobû od 09 hod do 04 hod. ná-

sledujícího dne.

2. V objektech, v nichÏ se kromû

nebytov˘ch prostor nacházejí i by-

tové jednotky, lze akce provozovat

pouze v dobû od 18 hod do 22 hod.

3. V objektech, které bezpro-

stfiednû sousedí s bytov˘mi jednot-

kami, lze akce provozovat pouze

v dobû od 18 hod do 22 hod.

âl. 2
Pofiadatel akce je povinen ozná-

mit Mûstskému úfiadu Bílina, od-

bor ‰kolství a kultury 5 dnÛ pfied

jejím konáním:

a) jméno a pfiíjmení nebo název,

trval˘ pobyt nebo sídlo pofiadatele

akce, Iâ

b) oznaãení druhu akce nebo

opakujících se akcí, datum konání,

poãátek,  konec a místo konání,

c) pfiedpokládan˘ poãet osob,

které se akce zúãastní,

d) poãet ãlenÛ pofiadatelské

sluÏby,

e) cenu vstupného.

âl. 3
Pofiadatel je povinen zajistit, aby

ãlen pofiadatelské sluÏby byl pfiíto-

men v prÛbûhu konání celé akce

a oznaãen viditeln˘m nápisem

“Pofiadatelská sluÏba”. 

âl. 4
Úãinnost

Tato obecnû závazná vyhlá‰ka

nab˘vá úãinnosti 15. dnem po je-

jím vyvû‰ení.

Horáãek Josef,
starosta mûsta

·ebek Roman,
místostarosta mûsta Bíliny

Vylodûní spojencÛ oãima vzpomínek
V následujících ãíslech BZ

pfiineseme vzpomínání Npor. v.
z. Václava Vadlejcha, kter˘ se
v kvûtnu loÀského roku zúãast-
nil oslav 60. v˘roãí vylodûní spo-
jencÛ v Normandii a 60. v˘roãí
vylodûní ãeskoslovenské samo-
statné obrnûné brigády ve mûstû
Arromanches.

Jako ãlen delegace pfiíslu‰níkÛ

1. samostatné ãeskoslovenské obr-

nûné brigády za 2. svûtové války

jsem se v ãervenci 2004 zúãastnil

oslav 60. v˘roãí vylodûní spojencÛ

v Normandii. ZároveÀ bylo pfiipo-

menuto 60. v˘roãí vylodûní na‰í

samostatné obrnûné brigády ve

mûsta Arromanches 2. záfií 1944.

Úkolem ãeskoslovenské brigády

bylo posílit spojenecké jednotky

v oblasti mûsta Dunkerque. Cílem

na‰í náv‰tûvy byla oblast, kde tato

obrnûná brigády bojovû pÛsobila.

Brusel, 6. 7. 2005

¤eãeno diplomatickou mluvou

byla zastávka na‰í delegace v budo-

vû Evropského parlamentu zdvofii-

lostní náv‰tûvou evropské Metropo-

le a potvrzení na‰í pfiíslu‰nosti k Ev-

ropské unii. Odpovídalo tomu i na‰e

pfiijetí tehdej‰ím evropsk˘m komisa-

fiem Teliãkou, kter˘ zasvûcenû zhod-

notil úãast ãeskoslovensk˘ch vojákÛ

v bitvû na západním pobfieÏí Francie

a v tomto kontextÛ zdÛraznil hlubo-

kou úctu a hrdost celé na‰í zemû nad

hrdinstvím na‰ich vojákÛ. Pfiesto, Ïe

pan Teliãka byl toho dne vázán i ji-

n˘mi povinnostmi, setrval s námi

témûfi pÛldruhé hodiny. Na návrh

âsl. obce legionáfiské byla na‰emu

prvnímu euro komisafii udûlena

pamûtní medaile, kterou mu pfiedal

vedoucí na‰í delegace, plk. v.v.

Kaleta. V‰ichni jsme se shodli na

tom, Ïe pan Teliãka se projevil ja-

ko ãlovûk, kter˘ je na svém místû

a na závûr na‰í náv‰tûvy jsme ho

ujistili svojí podporou a pfiáním,

aby se mu dílo ve prospûch Evro-

py i na‰í vlasti dafiilo. (Netu‰ili

jsme, Ïe na‰i podporu bude v brz-

ké dobû potfiebovat, jenÏe nás se

na ná‰ názor nikdo neptal!)

V pfií‰tím pokraãování se za-
stavíme ve Wormhoutu a Dun-
kerque, které na‰e delegace nav-
‰tívila 7. 8. ãervence 2004 a závû-
rem zamífiíme do PafiíÏe.



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ 37. âERVENCE 2005

ST¤ÍPKY
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Letní rybáfiské soustfiedûní
Místní organizace âeského ry-

báfiského svazu v Bílinû má dosud

volná místa pro mladé rybáfie na let-

ním rybáfiském soustfiedûní ve Vlas-

tûjovicích na Sázavû, v termínu od

6. do 21. srpna 2005. Cena poukazu

1650,- Kã. Hlavní vedoucí: Miro-

slav ZaÈko. Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í infor-

mace o soustfiedûní získáte v Rybáfi-

ském domovû v Bílinû nebo na tele-

fonu 604905631. Pro drÏitele Seve-

roãeské povolenky zaji‰tûna hosto-

vaní povolenka na místû.

Kalendáfi ze staré Bíliny
Mûsto pfiipravuje k vydání repre-

zentativní kalendáfi, kter˘ zároveÀ

obohatí sbírky milovníkÛ star˘ch

pohlednic a historie. Na své nedáv-

né v˘stavû v kostele Nanebevzetí

Panny Marie Na Újezdû pfiedstavil

Jan Îejdl sbírku star˘ch pohledÛ, na

nichÏ je znázornûno mûsto Bílina

v nûkolika historick˘ch obdobích.

“Na kaÏdé stránce bude jeden t˘den
provázen jedním konkrétním pfiíbû-
hem, kter˘ ãtenáfii pfiiblíÏí historii
nûjaké konkrétní památky ve mûstû.
Nebude tam Ïádná reklama, maxi-
málnû upoutávky na akce mûsta, je-
jichÏ pfiesn˘ termín v roce 2006 je uÏ
znám,” vysvûtluje místostarosta Ro-

man ·ebek, z jehoÏ iniciativy kalen-

dáfi vzniká. Autor ho pfiipravuje spo-

lu se sv˘m bratrem a mûsto na tento

projekt vyãlenilo 115 tisíc korun.

Reprezentativní kalendáfi si zájemci

budou moci koupit na podzimním

jarmarku bûhem druhého záfiijového

víkendu. Pfiedpokládan˘ náklad je

1500 kusÛ, cena dosud nebyla sta-

novena. 

Internetové stránky mûsta 
mají virtuální tváfi

Mûsto investovalo finanãní pro-

stfiedky do vylep‰ení sv˘ch interne-

tov˘ch stánek. “Vybrali jsme zatím
deset objektÛ, které budou nasníma-
né tak zvanou virtuální kamerou,
coÏ uÏivateli umoÏní virtuální po-
hled napfiíklad na koupali‰tû, ná-
mûstí ãi láznû, které si prohlédne  ze
v‰ech moÏn˘ch úhlÛ, obrázek si bu-
de moci natoãit i pfiiblíÏit,” vysvûtlil

místostarosta Roman ·ebek. 

Vivat BofieÀská ãarodûjnice 2006!
Psal se 17. ãerven, tfii hodiny od-

poledne a Mûstské divadlo v Bílinû

uÏ potfietí pfiivítalo vítûze leto‰ního

roãního BofieÀská ãarodûjnice. S v˘-

jimkou “V̆ tvarky za ‰kolou,” která

se formou happeningu odehrává

pod ‰ir˘m nebem na Mírovém ná-

mûstí, se na zdej‰ích prknech, jeÏ

znamenají svût, utkali v prÛbûhu II.

poloviny ‰kolního roku talentovaní

Se starostou na letní téma
Josefa Horáãka
jsem zastihla
v okamÏiku, kdy
drÏel v ruce foto-

grafii z místa nedávné sobotní
bouraãky, pfii níÏ vinou opilého fii-
diãe pfii‰la jedna Ïena o Ïivot
a druhá byla tûÏce zranûna. “Tak
to vidíte,” obrátil se ke mnû.
“MoÏná se ty dvû chystaly na do-
volenou. A staãí vtefiina ...” A tak
hned úvodem pfieje v‰em BíliÀa-
nÛm, aby si léto uÏili bez podob-
n˘ch hrÛz a kamkoli se vydají, do-
jeli v pofiádku. Starosta se koncem
ãervence chystá do Francie a i tam
bude pfiem˘‰let o budoucí podobû
Mírového námûstí. NeboÈ v kaÏ-
dém mûstû, které nav‰tíví, mÛÏe
hledat inspiraci.

“My teì musíme sehnat dotaãní

titul na projektovou dokumentaci.

A já bych rád, aby lidé nepfiem˘‰leli

jenom nad studiemi vystaven˘mi

v Infocentru. Mírové námûstí je

krásné, historické, ale i po rekon-

strukci bude stejné: jedna ka‰na,

morov˘ sloup a sezení. Ale je léto,

hodnû se cestuje a v kaÏdém mûstû

vás nûco upoutá. Napfiíklad já byl

nedávno v Opavû, kde mají pfies pû-

‰í zónu k vytypovan˘m historick˘m

budovám po tfiech metrech v dlaÏbû

malinká barevná svûtla. A tfieba ãer-

vená fiada vede k divadlu, modrá

k muzeu. Jinde mají architektonicky

nezvykle fie‰enou ka‰nu, zkrátka

v‰ude je nûco, co jinde nemají. Pfiál

bych si, aby v‰em lidem v Bílinû vr-

talo hlavou, zda bychom na tom ná-

mûstí nemûli udûlat nûco, co na tam

aÏ dosud nebylo, aby to kaÏdého,

kdo k nám pfiijede, uhodilo do oãí.

AÏ pojedu do té Francie, budu se

snaÏit zachytit na fotografiích v‰eli-

jaké zajímavé detaily, které bychom

mohli uplatnit u nás.”

TakÏe ãást va‰í mozkové kapa-
city bude i o dovolené zamûstná-
vat úfiad a Bílina.

“Pofiád. Kam pfiijedu, budu se

snaÏit sbírat zku‰enosti a inspiraci.

ProtoÏe jestli tu dotaci získáme a já

vûfiím, Ïe ano, a na rekonstrukci

obûtujeme nûkolik desítek milionÛ

korun, nemûl by b˘t takov˘ problém

za jeden milion pofiídit nûco, co ná-

mûstí nejenom oÏiví, ale udûlá z nûj

námûstí  nové. A mnû by se líbilo,

kdyby nám bílin‰tí obãané na mûst-

sk˘ úfiad pfiinesli nebo elektronickou

cestou posílali fotografie zajímavos-

tí, které je upoutaly na letních

cestách, a kter˘mi bychom se v Bíli-

nû mohli nechat inspirovat. Nemuse-

li bychom je okopírovat, ale mohli

bychom vyuÏít originálního nápadu

a nûco na ten zpÛsob aplikovat

u nás.”          Eva STIEBEROVÁ

Rada mûsta Bíliny na své 12. schÛzi konané
dne 22. ãervna 2005 mimo jiné

uloÏila:
Mûstsk˘m technick˘m sluÏbám

Bílina vypsat v˘bûrové fiízení na re-

vize a pravidelné prohlídky svûtelné

signalizace v Bílinû.

Odboru Ïivotního prostfiedí provû-

fiit  moÏnost vykácení stromÛ u lesní

kavárny “Kafáã”.

Spoleãnosti E-KON v. o. s. se síd-

lem v Ústí nad Labem, ul. Hrnãífiská,

ve vûci samostatné pÛsobnosti obce

dle § 102, odst. 2, písm. k) zákona ã.

128/2000 Sb. o obcích (obecní zfiíze-

ní), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

pokutu ve v˘‰i 50.000,- Kã za neudr-

Ïování ãistoty a pofiádku na pozem-

cích, které uÏívá nebo vlastní, a tím

naru‰uje vzhled obce, coÏ je naplnû-

ním § 58, odst. 2 zákona ã.128/2000

Sb. o obcích (obecní zfiízení), ve znû-

ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. JelikoÏ se

jedná o první správní fiízení o pokutû

s v˘‰e uvedenou spoleãností, nevyu-

Ïívá Rada mûsta Bíliny maximální

moÏné v˘‰e 100.000,- Kã uvedené

v zákonû o obcích, n˘brÏ stanovuje

v˘‰i pokuty ve v˘‰i poloviãní. 

schválila:
Nav˘‰ení podílu mûsta v progra-

mu PARTNERSTVÍ 2005 a vybudo-

vání roz‰ífiení mûstského kamerové-

ho systému. 

Vyhotovení stolního kalendáfie

s tématikou mûsta Bíliny pro rok

2006 firmou DTPress, dle návrhu

bratfií ÎejdlÛ, nákladem 1500 kusÛ. 

ProdlouÏení smlouvy o umístûní

informaãního zafiízení do 31. 12.

2005. Souhlas se vydává pro DEC-

KART s.r.o., se sídlem v Teplicích, 

Bytov˘ pofiadník na druhé polole-

tí roku 2005.

Úãast mûsta v programu “Opomí-

jené památky 2005” ve v˘‰i 50 %

pfiedpokládan˘ch nákladÛ na objekt

kulturní památky BoÏí muka u koste-

la sv. Petra a Pavla v Bílinû. Pfiedpo-

kládaná cena celkové opravy kultur-

ní památky je 100.000,- Kã, podíl

mûsta tedy ãiní 50.000,- Kã. 

odvolává:
Pana Karla Slezáka z bezpeãnost-

ní komise na vlastní Ïádost, ke dni

23. kvûtna 2005. 

rozhodla:
O nejv˘hodnûj‰ích nabídkách za-

kázek malého rozsahu na :

● nákup sluÏebního vozidla pro
mûstskou policii 

● rekonstrukce stfie‰ního plá‰tû na
objektu M· âapkova 

● rekonstrukce kulturního domu
Fontána - III. etapa

Mûsto intenzivnû hledá zubního lékafie
Mnoho obãanÛ se ocitlo ve velmi svízelné situaci, protoÏe v Bíli-

nû není zubafi. Mûsto je v kontaktu s vedením Hornické nemocnice
s poliklinikou a formou inzerátÛ v Lékafisk˘ch novinách se snaÏí
získat pro Bílinu nového zubního lékafie. “Situace v republice je vel-
mi ‰patná, zubní lékafii nejsou.” fiíká Roman ·ebek. “Zesnul˘ dok-
tor Radmacher mûl evidované témûfi 4 tisíce pacientÛ a není v silách
stávajících zubních lékafiÛ, aby je v‰echny pfievzali,” zdÛrazÀuje
místostarosta. A pokud k tomu nûkter˘ svolí, jsou objednací lhÛty
neúmûrnû dlouhé. “Mûsto by okamÏitû zajistilo pro nového zubafie
byt a bylo nápomocno i pfii vybavení ordinace, protoÏe povaÏujeme
za prioritní, aby v Bílinû byl zubní lékafi.” V souãasné dobû je mûs-
to v jednání s jedním lékafiem z Vysoãiny. 

● v˘mûna oken na ãelní stûnû
v Z· Lidická - do v˘‰e 1mil.Kã

● v˘mûna oken a vchodu v Z·
PraÏská - do v˘‰e 500 tis.Kã

● v˘mûna oken a vchodu v Z· Za
Chlumem - do v˘‰e 500 tis.Kã

vzala na vûdomí:
Zápisy z komise pro Ïivotní pro-

stfiedí, dopravu a v˘stavbu ze dne 6.

6.2005, bezpeãnostní komise ze dne

8. 6. 2005 a bytové komise ze dne

13.6.2005. 

Informaci místostarosty pro vûci

neinvestiãní p.·ebka o poãtu stoma-

tologÛ v Bílinû. 

Informaci odboru nemovitostí

a investic o stavebním stavu objektu

Lesní kavárny a souhlasí s okamÏi-

t˘m provedením preventivního in-

sekticidního zásahu proti “rojení”

dfievokazného hmyzu

S úpln˘m znûním usnesení se lze

seznámit na úfiední desce MûÚ Bíli-

na nebo v sekretariátu starosty mûs-

ta.                                                     

Kvûch Ladislav, tajemník
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recitátofii, zpûváci a taneãníci v‰ech

dûtsk˘ch vûkov˘ch kategorií. 

Vítûzové byli známí, zb˘valo pfie-

dat jim pamûtní list s plaketou Bo-

fieÀské ãarodûjnice, volnou vstupen-

ku na loutkové divadlo Nebojte se

stra‰idel s populárními “JÛheláky”

a znovu se pokochat jejich umûním.

BohuÏel, slavnostní odpoledne se

nesetkalo s pfiíli‰n˘m zájmem vefiej-

nosti. Publikum z poloviny zaplnû-

ného sálu tvofiili pfiedev‰ím nûktefií

rodiãe, uãitelky a tu a tam nûkdo

z kamarádÛ odmûÀovan˘ch finalis-

tÛ. Je to ‰koda, neboÈ v‰ichni malí

umûlci, opro‰tûni od trémy, která

mnohé provázela pfii soutûÏním klá-

ní, pfiedvedli skvûlé v˘kony! Do-

konce sám moderátor, k nûmuÏ by-

lo moÏno mít v pfiedchozích soutûÏ-

ních kolech jisté v˘hrady, se své

úlohy zhostil o tfiídu lépe. A klobouk

dolÛ pfied Petrou ZaÈkovou z pro-

gramového oddûlení KC Kaskáda,

na jejíchÏ bedrech leÏí ve‰kerá orga-

nizaãní a administrativní pfiíprava

nároãné soutûÏe, která v Ústeckém

kraji nemá obdoby. Jen je‰tû doplnit

organizaãní t˘m o schopného pofia-

datele a nejlépe vyhazovaãe, kter˘

by umravnil rozjívené mládence

a panny a ãasto i rodiãe. Îel, i v Bí-

linû se setkáváme s ne‰varem dne‰-

ní doby, Ïe totiÏ rodiãe, vyãkají pou-

ze vystoupení své ratolesti a pak ji

popadnou za ruku a zmizí. To v‰ak

jsou “mouchy,” s nimiÏ si Kaskáda

v pfií‰tím roce urãitû poradí. I pfies

drobné vady na kráse je totiÏ o Bo-

fieÀskou ãarodûjnici zájem rok od

roku vût‰í. Vivat roãník 2006!

Kino i divadlo jsou mûsta
Po vlekl˘ch jednáních se podafiilo

bezplatnû pfievést na List vlastnictví

mûsta objekty mûstského divadla

a kina. “Tyto budovy uÏ mûsto defi-
nitivnû vlastní a mÛÏe s nimi naklá-
dat, jak uzná za vhodné. Bude inve-
stovat do vlastního majetku,” fiíká

místostarosta Roman ·ebek. Znovu

budou otevfieny diskuze, co s budo-

vami, které jsou obû ve ‰patném sta-

vu. “Divadlo potfiebuje alespoÀ ãás-
teãnou rekonstrukci. Musí se vyma-
lovat, je potfieba investovat do no-
v˘ch sedadel, jevi‰tní technika je
v havarijním stavu. A rozhodnû mu-
síme zrekonstruovat zázemí,” zdÛ-

razÀuje. “Co se t˘ká Hornické ne-
mocnice s poliklinikou, privatizace
na Ministerstvu financí probûhla.
Vláda dala sv˘m kvûtnov˘m usnese-
ním souhlas, aby Hornická nemoc-
nice s poliklinikou byla bezplatnû
pfievedena na mûsto,” fiíká Roman

·ebek. Znovu budou vedena jedná-

ní na Ministerstvu financí, kde se

I pfied‰koláci se louãili se ‰kolním rokem
KaÏdá tfiída Matefiské ‰koly ·va-

binského v Bílinû pojala louãení se

‰koliãkou po svém. Dûti ze 3. tfiídy

si vyrazily pod BofieÀ opékat bufity

a povaÏte, bez maminky pfienoco-

valy v matefiské ‰kole! Dûti ze 2.

tfiídy se domluvily na ma‰karním

reji s diskotékou, soutûÏemi a rov-

nûÏ pfiespaly ve ‰kole. Ty nejmen‰í

si zahrály na vodníky a víly. Se

sv˘mi uãitelkami zavítaly na ter-

mální koupali‰tû v ÎiÏkovû údolí.

Nejdfiíve se ost˘chaly, ale netrvalo

dlouho a paní voda se jim stala ka-

marádem. Nakonec se jim z bazé-

nu ani nechtûlo. Cestou na obûd si

je‰tû zaskoãily na dobrou zmrzli-

nu.   Eli‰ka RÛÏiãková, fieditelka
Pûkné prázdniny nejenom tûm “sv˘m” dûtem pfiejí pracovnice M· ·va-
binského.                                                              

Akademie Z· Lidická

Závûr ‰kolního roku byl  na Z· lidická vûnován
akademii, která tento rok mûla neb˘val˘ rozsah. Ví-
ce neÏ dvouhodinov˘ program, ve kterém se vystfií-
dalo na 300 úãinkujících, moderovalo osm ÏákÛ 9.A,
pro nûÏ se akademie stala louãením se základní ‰ko-
lou. “Super nálada, pûkné pfiedstavení, líbila se mi

v‰echna vystoupení.Mrzelo mû, Ïe tam breãely malé
dûti a ty mámy, Ïe si je neohlídaly, a tak obãas neby-
la recitace sly‰et,” prohlásil Lubo‰ Katreniã ze 6. A.
“Pfii pfiedstavení Tfii mu‰ket˘fii jsem mûla husí kÛÏi a
moc mû rozveselilo vystoupení 5. B a jejich pfievle-
ãené babiãky,” chválila uãitelka Anna Hodaãová.

Malí bílin‰tí rybáfii soutûÏili na Bezovce
Dne 11. 6. uspofiádal odbor mlá-

deÏe rybáfisk˘ závod k Mezinárod-

nímu dni dûtí. SoutûÏilo se v Bez-

ovce, kaÏdá chycená ryba se mûfii-

la, l cm = 1 bod. Za tfii hodiny, po

které závod trval, chytily dûti 310

kaprÛ. A na dÛkaz svého snaÏení si

jednoho vlastnoruãnû chyceného

kapra mohl kaÏd˘ závodník od-

nést domÛ a pochlubit se rodiãÛm.

Díky finanãnímu pfiispûní mûsta

mohly b˘t na konci závodu dûtem

pfiedány hodnotné ceny.

místo Petr Kozák - 836 bodÛ

místo Tomá‰ ZaÈko - 816 bodÛ

místo David Ottenschläger -

814 bodÛ

Dûtem se akce líbila a uÏ se tû-

‰í na pfií‰tí rok. Chtûl bych touto

cestou podûkovat za pomoc

a hladk˘ prÛbûh soutûÏe v‰em

rozhodãím.

Miroslav ZaÈko,
vedoucí rybáfiské mládeÏe

v Bílinû

Fot a na stránce: Václav Weber
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bude privatizaãní projekt aktualizo-

vat, aby mohl b˘t pfiedán Fondu ná-

rodního majetku, kter˘ mûsto vyzve

k dohadování podmínek bezplatné-

ho pfievodu. “Pfiedpokládáme, Ïe

minimálnû dvacet let zde budeme

muset provozovat zdravotnické za-

fiízení a nebudeme je smût prodat

ani nûkomu pfievést,” vysvûtluje

Roman ·ebek. “Pro nás je dÛleÏité,

Ïe k poliklinice patfií zdevastovan˘

objekt b˘val˘ch jeslí, stacionáfi na

Chlumu. Znovu musím zopakovat,

Ïe to není budova mûsta, které mûlo

snahu její havarijní stav fie‰it,” zdÛ-

razÀuje. “Objekt patfií státu, kter˘ jej

nechal zchátrat a teì se zdá, Ïe by

mohl b˘t na mûsto bezplatnû pfieve-

den. Pravdûpodobnû jej nebudeme

smût prodat, ale Ïádné dal‰í omezu-

jící blokace nepfiedpokládám,” tvrdí

místostarosta. “Stacionáfi budeme

moci pronajmout, pfiípadû vypraco-

vat nûjakou smlouvu o smlouvû bu-

doucí, t˘kající se budoucího moÏné-

ho prodeje novému majiteli.”  

Tragická nehoda skonãila
poÏárem a smrtí

Poslední ãervnová sobota skonãi-

la tragicky pro posádku jednoho ze

dvou osobních vozÛ, jeÏ havarovaly

u pfiemostûní pasovky v Bílinû. Au-

to, do kterého naboural opil˘ fiidiã,

zaãalo hofiet, coÏ vyvolalo zásah ha-

siãÛ. Jedna Ïena z posádky zdemo-

lovaného vozu zemfiela po pfievozu

do nemocnice. Dle vy‰etfiovatele

Hasiãského sboru ústeckého kraje,

územního odboru Teplice, ZdeÀka

Skofiepy, k poÏáru do‰lo z dÛvodu

zkratu na elektroinstalaci nebo vi-

nou úniku paliva.

Skatepark v polovinû ãervence
Stavbu vefiejného skateparku za-

dalo mûsto pravdûpodobnû nejlep‰í

firmû v republice, MysticConstruc-

tios s.r.o. “Tato firma pfiipravuje za-

ãátkem ãervence v Praze na ·tvani-

ci stavbu skateparku  pro Svûtov˘

pohár ve skateboardingu Mystic

Skate Cup 2005,” fiíká Roman ·e-

bek. Bílina tudíÏ musí poãkat. “Nic-

ménû hned, jak skonãí svûtov˘ po-

hár, pfiijdeme na fiadu. Slavnostní

zprovoznûní skateparku v Bílinû

plánujeme v polovinû ãervence

a v jeho rámci nám jako bonus za

neplánované zdrÏení tato ‰piãková

firma slíbila exhibici svûtov˘ch pro-

fesionálÛ ve skateboardingu,” dodá-

vá místostarosta.

ST¤ÍPKY
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Na Chlumu se jedlo prima vidliãkou
■ Eva STIEBEROVÁ

Netradiãním zpÛsobem skonãil le-

to‰ní ‰kolní rok v Z· Za Chlumem.

·est soutûÏních dvojic ÏákÛ I. a II.

stupnû se ve ‰kolní jídelnû utkalo ve

finále gastronomické soutûÏe Prima

vidliãka. Jejich úkolem bylo bûhem

ãtyfiiceti minut pfiipravit salát dle

vlastního receptu a prostfiít ke stolo-

vání. 

Hlavní organizátorkou soutûÏe

byla Mgr. Judita Îemliãková a za-

tímco malí kuchafii krájeli zeleninu

a ovoce, kterou jim dle jejich poÏa-

sami nechat pfiekvapit. Maminka fií-

kala, Ïe aÈ se snaÏíme,” smál se Ti-

bor. A snaÏili se, neboÈ jejich ãínsk˘

salát byl tfietí nejlep‰í! Mí‰u ZdeÀ-

kovou z 9.B. jsem pfiistihla pfii slo-

Ïitém aranÏování ubrouskÛ. Nauãi-

la ji to maminka a u ZdeÀkÛ pr˘ tak

stolují kaÏd˘ den. S kamarádkou

Veronikou “ukuchtily” letní tûstovi-

nov˘ salát, vyhrály a získaly kaÏdá

po chÀapce a kuchafiské ãepici! Tfie-

tí nejchutnûj‰í byl ‰opsk˘ salát Te-

rezy a Václava. Nejvût‰í fronta se

v‰ak tvofiila u stolku, kde studentky

uãili‰tû vyrábûly RÛÏovou vá‰eÀ.

davkÛ obstarala, jejich spoluÏáci

pfiihlíÏeli ukázkám barmanského

umûní, podivovali se umnû vykrajo-

vané papáje a Ïasli nad flambová-

ním palaãinek. PÛsobivé gastrono-

mické divadlo dûtem pfiipravili stu-

denti soukromého uãili‰tû z Ústí nad

Labem a v‰echny ty dobroty bylo

moÏno ochutnat. (V bezpeãí za v˘-

dejov˘ch okénkem sledovaly ten

mumraj kuchafiky Hana Naìová

a Lenka Svobodová a libovaly si, ja-

ká jim to roste konkurence!) “Hod-

notíme obleãení kuchafiÛ, dodrÏová-

ní hygieny, správné pouÏití ingredi-

encí, ochucení, jak hotov˘ pokrm

vypadá a budeme známkovat jako

ve ‰kole, od jedniãky do pûtky,” pro-

zradila Klára Kotzová, která na uãi-

li‰ti vyuãuje stolniãení. A hned zkri-

tizovala sleãny, jimÏ z pod bílého

ãepce spl˘valy do obliãeje prameny

vlasÛ. “Jediné jsou tady v kuchafi-

ském, ale vlásky by mûly b˘t scho-

vané! Prst˘nky nevidím, nalakované

nehty by také nemûly b˘t, ani ná-

ramky nebo fietízky. Za to v‰echno

jdou na soutûÏích body dolÛ.” 

·KOLA HROU
Na gastronomickou soutûÏ se dû-

ti pfiipravovaly pÛl roku v pfiedmûtu

domácnost. “Vyhlásil jsme dvû sou-

tûÏní kola a vítûzové jsou dnes ve

finále,” fiíká fieditelka Mgr. Eva

Flenderová. “Ale bez sponzorÛ by-

chom to nezvládli,” dûkuje DolÛm

Bílina a firmám Pohfiební sluÏba

Herty Volánkové, Korbeta a OU-

REKO. Nejmlad‰í finalisté Tibor

Goron a ·tûpán ·Èastn˘ chodí do

5.B. “Nûkdy doma vafiíme s ma-

minkou, ale vût‰inou peãeme pfied

vánocemi,” prozradili na sebe klu-

ci. Recept na‰li na internetu. “Do-

ma jsme netrénovali, chtûli jsme se

To se do ‰ejkru nalije smetana, ma-

linová ‰Èáva a jableãn˘ dÏus, promí-

chá se a ve skleniãce, aby ‰ejkr

v ruce nebouchl, dolije fantou

s bublinkami. Nakonec se pfiidá led.

U stolku s nápisem “Hurá na prázd-

niny” to chutná v˘bornû! 

Fota: Václav Weber

A s vidinou brzk˘ch prázdnin
chutnalo i paní fieditelce.



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ6 7. âERVENCE 2005

KULTURNÍ SERVIS

BLUE FEST NA KYSELCE
16. ãervence od 16,00 hodin

Skupina Petra Börnerová
a hand’s free blues vznikla v roce

1999. ZaloÏil ji kytarista Jirka Mi-

chálek s pianistou Michaelem Si-

berou, kter˘ spolupracoval s Vlá-

ìou. Mi‰íkem, Petrem Kalandrou

ãi kapelou Wanastowi Vjecy. Za

svoji existenci pro‰lo Hand’s free

blues rÛzn˘mi hudebními i perso-

nálními zmûnami. Aãkoli kapela

pÛsobí velmi kompaktním do-

jmem, od roku 2001 je nepfiehléd-

nutelnou postavou mladá a talento-

vaná zpûvaãka z Bíliny Petra Bör-

nerová, která studovala zpûv u le-

gendy ãeského jazzu Jany Koub-

kové. Místo baskytaristy zaujal

v roce 2002 Martin Janãín z Plznû.

Zaãátkem roku 2005 se ke skupinû

pfiipojil i slovensk˘ bubeník To-

má‰ Bobrovniczk˘. Skupina hraje

blues s prvky jazzu, soulu a funky

a pravidelnû vystupuje v praÏ-

sk˘ch klubech.

Duo Hanka Dundrová - zpûv

a Vladimír Orlovsk˘ - kytara, vy-

stupující pod názvem Town Down,

hraje v˘hradnû vlastní tvorbu ve

stylu folk-blues. 

Ve skupinû Rene Trossman band
je klíãovou osobností kytarista

amerického pÛvodu, Ïijící jiÏ 10

let v âechách, Rene Trossman.

Dal‰í muzikanti bandu: Charlie

Slavík - harmonika, zpûv, Honza

Kofiínek - hammond, piáno, Tomá‰

Li‰ka - basa a Martin ·ulc - bicí.

Skupina “milo” reprezentuje se-

dm hráãÛ, vyznávajících jednodu-

chou filosofii, od zaãátku do konce

vyplnit prostor pfiímoãarou hudeb-

ní smr‰tí. Pfies souãasn˘ zvuk milo

nezapfie, Ïe se kdysi zrodilo z blu-

es. Texty, aÏ na v˘jimky, jsou

v ãe‰tinû a sledují spletit˘ pfiíbûh

postavy kapitána Eglebiho, kter˘

je také jejich autorem i interpre-

tem. 

Skupina ZVA 12-28, bluesová

formace ze Zvolena, se za patnáct

let své existence zafiadila mezi nej-

lep‰í skupiny na ãeskoslovenské

bluesové scénû a díky jejímu

ãastému koncertování v zahraniãí

ji mÛÏeme zafiadit do evropské tfií-

dy. 

Pfiipravil: Antonín Moravec

fieditel KC Kaskáda     

23.ãervence -   od 15,00 hodin 
Koncert pro kamerunské kozy 

rockov˘ festival Na Kyselce:

Schodi‰tû, 10 oãí, UDG, LETY

MIMO, Grock, Oveãky a ostatní,

Kohout pla‰í smrt.

Vystoupí: Tone Down

(Most), Rene Trossman

band (USA),  Petra Börnero-

vá & hand’s free blues (Pra-

ha), ZVA 12-25 band (Slo-

vensko)

vstupné 50,- Kã.

ÚÚssppûû‰‰nn˘̆  aabbssoollvveennttsskk˘̆  kkoonncceerrtt  ÏÏáákkÛÛ  ZZUU··
Bílina - PfiestoÏe se jedná

o slavnostní a v˘jimeãn˘ kon-
cert, kter˘ se opakuje v Ïivotû
Ïáka maximálnû dvakrát, pouze
na konci I. a II. stupnû základní
umûlecké ‰koly, na poslední vy-
stoupení sv˘ch dûtí se do sálu bí-
linské “zu‰ky” pfii‰li podívat
pouze rodiãe úãinkujících a nû-
kdy jen jeden.

“Útûchou mi budiÏ, Ïe tak je to

i v okolních ‰kolách,” zdychl si fie-

ditel Jifií Kopa. AbsolventÛm byly

pfiedány kniÏní poukázky a spoleã-

ná fotografie. “K tomuto vskutku

,komornímu’ koncertu není co do-

dat,” fiíká fieditel. “V̆ kony byly

vyrovnané, sem tam se vloudila

chybiãka,” A co má bílinská umû-

lecká ‰kola pfied sebou v pfií‰tím

‰kolním roce? “âekáme jak˘ bude

zájem o jednotlivé obory. Od záfií

máme schválenou moÏnost roz‰í-

fiení v˘uky o literárnû dramatick˘

obor. Dva mûsíce máme vyvû‰eny

plakáty pro zájemce o hru na bicí.

BohuÏel, zatím nic, ani Rómové,”

krãí Jifií Kopa rameny. Zpoãátku

ãervna probûhly ukázkové koncer-

ty pro M· s pfiedvedením nástrojÛ

a oborÛ, které se na ‰kole vyuãují.

Plakáty o zápisech a informaãní le-

táky byly doruãeny do ‰kolek

i ‰kol. Nejvût‰í zájem je pr˘ proza-

tím o hru na klávesy a taneãní

obor.

V fiíjnu je ZU· Bílina pozvána

na slavnostní koncert u pfiíleÏitosti

110.v˘roãí ZU· ve Vsetínû. “Za-

stupovat nás bude Komofiinka, ãili

jiÏ dnes se pfiipravuje dramaturgic-

k˘ plán.O prázdninách tam povezu

práce v˘tvarného oboru, které bu-

dou k vidûní ve dvou v˘stavních

síních spoleãnû s pracemi dal‰ích

dvou zu‰ek,” tû‰í se fieditel ZU·

Bílina Jifií Kopa.

V ãervnu 2005 na ZU· Bílina

absolvovali na I. stupni studia

(flétny 4 roky, klávesy a kytary 7

let): Liana Perknerová, pfiíãná flét-

na, Martin ·oral, kytara, Josef Ko-

leno, keyboard, Katefiina ·auero-

vá, pfiíãná flétna, Barbora Zemano-

vá, klávesy, Barbora Zemanová,

klávesy, Filip Holata, kytara a Ra-

dim Pecháãek, kytara.             (jk)

Tragick˘ osud básnífiky
Napsala sice
mnoho svazkÛ
básní a více
neÏ dva tucty
dramat, ale
cestu k ãtená-
fiÛm mohly
najít jen dvû
velmi útlé bás-

nické sbírky a jeden posmrtn˘ v˘-
bor. ¤eã je o bílinské rodaãce MA-
RII VALACHOVÉ (nar. 26. ãerv-
na 1930), která by se v minul˘ch
dnech doÏila sv˘ch pûtasedmdesá-
t˘ch narozenin. V podstatû zapo-
menuta, podobnû jako v dobû, kdy
ji mnohdy aÏ neskuteãn˘m zpÛso-
bem tíÏila nepfiízeÀ doby.

Dcera havífie ze státního dolu Ma-

saryk vstupovala do Ïivota s velk˘m

talentem a nezmûrnou touhou po na-

plnûní nejkrásnûj‰ích ideálÛ lidstva.

SpoluÏáci i pedagogové z bílinského

gymnázia obdivovali její první ver‰e,

inspirované Ïivotem na severu âech,

v kraji, kde jako dítû proÏívala tfiicá-

tá léta i okupaci a ve svém dospívání

období, o nûmÏ se hovofiilo jako

o poãátcích nejvût‰í budoucnosti

zdej‰ího pracujícího lidu. Nûktefií

prozfieli dfiíve, jiní pozdûji, a tak jak

se teorie vzdalovala od praxe, Marie

Valachová odmítala jít s bezhlav˘m

proudem a Ïít s klapkami na oãích.

V polovinû 50. let dokonãila studia

na filosofické fakultû Univerzity

Karlovy v Praze a soubûÏnû s odha-

lením kultu osobnosti i událostmi

v Maìarsku zaãala projevovat poli-

ticky zcela nekonformní postoje.

První a jediná básnická sbírka âER-

N¯ KÁMEN jí vy‰la v nakladatel-

ství âeskoslovensk˘ spisovatel tepr-

ve v osma‰edesátém roce. Pak pfii‰la

okupaãní vojska a dal‰í sbírka pfii-

pravená do tisku uÏ vyjít nesmûla.

Tentokrát to nebylo pouze kvÛli je-

jím osobním postojÛm, ale i proto, Ïe

byla manÏelkou jednoho z nejaktiv-

nûj‰ích politikÛ PraÏského jara, mi-

nistra zahraniãních vûcí prof. Jifiího

Hájka. 

A tak se k rukopisn˘m sbírkám

z 50. a 60. let, které ve své dobû ne-

mûly Ïádnou nadûji na oti‰tûní (Vy-

zvání k lásce, Kvûty, Jitfiení rána, Ne-

chci krvácet, Rozkvetlé jinovatkou,

Nahá tváfi, Popelãiny ver‰e, Ma‰ka-

ráda) pfiifiadily i ty ze 70. a 80. let

Akvamaríny, Srdce není Ïaludové

eso, Ptáci zpívají ‰ílen˘m ÏebrákÛm,

Lisování vína), které "vy‰ly" v sa-

mizdatov˘ch strojopisech a které

Marie Valachová pozdûji zavr‰ila ne-

dokonãen˘m rukopisn˘m torzem

ver‰Û, jeÏ nazvala Láska nebeská

a pekelná. V samizdatov˘ch edicích

skonãila i její dramata Dûvín, Hleda-

ãi, Heroin, Tulaãka, Kvûty na srdci,

Dárek k narozeninám, Ars amatoria,

Îivot doÏivotnû.

Ze v‰ech samizdatov˘ch sbírek

ver‰Û vy‰el kniÏnû jedin˘ svazek Ne-

be, peklo, ráj; exilov˘ nakladatel Da-

niel StroÏ jej vydal roku 1983 v Mni-

chovû ve své edici Poezie mimo do-

mov. Sedmdesátá a osmdesátá léta

pfiinesla Marii Valachové zvlá‰tû tûÏ-

k˘ údûl. ManÏel byl jedním z prv-

ních tfií mluvãích Charty 77, a to pfii-

ná‰elo v˘slechy, domovní prohlídky,

sledování a stfieÏení, ‰ikanování,

skandalizování.

Omezování v základních lidsk˘ch

právech nakonec vyústilo v zámûrné

sadistické zraÀování na místû zvlá‰tû

citlivém - perzekucí jediného syna,

jemuÏ byla soustavnû odepírána

moÏnost studovat a nakonec mu byla

povolena jen v zahraniãí s podmín-

kou navÏdy se vystûhovat z vlasti.

Její konec byl tragick˘. Marie Vala-

chová-Hájková zemfiela v Praze dne

5. ledna 1989 na prahu roku tolik

oãekávan˘ch revoluãních pfiemûn;

pohfibena je na bílinském hfibitovû.

Poslední drobn˘ v˘bor z jejích básní

vy‰el nákladem Lyry Pragensis v ro-

ce 1990 pod názvem ZÁKON MO-

¤E. A tak i po patnácti letech zb˘vá

naléhavá otázka: bude dílo zapovû-

zené ãeské básnífiky vÛbec nûkdy ob-

jeveno?                 Pavel KOUKAL

V˘razn˘ pfiedstavitel secesní grafiky
Shodou okolností si mÛÏeme na stejné stránce

pfiipomenout tragick˘ osud neménû v˘znamného

bílinského rodáka. Pfied devadesáti lety, dne 7.

ãervence 1915, padl na haliãské frontû první svû-

tové války u Wilkolacze nûmeck˘ malífi KARL

SCHUTZ. Narodil se v Bílinû dne 30. fiíjna 1886

(jeho rodn˘ dÛm byl v letech 1925-1945 oznaãen

pamûtní deskou). Na pfielomu století vystudoval

keramickou ‰kolu v Teplicích a stal se Ïákem Alfréda Rollera na umû-

leckoprÛmyslové ‰kole ve Vídni a Julia Dietze na mnichovské Akade-

mii. Bûhem svého krátkého Ïivota se projevil jako v˘razn˘ kreslífi

a grafik, ovlivnûn˘ secesí. Proslul jako ilustrátor severoãesk˘ch po-

vûstí (Radelstein- Sagen, Bílina 1911 a Sagen und Schilderungen Mit-

tel- und Erzgebirges, Bílina 1915), které se doãkaly roku 1982 sou-

borného druhého vydání v Darmstadtu.                                    (pak)
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Z DENÍKU POLICIE

■ KrÛãek od sebevraÏdy
Dne 13. ãervna oznámila

operaãní BA LOTER, Ïe mají

tísÀové volání z RELAXU v Sí-

bovû ulici. Nûjak˘ mladík tam

napadl svou dívku a zamkl se

ve sklepû s tím, Ïe se podfiízne.

Na místo byla vyslána moto-

hlídka a zároveÀ byl pfiivolán

vÛz Rychlé záchranné sluÏby

Teplice, kter˘ pfiijel v zápûtí. Ve

sklepû sedûl chlapec a drÏel si

u krku nÛÏ. Ve tfii hodiny ráno

byl “zpacifikován” a v dopro-

vodu stráÏníka odvezen v sani-

tû k vy‰etfiení na nervové oddû-

lení Nemocnice v Teplicích. Na

místo zásahu pfiijel majitel, kte-

r˘ RELAX zamkl a zakódoval.

■ Opilec za volantem
Dne 22. 6. v pÛl desáté veãer

byla na sluÏebnu mûstské poli-

cie anonymnû oznámeno, Ïe

v Hasiãské ulici stojí vozidlo

Ïluté barvy zn. ·koda, do které-

ho nyní nasedl velmi opil˘ muÏ

a chce s ním odjet. Anonym Ïá-

dal, aby ihned pfiijela hlídka.

Stalo se, stráÏníci zakázali fiidi-

ãi s vozidlem odjet. Ten vystou-

pil a ‰el pû‰ky.

■ Chtûl se ohfiát u ohníãku
Dne 24. 6. v 10.22 hod ozná-

mily dûti, které se zúãastnily

branné hry na Kyselce, Ïe u li‰-

ãí nory bivakuje muÏ se psem

a snaÏí se rozdûlat v lese oheÀ.

Hlídka stráÏníkÛ muÏe pouãila

o nebezpeãnosti jeho poãínání

a z prostoru lesa jej vykázala.

■ Ustlal si na chodníku
Dne 25.6. v 18.23 hod ozná-

mila obãanka z PraÏské ulice,

Ïe u nich za domem leÏí na

chodníku opil˘ muÏ. Na místo

byla vyslána motohlídka, která

jmenovaného zvedla a dopro-

vodila do místa bydli‰tû. MuÏ

nemûl Ïádn˘ zranûní.

■ Pfiíli‰ drah˘ sex
Dne 25. 6. v pÛl páté odpo-

ledne se na sluÏebnu mûstské

policie dostavil obãan SRN,

kterému na nádraÏí âD údajnû

dva mladíci odcizili penûÏenku.

Motohlídka doprovodila po-

‰kozeného do Studentské ulice

na Obvodní oddûlení PâR Bíli-

na. V prÛbûhu prohlídky video-

záznamu na kamefie bylo zji‰tû-

no, Ïe penûÏenku odcizily dvû

prostitutky u parkovi‰tû TAXI

na nádraÏí âD, jejichÏ sluÏby

Nûmec vyhledal.

Dívky z v˘chovn˘ch ústavÛ Teplicka absolvovaly olympiádu

Bílina - Od stfiedy 15. do sobo-
ty 18. ãervna Ïil atletick˘ stadi-
on na Kyselce a plavecká hala
a volejbalové kurty v Tyr‰ovû
zahradû olympiádou dûvãat
z v˘chovn˘ch ústavÛ a dûtsk˘ch
domovÛ Teplicka. 

Olympiádu zahájil ve stfiedu rá-

no bílinsk˘ starosta Josef Horáãek

spolu s fieditelkou Dûtského do-

mova se ‰kolou a V˘chovn˘m

ústavem v Kostomlatech pod Mi-

le‰ovkou Milenou Miterwaldo-

vou. “Zaãali jsme ve stfiedu ráno

atletikou, ãtvrtek patfiil volejbalu.

V pátek je finále atletiky, stolní te-

nis a cross a v sobotu plaveme,”

vypoãítala vychovatelka Jarmila

Babylónská z pofiádajícího kosto-

mlatského domova. Olympiády se

zúãastnilo sedm ústavÛ, z kaÏdého

pfiijelo sedm dûvãat v doprovodu

dvou dospûl˘ch. Sportovkynû se

ubytovaly v kempu a stravovaly se

v Lesní kavárnû “Kafáã.” Pfiípravu

na jarní olympiádu pr˘ dûvãata

z domova v Kostomlatech proÏí-

vala dost nervoznû. “Na‰e holky

tfieba vãera nebyly vÛbec schopny

veãefiet, nemohly spát. Pro nû je to

velk˘ záÏitek Pfiipravovali jsme je

na to celou zimu, byli jsme i na

soustfiedûní,” vzpomnûla vycho-

vatelka Jifiina Nesládková. V ústa-

vu v Kostomlatech jsou dívky od

ãtrnácti a nejdéle do devatenácti

let. Na olympiádû byly rozdûleny

do tfií vûkov˘ch kategorií. Ty nej-

lep‰í dostaly od sponzorÛ rádia,

volkmeny a medaili s emblémem

ãarodûjnice.

Foto: Pavel Vlach

Atletick˘ stadion na Kyselce se stal hostitelem
Mezinárodního mistrovství âR spastikÛ

Úspûch fotbalov˘ch nadûjí
Bílina - Po dvou letech se podafiilo star‰ím ÏákÛm F· SIAD Bí-

lina vrátit do krajského pfieboru, kdyÏ zvítûzili v 1.A tfiídû. Auto-

maticky s nimi postupují i mlad‰í Ïáci, ktefií zvítûzili v okresním

pfieboru. “Ale i star‰í pfiípravky po urputn˘ch bojích do posledního

kola uhájily pro Bílinu krajsk˘ pfiebor i v nové sezónû,” pochlubil

se vedoucí Fotbalové ‰koly Petr Junek.  Mlad‰í C pfiípravka pora-

zila v posledním kole TJ Chlumec vysoko 5:1, kdyÏ branky vstfie-

lili Gutsch 2, Sanitrik 2 a L.Kodad.  D pfiípravka startovala na kva-

litnû obsazeném turnaji “Slon Cup”, kter˘ pofiádá  FK Ravel Ústí

nad Labem. Z deseti muÏstev skonãila Bílina pátá. 1.Sparta, 2.Slá-

via, 3.Junior Teplice, 4.Ravel Ústí n.L., 5.F· SIAD Bílina atd.        

(ob)

Bílina - TJ zdravotnû postiÏe-

n˘ch Nola z povûfiení Spastic Han-

dicap - âeské federace sportovcÛ

s centrálními poruchami hybnosti,

Zleva Du‰an Grézl, Vladimíra Bujárková, Eva Berná,
Roman Musil.                            Foto: Jaroslav Hyb‰

O turnaji bílinské fotbalové ‰koly
pfiineseme reportáÏ v pfií‰tím BZ.

Na ME se nominovala i Daniela Procházková na
snímku pfii bûhu na 100 metrÛ.    Foto: Jaroslav Hyb‰

ve spolupráci s Atletick˘m klubem

Bílina a Nadací M. Bayerové

uspofiádala v sobotu 11. 6. na atle-

tickém stadionu v Bílinû na Kysel-

ce Mezinárodní mistrovství âR

v atletice Spastic handicap. Úãast

na mistrovství byla poslední moÏ-

ností, jak se kvalifikovat na ME

2005 ve Finsku. Na snímku repre-

zentaãní t˘m vrhaãÛ, kter˘ kom-

pletní získal nominaci na ME v at-

letice IPC 2005 ve finském Espoo.
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Pfii volejbalu se sólovat nedá
■ Eva STIEBEROVÁ

Je mnoho zpÛsobÛ, jak proÏít
léto. Zhruba sto dvacet nad‰encÛ
z Bíliny a nûkolik jednotlivcÛ
z Duchova a Teplic tráví vût‰inu
volného ãasu na volejbalov˘ch
kurtech v Tyr‰ovû zahradû. Ve
ãtvrtek 22. ãervna tu ãtyfii druÏ-
stva odehrála poslední turnaj
pfied prázdninami. 

Bûhem ãervence a srpna uÏ bu-

dou pouze trénovat a brousit styl

na slavné finále Bílinské volejba-

lové ligy, jejíÏ vûhlas sahá daleko

za hranice mûsta.

“DruÏstvo Ïlutomodr˘ch je Me-

tal. Na druhé stranû sítû je HASU,

ãili Pepík Hanzlík se Zdenou, Mi-

roslav Outersk˘, Ivana Jeãmenová,

Petr Butkoviã a Dalibor Duda.

Chybí Lída Vrbová a Jaroslav Su-

chopár. Náhradníkem je Martin

Novák a píská to Bohumír Mráz,”

vysvûtlil mi zakládající ãlen Bílin-

ské volejbalové ligy Jaromír Jirá-

sek. “DruÏstvo na hfii‰ti musí mít

‰est hráãÛ, coÏ je podle pravidel,

ale my jsme si zavedli, Ïe tam jsou

dvû Ïeny a ãtyfii chlapi. A teì chce-

me na Ïádost muÏsk˘ch dát ãtyfii

Ïeny a dva chlapy, aby byla men-

tální rovnováha,” Ïertoval nestor

bílinsk˘ch volejbalistÛ. Na protûj-

‰ích kurtech se zatím snaÏilo ãer-

noÏluté druÏstvo elektrárny TuãÀá-

ci, které nastoupilo proti Dato -

sklárnû. Nad regulérností tohoto

zápasu dohlíÏel rozhodãí Michal

âambor, b˘val˘ bílinsk˘ hráã, kte-

r˘ dnes hraje ligu v barvách Litví-

nova. “Dnes se hraje III. divize

systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m, to zna-

mená v‰echna ãtyfii druÏstva Me-

tal, Hasu, Dato  a Tuãnáci. Vítûz

postoupí do II. divize a v závûreã-

ném turnaji 3. záfií bude hrát o pá-

té aÏ osmé místo. Jsou to vyloÏenû

amatéfii, zaãínali zhruba pfied dese-

ti lety,” dodal pan Jirásek. Za nej-

vût‰í úspûch povaÏuje, Ïe “man-

ãafty” trénují cel˘ rok. 

ZdeÀka Hanzlíková si po zápase

povzdechla: “Hráli jsme blbû. Ne‰-

lo nám to, protoÏe jsme nebyli

v na‰í základní sestavû.” Volejba-

lem si pr˘ náramnû “ãistí” mozek.

Ale pfiestoÏe je to sport, kter˘ utu-

Ïuje partu, obãas se hráãi na hfii‰ti

do krve pohádají. “Ale my si to

Hráã HASU smeãuje na Ïlutomodré.                       Foto: Václav Weber

s manÏelem domÛ nenosíme. On je

moc velkej kliìas, na v‰echno od-

poví jen hm, hm,” smála se.

TakÏe v pfiedstihu pozvání 3. zá-

fií, kdy budou hrát v‰echny tfii divi-

ze na tfiech hfii‰tích. Od rána bude

znít “Tyr‰ákem” muzika a kdo se

zrovna nebude potit pod sítí, mÛÏe

si popovídat s pfiáteli u stolku pod

sluneãníkem. První tfii získají po-

hár a nûco tekutého. “A úspûch je

uÏ to, Ïe to pfieÏijeme,” glosoval

ná‰ rozhovor Josef HÛlek, hráã

DolÛ Bílina, kter˘ je volejbalu vûr-

n˘ ãtyfiicet let. “Zaãínal jsem s fot-

balem, ale tady je mezi námi síÈ,

tak mû nemÛÏe nikdo okopávat.

U volejbalu je sranda, není to nijak

násilné. Musí se hrát na tfii a tudíÏ

je to za kaÏdou cenu o kolektivu.

Nelze sólovat.”

Pfii oslavách 85 let fotbalu v Bílinû se pfiedstavili slavní veteráni a v muÏ-
stvu osobností herec a taneãník Jan Révai.            Foto: Václav WSeber

Bílin‰tí mistfii âR
v rybolovné technice

Fr˘dek-Místek - Mistrovství
republiky v rybolovné technice
juniorÛ a ÏákÛ, ktreré se konalo
v leto‰ním roce ve Fr˘dku -

Místku bylo pro bílinské mláde-
Ïníky velmi úspû‰né.

Nejvût‰ím pfiekvapením byl

mistrovsk˘ titul Dany Králové

v disciplínû zátûÏ skish a celkové

tfietí místo v pûtiboji. Dal‰ím kdo

se stal pro leto‰ní rok mistrem âR

v královské disciplínû zátûÏ skish

je Marek Bafitipán, kter˘ je skuteã-

n˘m mistrem, ponûvadÏ tuto dis-

ciplínu vyhrává na v‰ech mistrov-

ství jiÏ od sv˘ch Ïákovsk˘ch let.

V kategorii juniorÛ doplnil medai-

lovou sbírku Ludûk ·ecka, kter˘

vybojoval bronz v disciplínû mu‰-

ka dálka jednoruã. V‰ichni jmeno-

vaní byli nominováni do soutûÏe

druÏstev. V kategorii juniorÛ Lu-

dûk ·ecka, Marek Bafitipán, Stani-

slav Kruli‰ a Jifií Mikolá‰ zvítûzili

a Dana Králová spoleãnû s Mirkou

Kruli‰ovou z Fr˘dlantu v âechách

obsadily tfietí místo.              (biv)


