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¤eka Bílina pfiivítala vodáky
■ LADA LAIBLOVÁ

Leto‰ního ãtvrtého roãníku pod-

zimního vodáckého srazu Bílina

plná lodí se zúãastnilo celkem 36

posádek. Na trati ãekalo závodníky

11 branek, z toho 6 ãerven˘ch bylo

umístûno proti proudu. Startovalo

se po dvou minutách z Kyselky

a cíl byl pod mostem u vlakového

nádraÏí. „V‰echny posádky v po-

fiádku dojely a ani záchranáfiÛ na-

‰tûstí nebylo potfieba. Posádky byly

rozdûlené do kategorií hlavní, dám-

ské a seniorské. V seniorské starto-

vala dvojice vodáck˘ch nestorÛ

Václav Janouch s Mike‰em. „Ako-

rát se nám nûkam ztratil vodník,

kter˘ mûl pfiedat cenu posádce, kte-

rá se nejãastûji koupala. Nevím, jak

to s vodníkem bude v budoucnu,

protoÏe si právû vyfiizuje s Povo-

dím Ohfie pracovnû právní vztahy,“

vysvûtlil místostarosta Roman ·e-

bek, organizátor tohoto závodu.

Poãasí nevypadalo zrovna nejlé-

pe, ale úãastníci se na závod velmi

tû‰ili a nic by je od jejich zámûru

vyhrát neodradilo. Humorem také

h˘fiila bílinská dvojce Klárka Kru-

piãková a Petr Butkoviã, ktefií si

vyjeli jen tak nalehko jakoby tu‰i-

li, Ïe nezÛstanou na suchu. „Kou-

pal jsem se celkem 5krát, takÏe mi

bylo jasné, Ïe cenu vodníka máme

v kapse. Závod jsem jel dvakrát,

pokaÏdé s jin˘m spolujezdcem.

S Luborem Novákem jsme skonãi-

li ve vodû celkem 3krát, potfietí to

nebyla náhoda, ale mÛj spolujez-

dec u cíle s pokfiikem „chcete vidût

eskymáka“ naschvál pfievrátil loì,

Ïe jsem se ani nestaãil nadechnout.

Cel˘ závod se mi líbil jak po strán-

ce organizaãní tak soutûÏní i kdyÏ

jsem ho cel˘ absolvoval úplnû

mokr˘, asi jsem si to pfiivolal tou

maskou vodníka. Pfií‰tí rok pojedu

urãitû znovu a zvolím jinou masku,

která mi moÏná pfiinese ‰tûstí a ko-

neãnû vyhrajeme hlavní cenu. Jen

bych chtûl podotknout, Ïe branky

by mohly b˘t o nûco ‰ir‰í a trochu

nás s Luborem Novákem zamrze-

lo, Ïe jsme nedostali cenu pfiímo

od vodníka,“ shrnul vodáckou sou-

tûÏ mokr˘ Petr Butkoviã.

Cenu vodníka nakonec pfiedal

námûstek ústeckého hejtmana ing.

Petr Fiala. Sjezdu se také zúãastnil

bílinsk˘ rodák Petr Kubáã s bra-

trem Jifiím, ktefií skonãili na v˘bor-

ném ãtvrtém místû a jak jim se le-

to‰ní závod vydafiil, popsal Petr Ku-

báã alias Harry. „Tento roãník se mi

asi líbil nejvíc nejenom proto, Ïe

jsme zajeli s bráchou celkem dobfie,

ale i organizaãnû se v‰e oproti uply-

nul˘m roãníkÛm zlep‰ilo. Trochu

mohlo b˘t víc vody, protoÏe pod

mostem u b˘val˘ch hudebnin se

‰patnû zabíralo pádlem. Teì uÏ ví-

me, jak na to, tak doufáme, Ïe pfií‰-

tí rok se o nûco zlep‰íme.“

Celkov˘mi vítûzi se stejnû jako

loni stala dvojce Ludûk Hrbek

a Lubomír Gallo z Chomutova.

Doufejme, Ïe v pfií‰tím roãníku vy-

hrají bílin‰tí vodáci. Ahoj.

110. v˘roãí zaloÏení TJ SOKOL Bílina
V pfiedveãer vzniku âeskoslovenské re-

publiky se konalo setkání ãlenÛ TJ Sokol
Bílina, aby si pfiipomenuli 110. v˘roãí za-
loÏení této organizace v Bílinû. Setkání se
zúãastnilo asi 70 ãlenÛ Tûlocviãné jednoty
Sokol. K dispozici byly historické i sou-
ãasné fotografie a k nahlédnutí byly staré
kroniky a úãetní knihy, kde se poctivû za-
pisovaly v‰echny pfiíjmy a v˘daje. „V do-
bû ze které jsou tyto úãetní knihy nemûl
snad nikdo zájem nûkoho okrádat. Lidé
se ctili navzájem a spoleãnû bojovali pro-

ti potlaãování ãeské jednoty,“ vysvûtlila J.
Fla‰ková vzdûlavatelka TJ Sokol Bílina.
Setkání zorganizoval pan Josef Krhou-
nek, kter˘ se po ãtyfiiceti letech totalitní-
ho reÏimu zaslouÏil nejvíce o obnovu so-
kolské Ïupy Kru‰nohorské - KukaÀovy.
Na setkání pfiijal pozvání i místostarosta
Roman ·ebek, kter˘ podûkoval celému
TJ Sokolu jménem mûsta Bíliny za ucho-
vání tradic v sokolském duchu.

Úvodního slova se ujal pan Pavel Koukal, 

(Pokraãování na str. 2)

Tomá‰ Trapl: Jak vznikl muzikál „Kanceláfi“ • Bude v Bílinû DÛm s peãovatelskou
sluÏbou? • Co s ãern˘mi skládkami  • Tip KC Kaskáda • Nová soutûÏ o ceny

1. L. Hrbek a L. Gallo, 2. M. Fanta a J. Li‰ka, 3. J. Lipansk˘ a M. Hampl.

âtvrté místo pro Bílinu vybojovali bratfii Kubáãovi.
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J. ·OTTA, 
71 let, dÛchodce:
„Ano. Jsem opravdu

rád, Ïe tu bude vût‰í

konkurence. V Bílinû

jsou doposud jen tfii

benzinky a ty drÏí ce-

ny stejnû vysoké. Pro

levnûj‰í benzin proto

jezdím do Tovární uli-

ce v Teplicích.“

J. NECHYBOVÁ, 
46 let, zdr. sestra:
„Ano. Bude tu kon-

kurenãní prostfiedí,

které mÛÏe sníÏit ceny

za pohonné hmoty. A

navíc benzinka u Lidlu

je témûfi v centru mûs-

ta a mÛÏeme si záro-

veÀ pfii nákupu jít i na-

tankovat.“

R. NOVOTN ,̄
35 let, obch. referent:

„Ano. Jsem rád, Ïe

v Bílinû bude dal‰í

benzinka. Myslím si,

Ïe tfii ãerpací stanice

jsou málo. Navíc tahle

snad bude i s moÏností

umytí auta.“

L. DUNKA, 
22 let, nezamûstnan˘:

„Ano. Sly‰el jsem,

Ïe tu má vyrÛst nová

benzinka a jsem rád.

Má to své v˘hody a je

to pro fiidiãe rozhodnû

velké plus. Mohou si u

Lidlu nakoupit a pak

rovnou i natankovat

benzin.“

T. âERVEN ,̄ 
20 let, nezamûstnan˘:

„Ano. Urãitû je dob-

fie, Ïe tu bude dal‰í

benzinová ãerpací sta-

nice. ¤idiãi nebudou

muset jezdit pro ben-

zin na okraj mûsta, ale

natankují si pfiímo v

centru Bíliny a u ob-

chodního stfiediska.“

A. KUBRICHTOVÁ,
60 let, dÛchodkynû:

„Ne. Myslím si to-

tiÏ, Ïe na Bílinu je sou-

ãasn˘ poãet benzinek

dostateãn˘. Naã tu mít

ãtyfii pumpy, je to zby-

teãné a ke zlevnûní

benzinu to urãitû také

nepovede. Mûlo se po-

stavit nûco uÏiteãnûj‰í-

ho.“

Vítáte v Bílinû dal‰í benzinovou ãerpací stanici, která vyroste u Lidlu?
Ptal se a fotografoval JAN VRAN¯

Setkání po 35 letech
v 60. letech minulého století rozsáhlé tûÏbû uhlí.

„Schází se nás ãím dál ménû, ale i tak jsme za-

znamenali asi 220 úãastníkÛ setkání. Velk˘m

pfiekvapením byl nález památníku, kter˘ si po

49 letech na‰el cestu ke své majitelce paní Evû

Panenkové. Pfii‰la mezi nás i nejstar‰í obãanka

paní Krãmáfiová, která se letos doÏívá 92 let,“

uvedla paní Olga Pe‰ková, organizátorka celé

akce.

Obãané, ktefií nedobrovolnû museli opustit

své domovy si zavzpomínali na staré ãasy a i po

tak dlouhé dobû nechybûly slzy. Urãitû pfiivítají

nápad organizace Terra Natura, která má zatím

v pfiípravné fázi projekt o ãásteãném obnovení

obce Hetov. „Zatím je to jen plán a v‰e se bude

odvíjet od financí. V plánu poãítáme s ãásteãnou

obnovou Panského domu, v˘stavbou domu ã. p.

21 a obnovou pseudogotické kaple. Obec Hetov

vy‰la z celkového prÛzkumu území zatím nejlé-

pe, neboÈ byla sice zbofiena, ale nebyla pfiesypá-

na v˘sypkou a proto jsou zde podmínky pro no-

vou v˘stavbu. Do budoucna plánujeme i vybu-

dování cyklostezek a nauãn˘ch stezek s témati-

kou zanikl˘ch obcí,“ nastínila situaci paní Sou-

kalová z organizace Terra Natura              (lal)

(Dokonãení ze str. 1)
kter˘ pfiipomnûl v˘znamné události v histo-

rii TJ Sokol. Vzpomínal na fiadu v˘znam-

n˘ch ãlenÛ, ktefií bojovali za Tûlocviãnou

jednotu Sokola v Bílinû. Tûlocviãná jednota

je úzce spjata se vznikem ãeské matiãní ‰ko-

ly v Bílinû, otevfiené 4. 11. 1889. Matiãní

‰kola byla, soukromá a financovaná Ústfied-

ní maticí ‰kolskou tedy nûmeck˘mi naciona-

listy. Bílin‰tí Sokolové vytrvali ve svém bo-

ji a 17. záfií 1897 byla ‰kola otevfiena ‰ir‰í

vefiejnosti. Setkání se také zúãastnil nejstar-

‰í sokolník pan Beránek, kter˘ vyprávûl

o dobû, kdy v Bílinû byl starostou Josef

Schmettan. ZdÛraznil, Ïe vznik této organi-

zace byl spontánním v˘razem touhy po svo-

bodû tûla i ducha. V‰e se obe‰lo bez sponzo-

rÛ, organizace rostla z obûtavosti sv˘ch ãle-

nÛ.

„Velk˘m problémem pro TJ Sokol je

v dne‰ní dobû mládeÏ. Je málo lidí, ktefií cho-

dí dnes cviãit. Nûkteré kolektivní sporty

jsou stále aktivní, jako napfiíklad volejbal,

florbal nebo turistika. Ov‰em v Duchcovû

zaãínají Ïeny cviãit na Slet, ale jejich stále

málo. Chtûli bychom obnovit tradici Soko-

la, ale nejenom samotné cviãení a tradice,

ale i lásku k vlasti, která mnoh˘m mlad˘m

lidem dnes chybí,“ konstatoval Josef Kr-

hounek.                                               (lal)

V leto‰ním roce se jiÏ popáté se‰li obyvatelé

zanikl˘ch obcí Radovesice, Hetov a Dfiínek.

Bylo to také první setkání spoleãnû s obcemi

Lyskovice a Chotovenkou. Tyto obce ustoupily

Místostarosta M. Pecháãek s paní O. Pe‰kovou
pfiedávají kytici paní Kramáfiové nejstar‰í ob-
ãance jiÏ zaniklé obce Radovesice.

Pansk˘ dÛm - Hetov.

Pfiipínání stuhy na plukovní standartu dûlostfielecké-
ho pluku  ã. 1. dne 12. 7. 1938 v Bílinû.

110. v˘roãí zaloÏení TJ SOKOL Bílina
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Od poloviny

90. let se Bílina

pot˘ká s vyso-

kou nezamûst-

naností a soci-

álním úpadkem

lidí bez práce.

Vysoké procen-

to nezamûstna-

n˘ch tvofií romské obyvatelstvo

Bíliny. Neustále hledáme rÛzná

fie‰ení a cesty, jak tuto neutû‰enou

situaci vyfie‰it. Nápad pfii‰el od

romského poradce ·tefana Tomá-

‰e, kter˘ zaloÏil Romské obãan-

ské sdruÏení v Bílinû. Mûsto dalo

sdruÏení k dispozici uãebnu v pa-

vilonu ã. 1 na Teplickém pfied-

mûstí. âlenové sdruÏení si dali za

úkol zlep‰ení vzdûlanosti RomÛ

a z toho dÛvodu by mûl v pavilo-

nu ã. 1  probíhat douãovací krou-

Ïek. Pan Tomá‰ se chce aktivnû

vûnovat otázce nezamûstnanosti

a vyuÏití volného ãasu dûtí. Dû-

tem tak sdruÏení nabízí v˘tvarn˘,

pûveck˘, taneãní a sportovní

krouÏek. Ve sportovních aktivi-

tách nebude chybût fotbal, kter˘

jak vûfiím bude mít dostatek zá-

jemcÛ. Fotbalisty by mûl trénovat

syn pana Tomá‰e Josef, kter˘ by

chtûl opût obnovit fotbalová utká-

ní mezi mûsty. Pozadu nezÛstane

ani kulturní v˘chova. Nûktefií ro-

diãe nemají prostfiedky a nûkdy

ani nemají zájem napfiíklad o di-

vadlo nebo kino. Romské sdruÏe-

Slovo starosty ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

ní má také v plánu pofiádat zájez-

dy do divadel nebo kin.

V minulosti tu uÏ byl pokus

o nûco podobného, ale zjistilo se,

Ïe vyfie‰ení volného ãasu  dûtí ze

sociálnû slab˘ch skupin nebude

nic jednoduchého. Do budoucna

budeme rádi, kdyÏ se povede ales-

poÀ jedna dobrá vûc a to uÏ by zna-

menalo nûjak˘  krok dopfiedu.  Pfie-

ji ·tefanu Tomá‰ovi hodnû síly

a trpûlivosti v jeho snaÏení a dou-

fám, Ïe v‰e co si pfiedsevzal, dove-

de k dobrému v˘sledku. Na závûr

bych chtûl je‰tû podûkovat organi-

zátorÛm akce „Bílina plná lodí“,

která si pomalu ale jistû získává

ãím dál více lidí. Byl to urãitû do-

br˘ nápad, ze kterého se stává bí-

linská tradice. Bílina se tak dostá-

vá do podvûdomí nejen vodákÛm

z okolí, ale i lidem skoro z celé re-

publiky. A to je jedinû dobfie.

SENIO¤I SE DOâKAJÍ
DOMU S PEâOVATELSKOU
SLUÎBOU

âeská lázeÀská a zdravotnická

spoleãnost informovala Mûstsk˘

úfiad v Bílinû o moÏnosti v˘stavby

a následného provozování Domu

s peãovatelskou sluÏbou pro senio-

ry v lokalitû Bílina. O návrhu jsme

jiÏ jednali a v souãasné dobû hle-

dáme nejvhodnûj‰í pozemky, které

by se nejlépe hodily pro tento druh

stavby. UvaÏujeme o louce Za

Chlumem, kde obãas stává cirkus

nebo v okolí Hornické nemocnice

s poliklinikou. Na základû pfied-

bûÏného projektu by mûlo b˘t vy-

budováno zafiízení „DÛm s peão-

vatelskou sluÏbou“ pro 73 stál˘ch

obyvatel-seniorÛ a pro 15 klientÛ

zafiízení „domovinka,“ doplnil

místostarosta Roman ·ebek.

Vzhledem k tomu, Ïe má âeská

republika nedostatek sociálních lÛ-

Ïek pro seniory, byla by v˘stavba

a provozování zafiízení pro seniory

velk˘m pfiínosem. Po dokonãení

v˘stavby by bylo nové zafiízení za-

pojeno do sociálnû - zdravotní sítû,

budované âeskou lázeÀskou

a zdravotnickou spoleãností.  (lal)

PODùKOVÁNÍ Z VALA·SKA
Hezk˘ dopis pfii‰el na radnici aÏ

ze Základní umûlecké ‰koly ve

Vsetínû. Její fieditel Josef  KonÛpka

informuje starostu mûsta  o vynika-

jící reprezentaci bílinské ZU· na

galakoncertu u pfiíleÏitosti 110. v˘-

roãí zaloÏení ZU· Vsetín. Mimo

galakoncertu se bílin‰tí pfiedstavili

na spoleãné v˘stavû. K podûkování

za vzornou reprezentaci mûsta se

pfiipojuje i Bílinsk˘ zpravodaj. (ob)

A OPùT âERNÉ SKLÁDKY...
Mûstská policie upozornila Od-

bor Ïivotního prostfiedí v Bílinû na

dal‰í ãernou skládku. Z této sklád-

ky bylo zfiejmé, Ïe se nejednalo o

odpad, kter˘ se na ãern˘ch sklád-

kách bûÏnû objevuje. Na louce pod

Bofienûm byla vyhozena suÈ, zbyt-

ky chodníku a asfaltu. Bylo více

neÏ zfiejmé, Ïe se jedná o odpado-

v˘ materiál z nûjakého v˘kopu.

„OÎP zahájil ‰etfiení, které více

neÏ úfiednickou ãinnost,  pfiipomí-

ná  detektivní práci. Provûfiili  jsme

v‰echny stavební firmy v Bílinû,

které v minulosti provádûly v˘ko-

pové práce, ale neuspûli jsme. Po-

kud dotyãnou osobu nebo vozidlo

nechytíte pfiímo pfii ãinu nebo pfií-

mo nevyfotíte, nemáme prakticky

‰anci nûkoho usvûdãit. Skládka

Opût stíÏnosti na zábavnou pyrotechniku
Pomalu se zaãínají blíÏit vánoãní svátky, které jsou

sice oznaãovány jako svátky klidu a míru, ale mnoh-

dy to tak nevypadá. Aãkoliv je zaãátek listopadu,

nûktefií prodejci neváhají a zaãínají prodávat zába-

vnou pyrotechniku. Nejoblíbenûj‰ím artiklem jsou

samozfiejmû rÛzné petardy, dûlobuchy a v‰e co udûlá

nejvût‰í hluk. Z tohoto dÛvodu se na Mûstském úfia-

dû v Bílinû opût zaãínají hromadit stíÏnosti. Nejhor‰í

situace je opût na Teplickém pfiedmûstí, kde uÏ to

dnes nûkdy vypadá jako pfii oslavách Silvestra. Dûti

pobíhající kolem nic netu‰ících obãanÛ jim hází pod

nohy petardy a stejnû tak je s oblibou hází po psech.

Bouchání petard se neodehrává pouze pfies den, ale

i v pozdních noãních hodinách. Stejná situace je

i v sídli‰ti Za Chlumem. 

Otázkou ov‰em zÛstává, kde dûti berou na tuto zá-

bavu peníze. Mûsto by chtûlo apelovat hlavnû na rodi-

ãe, aby dûtem vysvûtlili, co mohou takové „ne‰kodné“

hraãky zpÛsobit. Mûsto opût vydá v nejbliÏ‰í dobû vy-

hlá‰ku o zákazu prodeje zábavné pyrotechniky pfied

31. prosincem a její dodrÏování bude dÛslednû kon-

trolovat.                                                               BZ

29. 10. 2005 pofiádalo Romské ob-
ãanské sdruÏení zábavu s romskou
kapelou Profil, která uÏ hraje v Bí-
linû skoro 30 let. Zábava se kona-
la v Kulturním domû Fontána Za
Chlumem a mûla vysokou úãast

cca 300 lidí. Pfii té pfiíleÏitosti oslovil Bílinsk˘
zpravodaj romsk˘ poradce pan ·tefan Tomá‰.  Pan
Tomá‰ se zab˘vá romsk˘m poradenstvím 15 let a
pfiesto, Ïe svoji práci vykonává naplno aÈ uÏ s vût-
‰ím nebo men‰ím úspûchem má neustále nové ná-
pady a energii, kterou plnû vyuÏívá ve své práci. 

Mûsto Vám dalo k dispozici uãebnu v pavilonu
ã. 1 na Teplickém pfiedmûstí. K jakému úãelu bu-
de slouÏit? 

Zaãátkem prosince 2005 se v b˘valé ‰kole na Te-
plickém pfiedmûstí otevfiou dvefie Romského obãan-
ského sdruÏení, které právû díky mûstu máme moÏ-
nost provozovat. Jeho náplní bude pomáhat sociál-
nû slab‰ím rodinám a musím podotknout, Ïe tyto
sluÏby nejsou jen pro Romy, ale pro v‰echny, ktefií
svou sociální situaci nezvládají. Romskou zábavou
jsme chtûli zahájit a zviditelnit na‰i ãinnost. Fi-
nanãní v˘tûÏek z této zábavy pÛjde na konto Rom-
ského obãanského sdruÏení.

Jak si pfiedstavujete ãinnost obãanského sdruÏe-
ní? 

V prvé fiadû se chceme soustfiedit na mimo‰kolské
aktivity dûtí a jejich volného ãasu. Proto jsme pro

dûti pfiipravili nûkolik zájmov˘ch krouÏkÛ jako je ta-
neãní, pûveck˘, v˘tvarn˘, ale i sportovní. V centru bu-
dou zavedení asistenti, ktefií budou mít jednotlivé
krouÏky na starosti. Dûti, které mají problémy s uãe-
ním, budou mít moÏnost nav‰tûvovat douãovací krou-
Ïek, kter˘ povede Romana Kri‰tofová. Sportovní
krouÏek bude pod vedením Josefa Tomá‰e. 

Bude se sdruÏení zab˘vat i nezamûstnaností? 
Samozfiejmû, jsme si vûdomi, Ïe za nezamûstnanos-

tí RomÛ je hlavnû nízká vzdûlanost a to bychom chtû-
li do budoucna zmûnit. Budeme hledat cestu,  jak ne-
zamûstnanost RomÛ vyfie‰it, ale je jasné, Ïe to bude
bûh na dlouhou traÈ. Chtûl bych touto cestou podûko-
vat hlavnû radû mûsta, která nám vy‰la vstfiíc a po-
skytla nám prostory pro zfiízení tohoto centra.    (lal)

Romské obãanské sdruÏení
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pod Bofienûm je na soukromém

pozemku, je tedy na majiteli sklád-

ku odklidit. To samé se dûje i v ga-

ráÏích pod pasovkou, kde se sklád-

ky tvofií neustále. Staãí vylomit

dvefie u nûjaké garáÏe a bûhem pár

dnÛ je zcela zaplnûna. V souãasné

dobû dohledáváme majitele garáÏí,

které slouÏí jako „popelnice“ a bu-

dou vyzváni k odklizení odpadu.

Také pfiipravujeme informaãní le-

táky, které budou obãany informo-

vat o tom, kam mohou vyhazovat

nepotfiebné vûci,“ dodala D. No-

votná z OÎP.                          (lal)

PAVILON NA TEPLICKÉM
P¤EDMùSTÍ V PROVOZU

První pavilon na zru‰ené Z· Te-

plická na‰el nové uplatnûní. Pavel

Prchal a Jaroslav Pokorn˘ zde

otevfieli moderní pneuservis. Slav-

nostního zahájení se zúãastnili

místostarostové Milan Pecháãek

a Roman ·ebek, radní a fiada bílin-

sk˘ch podnikatelÛ.                 (ob)

Z nouze ctnost
Dne 31. 10. a 1. 11. 2005 se

v Bílinském divadle poprvé
pfiedstavil muzikál „Kanceláfi“
v reÏii Josefa Laufra a Tomá‰e
Trapla, kter˘ nastudovali absol-
venti 6. roãníku hudebnû-dra-
matického oddûlení Státní kon-
zervatofie. 

Jestli by nûkdo ãekal, Ïe  absol-

venti Státní konzervatofie jsou má-

lo komunikativní, ktefií s nadhle-

dem pfiehlíÏí své okolí a hrají si na

„hvûzdy“, velmi by se m˘lil. Do

Bíliny pfiijela bezvadná parta lidí,

která umí nejen skvûle bavit divá-

ky, ale bavit se i v civilním Ïivotû.

Bylo vidût, Ïe „Kanceláfi“ jim pfii-

rostla k srdci a vÏdy, kdyÏ ji hrají

je pro nû zároveÀ vzpomínkou na

‰kolní léta.

A co o sobû a o sv˘ch b˘val˘ch
Ïácích prozradil Tomá‰ Trapl,
ãlovûk, kter˘ se skr˘vá za hu-
debním nastudováním? 

Uãím 7 let na Státní konzervato-

fii hudebnû dramatick˘ obor. Jinak

muzikály zpívám skoro 20 let

a kromû tfií muzikálÛ jsem pro‰el

v‰emi muzikály v Praze. Teì na

stará kolena hledám jiné uplatnûní,

abych se z toho nezbláznil. KdyÏ

hrajete stále jednu vûc, jde vám

potom z toho hlava kolem. Já mám

tu v˘hodu, Ïe mohu hrát více titu-

lÛ najednou hlavnû proto, Ïe nûkte-

ré produkce nechtûjí pou‰tût do ji-

n˘ch muzikálÛ své „hvûzdy“. Za-

ãínal jsem ztrácet energii a pfiipa-

dal si vyhofiele a tak jsem se nechal

pfiemluvit, abych ‰el uãit. Neuãím

pfiímo zpûv, ale interpretaci, zpívá-

ní na mikrofon, half playback a

rÛzné styly napfiíklad jazz, rock

a dal‰í. Z toho ãerpám neskuteã-

nou energii a nemám tak pocit, Ïe

je v‰e pomíjivé.

Závûreãná zkou‰ka dala vlast-
nû podnût ke vzniku tohoto mu-
zikálu?

KaÏd˘ student ke konci studia

pfiedkládá absolventskou práci, ta-

kové zhodnocení v‰eho co se

vlastnû po dobu studií nauãil. Já to

dûlám tak, Ïe dostanu lidi a s nimi

musíme vytvofiit nûjak˘ patvar,

alespoÀ nûco, co se podobá muzi-

kálu. Ve své podstatû je to sloÏitûj-

‰í, protoÏe je podstatnû lehãí vy-

tvofiit urãit˘ projekt a lidi si do nûj

vybrat. Tady to máme naopak, pro

urãité lidi musíme vymyslet pro-

jekt. Dali jsme se opût dohromady

s Pepou Laufrem, protoÏe se mu lí-

bila moje práce  pro pfiede‰l˘ roã-

ník, kdy jsem tfiídu obsadil do

„Dobfie placen˘ procházky“ od

·litra a Suchého. Náhodou jsme

vidûli „Sekretáfiky“ coÏ je Rakous-

k˘ nebo Nûmeck˘ originální muzi-

kál, kde je spousta holek, co zpíva-

jí populární melodie. Tak jsme si

fiekli, Ïe udûláme nûco jako parodii

na Sekretáfiky. Vybral jsem známé

melodie a do toho jsme naroubo-

vali obsazení stylem, Ïe ta zpívá

hÛfi, tak bude rapovat, ta zpívá

hodnû dobfie, tak bude zpívat tûÏ‰í

melodie. Tímhle zpÛsobem jsme

se z toho „vylhali“ a co ãert ne-

chtûl, tak se to povedlo. Muzikál

mûl velk˘ ohlas, vlastnû s ním jez-

díme uÏ dva roky. Byla to taková

z nouze ctnost. Sám velk˘ Zdenûk

Tro‰ka vidûl muzikál nûkolikrát

a byl pfiímo nad‰en. Herci, ktefií

hrají v tomto muzikálu uÏ nejsou

ãalo na nûj chodit málo lidí. Pro-

blém je ten, Ïe  velká divadla muse-

jí mít vyprodáno jinak jsou v minu-

su a tak se to svádí, Ïe lidi se dívají

na VyVolené nebo Ïe jsou moc dra-

hé lístky. Napfiíklad na Tfii mu‰ket˘-

ry se chodí stále asi zfiejmû proto, Ïe

je to taková novácká záleÏitost.

TakÏe Tomá‰ Savka nepfiitáh-
nul dostateãné mnoÏství lidí? 

I kdyÏ jsem se právû toho tak

trochu dûsil, jak to dopadne, urãitû

se Tomá‰ s tím popral o poznání

lépe neÏ tfieba Petr Poláãek ve

Tfiech mu‰ket˘rech. Nejvût‰ím pa-

radoxem ov‰em je, Ïe nejvíc pfii-

táhnou lidi ti, ktefií do toho muzi-

kálu dávají nejmíÀ. To se t˘ká na-

pfiíklad Ivety Barto‰ové, za ní

opravdu stojí davy. Je aÏ neuvûfii-

telné, jak˘ má fanklub a pfiitom je-

jí pûveck˘ i hereck˘ v˘kon je cel-

kem prÛmûrn˘. V‰ichni to víme

Vlevo Pavel Prchal a vpravo Mi-
lan Pecháãek. Foto: O. Bubeníãek

17. LISTOPAD - SVÁTEK,
KTER¯ PAT¤Í NEJEN
STUDENTÒM

17. listopad je v ãeské historii
spojen pfiedev‰ím se student-
stvem, konkrétnû s manifestace-
mi, pfii nichÏ na sebe mládeÏ vza-
la roli nositele svûdomí národa.
V roce 1939 se v mohutnou mani-
festaci odporu proti okupaci zmû-
nil pohfieb Jana Opletala, kter˘
byl smrtelnû zranûn pfii zásahu
nûmeck˘ch vojákÛ proti prÛvodu
na oslavu vzniku republiky.

O 50 let pozdûji se vydal pat-

náctitisícov˘ prÛvod studentÛ

z Vy‰ehradu do centra mûsta opût.

absolventi, ale mají rÛzná angaÏmá

po celé republice.

Jak dlouho se nacviãuje absol-
ventsk˘ muzikál? 

Tfii t˘dny v divadle, tfii t˘dny  na

zku‰ebnû a tfii t˘dny se cviãí pouze

korepetice. Je to takové absolvová-

ní jejich pûveck˘ch moÏností. He-

recké pfiednosti ukazují zase pfii

úplnû jiném pfiedstavení. Samo-

zfiejmû v kaÏdém roãníku se najde

nûkolik talentÛ. V̆ raznou osob-

ností tohoto muzikálu je urãitû

Honza Maxián (poslíãek), dobr˘

pianista, herec a celkem dobfie zpí-

vá. Po absolvování ‰koly jsem ho

pfietáhl do muzikálu „Tajemství“.

V̆ borná hereãka  je Martina Siko-

rová (tûhotná), která krátce pÛsobi-

la v Semaforu a v souãasnosti je

v Pardubicích nebo Krist˘na Luke-

‰ová (lidovka), která hostuje v Ná-

rodním divadle.

Uvedl jste, Ïe jste hrál skoro
ve v‰ech muzikálech. Jak˘ je vá‰
oblíben˘? 

Abych pravdu fiekl, tak zrovna

ten co skonãil Miss Saigon. To je

opravdu nádhern˘ muzikál, ale za-

i ona to ví a hodnû se s tím pere

a dává tomu hodnû. Ono je lehké

hned nûkoho odsoudit a fiíct, Ïe

pfiitáhne pouze lidi, ale na druhou

stranu produkce potfiebuje takové

lidi. Já ty lístky neprodám a kdyÏ

má nûkdo ‰ikovn˘ management ja-

ko Iveta, není co fie‰it.

Je nûkdo, kdo nejen pfiitáhne
diváky, ale je i osobnost?

Urãitû Jirka Korn. Jeho v˘kon je

vÏdy na 100%. Kdo je‰tû velmi

dobfie zvládá jak zpûv, tak herec-

kou stránku je Lucie Bílá, ale aby

existoval u nás opravdu nûkdo,

kdo se úplnû pfievtûlí do role, tak

takového neznám.

Mûstské divadlo v Bílinû muzi-

kál zcela nevyprodalo, moÏná prá-

vû proto, Ïe se jednalo „pouze“

o absolventy. Ov‰em podle ohlasÛ

divákÛ mûl muzikál velk˘ úspûch

a byla velká ‰koda, Ïe si toto vy-

stoupení nechali nûktefií skalní

pfiíznivci divadla ujít. Doufejme,

Ïe takov˘ch vystoupení bude stále

více a muzikál „Kanceláfi“ bude

v Bílinû opût k vidûní.

Lada Laiblová

Tomá‰ Trapl se souborem.                                               Foto: V. Weber
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DÛvodem bylo jak uctûní památky

právû Jana Opletala, tak protest

proti pokraãující nesvobodû. Zmû-

nu bylo cítit ve vzduchu jiÏ nûja-

kou dobu. Berlínská zeì byla ãer-

stvû strÏena, a tak celá ãeská spo-

leãnost ãekala na vhodnou zámin-

ku. A tou byl prÛvod k uctûní pa-

mátky Jana Opletala. ReÏim ne-

hodlal shromáÏdûné desetitisíce li-

dí pustit na Václavské námûstí. Za-

blokoval je na Národní tfiídû a tam

nasadil své nejtvrd‰í jádro (vãetnû

ãerven˘ch baretÛ) pofiádkov˘ch

sil, vybavené mimo jiné obrnûn˘-

mi transportéry a psy.

V‰e skonãilo brutálním zmláce-

ním v‰ech zúãastnûn˘ch. Zranûno

bylo na 600 demonstrantÛ. V ná-

sledujících dnech se ke stávkují-

cím studentÛm pfiidali herci a poté

také ostatní obãané zemû, coÏ zna-

menalo konec komunistického re-

Ïimu. O dva dny pozdûji bylo

v praÏském ãinoherním klubu za-

loÏeno Obãanské forum - pozdûj‰í

vítûz prvních svobodn˘ch voleb.

(zdroj internet)

VernisáÏ v˘stavy ãlenÛ v˘tvarné skupiny „SPOLU“

TIP Kc Kaskáda na mûsíc listopad

DÛm dûtí a mládeÏe slavil Hallowen

Chcete vidût JeÏí‰ka?
DDM v Bílinû zve v‰echny

v pátek 25. 11. 2005 od 16

hod. na akci „Pfiijede k nám Je-

Ïí‰ek“. Co Vás ãeká? Pfiedání

dopisu s pfiáním JeÏí‰kovi, kte-

r˘ opravdu pfiijede na zahradu

DDM i s Ledovou královnou.

Dopis pro JeÏí‰ka, kam mÛÏe-

te napsat svá pfiání si vyzved-

nûte v recepci DDM. Na pro-

gramu jsou pro dûti i dospûlé

pfiipraveny vánoãní dílny, pro-

mítání pohádek a obãerstvení.

Cel˘m programem bude pro-

vázet Vlasta Vébr se svojí vá-

noãní diskotékou s pfiekvape-

ním. Celou akci zavr‰í ohÀo-

stroj. Neváhejte a pfiijeìte se

podívat na JeÏí‰ka.

Kolektiv DDM

Dne 1. listopadu od 17 hodin se konala ve v˘stavní

síni U Kostela vernisáÏ v˘stavy ãlenÛ v˘tvarné skupi-

ny „SPOLU“ z Ústí nad Labem. V̆ stava 10 ãlenÛ

z v˘tvarné skupiny zahrnuje nejen obrazy (olejomal-

by, pastely a kombinovanou techniku), ale i pískovco-

vé plastiky. Hudebního úvodu vernisáÏe se zhostili

spolu s panem uãitelem Tomá‰em Ernstem dûti ze zá-

kladní umûlecké ‰koly v Bílinû, Katefiina Bendová

a Lucie VáÀová. Dvû nádherné skladby Drizele a Dia-

ne od Gérarda Montreuil  vytvofiily ve v˘stavní síni

bájeãnou atmosféru. Úvodním slovem pfiedstavila

pfiedsedkynû v˘tvarné skupiny „SPOLU“ paní Jaro-

slava Hálová v‰echny ãleny vystavující v bílinské v˘-

stavní síni. Jsou to Gennadij Avdûjev, ZdeÀka Malá,

Jan Pavelka, RÛÏena Petráková, Josef Tóth, Jaroslav

Vlãek, Ladislav Vymyslick˘, Miroslav P. Suk, Jifií

Bím a samozfiejmû i Jaroslava Hálová. V̆ stava v˘-

tvarné skupiny „SPOLU“ potrvá do 20. listopadu, jed-

ná se o prodejní v˘stavu, takÏe neváhejte a pfiijìte si

vybrat vánoãní dárek.

Galerie Pod VûÏí – Prodejní v˘stava portrétÛ ma-

lífie pana Václava Suchopárka s názvem OBRAZY po-

trvá do 23. listopadu. Neváhejte a nav‰tivte nás v Ga-

lerii Pod VûÏí, vstup zdarma.                          (PBzB)
Kolektiv v˘tvarné skupiny „SPOLU“  -  K. Bendová,
T. Ernst a L. VáÀová ze ZU·.               Foto: V. Weber

Pokud patfiíte k náv‰tûvníkÛm letních festivalÛ a klubov˘ch koncertÛ,
jméno Gaia Mesiah vám jistû není neznámé. Skupina hraje tvrdou muzi-
ku, v níÏ nepfieslechnete vliv Rage Againts The Machine. V anglicky zpí-
van˘ch textech se vyjadfiují k civilizaãním problémÛm, touÏí po svobodû,
volnosti a spravedlnosti. Nenechte si ujít koncert v Kulturním domû Fon-
tána v sobotu 19. listopadu od 21.00 hodin.

Poslední den v mûsíci fiíjnu dûti

a dokonce i nûktefií dospûláci ob-

lékli masky a zúãastnili se Hallo-

wensk˘ch oslav. Stra‰ideln˘ prÛ-

vod pln˘ upírÛ, ãarodûjnic, ãertic

a jin˘ch masek vycházel v 17.00

hodin od DDM. Za doprovodu bí-

linské MûP, která zvládla perfektnû

chod celého prÛvodu, neÏ jsme do-

razili na Mírové námûstí. Tam uÏ

na nás ãekal Vlasta Vébr se svojí

diskotékou. Pro dûti mûl pfiiprave-

né soutûÏe a hry o nejhezãí masku,

pokr˘vku hlavy a o nejlep‰ího zpû-

váka. Dûti tanãily a zahfiívaly se

skákáním a tleskáním, protoÏe zi-

ma byla opravdu veliká. Dospûláci

se mohli zahfiát u stánku s obãer-

stvením, kter˘ také fungoval v˘-

bornû. Tma zahalila celé námûstí

a blikající náhrdelníky, náramky

a rÛzné doplÀky zdobily v‰echna

stra‰idla. Blikající stánek patfiil fir-

mû Beauty 2000 a dûtem se moc lí-

bil. Hallowensk˘ podveãer skonãil

a my se mÛÏeme tû‰it na dal‰í akce

DDM.                 Vûra Ryjáãková, 
odd. tûlov˘chovy

Dne 2. 11. 2005 se doÏila 90 let

na‰e obãanka paní Marie Prok‰a-

nová, která Ïije 50 let v obci Miro-

‰ovice, kde vychovala 2 dûti. Za

obec Hrobãice ji pfii‰li popfiát sta-

rostka obce BoÏena Zemanová

a místostarosta Jaroslav Veith.

Za sociální komisi - pfiedsedkynû
Jana Richterová 

a ãlenkaVûra Kovafiíková

UTEâENECK¯ TÁBOR
SE DEFINITIVNù RU·Í

Záchytn˘ uteãeneck˘ tábor

v âerveném Újezdû se s koneãnou

platností ru‰í. V ãervnu tohoto roku

byla jeho ãinnost pozastavena, ale

teì uÏ víme jistû, Ïe se tento kom-

plex uzavfie a otvírat se jiÏ nebude.

Cel˘ areál je v souãasné dobû ma-

jetkem Ministerstva vnitra a je‰tû

se neví, jestli se b˘val˘ uteãeneck˘

tábor pfievede na obec nebo se pro-

dá. Pokud by Ministerstvo vnitra

BLAHOP¤ÁNÍ K JUBILEU
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pfievedlo majetek na obec, spádovû

by se dostal pod správu Hrobãic.

Ov‰em Hrobãice nemají prostfiedky

na udrÏovaní tak velkého areálu

a proto by správa majetku  pfie‰la na

Bílinu. Bílinská oblast tak ztratí cca

50 pracovních míst.

Místostarosta R. ·ebek

MILÍ âTENÁ¤I BÍLINSKÉHO
ZPRAVODAJE

Ráda bych vás osobnû pozvala na

jiÏ 11. pofiad nejen o módû a nejen pro

Ïeny „Bude bál”, kter˘ mÛÏete  na-

v‰tívit i vy 15. 11. 2005  od 19.00 hod.

v Mûstském divadle v Bílinû. Pfiipra-

vila jsem pro vás ve spolupráci s Di-

vadlem v Pytli z Hrobu dvû hodiny

plné zábavy, módy a tance - tedy

aerobiku v podání CIK CAKu - dûtí

z DDM Bílina. O pfiestávce bude pfii-

chystáno obãerstvení a pár „vyvole-

n˘ch“ vyhraje balíãky s kosmetikou

a zdravou v˘Ïivou. TakÏe za pouh˘ch

120 Kã v pfiízemí a 100 Kã na balkon

se pfiijìte POBAVIT!

Martina Tuháãková
âLOVùK V TÍSNI

- spoleãnost pfii âT, o.p.s., hledá so-

ciálního pracovníka pro práci v terén-

ních programech v sociálnû vylouãe-

n˘ch lokalitách v Bíli-

nû (Ústeck˘ kraj). Uví-

táme V· nebo VO·,

nejlépe v oboru sociál-

ní práce, právo nebo

pfiíbuzném oboru, pfiedchozí zku‰e-

nost pfiímé práce s klienty a zku‰enost

s organizováním sítû. V̆ hodou je byd-

li‰tû v Bílinû nebo poblíÏ. 

Nabídka: práce v profesionálním

t˘mu za dÛstojnou mzdu, prÛbûÏná

supervize a specifické vzdûlávání

v terénní sociální práci se sociálnû vy-

louãen˘mi a v socioterapii, podíl na

rozvoji unikátní sociální sluÏby. Kon-

kurs se uskuteãní 15. listopadu 2005,

nástup v prosinci 2005. Kontakt: svÛj

strukturovan˘ Ïivotopis a pfiípadné

dotazy ãi Ïádosti o detailní informace

zasílejte na e-mailovou adresu kateri-

na.jichova@clovekvtisni.cz

Více na www.clovekvtisni.cz/te-

renniprogramy.php  Více o klientech

Terénních programÛ a problematice

sociálnû vylouãen˘ch lokalit na

www.ceskaghetta.cz 

Sídlo spoleãnosti: âlovûk v tísni –

spoleãnost pfii âT, o. p. s., Sokolská

18, 120 00 Praha 2, IâO: 25755277.

Z va‰ich dopisÛ: Podzimní rozjímání nad knihou

■ Dûti z M· ·vabinského v Bílinû se rozhodly, Ïe
sv˘mi „dráãky“  vyzdobí poboãku mûstské knihovny

na Teplickém pfiedmûstí. Pfii‰ly si sem prohlédnout ji-

né kníÏky, neÏ mají ve své ‰kole. Pozornû posloucha-

ly poutavé vyprávûní p. Baumgártnerové, místní kni-

hovnice, které se povedlo sv˘m vlastním hlasov˘m

projevem v‰echny dûti zaujmout. Své záÏitky z ná-

v‰tûvy knihovny pak dûti nakreslily. Myslím si, Ïe

strávily mezi knihami pfiíjemné odpoledne a obohati-

ly si tak své vûdomosti.

Za dûti a uãitelky E. RÛÏiãková - Foto: V. Weber

■ Problém s kontejnerov˘m stáním u blokÛ 101, 102
a 103 na PraÏském pfiedmûstí. - Do redakce pfii‰la stíÏ-

nost od obãanÛ z PraÏské I. ohlednû odstranûní kontej-

nerÛ na plast, sklo a papír zamûstnancem z místní ko-

telny.

„V souãasné dobû je uÏ problém vyfie‰en a trojice kon-
tejnerÛ by mûla b˘t na svém místû. V nejbliÏ‰í dobû pfii-
bude je‰tû jedno kontejnerové stání v blízkosti bloku
102.“ Na dotaz odpovûdûla D. Novotná z OÎP v Bílinû

■ SOUTùÎ o nejlep‰í bílinsk˘ vánoãní recept.
Neúprosnû se blíÏí nejkrásnûj‰í svátky v roce

a k tûm neodmyslitelnû patfií tradiãní peãení vá-
noãního cukroví. Nûktefií dnes sice dávají pfied-
nost pfied vlastním peãením pohodlnému náku-
pu, ale vût‰ina hospodynûk si tuto tradici nene-
chá ujít. A právû pro ty, ktefií jsou vûrni této tra-
dici, vyhla‰ujeme soutûÏ o nejlep‰í recept na vá-
noãní cukroví. 

Recept se jménem a adresou vloÏte do obálky,
oznaãte heslem „vánoãní recept“ a pfiedejte pra-
covnicím infocentra nebo na: 

bilinsky.zpravodaj@seznam.cz 
Na vítûze ãekají hodnotné ceny.              (BZ)

Rada mûsta Bíliny na  21. schÛzi konané
dne 2. listopadu 2005 mimo jiné
uloÏila:
■ Starostovi mûsta svolat schÛzku
za úãasti fieditele DolÛ Bílina, fiedite-

lÛ Policie âR a mûstské policie, ãle-

na rady mûsta Mgr. ZdeÀka Svobody

Ph.D., ke spoleãnému fie‰ení situace

u Azylového domu v ul. DÛlní 425.

■ Tajemníkovi mûstského úfiadu za-
dat zpracování „Rozvojové strategie

mûsta Bílina v lázeÀství a cestovním

ruchu” (10 aÏ 20 let) a pfiedloÏit ji

zastupitelstvu mûsta na prvním ve-

fiejném zasedání v roce 2006 ke

schválení.

schválila:
■ Zámûr zafiazení finanãního pfiís-
pûvku SK SIAD Bílina ve v˘‰i 150

tisíc Kã do rozpoãtu na rok 2006 na

dokonãení rekonstrukce areálu Tyr-

‰ova zahrada.

■ Aktualizaci „Rozvojové strategie
mûsta Bílina v lázeÀství a cestovním

ruchu“. 

rozhodla:
■ Pfii prodeji pavilonÛ v areálu b˘-
valé Z· Teplické pfiedmûstí bude do

kupní smlouvy zakotveno, Ïe kaÏd˘

nov˘ majitel objektÛ si na vlastní ná-

klady zajistí vybudování nov˘ch od-

bûrních míst v‰ech energií (voda,

elektfiina, dálkové vytápûní, popfi.

plyn). 

nemá námitek:
■ K Ïádosti spoleãnosti PLUS-DIS-
CONT o provedení rekonstrukce po-

zemkÛ (parkovi‰tû), jehoÏ je mûsto

Bílina majitelem, ve smyslu v˘mûny

po‰kozené zámkové dlaÏby a obrub-

níkÛ s tím, Ïe bude ze strany spoleã-

nosti respektován vjezd majitelÛ pfii-

lehl˘ch pozemkÛ. 

■ Dále souhlasí s provedením nové-
ho oznaãení parkovi‰tû, v˘mûnou re-

klamního pylonu, plakátovací vitrí-

ny a zimního sestfiihu zelenû, spoleã-

ností PLUS-DISCOUNT, s. r. o. 

souhlasí:
■ S podáním Ïádosti na Minister-
stvo prÛmyslu a obchodu âR o po-

skytnutí dotace na stavbu „Úprava

okolí oprámu - víceúãelové hfii‰tû“,

zaãlenûné do seznamu akcí smûfiují-

cích k tvorbû a obnovû území, pro

úãely vyuÏití volného ãasu ã. II f), ã.

6.59 revitalizaãních opatfiení v „Pro-

jektu na odstraÀování ‰kod vznik-

l˘ch tûÏbou uhlí pfied privatizací

státních hnûdouheln˘ch spoleãností

v severozápadních âechách“, Obec-

ním úfiadem Hostomice. 

zamítla:
■ Îádost pana Milana ·ándora o po-
fiádání pravidelné nedûlní burzy na

plo‰e ‰kvárového hfii‰tû u Kyselky.  

vyslovila:
■ Podûkování fiediteli Základní
umûlecké ‰koly v Bílinû panu Jifiímu

Kopovi za vzornou reprezentaci

mûsta na galakoncertu ZU· Vsetín,

u pfiíleÏitosti jejího 110. v˘roãí zalo-

Ïení.  

odvolala:
■ Paní P. Svobodovou z funkce ta-
jemnice sociálnû zdravotní komise,

z dÛvodu ukonãení pracovního po-

mûru.

■ ing. Jaroslavu Mrázovou (SNK)
a Mgr. Evu Böhmovou (ODS)

z ãlenství pro ‰kolství, kulturu

a sport. 

jmenuje:
■ Paní Helenu Marinãákovou tajem-
nicí sociálnû zdravotní komise,

s platností od 2. listopadu 2005. 

■ ing. Jaroslavu Mrázovou (SNK)
a pana Jana Hájka st. (ODS) ãleny

bezpeãnostní komise. 

vzala na vûdomí:
■ Odstoupení pana P. Loose od pod-
pisu nájemní smlouvy na pronájem

nebytov˘ch prostor na ÎiÏkovû ná-

mûstí ã. 58 - prodejna a servis v˘po-

ãetní techniky a sluÏby VT.  Nebyto-

v˘ prostor v I. NP o v˘mûfie 85 m2

bude opûtovnû zvefiejnûn  k dal‰ímu

pronájmu. Zájemce o pronájem bude

upozornûn na souãasn˘ stav nebyto-

vého prostoru a nutnost oprav na

vlastní náklady bez nároku na jakou-

koliv kompenzaci.    

■ Nabídku spoleãnosti Czech Radar,
a. s. Praha zku‰ebního mûfiení rych-

losti a monitorování prÛjezdÛ na ãer-

vené svûtlo pro mûsto Bílina v rám-

ci projektu „Bezpeãná mûsta“.

Zápis z bezpeãnostní komise ze

dne 19. fiíjna 2005.

Kvûch Ladislav, 
tajemík MûÚ Bílina

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

● MùSTSKÉ DIVADLO – nedûle
20. 11. od 14 hod. POZOR, TADY
STRA·Í, loutková pohádka Divadla

z pÛdy. Vstupné 40 Kã, dûti do 3 let

zdarma. âtvrtek 24. 11. od 19 h.od.

DRUHÁ KAPITOLA, jemná kon-

verzaãní komedie.V hlavní roli D.

Matásek, V. Zavadská a dal‰í. Vstup-

né 180, 130, 100  a 70 Kã.
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Podzimní sport na Z· Lidická
První ãtvrtletí kaÏdého ‰kolního

roku se na Z· Lidická nese kromû

jiného tradiãnû ve znamení sportu.

KaÏdoroãnû se na‰i Ïáci zúãastÀují

soutûÏí v olympijském atletickém

ãtyfiboji. Leto‰ní rok nebyl v˘jim-

kou. V‰echna druÏstva mlad‰ích

a star‰ích ÏákyÀ a ÏákÛ bojovala

s maximálním nasazením a aãkoli

se letos nepodafiilo stanout na stup-

ních vítûzÛ, sv˘mi v˘kony Ïáci

‰kole ostudu rozhodnû neudûlali,

o ãemÏ svûdãí nûkolik individuál-

ních umístûní v první pûtici kaÏdé

disciplíny.

Z dal‰ích akcí je tfieba zmínit

úãast na‰í ‰koly v plavecké ‰tafetû

mûst, pofiádané Domem dûtí a mlá-

deÏe v Teplicích. Té se letos zú-

ãastnilo 12 na‰ich ÏákÛ a pomohlo

tak mûstu Teplice splnit poÏadova-

nou kvótu 500 plavcÛ. Závod jsme

brali jako pfiípravu a test pfied pro-

sincovou plaveckou ‰tafetou bílin-

sk˘ch základních ‰kol.

Zcela premiérovû jsme se ale

zúãastnili okresních pfieborÛ druÏ-

stev základních ‰kol ve stolním te-

nise. Na turnaj do Teplic jsme vy-

slali druÏstva star‰ích a mlad‰ích

ÏákÛ. V̆ sledky i pfies zjevnou tré-

mu nebyly vÛbec ‰patné. DruÏstvo

star‰ích ÏákÛ obsadilo 8. místo,

kdyÏ nûkolik sv˘ch zápasÛ prohrá-

lo jen velmi tûsnû a druÏstvo mlad-

‰ích ÏákÛ obsadilo zcela neãekanû

5. místo. Dovolil bych si vyzdvih-

nout nejen bojovnost a zarputilost

v‰ech ãlenÛ obou druÏstev, ale také

na‰eho nejúspû‰nûj‰ího hráãe, kte-

r˘m se v kategorii mlad‰ích ÏákÛ

stal Patrik Halmich, jenÏ cel˘m

turnajem pro‰el pouze s jedinou

individuální poráÏkou.

V dal‰ích t˘dnech a mûsících

nás ãekají halové soutûÏe, pfiede-

v‰ím v kopané, florbale a basket-

bale. Vûfiím, Ïe na nich dají o sobû

v dobrém vûdût i na‰i reprezentan-

ti.                Mgr. Martin S˘kora,
vyuãující tûlesné v˘chovy

SK SIAD Bílina - MSK Trmice  3:1 (0:1)
Bílina - Domácí  od poãátku

soupefie zatlaãili na jeho polovi-

nu, ale stfielba chybûla.  Z ojedi-

nûlého útoku naopak spálil jasnou

‰anci hostující Vávra, kdyÏ Pohl

stfielu reflexem vyrazil. Domácí

vyrovnali ‰ance v 25. min.  Po

trestném kopu Moravce pfiestfielil

mlad˘ Ma‰ata snad ze tfií metrÛ.

Po pÛl hodinû hry se hosté dostali

pfied domácí branku podruhé. ·al-

da mezi „zkamenûlou“ obranou

poslal hlavou hosty do vedení.

Domácí soupefie zmáãkli a zaãali

i stfiílet.  Ve 41. min. vypálil No-

vák, brankafi Pozdûna míã neudr-

Ïel a „vytáhl“ si ho z branky. Do-

mácí reklamovali gól, ale hrálo se

dál.     

Druh˘ poloãas zaãal znovu ob-

rovsk˘m tlakem domácích. Nejdfií-

ve stfiílel Beãvafiík a potom pro-

stfielil v‰e, co mu stálo v cestû

Christov a bylo vyrovnáno.  Vzá-

pûtí hlaviãkoval a hosté vykopáva-

li míã z brankové ãáry.  Po dal‰ím

centru Christova nasmûroval míã

do ‰ibenice Beãvafiík a Bílina ko-

reãném hvizdu vyprovodili diváci

domácí potleskem.  „Chybûlo nám

hodnû hráãÛ a je‰tû se to podcení,

potom se zápas tûÏko obrací. Ve

druhém poloãase jsme dali rychle

gól  a soupefi to trochu otevfiel.

V prvním poloãase nebyla vidût

druhá vlna. V kabinû se to probra-

lo a bylo to lep‰í. Ale hráãi necho-

dí trénovat a o tom to je,“ nehledal

Ïádné v˘mluvy jeden z nejlep‰ích

domácích hráãÛ Jan Novák.  Vûko-

v˘ prÛmûr základní sestavy byl

23,4 let. ·est hráãÛ bylo v rozmezí

18 aÏ 20. „Mûli jsme pfievahu, ale

byl to zápas s posledním a ãekal

jsem jin˘ zaãátek. Trenér Erben

udûlal v sestavû radikální zmûny,

kdyÏ kluci nechodí na tréninky.

Fotbal se mi pfiíli‰ nelíbil. Z hráãÛ

musím pochválit Honzu Nováka,

kter˘ rozdával balony, dal gól,“ fie-

kl Petr Arpá‰. 

Branky: 48. Christov, 54. Beã-

vafiík, 67. Novák - 31. ·alda.

Sestava: Pohl - Beãvafiík, ·ulek

(78. Bartl), Hasal, Tietze - Ma‰ata,

Spáãil (86. Spáãil), Christov, Va-

Àásek - Novák, Moravec (73. Ba-

ri).                Oldfiich Bubeníãek

neãnû vedla. Po hodinû hry nezpra-

coval míã pfied brankou VaÀásek

a stfiílel nad a potom Novákova

hlaviãka ‰la tûsnû vedle. V 67.

min. pfiihrál trmick˘ Holeãek pfies-

nû na nohu Ma‰aty, ten prodlouÏil

na Nováka a bylo to 3:1.  Ma‰ata

mûl obrovskou ‰anci v 74. min.,

ale nevystfielil.  Potom unikal Beã-

vafiík, byl faulován a trestn˘ kop

Hasala skonãil tûsnû vedle levé ty-

ãe. Bílina pokraãovala v drtivém

tlaku, ale stfiídající Bari hlaviãko-

val do bfievna. V závûru byl je‰tû

faulován dal‰í stfiídající hráã Seidl,

ale penalta se nepískala.  Po závû-

Popisek - Bílina mûla cel˘ zápas velkou pfievahu. Po tomto rohu v‰ak
branka nepadla. Zleva ve svûtlém VaÀásek, Tietze, Beãvafiík, Christov,
Novák, Hasal a Ma‰ata.                                          Foto: O. Bubeníãek

FC Pfiestanov - SK SIAD Bílina 1:2 (1:2)

Pohár putoval tentokrát do Tfiemo‰né

Pfiestanov - Úvod utkání patfiil

Bílinû. JiÏ v 8. min. po pfiihrávce

Moravce z hranice ‰estnáctky se

trefil Novák. Vzápûtí trefila Tru-

neãkova hlaviãka jen nohy branka-

fie a ve 12. min. ‰la Novákova hla-

viãka tûsnû nad.  Po trestném kopu

Moravce stfiílel tûsnû vedle opût

Novák. Fotbalovou lahÛdku pfiine-

sla 23. min. VaÀásek poslal dlou-

h˘m pasem dopfiedu Nováka, ten

okamÏitû vypálil a domácí brankafi

Fi‰er stejnû parádnû vyrazil.

Ohromná pfievaha Bíliny trvala aÏ

do 34. min. Po ojedinûlém útoku

kopali domácí trestn˘ kop a bílin-

ská obrana jim nechala volnost

pfied brankou a vyrovnal Polák.

Potom stfiílel do brankafie Novák a

Mergl a v poslední minutû poloãa-

su byl faulován Moravec. Penaltu s

pfiehledem promûnil Pohl. V 71.

min. podrÏel  opût  Pohl, kdyÏ vy-

razil stfielu ze tfií metrÛ a znovu za-

chraÀoval v závûru. V poslední mi-

nutû je‰tû nastfielil Truneãek tyã.

„Je tady malé hfii‰tû a to bylo znát.

My jsme pfiijeli vyhrát, ale domácí

nemají ‰patn˘ manãaft. MoÏná

jsme je po první brance  trochu

podcenili,“ fiekl nám obránce Ra-

dim ·ulek.  „Ze zaãátku to vypa-

dalo na jednoznaãn˘ zápas, hráli

jsme dobfie. To nás  nûjak ukoléba-

lo a soupefi zaãal bojovat.  Na ko-

nec jsme se ‰tûstím vyhráli a bylo

to vydfiené vítûzství,“ dodal asi-

stent trenéra Milan Tietze.

Branky: 34. Polák - 8. Novák,

45. Pohl (PK).

Sestava: Pohl - Beãvafiík, Ha-

sal, ·ulek, VaÀásek - Mergl, Chri-

stov, Moravec, Seidl - Truneãek,

Novák.                                  (ob)

Bílina - Podzimní prázdniny vyuÏili hokejoví

tfieÈáci k pûknému turnaji. Na zimní stadion do Bí-

liny pfiijelo ‰est muÏstev a  vítûzství si odvezli ti,

ktefií mûli nejdel‰í cestu.  

V Tfiemo‰né mají jiÏ tfii roky nov˘ stadion s ce-

loroãním provozem a v˘sledky jejich ÏákÛ se do-

stavují.  Odvezli si také ceny pro nejlep‰ího bran-

kafie Stezku a útoãníka Vavfiiãku.  Obráncem byl

vyhodnocen kadaÀsk˘ Paul a nejlep‰í mu‰ku mûl

teplick˘ Dvofiák. Cenu pro nejmlad‰ího hráãe si od-

nesl bílinsk˘ Kuãera. „Ceny mal˘m hokejistÛm

pfiedával krajsk˘ sekretáfi hokejového svazu pan ¤í-

ha.

To bylo i ocenûní pfiípravy celého turnaje,“ fiekla

jeho organizaãní pracovnice Romana Sobotková.

Koneãné pofiadí: 1. Meteor Tfiemo‰ná 10, 2. Sta-

dion Teplice 7,  3. SK KadaÀ 7,  4. Draci Bílina 4, 5.

Baník Most 2, 6. Chemopetrol Litvínov 0.       (ob)
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Bílin‰tí buldoci v ãele tabulky

Fotbalová ‰kola hostila druÏstva z Dánska

Zrekonstruované hfii‰tû v Tyr-
‰ovû zahradû slouÏí mimo jiné
také bílinsk˘m buldokÛm. Ho-
kejbalov˘ t˘m Bulldogs Bílina
byl zaloÏen na jafie roku 1998.
Zaãínal v II. teplické hokejbalo-
vé lize, kde se umístil v konku-
renci dal‰ích jedenácti t˘mÛ na
v˘borném ãtvrtém místû. Pozdû-
ji se v baráÏi na‰i hokejbalisté
probojovali do I. teplické hokej-
balové ligy, kde v sezonû 1999-
2000 dosáhli opût ãtvrtého místa.
Od sezony 2000-2001 hrál t˘m
II. regionální hokejbalovou ligu
v Mostû, ze které se dostal do II.
ãeské národní hokejbalové ligy,
coÏ je jedna z nejvy‰‰ích soutûÏí,
ve kter˘ch se prezentují bílinské
t˘mové sporty.

V souãasné dobû jsou buldoci

po odehrání jedenácti zápasÛ na

prvním místû tabulky se sedma-

dvaceti body. Do konce podzimní

ãásti leto‰ní sezony ãekají t˘m po-

slední ãtyfii zápasy (viz. kalendáfi

zápasÛ), ve kter˘ch se definitivnû

rozhodne o vítûzi leto‰ního podzi-

mu. A proto neváhejte a pfiijìte na-

‰e hráãe podpofiit. Hokejbal slibuje

divácky velice atraktivní podíva-

nou. Podobnû jako u hokeje jde

o dynamickou a rychlou hru. Zá-

pas je rozdûlen na patnáctiminuto-

vé tfietiny oddûlené desetiminuto-

v˘mi pfiestávkami. Buldoci dávají

do hry srdce a bojují o kaÏd˘ mí-

ãek. Stejnû jako u vût‰iny podob-

n˘ch sportÛ, dojde i zde obãas

k „ruãnímu“ fie‰ení pfiípadn˘ch

rozporÛ. Na‰tûstí jsou vÏdy pfiipra-

veni nestranní a pohotoví rozhod-

ãí, aby takové ‰arvátky ráznû vyfie-

‰ili. A tak aÏ za vlekl˘ch podzim-

ních nedûlí nebudete vûdût co by...,

pfiijìte fandit do Tyr‰ovy zahrady.

S diváckou podporou se hraje

mnohem lépe.

Internetové stránky:   

www.hokejbal-sz.cz

KALENDÁ¤ ZÁPASÒ:
• 20. 11. 2005 - Bílina, Tyr‰ova za-

hrada, 11.30 - SK SIAD Bulldogs

Bílina x HBC MD Krupka

• 27. 11. 2005 - Bílilna, Tyr‰ova

zahrada, 13.30 - SK SIAD Bull-

dogs Bílina x TJ Baník Mezibofií

• 4. 12. 2005 - PlzeÀ, 11.00,  HBC

·koda PlzeÀ B x SK SIAD Bull-

dogs Bílina

• 4. 12. 2005 - PlzeÀ, 15.30, HBC

Fireball 99 PlzeÀ x SK SIAD Bull-

dogs Bílina

V t˘dnu od 17. 10. aÏ 22. 10.

2005 hostila F· Bílina spoleãnû

s nûkolika dal‰ími fotbalov˘mi

oddíly teplického okresu mládeÏ-

nická fotbalová druÏstva z Dán-

ska. V prÛbûhu t˘dne se mezi se-

bou postupnû utkala druÏstva do-

rostencÛ, star‰ích ÏákÛ a mlad‰ích

ÏákÛ. Dánsko tentokrát reprezen-

tovala v âR mládeÏnická druÏstva

IF KodaÀ a IK KodaÀ 86. Pfies or-

ganizátory této akce se nám poda-

fiilo navázat s dánsk˘mi druÏstvy

bliÏ‰í kontakt a tím i moÏnost dal-

‰ích vzájemn˘ch utkání. Podafiilo

se nám získat pfiíslib úãasti dán-

sk˘ch druÏstev na VII. roãníku

fotbalového turnaje Bílina Cup,

jehoÏ je Fotbalová ‰kola Bílina

kaÏdoroãním pofiadatelem.

V˘sledky vzájemn˘ch utkání:
Dorostenci: SK SIAD Bílina - IK

KodaÀ 86 - 2:3 (1:3). Star‰í Ïáci:
F· Bílina - IF KodaÀ - 6:1 (3:0).

Mlad‰í Ïáci: F· Bílina - IF KodaÀ

- 3:2 (1:2).Foto: V. Weber


