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Areál bývalého uprchlického tábora v Červeném Újezdu nedaleko 
Bíliny opět ožívá. Má nového majitele a ten s rozlehlými pozemky 
a budovami plánuje ve velkém. Do jedné z budov se nyní stěhuje do-
mov se zvláštním režimem z Meziboří, známý jako Občanské sdru-
žení domov se zvláštním režimem Sowulo.  Se stěhováním se změnil 
také název občanského sdružení na Soltán, o.s. Ředitelem domova 
určeného pro lidi s různými druhy duševních onemocnění je Ing. Ka-
rel Müller z Chomutova, kde dříve šéfoval například nemocnici.

Areál uprchlického tábora na Červeném Újezdu
nachází s novým majitelem opět své uplatnění

● Víkend s městskou policíí se povedl ● Město podalo od začátku roku 14 žádostí o dotace ● Bílinští Baltíci postoupili do Varšavy ● 
ZŠ Za Chlumem spolupracuje s Člověkem v tísni ● Zimní stadion zažil mimořádnou show ● TJ Sokol Bílina vyhrál turnaj v Děčíně ● 

Areál zel prázdnotou již nějaký 
ten pátek, ke svým původním úče-
lům přestal sloužit v roce 2006. 
Stát pro něj nenašel jiné využití, 
tak se rozhodl jej prodat. Jak Mül-
ler vysvětlil, areál skýtá obrovské 
možnosti na využití. Služba do-
mova se zvláštním režimem za-
bere dvě budovy, ale mnohé další 
obytné i neobytné prostory budou 
nabídnuty k pronájmu se záměrem 
otevřít opět areál veřejnosti. Proto 
se občanské sdružení rozhodlo 
o svém záměru informovat v prvé 
řadě starostky okolních obcí a na-
bídnout jim možnost spolupráce 
především díky poskytnutí pro-
stor. To starostky velmi vítají. Na 
představení záměru s areálem tak 
dorazila Bc. Jitka Nová, starostka 
Měrunic, pod který Červený Újezd 
spadá, dále pak Olga Hrabáková 
z Lukova, Jana Syslová z Hrobčic 

a za Bílinu tajemník městského 
úřadu Ing. Ladislav Kvěch. S pří-
chodem nového majitele areálu 
trochu vzrostly obavy v okolních 
obcích, aby se bývalý tábor pro 
uprchlíky nestal útočištěm pro 
různé skupiny sociálně slabých 
a nepřizpůsobivých občanů. Tyto 
spekulace však Müller vyvrátil 
a uklidnil starostky, že takové 
využití areálu se rozhodně ne-
plánuje. Naopak, padaly nápady, 
co vše by ještě mohlo vedle do-
mova se zvláštním režimem fun-
govat. Jsou zde vhodné prostory 
pro další pobytové zařízení, třeba 
domov pro seniory nebo domov 
s pečovatelskou službou, o který 
by starostky měly velký zájem. 
Možnosti se otevírají i pro různé 
drobné podnikatele, živnostníky, 
výrobce. Ředitel by se rozhodně 
nebránil příchodu různých služeb 

typu kadeřnice, kosmetiky atd. 
ani nějakého malovýrobce. Pro 
Bílinu by zde mohla být možnost 
vybudování útulku pro opuštěná 
zvířata. Na jeho zřízení totiž měs-
to nemá vhodné místo. Na rege-
neraci rozlehlého areálu chce ma-
jitel využívat i různých dotačních 
možností.
Občanské sdružení Soltán nyní 
připravuje také nové webové 
stránky a informační kampaň. 
Další čerstvé informace samozřej-

mě budeme postupně čtenářům 
přinášet i prostřednictvím Bílin-
ského zpravodaje. Jana Šimková

Ani zima nezastavila Běh Kyselkou
I přes nevlídné počasí slavil jeden z tradičních svátků bílinské at-
letiky úspěch. Téměř stopadesátka účastníků Běhu Kyselkou je 
toho důkazem.

Doba předvelikonoční tradičně pa-
třívá příznivcům přespolních běhů, 
kteří zavítají do našeho města. Ne 
jinak tomu bylo i letos, kdy se ode-
hrály tuhé boje okolo altánu a vůbec 
v prostorách lázní. Takřka všechny 
oddíly Ústeckého kraje bojovaly 
o krásné medaile a diplomy a o bo-
haté věcné dary. Neztratili se ani 
bílinští závodníci, zejména svěřenci 
Jana Mairicha a žáci přípravky a At-

leťáčku. V silné konkurenci získali 
několik cenných kovů a skalpů. Ví-
tězem ve sledované kategorii mužů 
se stal Adam Kouba z bílinského 
klubu. Výsledky jsou k nalezení na 
stránkách AK Bílina.
Již teď se všichni atleti připravují 
na dráhovou sezónu, kterou odstar-
tují Zahajovací závody v sobotu 
28. dubna. Všichni příznivci atleti-
ky jsou vítáni! Jiří Nechvátal

Starostky měly možnost si areál prohlédnout, druhá zleva Bc. Jitka 
Nová z Měrunic, tajemník MěÚ Bílina Ing. Ladislav Kvěch a druhá 

zprava Jana Syslová z Hrobčic. Foto: Zdeněk Traxler
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Vzpomínka
Dne 7. 4. uplynul rok,  
kdy nás nečekaně opustil  
táta, manžel, děda a kamarád, 
pan Petr „KENDY“ Valkoun.

Vzpomíná rodina.

INZERCE 0612/BZ

Pojeďte na rekreaci 
s Klubem důchodců

Paní Alžběta Fialová z Klubu důchodců na Pražské srdečně zve 
všechny zájemce na dva pětidenní pobytové zájezdy na Slovensko.

První se uskuteční v termínu 24.–29. 6. 2012 a můžete vyrazit 
do hotelu DRUŽBA V NÍZKÝCH TATRÁCH

Ubytování: 
dvoulůžkové pokoje 
s vlastním sociálním 
zařízením
Stravování:
polopenze
Bonus pro klienty: 
vstup do bazénu od 
8:00–10:00 hodin 
zdrama, 2 výlety zdarma 
a taneční večírek

V hotelu je k dispozici také wellness centrum.
Tipy na výlet: Demenovské jeskyně, termální lázně Bešeňová 
nebo akvapark Tatralandia, Liptovský Ján a koupání v termálním 
bazénu hotelu Máj, Liptovská Mara – projížďka parníkem, 
Liptovský Mikuláš, Lanovka na Chopok, Návštěva Koliby ve 
Žiarské dolině
Cena 5 500 Kč zahrnuje: ubytování, polopenzi, dopravu, služby 
delegáta, dva výlety, taneční večírek, vstup do bazénu

Druhý zájezd je plánován na září a to ve dnech od 2.–7. 9. 2012 
do TERMÁLNÍCH LÁZNÍ PODHÁJSKÁ

Ubytování: 
tříhvězdičkový penzion 
Iveta, dvoulůžkové 
pokoje s vlastním 
sociálním zařízením 
(na přání vícelůžkové  
pokoje)
Stravování:
polopenze

V hotelu je k dispozici solná jeskyně, sauna, whirlpool a venkovní 
bazén
Cena 4 990 Kč zahrnuje: 5x nocleh, 5x polopenze (snídaně švédské 
stoly, večeře servírované), dopravu autobusem, služby delegáta, 
taneční večírek, soutěže o ceny
Na místě budou pořádány fakultativní výlety, autobus k dispozici

V případě zájmu se prosím obraťte na paní Alžbětu Fialovou,
telefon: 721 934 941

Foto: www.lazenske-pobyty.info

Foto: www.bolsatravel.cz

Víkend s městskou policií 
v bílinském „domečku“ se vydařil 

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Strážníci v Bílině začali na zloděje, vandaly 
a původce černých skládek líčit pasti

Ač se může titulek zdát poněkud 
zavádějící, bílinští strážníci sku-
tečně začali na místa s výskytem 
nejrůznějšího protiprávního jed-
nání líčit na pachatele pasti.  Jedná 
se konkrétně o takzvané fotopasti. 
Po vzoru jiných měst, kde se 
fotopasti jednoznačně 
osvědčily, pořídila 
si Městská policie 
Bílina rovněž 
jednu. Od ny-
nějška si tedy 
nejrůznější van-
dalové, sběrači 
kovů nebo ti, kteří 
po nocích vyvážejí 
odpad na černé sklád-
ky, nemohou být jisti, že 
je právě nesnímá skrytá fotopast. 
Fotopast je přenosné zařízení, 
které při sebemenším pohybu 
okamžitě reaguje a pořizuje z mís-
ta, kde je umístěna, fotografie či 
videozáznam. Fotopast je vyba-
vena nočním režimem snímání, 
takže i v naprosté tmě pořídí velmi 
kvalitní snímky. Fotopast může 
být použita i online, kdy pošle 
strážníkům SMS s upozorněním 
na pohyb nebo rovnou fotografie 
formou MMS na mobilní telefon. 

Fotopast je možno instalovat 
prakticky kamkoliv a to během 
několika minut. Proto se jedná 
v boji proti nenechavcům a van-
dalům o vysoce účinný technický 
prostředek. Fotopast je možno 

přemístit klidně i několikrát 
za den. Městská policie 

momentálně vlastní 
nejnovější model 

fotopasti. Pokud 
se tento model 
osvědčí, pořídí 
si strážníci ně-
kolik dalších. 

Investice do foto-
pastí nejsou nijak 

vysoké a jednoznačně 
se občanům Bíliny jejich 

pořízení a využívání vyplatí. 
Jak uvedl ředitel bílinských stráž-
níků Pavel Ryjáček „je pořizova-
cí cena, která se pohybuje okolo 
5000 Kč, vzhledem k širokým 
možnostem jejich uplatnění sku-
tečně akceptovatelná. Zejména 
pokud to srovnáme s náklady, 
které musejí být vynaloženy na 
likvidaci černých skládek nebo na 
opravy vandaly zničeného majet-
ku, jedná se o účelně vynaložené 
prostředky“.

O jednom z březnových ví-
kendů se v bílinském Domě 
dětí a mládeže konala další 
ze série interaktivních po-
bytových pořadů pro děti, 
pořádaných ve spolupráci 
DDM a Městské policie Bí-
lina.

Dvacet devět dětí, které v pátek 
odpoledne přišly do DDM, zcela 
jistě svého rozhodnutí nelitova-
lo. A protože se povedlo i počasí 
začalo se na zahradě míčovými 
hrami a táborákem, na kterém si 
děti samy opekly vuřty. V pro-
gramu večera nechyběly ani ob-
líbené postřehové a paměťové 
hry. Děti se dozvěděly pravidla 
a zásady bezpečného chování 
při jízdě na kole, protože nastá-
vá doba, kdy děti nasednou na 
svoje „šlapací oře“. 
 Hrálo se i divadlo. Tedy děti 
hrály. Dostaly zadání a před-
vedly ostatním, jak se správně 
a bezpečně zachovat v různých 
situacích. Je nasnadě, že organi-
zátoři nemohli děti ošidit o stez-

ku odvahy. Před spaním ještě 
pravidelný večerníček v podobě 
strašidláckého čtení a dobrou 
noc. 
Sobotní budíček, který netradič-
ním způsobem obstaralo „Zása-
hové komando“ strážníků MP 
Bílina byl vzrušujícím zpestře-
ním programu. Dopoledne bylo 
vyplněno vyhlášením výsledků 
soutěží z předchozího dne, ne-
odmyslitelným „pamatovákem“ 
a zakončeno soutěží pro siláky, 
kterou bylo vytlačování z kruhu 
ve stylu sumo. Při loučení pak 
byly slyšet otázky, kdy se bude 
konat další víkend s MP? „Ne-
bojte, bude“, zněla odpověď. 
Ale až po letních prázdninách…
 Foto: archiv MP Bilina
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Od začátku roku podalo město žádosti o dotace 
na 14 projektů, dva jsou již schváleny

Zdroj: www.google.cz

Oddělení regionálního rozvoje města rozhodně nezahálí, od led-
na letošního roku zažádalo o dotace na 14 různorodých projektů. 
Dva z projektů za téměř milion korun jsou schválené, na výsledky 
u ostatních zatím město čeká. 

Vedoucí oddělení rozvoje města 
Ing. Monika Pánovová upřesnila, 
že dvěma schválenými projekty 
jsou Asistenti prevence kriminality 
a Příměstský tábor s dalšími aktivi-
tami. Muže ve žlutých vestách s ná-
pisem Asistent prevence kriminality 
mohli občané Bíliny vídat  v posled-
ních třech měsících loňského roku. 
Preventivní pomocníci se osvědčili 
a strážníci měli o jejich působení 
zájem i v dalším roce, proto byla 
podaná nová žádost. A dopadla 
úspěšně. Druhou podpořenou akcí 
je tradičně pořádaný příměstský 
tábor, tábor DDM a víkendový po-
byt pořádaný Odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví. Do stejného 
programu Ministerstva vnitra za-
měřeného na prevenci kriminality 
byly podané ještě dva další projekty 
a to Rozšíření veřejného osvětlení 
a Městská policie radí a informu-
je. Na ně dotace přidělena nebyla. 
I tak je získání téměř milionu korun 
velkým úspěchem a Bílina je co do 
výše dotace mezi žadateli z celé re-
publiky na předních místech.
Další podané projekty jsou investič-
ně zaměřené a řeší regeneraci dvou 
panelových sídlišt – Teplického 

a Za Chlumem a demolici objektů 
bývalých kasáren. Jak jsme již zmi-
ňovali v jednom z minulých čísel, 
díky dotaci se mohou další městské 
objekty dočkat zateplení. Jde o dvě 
školky, budovu technických služeb 
a budovu nemocnice. Žádosti na 
školky a technické služby  zpraco-
valy zaměstnankyně oddě-
lení regionálního roz-
voje. Zateplení bu-
dovy nemocnice 
řešila soukro-
má firma. Zda 
byly žádosti 
schváleny, by 
mělo být jasné za 
zhruba čtvrt roku. 
Zatím posledními podanými žá-
dostmi jsou Integrované centrum 
prevence, Metoda Grunnlaget 
v Bílině (předškolní vzdělávání) 
a Restaurování sochy Panny Ma-
rie Immaculaty. Celková částka, 
o kterou město žádá u všech po-
daných projektů se vyšplhala k té-
měř 50 milionům korun. A připra-
vují se další. 
A co vůbec práce v oddělení re-
gionálního rozvoje obnáší? Zpra-
cování žádostí o dotace vyžaduje 

velmi pečlivou přípravu. ta obnáší 
především nastudování mnoh-
dy i stovek stránek dokumentů, 
které poskytovatelé dotace pro 
žadatele připravili. Podle zamě-
ření projektu je nutné mít také 
přehled o dané oblasti zájmu. Jak 
je vidět na zmíněných projektech, 
jednou je potřeba řešit sociální 
služby, jindy zase regeneraci pa-
nelových sídlišť, obnovu zeleně 
nebo kulturních památek. Stačí 
jen malá chybička, přehlédnutí 
zdánlivě nepodstatné informace 

a vše může být zmařeno. Pečli-
vost, ostražitost, přehled a dobrá 
komunikace s ostatními odbory 
je nezbytná. Podle rozsahu může 
příprava žádosti trvat i měsíce. 
Pokud je dotace přidělena, práce 
pro oddělení rozvoje tím rozhod-
ně nekončí. Každý projekt je nut-
né administrovat, tedy dohlížet na 
jeho chod podle plánu, dokládat 
různé dokumenty, komunikovat 
s poskytovatelem a vyhnout se 
tak sankcím při případných kon-
trolách. Jana Šimková

Zdroj: www.google.cz

školky, budovu technických služeb 
a budovu nemocnice. Žádosti na 
školky a technické služby  zpraco-
valy zaměstnankyně oddě-
lení regionálního roz-
voje. Zateplení bu-
dovy nemocnice 

mělo být jasné za 

Bílina soutěžila se svým webem o Zlatý Erb,
                 skončila čtvrtá

I přestože se webové stránky městského úřadu v Bílině stále zlepšují, v konkurenci ostatních měst 
v krajském kole soutěže Zlatý Erb skončily na čtvrtém místě. V čem bílinský web pokulhával za ostat-
ními? Porota soutěže složená z pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje přidělila webu města 
relativně málo bodů za úřední desku a pak za přehlednost. Porotci v komentářích zmínili nefunkčnost 
fulltextu či pomalý mapový server. Pochválili naopak příjemné uživatelské prostředí, snadné ovládání, 
rychlé možnosti vypínání grafiky a změny velikosti písma. Lepší webové stránky měly jen Most, Lito-
měřice a Ústěk. Na dně tabulky hluboko pod Bílinou naopak skončil například mnohem větší Děčín. 
Do příštího ročníku tak máme jistě co zlepšovat, ale je vidět, že jsme na dobré cestě. simi

Pozvánka 
Setkání

bývalých zaměstnanců 
Lázní Kyselka

dne 21. 4. 2012 
v restauraci

u Kádi na Kyselce
od 14,00 hodin.
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Bílinští Baltíci postoupili do Varšavy

Beseda se seniory
Městský úřad Bílina, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví ve dnech 27. 02. 2012 a 14. 3. 
2012 uspořádal besedu pro seniory v klubu 
důchodců, ul. Aléská a ul. Havířská v Bílině. 
Beseda byla pořádaná za účelem seznámení 
s prací sociálních pracovníků, kteří na Měst-
ském úřadě v Bílině působí od 01. 01. 2012, 
protože jednou s cílových skupin v rámci so-
ciální práce jsou právě senioři. 

V úvodu besedy sociální 
pracovníci rozdali informač-
ní letáky na téma – „Bezpeč-
né cestování v MHD“, „Stop 
násilí na seniorech“, „Za-
mykejte, zavírejte, neotví-
rejte“, které vydalo oddělení 
prevence kriminality Měst-
ské policie Bílina a informační leták o činnostech 
sociálních pracovníků. 
Dalšími tématy besedy byla problematika sociál-
ních dávek – příspěvek na bydlení, doplatek na 
bydlení, příspěvek na živobytí, příspěvek na péči, 
podmínky pro získání bytu v Domě se soustředě-
nou pečovatelskou službou, podmínky pro zave-
dení pečovatelské služby anebo získání průkazek 
pro zdravotně tělesně postižené. Na všechna tato 
témata se rozvinula široká diskuze.
Získali jsme názor vedoucích obou klubů důchod-
ců pí Fialové Alžběty a pí Vachalcové Venuše, 
které na základě ohlasů seniorů hodnotí besedu 
jako podnětnou a přínosnou a proto vyslovily zá-
jem o možnosti dalšího setkání, což vítáme.

sociální pracovníci

Koncem března proběhla po 
celé republice nominační kola 
mezinárodní programátorské 
soutěže Baltie 2012. Soutěž je 
velmi zajímavá v tom, že ji ne-
vyhodnocují lidé, ale počítačo-
vý program na serveru http://
baltie.net/. Úlohy jsou poměrně 
krátké, zadání si děti stáhnou 
ze serveru a ihned řeší – ser-
ver jim sám hodnotí, na kolik 
procent úlohu vyřešili, kolik 
ikonek na to museli použít, jak 
dlouho jim to trvalo a určí jim 
pořadí v dané kategorii.

 Za Bílinu se zúčastnilo několik 
týmů v různých věkových kate-
goriích. Nejlépe si tradičně vedl 
MB-tým (Jakub Černík a Tomáš 
Procházka), který suverénně vy-
hrál v nejstarší kategorii s pro-
gramovacím nástrojem B4C#. 
Nádherné druhé místo v rámci 
republiky vybojoval tým Bíliňá-
ci (Matěj Špinka a Josef Šutka) 
v kategorii mladších žáků s pro-
gramovacím nástrojem B3. Oba 
týmy byly nominovány na květ-

nové mezinárodní finále do Var-
šavy, kde budou reprezentovat 
naše město, kraj i republiku. 
Pochvalu si zaslouží i prvňáček 
Honzík Zdeněk, který byl v nej-

mladší kategorii (1.-3.tř.) na pá-
tém místě. Rovněž nezklamal 
Tomáš Šaněk ani Michaela Špin-
ková, kteří se umístili ve svých 
kategoriích do 10. místa. 

Ještě před Varšavou však naše borce 
čeká národní finále obdobné soutě-
že s názvem Mladý programátor, 
které letos proběhne v Holicích. 

Eva Klasová, DDM Bílina

Rozloučení

Dne 25. 3. 2012
odešla navždy
naše milovaná
kamarádka a kolegyně, 
maminka a babička
Anička Kopecká.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou
          vzpomínku
na mne zachovejte.

Zachovejte si i lásku mou,
vždyť pro vás byla jedinou.
Ta láska byla silná jako trám,
patřila jen a jen Vám.

Poslední cestu půjdu sama,
ale i tam zůstanu 
          na věky s Váma.

Na mráčku krásném budu bdít
a o Vás tam budu v duchu snít.
Snít krásný sen,
že život můj byl naplněn.

Hodnocení a přehlídka 
trofejí spárkaté zvěře, 
ulovené v mysliveckém roce 2011
V oblasti správní působ-
nosti Městského úřadu 
Bílina odboru životního 
prostředí se myslivecky 
hospodaří v sedmi ho-
nitbách o celkové roz-
loze honebních pozemků 
8 277 ha. V těchto honit-
bách se myslivecky obhos-
podařuje především zvěř jelení, daňčí, mufloní, 
srnčí, černá (divoká prasata), bažantí a zaječí.
Jako každý rok k 31. březnu uživatelé honiteb 
(myslivecká sdružení, lovecké společnosti apod.) 
bilancují hospodaření v honitbách za uplynulé 
myslivecké období, jehož součástí je i provede-
ní posouzení oprávněnosti odstřelu jednotlivých 
kusů trofejové zvěře.
V této souvislosti si Vás dovolujeme pozvat  na 
tradiční chovatelskou přehlídku trofejí zvěře 
ulovené v mysliveckém období roku 2011, ne-
jen v naší působnosti, ale v celém okrese Tepli-
ce, která bude slavnostně zahájena v sobotu dne 
21. dubna 2012 v 9 hodin v prostorách restaurace 
Koruna v obci Hrob, Mírové nám. č.p. 78.
Myslivci, příznivci přírody a široká veřejnost mo-
hou tuto expozici shlédnout ve dnech 21. dubna 
2012 v době od 9 do 17 hodin nebo 22. dubna 
2012 od 9 do 13 hodin, a tak se seznámit na jaké 
chovatelské úrovni je v okrese Teplice myslivec-
ké hospodaření uskutečňováno.     
Ing. T. Pulchart, vedoucí odboru životního prostředí
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Volejbalového Bakaláře vyhrál nováček z Kostomlat

ZŠ Za Chlumem v Bílině
zahájila spolupráci s Člověkem v tísni

Výstavní  síň U Kostela  
v Bílině – výstava  

OBRAZY A PLASTIKY 
V úterý  27.března 2012  byla 
ve výstavní síni U Kostela za-
hájena výstava  obrazů a plas-
tik výtvarníků Karla Gyurjana, 
Waltera Laufa a Reinera Pe-
schla. Vernisáž výstavy za-
hájila kapela KOONDA HO-
LAA  z USA  experimentální  
soulovou muzikou. Výstavní 
expozice obsahuje jak  grafi-
ku, malbu, ale také plastiky 
z různých materiálů. Výstava 
obrazů a plastik výtvarníků 
z mostecka a teplicka budou 
k vidění do 30. dubna 2012. 
Vstupné  10 Kč

Bc. Petra Běhálková
foto: Václav Weber

Rok se s rokem sešel, přišel březen a s ním tradiční volejbalový turnaj Bakalář, tentokrát s číslem 2012. Turnaj je pořádán bílinskými 
základními školami, které se v pořadatelství pravidelně střídají. Do volejbalového zápolení jsou pravidelně zváni i pracovníci Měst-
ského úřadu v Bílině. 

Nováčkem soutěže byl letos tým ze ZŠ Kos-
tomlaty pod Milešovkou a hned předvedl své 
kvality získáním prvního místa. Druzí skon-
čili učitelé z bílinského gymnázia a na třetím 
místě se umístili úředníci z Městského úřadu 
v Bílině. Úřednický tým nastoupil k bojům ve 
složení Vondráček, Bureš, Hošková, Kebrto-
vá, Šimková, Ježková a Kalivodová. Každý 
tým se samozřejmě snažil hrát na vítězství, 
ale vítězové nemohou být všichni. Třetí mís-
to úřednického týmu vidí tajemník městského 
úřadu Ing. Ladislav Kvěch jako úspěch a všem 

členům týmu děkuje za vzornou re-
prezentaci města. 
Soutěže se tentokrát zúčastnilo 
celkem 9 týmů, včetně dvou 
přespolních – z Hostomic a již 
zmíněných Kostomlat. Bylo 
nutné rozdělit soutěžící na 
dvě skupiny. Jedna skupina 
hrála v tělocvičně bílinského 
gymnázia a druhá početnější 
v tělocvičně ZŠ Za Chlumem. 
Do medailových bojů pak postupo-

valy vždy první dva týmy ze skupiny. 
Druzí ve skupinách se utkali o 3. 

a 4. místo a vítězové skupin ve 
finále o prvenství. Letošní 
ročník režírovala ZŠ Lidická 
a vše proběhlo v naprostém 
pořádku, pohodě a dobré 
náladě. Po sportovním odpo-
ledni následoval večer plný 

zábavy v KD Fontána. simi

Každé družstvo dostalo míč GALA.

Nápad se zrodil v hlavách paní 
učitelky Andrey Pavlíčkové 
a Lady Šůlákové, koordinátor-
ky motivačních a podpůrných 
aktivit pro mládež. Myšlenka se 
setkala s úspěchem, a tak 7. úno-
ra přišly poprvé do "encéčka" 
mladé dámy z 8. třídy rozvíjet 
svůj dramatický talent a soci-
álně - komunikační dovednosti 
v rámci volitelného dramatické-
ho semináře. Po počátečním vzá-
jemném "oťukávání" a icebrea-
kingu si užíváme spoustu legrace 
při improvizaci, ale probíráme 
i vážnější témata, jako je poslá-
ní sociální práce a pomoc lidem 
v obtížných životních situacích. 

Dramaťák probíhá v Nízkopraho-
vém centru Na Předměstí jednou 
měsíčně a na podobě jednotlivých 
setkání se rovným dílem podílejí 
obě pracovnice i každá z dívek. 
Forma dramatického semináře 
není pevně daná, učíme se vzá-
jemně samy od sebe a ponechává-
me si prostor pro zkoušení nových 
věcí. Při posledním setkání sama 
od sebe vykrystalizovala svépo-
mocná skupina, holky jsou hodně 
otevřené a mají toho spoustu na 
srdci. Chtějí si povídat o tom, co 
je zajímá i o tom, co je trápí. Pro-
středí nízkoprahového centra jim 
poskytuje bezpečný prostor ke 
sdílení a odreagování.

Naše dojmy z ENCÉČKA
Věděli jste, čím se zabývá společ-
nost Člověk v tísni?

Neměli jsme tušení, Lada nás při 
prvním setkání se svojí prací se-
známila. Překvapilo nás to a také 
zaujalo. Přemýšlím o tom, že bych 
v budoucnu také chtěla pomáhat 
ostatním. (Kamila)

Jak na vás poprvé zapůsobilo 
nízkoprahové centrum?
Měli jsme trochu strach, co nás 
čeká. Zvenčí vypadá bývalá škola 
zchátrale a neobydleně, ale když 
jsme vstoupili dovnitř, překvapila 
nás útulnost a uvolněná atmosféra, 
kterou dotvářejí příjemné kresby 
od návštěvníků centra. (Tereza)

Jak se vám líbí dramatická vý-
chova mimo budovu naší školy?
Baví nás změna prostředí a cítí-
me se tady volněji než ve škole. 
(Elena)
Lada si pro nás připravuje různé 
improvizační hry, při kterých se 
hodně nasmějeme. Zapojujeme se 
všichni včetně paní učitelky, lépe 
se tak poznáme. (Denisa)
Když máme nějaký problém, ne-
bojíme se Ladě svěřit, dokáže nás 
vyslechnout a poradit nám. (Jana 
a Pavlína)

Zpracovaly Lada Šůláková
a Andrea Pavlíčková
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INZERCE 0212/BZ

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. připravila pro své pacienty a klienty
„Veselé Velikonoce“ 

Vítání
občánků

Milí
spoluobčané,
chtěla bych 
Vám tou-
to cestou 
popřát 
hodně 
zdraví, 
štěstí a pohody 
při výchově malič-
kých občánků našeho 
města. Těším se na naše další 
setkání v obřadní síni Městské-
ho úřadu v Bílině. Další Vítání 
občánků se uskuteční 26. června 
2012 od 14:30 h. 
Rodiče, kteří budou mít zá-
jem, mohou přijít na matriku 
č. dveří 212, I. poschodí, kde 
předloží rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz -  nejpozději 
týden před konáním slavnostní 
akce.

Za odbor správní a vnitřních 
věcí – matrika: 

Miloslava Uhrová, 
tel.č. 417 810 848, 

e-mail: uhrova@bilina.cz

Do života byly přivítány tyto děti:

Merglová Vanesa, Gaži Patrik, Holeček Adam, Kovářová Lenka, Pleva Matyáš, Kofroň Patrik, Civín Vojtěch, Dušek Pavel, 
Fröhlichová Eliška, Kettnerová Amelia, Novák František a Jandová Anna.

Dne 27. 3. 2012 se uskutečnilo slavnostní vítání nově 
narozených občánků našeho města. V obřadní síni 
Městského úřadu Bílina přivítal naše maličké pan Mgr. 
Zdeněk Svoboda, Ph.D. člen Rady města Bíliny.  
Vítání proběhlo ve velmi krásné atmosféře, obřad-
ní síň byla zaplněna do posledního místečka. Děti 

z Mateřské školy Čapkova nám přednesly pásmo, 
které si pro tuto slavnostní chvíli připravily. 
Za asistence budoucích zdravotních sester ze 
Zdravotní školy Teplice se nám rodiče podepsali 
do naší pamětní kroniky, převzali pamětní listiny, 
dárky a květiny.

spoluobčané,
chtěla bych 

štěstí a pohody 
při výchově malič-

Sladká odměna čekala na všechny malé pacienty, kteří 6. dubna 
2012 museli na HNsP k lékaři.

V prostorách polikliniky vítali dět-
ské i dospělé klienty velikonoční 
zajíčci. Ti přinesli velikonoční 
náladu jako každý rok a nezapo-
mněli ani na pacienty lůžkových 
oddělení. 

Poděkování patří Divadlu 
v Pytli Petra Stolaře za zapůj-
čení kostýmů a žákům Podkruš-
nohorského gymnázia v Bílině, 
kteří se rolí zajíčků výborně 
zhostili.
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DARK SIDE OF THE MOON v Bílině

Článek ke koncertu naleznete na straně 9

▲ Michal Malátný a Filip Benešovský.

◄▲  Dark Side v plné parádě.

◄ Děti ze ZUŠ na pódiu.
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Kulturní servis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

Úterý 17. duben
8.30 - 9.30 - prezence dětí

10.00 - zahájení 
1., 2. a 3. kat. (MŠ, ZŠ, SŠ)

Středa 18. duben
8.30 - 9.30 - prezence dětí

10.00 - zahájení 
4. kat. (ZUŠ, DDM, agentury)

15. ročník
TANEČNÍ SOUTĚŽ „BOŘEŇSKÁ 

ČARODĚJNICE 2012“
Soutěž pro předem přihlášené 

děti ze školských zařízení.
Startovné: 30,- Kč za žáka/1 
soutěžní vystoupení. Neplatí 
pro 1. kategorii. Propozice 

k soutěži v KC Kaskáda Bílina.
Uzávěrka přihlášek 31. března.

Neděle 22. duben - 15.00
STŘAPATÉ POHÁDKY

Liduščino divadlo Praha
Pohádkový kabaret, kde si děti 

vyhrají, celou dobu aktivně 
spolupracují, zpívají, účastní se 

děje a dostanou drobné odměny. 
Tentokrát uvidíte pohádky: 

O princezně Šmudlince, 
O zamilované žížalce, O veselé 
veverce. Vstupné: 60,- Kč; děti 

do 3 let zdarma

Pondělí 23. duben - 8.30 a 10.30
TŘI MUŠKETÝŘI

Docela velké divadlo Litvínov
Představení pro 2. stupeň ZŠ 
a SŠ. Hudební komedie podle 
slavného románu Alexandra 
Dumase st. Vstupné: 60,- Kč

Rezervace míst pro školy v KC 
Kaskáda.

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 

divadle. Více najdete na 
www.kckaskada.cz.

27. březen – 27. duben 2012
OBRAZY

Výstava expresivních obrazů 
a krajin Vladimíra Mužíka 
z Mostu a Ladislava Chabra 

z Chomutova. Vstupné 
zdarma

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Neděle 15. duben - 15.00

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. 

Dnes k tanci i poslechu hraje 
MELODIE. 

Vstupné: 30,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:

Po-Čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00
Pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00

2. duben – 25. květen 2012
OBRAZY - ŠIMON PEČENKA 

a JOSEF HEJCMAN 
Výstava kreseb a obrazů 

moderátora, baviče Šimona 
Pečenky a Josefa Hejcmana 

z Postoloprt. Vstupné zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:

po-pá: 10.00-12.00 a 12.30-16.00
so-ne: zavřeno

28. březen – 29. duben 2012
OBRAZY A PLASTIKY

Výstava olejomaleb a plastik 
W. Laufa, K. Guryana, 

R. Peschla z Teplic. Vernisáž 
výstavy 27.března od 18.00 

hodin. Vstupné: 10,- Kč

Ahoj, s radostí Vám oznamujeme, že Pe-
tra Börnerová byla odbornou porotou 

nominována mezi TOP 10 inter-
pretů, kteří se zúčastní letošního 
5. ročníku soutěže „TALENT 
Country Radia 2012“. Do soutěže 
byla vybrána naše píseň: Když 
Budeme rádi, když nám pošlete 
svůj hlas. To můžete učinit od 2.4. 

do 22.4. SMS ve formátu CR meze-
ra 5 zaslanou na číslo 900 06 03. 

Další informace naleznete na webových stránkách: 
www.countryradio.cz/talent.php a www.petrabornerova.com 
Prosím řekněte o hlasování i Vašim známým a kamarádům. 

Mockrát Vám děkujeme za podporu.  
S pozdravem Tomáš Bobrovniczký a Petra Börnerová

12.4. 
15:00-17:00 

čtvrtek

Malované hedvábí: hedvábný obrázek technikou "rezerváže" 
- voskovou batiku, Platby do 10. 4. 2012, cena 90,- Kč

13.4. -14.4. 
18:00-10:00 
pátek-sobota

Naše země: hry a aktivity s přírodovědnou tématikou, večerní 
opékání buřtů.  Hry na počítačích. Tradiční akce s přespáním 
v DDM pro školní děti. Začátek v 18:00., konec v 10:00 hod. 
Přihlášky do 12.  4., cena 160,- Kč

14.4. 
9:00-15:00 

10:00-12:00 

13:00-16:00
sobota

Krajské kolo Soutěže dětí a mládeže v radioelektronice 
dle propozic, přihlášky do 9.4.2012

Keramická dílna pro veřejnost č. 12: Keramická dílna pro 
začátečníky i pokročilé. Pracujeme s keramickou hlínou podle 
předlohy i své fantazie, cena 30,- Kč/hod.

Tiffany - skleněná vitráž: Od 8 let. Práce se sklem - řezání, 
broušení, cínování. Výroba drobných dekoračních předmětů.  
S sebou pracovní oděv a obuv s plnou špičkou. platby do 
13. 4., cena 90,-Kč

19.4. 
16:00-18:00 

čtvrtek

Výtvarná dílna – sítotisk: Zdobení triček pomocí sítotisku, 
s sebou hladká trika, mikiny, tašky, Cena: 50,- Kč, druhý a další 
obrázek 35,- Kč

25.4. 
15:00-18:00 

středa

Zlatá udice: Pro školní děti. Soutěž ve znalosti rybářství. 
Rybářský řád, poznávání ryb, živočichů, rostlin, cena 50,- Kč,  
pro členy rybářského kroužku zdarma

26.4. 
18:00-21:00 

čtvrtek

Korálkování: Tradiční výtvarná dílna na výrobu korálkových 
šperků. Pro začátečníky i pokročilé. Cena: 120,- Kč

28.4. 
10:00-12:00 

sobota

9:30 -15:30

Keramická dílna pro veřejnost č. 13: Keramická dílna pro 
začátečníky i pokročilé. Pracujeme s keramickou hlínou podle 
předlohy i své fantazie, cena 30,- Kč/hod.

Bílinská trofej Kendó dětský turnaj. Děti budou rozděleny do 
věkových kategorií přihlášky do 18. dubna na adrese ziegelhe@
email.cz.  trénink - 50,- Kč, doprovod zdarma, turnaj: 150,- Kč

30.4. 
10:00-11:30 

pondělí

16:00-18:00

Čarodějnice v Klokánku: Čarodějnický rej a opékání buřtů 
na zahradě DDM pro členy RC Klokánek. S sebou buřty a peči-
vo. Cena: 46,- Kč dítě + jeden dospělý

Čarodějnický rej s opékáním buřtů: Maškarní čarodějnic-
ký rej pro všechny školáky. Diskotéka v maskách, hry, malování 
na obličej - kdo bude chtít opékat, přineste si s sebou: buřt 
a pečivo. Cena: 30,- Kč

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529 / 10, 418 01 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

DUBEN 2012

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529 / 10, 418 01 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

ČARODĚJNICKÝ REJ
pondělí 30.4.2012

30.4.2012 – 16:00-18:00
tělocvična a zahrada DDM

Maškarní čarodejnický rej 
pro všechny školáky – holky i kluky

-  diskotéka v maskách, hry, 
malování na obličej

-  kdo bude chtít opékat 
přineste si s sebou: buřt 
a pečivo

TĚŠÍ SE NA VÁS ČARODĚJNICE Z DDM
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Zimní stadion v Bílině zažil mimořádnou událost 
Jedna z největších kulturních akcí posledních let se uskutečnila na zimním stadionu v Bílině. Návštěvníci zimního stadionu měli jedineč-
nou příležitost zhlédnout zvláštní a originální hudební projekt Dark Side of The Moon. Nejen fanoušci skupiny Pink Floyd byli překva-
peni atmosférou představení.

Koncert Filipa Benešovského zhléd-
lo téměř patnáct stovek divák vidělo 
show, během níž halou zněly nejen 
hity Pink Floyd či Rogera Waterse, 
ale i další jejich písně. Na poselství 
textů klade velký důraz právě Filip 
Benešovský, proto publikum mohlo 
během celé show sledovat na projek-
ci české překlady všech textů. A také 
výborné projekce, které hudbu ilu-
strovaly a umocňovaly vyznění slov. 
Vše odstartoval Benešovským zpí-
vaný hit Another Brick In The Wall, 
do něhož napochodovalo asi 20 dětí 
ze ZUŠ Bílina, začaly zpívat a ve 
skvělém finále s výkřiky „Hej, uči-
telé, nechte nás být!“ naházely školní 
aktovky i batůžky do publika. "Byli 
jsme totiž přizváni, abychom zpívali 
jednu z přídavkových písní „Another 
in the Wall", říká Jiří Bidrman, sbor-
mistr pěveckého sboru ZUŠ. " V den 
koncertu už ráno začal den lehkým 
rozezpíváním v učebně ZUŠ, které 
vyústilo v přísnou zkoušku s Filipem 
Benešovským a Zdeňkem Vřešťá-
lem. Na generálku na zimním sta-
dionu šly děti s chutí, ale i s určitým 
napětím. Již příchod ke stadionu při-
nesl překvapení - na zkoušku se ze 
všech stran scházely žáci bílinských 
škol. Další silný zážitek prožily 
uvnitř. Hlasitá hudba, barevné svě-
telné efekty, mnoho aparatury, po-
čítačů a lidí pomocného personálu. 
Mnohokrát děti nastoupily na scénu, 
než získaly jistotu, než byly doladě-
ny detaily pohybu i zpěvu," říká Jiří 
Bidrman. Při samotném večerním 
vystoupení se děti dočkaly velkého 
aplausu, protože svůj úkol zvládly na 
výbornou. "Jsme velice potěšeni, že 

hlavní myšlenka projektu Belinensis 
pokračuje. Propojení dětí a profesio-
nály i nadále pokračuje a dnes večer 
měli bílinské děti z ZUŠ ojedinělou 
možnost stát na pódiu s Michalem 
Malátným z kapely Chinaski a Fi-
lipem Benešovským. Byl to pro ně 
velký zážitek a předvedli výborný 
výkon, říkal nadšeně radní města Bí-
liny René Štěpánek. 
Po třech letech byl hostem show 
i Michal Malátný, zpěvák a frontman 
skupiny Chinaski, velký fanoušek již 
zaniklých Pink Floyd. Ve velkém 
hitu Have A Cigar (Vem si cigáro) 
představoval v bílém plášti s cigare-
tou v ruce lékaře v rozhovoru s psy-
chicky labilním rockerem. Výkony 
muzikantů vůbec byly dokonalé, 
chybu neměl saxofon Boryše Sec-
kého, basa Benešovského ani další 
muzikanti. A přímo lahůdkový zpěv 
dvou dívek v černém? Bez něj by 
byla show poloviční! V Bílině zněla 
hudba Pink Floyd, jak už ji od nich 
živě slyšet nemůžeme. Jen od jejich 
členů Waterse a Gilmoura. Mají na 
to glejt, lepší techniku i hlasy, dělají 
větší divadlo, jsou autory či spoluau-
tory hudby – ale jinak se jejich po-
dání od show Benešovského, Kašpa-
rovských a spol. asi moc neliší. 

Filipe, proč Pink Floyd? 
Když mi bylo patnáct let, dostal jsem 
se k albu Dark Side of the Moon, kte-
ré u nás vyšlo v licenci. Ta hudba na 
mě mocně zapůsobila jakýmsi zvlášt-
ním poklidem, jakousi neobvyklou 
moudrostí, která z ní byla cítit. Po-
ciťoval jsem nálady velmi nefrek-
ventované v hudbě, jakou jsem znal 

předtím. Potom mi kamarád Martin 
Slavíček pustil na vinylu album The 
Wall a to už byla hodně silná káva. 
Neuměl jsem ani slovo anglicky, 
a přesto jsem nějak věděl, o čem to 
celé je. Ten protiválečný apel, ten 
nesmlouvavý a neobroušený názor 
na konání lidstva. Byla to hudba lidí, 
kterým v době jejího vzniku už bylo 
přes třicet. Co byli proti nim pankáči? 
Teenageři s kohoutama natuženýma 
pivem? Lidi, kteří nezralým způso-
bem něco křičeli. A najednou jsem se 
dotkl opravdové revolty. Revolty lidí 
skutečně dospělých. Věděli, o čem 
píšou. Znali stav věcí. Nebyli to ško-
láci. To bylo strašně imponující.

Vaše koncerty jsou charakterizo-
vány jako multimediální kvadro 
show. Můžete tento typ představení 
blíže popsat? 
Ano. Spočívají v živém hraní, simul-
tánně spouštěnými videostřihy opat-
řenými českými titulky. Náš zvuk 
rotuje sálem, je tedy kvadro. Často 
přerůstá pěvecká složka do jakýchsi 
hereckých miniatur. Svým způsobem 
se jedná o šanson. Často používáme 
také i náročné rekvizity. 

Je na současné hudební scéně 
někdo, kdo by se kvalitou skupině 
Pink Floyd mohl přiblížit? 
Instrumentálně to jistě není až tako-
vý problém. Kromě partů Davida 
Gilmoura se Pink Floyd nehrají nijak 
nesnadno. V tom totiž jejich síla vů-
bec nespočívá. Oni se vždycky sou-
středili daleko spíš na takový poma-
lý, intenzivní útok na duši a emoce 
než na hráčskou techniku. Skutečná 

jedinečnost je vždycky v myšlence, 
nikoliv ve zpracování jakkoli doko-
nalém. Žádná projekce nemá sílu, 
když za ní je mdlá myšlenka hloupé 
popové hvězdičky. Mám na mysli 
skutečnou sílu. Efekty samy o sobě 
mě nebaví. Ale když je silná myš-
lenka podpořená technikou – je to 
úžasné.

Filip Benešovský se narodil v roce 
1974 v Praze. V roce 2000 absol-
voval Konzervatoř Jaroslava Ježka, 
obor basová kytara. Spolupracoval 
krátce s Orchestrem Václava Hyb-
še, s Orchestrem Zdeňka Bartáka, 
s Richardem Scheuflerem, Tonyou 
Graves a mnoha dalšími hudeb-
níky v oblasti jazzu, popu, rocku 
acountry. V letech 2000 až 2005 byl 
členem fusion skupiny Blue Birds 
Ivana Myslikovjana. Od roku 2001 
je také členem doprovodné skupiny 
Marie Rottrové a podílel se na jejím 
albu Podívej. Společně s Jaromírem 
Nohavicou a Vítem Sázavským 
spolupracoval na hudební přípra-
vě inscenace muzikálu Malované 
na skle Ernsta Brilla a Kateřiny 
Gärtnerové pro Jihočeské divadlo 
v Českých Budějovicích. Od roku 
2003 je členem skupiny Neřež – ja-
kéhosi volného pokračování Nerez. 
S nimi natočil album Jednou měř, 
dvakrát Neřež a Slavná věc. Od 
roku 2004 spolupracuje také s Ra-
venem, se kterým nahrál CD Ka-
mení. Paralelně se s Jiřím Neužilem 
průběžně věnuje v původní tvorbě 
v oblasti moderního jazzu. Zabývá 
se také producentskou činností.
 Karel Schön

Minitour KOONDA HOLAA a SAPIENS k Bořeň Mysteria open air 2012
Od 28. do 31. března 2012 se ve čtyřech městech ČR uskutečnilo miniturné dvou kapel, které propagovalo připravovaný 5. ročník 
festivalu Bořeň Mysteria open air 2012 konaný v Bílině ve dnech 15. a 16. června. Zastávkami byla města Praha, Plzeň, Děčín a Tep-
lice. Akce pořádalo Kulturní centrum Kaskáda, příspěvková organizace města Bíliny.  

První koncert se uskutečnilve středu v praž-
ském klubu XT3 na Žižkově, o den později 
kapely zavítaly do plzeňského klubu Jam. Třetí 
den následoval koncert v Biograff clubu v Dě-
číně a poslední den, tedy v sobotu 31. března, 
bylo turné zakončeno v teplické Slávii. 
Projekt Koonda Holaa je jednočlenná americká 
kapela Kamila Krůty, hudebníka známého z pů-
sobení v kapelách Už jsme doma, Pseudo pseu-
do a F.P.B. Od počátku devadesátých let minulé-
ho století žije v Americe, kde se svým projektem 
objíždí kluby a festivaly. Do Evropy se vrací po 
roce. Kamil Krůta, alias Kamilsky, je také zod-
povědný za TRACK BRACK - mobilní nahrá-
vací studio, se kterým produkuje hudbu Koonda 
Holaa a spřízněných kapel. V ČSSR, před svým 

odchodem do zahrani-
čí, se proslavil přede-
vším svržením sochy 
Klementa Gottwalda 
v Teplicích, za což 
byl po nějakou dobu 
vězněn. 
Sapiens je bílinská 
kapela, která vznik-
la v roce 1994 a s 10 ti letou pauzou funguje 
dodnes. Po deseti letech od rozpadu se toto 
uskupení servírující pohodový rock’n’roll zpes-
třený saxofonem dalo opět dohromady a brázdí 
české kluby a festivaly. V letošním roce Sapi-
ens natočili ve studiu u Slávka Jandy (Abraxas) 
čtyřskladbové demo, se kterým se hodlají pre-

zentovat po klubech a festivalech 
v ČR. 
Festival Bořeň Mysteria open air, 
které toto minitour propadovalo, 
je 5. ročníkem akce kapel se smí-
šenými žánry. Již potřetí se usku-
teční v Bílině, první dva ročníky 
proběhly ve Vroutku u Podbořan 
s názvem Doupov Mysteria. Bě-

hem pěti let na něm vystoupily kapely Sepul-
tura, Pro-Pain, The Exploited, Peter and Test 
Tube Babies, Dog Eat Dog, My City Burning 
a další. Brazilská Sepultura a američtí Pro-
Pain se na letošní ročník opět vrací. Předprodej 
vstupenek je již zahájen v sítích Ticketportál 
a Ticketstream.

Koonda Holaa



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ10 12. dubna 2012

Rada města Bíliny na své 7. schůzi konané 28. 03. 2012 mimo jiné:
Schválila:

■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finančního příspěvku mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Sdružením Linka bezpečí, Praha 
8 jako příjemcem ve výši 3.000 
Kč na provoz Linky bezpečí na 
rok 2012. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí veřejné finanční podpory mezi 
městem Bílina jako poskytovate-
lem a Oblastní charitou Most jako 
příjemcem ve výši 10.000 Kč na 
projekt Azylový dům Duchcov na 
částečné pokrytí energií. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SK HC Draci 
Bílina, o. s., jako příjemcem ve 
výši 20.000 Kč na nákup hokejo-
vé výstroje. 
■ Uzavření smlouvy o výpůjčce 
mezi městem Bílina jako půjčite-
lem a KC Kaskáda jako vypůjčite-
lem , jejíž předmětem je nemovitý 
majetek v areálu lázní, za účelem 
uspořádání jarmarků KC Kaskáda 
ve dnech 05.05.2012 a 08.09.2012. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a AVZO technic-
kých sportů a činností Bílina jako 
příjemcem ve výši 5.000 Kč na 
plánované akce, ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2012. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Sportovním 
kuželkářským klubem Bílina jako 
příjemcem ve výši 6.000 Kč na 
plánovanou akci, ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2012. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Klubem 
rybolovné techniky Bílina jako 
příjemcem ve výši 20.000 Kč na 
plánované akce ze schváleného 
rozpočtu města na rok 2012.     
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a TJ Sokolem Bí-
lina jako příjemcem ve výši 8.000 
Kč na plánované akce ze schvále-
ného rozpočtu města na rok 2012. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Atletickým 
klubem Bílina jako příjemcem ve 
výši 20.000 Kč na plánované akce 

ze schváleného rozpočtu města na 
rok 2012.    
■ Ukončení nájemní smlouvy 
č. 402 na nebytový prostor Mí-
rové náměstí 46, Bílina –- pun-
čochové zboží Mikešová Ivana 
k 30.04.2012. Tento prostor bude 
zveřejněn k dalšímu pronájmu.
■ Směrnici č. 1/2012 o výši ná-
jemného z nebytových prostor, dle 
návrhu předloženého vedoucím 
odboru nemovitostí a investic, 
s účinností od 1. července 2012.

Souhlasila:
■ S použitím investičního fondu 
Městských technických služeb 
Bílina na nákup zahradní techniky 
a parkovacího automatu na Míro-
vé náměstí ve výši 490.000 Kč.

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci:
• „Oprava chodníku ul. Alšova – 
pravá strana“ je nabídka společnos-
ti PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. 
• „Zpracování rozboru udržitel-
ného rozvoje území obce s roz-

šířenou působností Bílina včetně 
podkladů“ je nabídka firmy DHV 
CR, spol. s r. o. Praha
• „Tři osobní užitkové automobi-
ly“ je nabídka firmy OKIM, spol. 
s r. o., Ústí nad Labem. 
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu a to jako specializovanou 
zakázkua akci:
• „Koupaliště Kyselka – oprava 
ochozu bazénu“, firmě Stroj Con-
sult, s. r. o., 
• „Zajištění veřejné městské hro-
madné dopravní obslužnosti ve 
městě Bílina v režimu veřejné lin-
kové dopravy“ , společnosti Veo-
lia Transport, s. r. o., na období od 
1.4.do 30.9. 2012

Vzala na vědomí:
■ Zápis komise pro školství, kul-
turu a sport z 05.03.2012.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnese-
ní se lze seznámit na úřed-
ní desce MěÚ Bílina nebo 
v sekretariátu starosty města 
a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

Jeden svět pošesté v Bílině
Bílina opět nechyběla mezi téměř čtyřiceti městy z celé České republiky, ve kterých se konal Mezinárodní festival filmů nejen o lid-
ských právech Jeden svět, tentokrát s podtitulem Protesty – Nepokoje – Revolta. Smyslem tohoto motta bylo přitáhnout pozornost 
k projevům občanské touhy po změně systému v totalitních režimech, jelikož rok 2011 byl ve znamení revolučního boje  zejména 
v arabských zemích, od Bahrajnu přes Egypt po Libyi.

Loni započatá tradice otevírání nepřístupných 
objektů letos přinesla projekci v již osvědče-
ném hotelu London a nově také v Lázeňském 
domě na Kyselce.
Zahájení festivalu připadlo na 19. března, kdy 
jsme v Městském divadle uvedli filmy z his-
torie společnosti Člověk v tísni, slavící letos 
dvacáté narozeniny, a snímek Nech sa páči, 
poďte ďalej o jedné slovenské osadě, kde se 
z chatrčí přestěhovali do vlastnoručně posta-
vených domů.  Následné debaty se zúčastnil 
ředitel ČvT Šimon Pánek a starosta zmiňované 
obce Sveržov Pavoĺ Celuch s pracovníky tam-
ního Komunitního centra.

Další promítací den byl zasvěcen mottu festivalu, 
zařadili jsme velmi intenzivní film o jedné potla-
čené revoluci Bahrajnský výkřik do tmy z produk-
ce televize Al-Džazíra a Běloruský sen o pozadí 
zmanipulovaných prezidentských voleb.
Afrika byla tématem čtvrtka, konkrétně střet 
etiopského kmene Mursí, známého talířky, jež 
si jejich ženy vkládají do rtu a turistů, kteří si 
je jezdí za peníze fotit. Úskalí rozvojové po-
moci na konkrétním příběhu instalace solár-
ního systému v Zambii ukázal film Pod slun-
cem tma, držitel Českého lva 2011 za nejlepší 
dokument. Vlastní zkušenost přijel představit 
Tomáš Tožička, jeden z hrdinů filmu.

Sobota ve Fontáně přinesla odlehčenější sní-
mek Punk in Africa o roli tohoto žánru při 
nahlodávání režimu apartheidu v JAR na pře-
lomu 70. a 80. let minulého století. Závěr pak 
tradičně obstaral koncert, vystoupili skupiny 
Tatabojs, Sapiens a Kurva od vedle.
Nedělitelnou součástí festivalu je Jeden svět 
na školách, jehož se v rámci dopoledních pro-
jekcí zúčastnilo několik desítek tříd základních 
a středních škol místních i okolních.
Závěrem se sluší poděkovat těm, co se přišli 
podívat i těm co pomohli – KC Kaskáda, Měs-
to Bílina a Severočeské doly a.s. 

Jaroslav Talácko, Člověk v tísni Bílina
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Shotokan karate do Masopust Bílina

Mladí fotbalisté zaváleli na halovém turnaji 
a přivezli zlatý pohár
Mladší fotbalová přípravka ročník 2003 se zúčastnila halového turnaje 
Zimní ligy 2011/2012. Zápasy probíhaly ve sportovní hale v Dubí v období 
od 05.11.2011 do 12.2.2012, kdy se uskutečnilo finále. Bílinští kluci byli 
moc šikovní a vybojovali vysněné 1. místo, za které dostali nádherný pohár. 
Na druhém místě se umístil FK Litvínov a třetí skonči FK ČL Neštěmice. 
Bílina získala ještě jedno prvenství – nejlepším střelcem turnaj se stal Kryš-
tof Šebor, který v zápasech nastřílel neuvěřitelných 31 gólů. pp

FK Bílina – FK Louny  2:1 (2:1)
Domácí získali v boji o záchranu další cenné body a vyhráli třetí 
zápas za sebou. Pokud hráli dosud s týmy z konce tabulky, ten-
tokrát narazili na tým z lepší poloviny. A také to bylo z počátku 
zápasu vidět. 

Hosté měli mírnou převahu, ale vý-
raznou akcí se představil bílinský 
jarní objev Baran. V 7.min. poslal 
zleva od postranní čáry přesný cen-
tr na hranici šestnáctky a Levému 
chybělo snad půl kroku. Potom se 
vyznamenal brankař Čurda, když 
trestný kop Watzka vyrazil. Zají-
mavá situace nastala ve 14.minutě, 
na polovině hřiště byl faulován No-
vák, hra pokračovala, a když se do-
mácí dostali na hranici pokutového 
území, zapískal rozhodčí Hovorka 
faul a vrátil hru zpět ke středové 
čáře. Ale Bílina se dočkala. Ferko 
s Levým šli důsledně za míčem, 
brankař Číž fauloval a kapitán No-
vák penaltu s přehledem proměnil. 
Potom individuálně pronikal Levý, 
ale již nestačil zakončit. V 31.mi-
nutě poslal lounský Suchý míč hla-
vou těsně vedle Čurdovi branky. 
Diváci si zabouřili o minutu poz-
ději, brankař Číž vyrážel míč ru-
kou až v půl kruhu za pokutovým 
územím, ale hrálo se dál. V 37.

minutě kopal Suchý trestný kop 
z 20 metrů a trefil se přesně k tyči 
a vyrovnal. Louny najednou ožily, 
ale domácí se dokázali z vyrovnání 
rychle vzpamatovat. V 41.minutě 
po rychle kombinační akci střílel 
Baran vedle a ve 43.minutě kopali 
domácí roh. Novák poslal míč na 
přední tyč přesně na hlavu Vosát-
ky, který jen lehce tečoval a Bílina 
vedla. 
Pokud se hrál první poločas pěk-
ný fotbal, druhý již byla pravá 
fotbalová bitva. Ale přálo počasí, 
sice chladno, ale bez deště, větru 
a sněhová vánice se Kyselce vy-
hnula a zahalila Bořeň. Dokonce 
se i chvíli objevilo sluníčko. Ale 
nervozita stoupala hlavně na la-
vičce Loun, hlavní rozhodčí Ho-
vorka byl zasypán gejzírem nadá-
vek od trenéra, ale nejen hlavní, 
ale i pomezní Mencl dělal, že nic 
neslyší. Přitom Hovorka chyboval 
na obě strany, v prvním poločase 
nevyloučil hostům brankaře, ve 

druhém mohl rozdat více žlutých 
karet. Z fotbalových akcí stojí za 
zmínku krásná přihrávka Ščuky 
na Egrta, ale brankař Číž nebez-
pečí zlikvidoval. V 90.minutě 
vyrazil Čurda trestný kop hostů 
a v nastavení se opět předvedl 
Ščuka, když naservíroval míč 
před branku. Bílina cenné tři body 
uhájila. Spolehlivě hrála obrana 
v čele s brankařem Čurdou, osob-
ností byl kapitán Novák. Trenér 
Kovačka měl k dispozici silnou 
lavičku, kde chyběli pouze dlou-
hodobě zranění Bečvařík a Proch. 
„Bylo to těžké utkání, chtěli jsme 
potvrdit tři body z Krupky. V prv-

ní půli jsme byli trochu lepší, ve 
druhé se Louny zlepšily. Bylo to 
již spíše o udržení výsledku, byl 
to boj. Zatím jsem s jarem spoko-
jený,“ řekl po zápase domácí tre-
nér Jaroslav Kovačka. 

   Branky:  25.Novák (PK), 
43.Vosátka – 37.Suchý

Rozhodčí:  Hovorka – Mencl, 
Černý

      Bílina:  Čurda – Žemba, 
Vosátka, Karel, Mergl 
– Pavlíček, Levý (63.
Ščuka), Augusta, Baran 
– Ferko (46.Egrt), 
Novák (85.Hájek)

Ilustrační foto - zdroj: hospodaradkov.aspone.cz

Poslední březnový den 31.3.2012 vycestovali naši dva závodníci Daniel Engler a Jarmila Masopusto-
vá do Prahy na ME JKA junior senior.

Na tuto vrcholnou soutěž se 
přihlásilo 20 států Evropy v cel-
kovém počtu 500 závodníků. Je 
tomu již 10 let co naše repub-
lika pořádala takto významnou 
soutěž ME JKA, proto to byla 
výzva pro naší reprezentaci JKA 
ČR.
Naši reprezentanti se svědomitě 
připravovali absolvovali něko-
lik reprezentačních soustředění 
na kterých se ladilo a hlavně 
makalo. 
No a jak si naši reprezentanti 
Shotokan karate do Masopust 
Bílina vedli: Daniel Engler 

v kumite jednotlivci vypadl 
těsně před finalovou čtyřkou. 
Ale v kumite team si to vyna-
hradil a získal 2. místo a titul 
1. vice mistr Evropy kumite 
team.
Jarmila Masopustová skončila 
v kata a kumite jednotlivci před 
osmičlenným finálem. Ovšem 
ještě jí čekal kata team a kumi-
te team, a tam si to vše vyna-
hradila a vybojovala si 2. místo 
a titul 1. vice mistryně Evropy 
v kata team a 2. místo a titul 
1. vice mistryně Evropy v ku-
mite team.

Pro naší Jarmilu to i bylo po-
slední vystoupení v juniorské 
kategorii, tak se rozloučila dvě-
ma Evropskýma tituly.
Na závěr bych chtěl poděkovat 
Danielovi a Jarmile za příklad-
nou reprezentaci České repub-
liky, města Bíliny, Duchcova, 
obce Světec a oddílu Shotokan 
karate do Masopust Bílina.
Danku a Jarčo jsme na vás hrdý 
a přejeme Vám hodně dalších 
úspěchů nejen ve sportu, ale 
i v osobním životě.

Roman Masopust, 
hlavní trenér SKM Bilina
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Stříbro bílinských talentů z České Lípy

TJ Sokol Bílina vyhrál turnaj v Děčíně

Předposlední březnovou sobotu vyrazila dráčata na turnaj do 
České Lípy. Jednalo se o turnaj nejmenších nadějí, hráčů ročníku 
2005 a mladších. Bohužel souběžně s touto akcí se hrál i mistrov-
ský turnaj 2.tříd v Kadani, který se musel také odehrát a tak bo-
hužel né všichni naši hráči této věkové kategorie se mohli turnaje 
v České Lípě zúčastnit, byť by si medaili zasloužili také... 

Do České Lípy jsme odjížděli 
tedy v minimálním počtu hráčů 
a v očekávání jak dopadneme 
v konkurenci takových zvuč-
ných soupeřů, jakými Ústečtí 
Lvi či Kometa Brno bezespo-
ru jsou. Osm účastníků turnaje 
bylo rozděleno do dvou skupin 
po čtyřech a podle umístění ve 
skupině, pak následovalo utká-
ní o konečné pořadí se stejně 
umístěným soupeřem ve druhé 
skupině. Náš celek byl nalosován 
pořadatelem do skupiny „B“, kde 
na nás čekali soupeři z Třemoš-
né, Ústí nad Labem a Lomnice 
nad Popelkou. Ačkoliv se soupeři 
snažili ze všech sil, vždy odešli 
z ledu poraženi. Veliká bojovnost 
a touha po vítězství Drakům při-
nesla ovoce v podobě tří výher, 
prvního místa ve skupině a právo 
vyzvat vítěze skupiny „A“ v sou-

boji o turnajový vavřín. Jedinou 
nepříjemností se tak stala bolest 
ucha Štěpána Bureše, která mu 
po druhém utkání vystavila stop 
na další zápasy a naše druhá čtyř-
ka tak musela hrát bylá dvě utká-
ní pouze ve třech…
Naším finálovým soupeřem se 
stali hráči Loun, kteří ve své 
skupině postupně porazili sou-
peře z Benešova, Brna a domá-
cí České Lípy. Finálový duel se 
ukázal jako důstojné vyvrcho-
lení celého turnaje a i když se 
nakonec z prvenství v turnaji ra-
doval soupeř z Loun, naši borci 
neprodali svou kůži lacino a bo-
jovali do poslední chvíle. Pohár 
za druhé místo v turnaji, stříbrné 
medaile na krku a sladký dost 
se tak staly krásnou tečkou za 
letošní sezónou našich nejmlad-
ších nadějí. 

Nejlepším hráčem turnaje byl zce-
la po zásluze ředitelstvím turnaje 
vyhlášen náš hráč Jirka Beneš.

Za předvedené výkony si však 
zaslouží všichni naši pochvalu 
a uznání.

Sestava:
Šifalda

Beneš, Klobouček, Sýkora, Záhorec
Chlán, Bureš, Zdeněk, Pospíšil

Naše výsledky:
Skupina „B“:

HC Draci Bílina – HC Meteor Třemešná 5:3 Branky:  Chlán 3, Beneš, 
Klobouček 

HC Draci Bílina – HC Slovan Ústečtí Lvi 9:5 Branky:  Chlán 6, Beneš 2, 
Klobouček 

HC Draci Bílina – HC Lomnice 5:3 Branky:  Beneš 9, Chlán 3, 
Klobouček 

Finále:
HC Draci Bílina – HC Slovan Louny 4:7 Branky: Beneš 4

Výsledky TJ Sokol Bílina:
Sokol Bílina – Nativity 2:1 Branky: Pícha 2
Sokol Bílina – 1.FBC DDM Děčín 3:0 Branky:  Zoubek, Pícha, 

Adamec
Sokol Bílina – DDM Březiny 4:0 Branky:  Pícha, Raichl, 

Klíma 2
Finále:

Sokol Bílina – FBC Jílové 4:1 Branky:  Pecháček, 
Zoubek, 
Grümann, 
Adamec

TJ Sokol Bílina: pohár a diplom za 1. místo

Branky:  Zoubek, Pícha, 

V sobotu 24. března se zúčastnil Sokol Bílina florbalového turnaje 
žáků, který se konal na ZŠ Vojanova v Děčíně. Na tomto turnaji 
celkem startovalo 7 týmů florbalových nadějí.

Tyto týmy byly rozlosovány do 
dvou skupin, když právě Sokol 
Bílina se dostal do těžší skupiny 
o čtyřech týmech. V prvním utká-
ní se Sokol utkal s týmem Nativi-
ty a od začátku pevně držel otěže 
zápasu ve svých rukou a když 
neproměňoval šance zvítězil 
zcela zaslouženě 2:1. Do dalšího 
zápasu nastoupili mladí sokolíci 
proti 1.FBC DDM Děčín a jedno-
značně po velmi dobrém výkonu 

zvítězili 3:0. Do po-

sledního zápasu ve skupině na-
stoupili bílinští proti DDM Březi-
ny, když v případě vítězství by je 
čekalo finále turnaje. Od začátku 
bylo vidět, jak moc o finále stojí 
a opět po jednoznačném průběhu 
zvítězili vysoko 4:0. Po skupině je 
tedy čekalo finále a boj o nejcen-
nější pohár. Ve finále nastoupili 
proti FBC Jílové a hned na začát-
ku inkasovali nešťastnou branku 
a prohrávali 0:1. Z toho se však 
rychle oklepali a postupně zápas 
otočil a jednoznačně zvítězili 4:1. 
Po tomto zápase zcela zaslouženě 
přebrali pohár za vítěze celého 
turnaje, kdy prošli turnajem bez 
ztráty bodu se skórem 13:2.
Na turnaji TJ Sokol Bílina repre-
zentovali tito florbalisté:
Tomáš Adamec, Karel Grümann, 
Adam Hamák, Jiří Klíma, Dani-
el Pícha, Jan Pohl, Pavel Raichl, 
Dominik Rýpal, Dan Pecháček, 
Radek Zoubek, v brance vše jistili 
Karel Čáp a Libor Chládek.




