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Bílinští rybáři a ryby
Výlovy rybníků představují rybářské žně

Proč je významný 17. listopad?
Na den 17. listopadu připadá další státní svátek. Připomeňme si tedy důvod svátku a vzpomeňme na Sametovou revoluci.

Sametová revoluce (slovensky nežná revol-
úcia) je označení období změn v Českoslo-
vensku mezi 17. listopadem a 29. prosincem 
roku 1989, které vedly k pádu komunistic-
kého režimu a přeměně politického zřízení 
na demokratické principy. K urychlení změn 
přispěl rozpad bývalého Východního bloku 
a narůstající nespokojenost obyvatelstva 
s ekonomickou a politickou situací v zemi. 

Revoluce se označuje názvem „sametová 
revoluce“ pro svůj nenásilný charakter, kdy 
pro převzetí moci nebylo potřeba použít ná-
silí či ozbrojeného boje Vyjma událostí ze 
17. listopadu, kdy byli studenti napadeni 
Veřejnou bezpečností, byla revoluce prove-
dena bez násilí a během státního převratu 
nebyl zmařen jediný život.

Zdroj: www.wikipedie.cz

V sobotu dne 20. 10. byl vypuštěn a sloven chovný rybník Radove-
sický v Bezovce.  Byli vyloveni kapři, amuři, tolstolobikové, štiky, 
candáti a bílé ryby (cejni, plotice, perlíni).

Ryby byly vysazeny do rybářského revíru, 
který obhospodařuje MO ČRS Bílina. 
Celkem bylo vysazeno:

Řeka Bílina kapr 300 kg
 bílá ryba 230 kg

Márinka kapr 400 kg
 štika 18 kg – 12 ks
 lín 60 kg

Kostomlaty kapr 350 kg
 štika 18 kg – 12 ks
 lín 60 kg

Mukov kapr 350 kg

Bezovka kapr 300 kg

Celkem bylo vysazeno 2086 kg 
ryb. Menší ryby byly vráceny 
a budou sloveny příští rok. Byl 
navíc zakoupen plastový bazén 
o rozměrech 3x2 m a výšce 76 cm, 
do kterého byly umístěny velké 
ryby jako kapři, amuři a tolstolo-
bikové.
Doufám, že se všem přítomným, 
hlavně dětem, výlov líbil.

Walter Pilař, 
předseda MO ČRS Bílina

Ryby byly vysazeny do rybářského revíru, 
který obhospodařuje MO ČRS Bílina. 

 štika 18 kg – 12 ks

 štika 18 kg – 12 ks
Výlovy rybníků jsou divácky velmi 
atraktivní. Pro děti může být pěkným 
zážitkem si takového šupináče 
„pochovat“. Pro samotné rybáře je to 
však pěkná dřina. další foto najdete 
na straně 6. Foto: Václav Weber
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „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

Vykradl šest aut za jednu noc
Policisté obvinili z trestných činů 
krádeže, krádeže ve stadiu poku-
su a poškození cizí věci 25letého 
muže, který se během jediné noci 
vloupal hned do šesti motorových 
vozidel. Rozbil v Bílině u šesti 
zaparkovaných automobilů skle-
něné výplně, z jednoho se poku-
sil odcizit zabudovanou navigaci, 
v dalších dvou nic nenašel a z dal-
ších dvou si odnesl navigaci, ob-
lečení a nářadí. Největší „úlovek“ 
našel ve vozidle Chevrolet, ze 
zavazadlového prostoru odcizil 
rybářské vybavení a v autě našel 
i náhradní klíče. S jejich pomocí 
se zmocnil celého automobilu, 
který později prodal svému zná-
mému. Tomu tvrdil, že se jedná 
o vozidlo jeho kamaráda.
Ukradené vozidlo policisté hned 
další den vypátrali, k dopadení 
v minulosti trestaného zloděje na-
pomohl i telefonát svědka, který 
ho viděl při jednom z vloupání. 
Poškozením vozidel způsobil zlo-
děj škodu 49 tisíc korun, krádeže-
mi věcí včetně celého auta škodu 
přes 180 tisíc korun. Pokud bude 
obviněný odsouzen, může strávit 
za mřížemi až pět let.

Zde je několik preventivních 
rad, jak eliminovat riziko 
vykradení automobilu:
-  Nenechávejte na sedadlech ani 

odkládacích plochách vozidla 
žádné věci, zejména kabelky, 
kufříky, mobilní telefony, doklady 
od vozidla, peníze či žádné jiné 
věci. Jakákoli z těchto věcí může 
pachatele nalákat.

-  Nikde, zejména ne před 
obchodem, restaurací či třeba 
před budovou zaměstnání 
nedávejte do kufru cenné věci. 
Pachatelé si právě na takových 
místech své oběti vytipují.

-  Nejbezpečnější parkování je 
v garáži nebo na hlídaném 
parkovišti. V ostatních případech 
parkujte na přehledných, 
veřejnosti přístupných a dobře 
osvětlených místech.

-  Při koupi autorádia dejte 
přednost rádiu s odnímatelným 
panelem či rádiu s možností 
vyjmutí. Rádio či panel nikdy 
ve vozidle nenechávejte.

-  Pečlivě se starejte o klíčky 
od vozidla. Zbytečně je nikomu 
nesvěřujte, zejména ne cizím 
osobám. Nenoste je po kapsách, 
odkud by vám mohly vypadnout 
nebo být odcizeny. Nenechávejte 
je volně přístupné v odloženém 
oblečení. Náhradní klíče mějte 
vždy na jednom místě, nikdy 
však ve vozidle!

Vloupání do bytu
Zloděje, kteří před dvěma týdny 
vykradli v Bílině byt, dopadli 

policisté z obvodního oddělení. 
Dva muži ve věku 22 a 18 vnik-
li oknem do přízemního bytu, 
ze kterého odcizili elektrickou 
řetězovou pilu, mobilní telefon 
a šperky. Teď se budou ze svého 
jednání zodpovídat před soudem, 
mladšímu zloději hrozí maxi-
málně dvouleté vězení, starší 
muž, který již byl za majetkovou 
trestnou činnost v minulosti od-
souzen, může strávit za mřížemi 
o rok déle.

Zloděje přistihli při činu
Policisté z oddělení hlídkové 
služby dopadli zloděje přímo 
na místě činu. V pondělí po půl-
noci zadrželi 20letého muže, kte-
rý se v Bílině vloupal do řadové 
garáže, kterou chtěl vykrást. To 
už ale nestihl, protože byl přisti-
žen policejní hlídkou. Několikrát 
trestanému lapkovi policisté sdě-
lili podezření z přečinu krádeže 
ve stadiu pokusu, za který může 
vzhledem ke své pestré trestní 
minulosti strávit až tři roky ve vě-
zení.

Auto není trezor
Pouhých deset minut stačilo ne-
známému zloději k vykradení 
auta v Bílině. Pachatel rozbil 
skleněnou výplň dveří u osobního 
automobilu zaparkovaného u su-
permarketu a ze zadních sedadel 

odcizil tašku s doklady. Poškoze-
ný vyčíslil celkovou škodu na pět 
tisíc korun, policisté případ pro-
věřují jako přečin krádeže. Okra-
dený ale sám „nahrál“ lapkovi 
tím, že na sedadlech nechal ležet 
tašku, která je pro zloděje velkým 
lákadlem.

Milovník čokolády
Neodolatelnou chuť na sladké 
zřejmě dostal 20letý lapka, který 
v bílinském supermarketu odcizil 
dvě čokolády. Dobroty uschoval, 
a aniž by zboží zaplatil, prošel po-
kladní zónou, kde na něj již „čí-
hal“ pracovník ostrahy. Vzhledem 
k tomu, že byl mladík tento měsíc 
pravomocně odsouzen za majet-
kovou trestnou činnost, bylo jeho 
jednání kvalifikováno jako přečin 
krádeže, za který může v krajním 
případě strávit až tři roky ve vě-
zení.

Vloupání do restaurace
Patnáct kartonů cigaret a několik 
lahví „tvrdého“ alkoholu si od-
nesl neznámý zloděj z restaurace 
v Bílině. V nočních hodinách se 
vloupal do provozovny, odkud 
následně odcizil věci za více jak 
15 tisíc korun. Policisté případ 
prověřují jako přečin krádeže, 
za který trestní zákoník stanoví 
maximálně dvouletý trest odnětí 
svobody.
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Dotazníky nejvíce vyplňovali obyvatelé Teplického 
Předměstí a z hlediska věku hlavně senioři

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 
2012 je 30. 11. 2012. Poplatek na rok 2012 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem 
na účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, konstantní 
symbol: 0558, specifický symbol: 
rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městské-

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na čísle 
417 810 957, 417 810 827 nebo  
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2012 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2012.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Dotazníkové šetření spokojenosti občanů se sociálními a komu-
nitními službami nepřineslo žádná výrazná překvapení. Lidé 
volají po zvýšení bezpečnosti ve městě, chtějí více pracovních 
příležitostí, bezbariérovost a pořádek. Dotazník prozradil ještě 
mnoho dalšího. K tomu se však postupně dostaneme a pokusíme 
se ke všemu podat vysvětlení. 

Jak jsme slíbili v minulém čísle BZ, 
přinášíme konkrétní informace a to 
především co se týče věkové struk-
tury dotazovaných a místa jejich 
bydliště. Šlo o anonymní dotazník, 
otázky ohledně věku a bydliště byly 
jediné, které mohly poskytnout in-
formace o dotazovaných. Pro inter-
pretaci výsledků je taková informa-
ce také důležitá. I když distribuci 
dotazníků zajistila Česká pošta a.s., 
s návratností je to u těchto typů 
průzkumů vždy problém. Pokud se 
vrátí kolem 4 % dotazníků, lze to 
považovat za úspěch. Naše návrat-
nost byla 1,6 %. Poděkování za po-
moc při vyplňování patří vedoucí 
Pečovatelské služby Bc. Markétě 
Kalivodové a pečovatelkám za to, 
že dotazníky vyplnily s klienty 
a mnoho vyplněných dotazníků 
zajistili také pracovníci společnos-
ti Člověk v tísni. I jim patří velký 
dík. Bez těch všech bychom se totiž 
nedostali ani na tuto návratnost. Po-
moc se odráží i ve složení dotazo-
vaných podle věku i bydliště. Co se 
týče věku, nejvíce odpovídajících, 
celkem 45, bylo ve věku 71 a více 

let. Podle bydliště odpovídajících 
bylo na prvním místě Teplické 
předměstí, odkud pochází celkem 
69 obyvatel, kteří vyplnili dotaz-
ník.  Obecně lze zaznamenat větší 
zájem od lidí důchodového věku, 
než od mladších generací. Může to 
být dáno tím, že starší generace je 
zvyklá odpovídat na dotazy, chodit 
k volbám a obecně se vyjadřovat 
k dění kolem sebe. Bohužel mladší 
generace nemá tolik času a možná 
ani chuť něco komentovat kvůli 
všeobecné skepsi. Jsme proto rádi 
za každý názor a podnět od obča-
nů. A co bude možné a reálné, to 
do nového komunitního plánu za-
hrneme. 

Ing. Jana Šimková, 
koordinátorka 

komunitního plánování

V dalším čísle zveřejníme 
nejčastější připomínky 

občanů a pokusíme se na ně 
ve spolupráci s vedením 

města, případně příslušnými 
organizacemi zareagovat 

a vysvětlit veškeré okolnosti.

Odpovídající podle věku

Věková
skupina

Počet
odpovědí

 do 20 let 2

21 - 30 let 6

31 - 40 let 10

41 - 50 let 15

51 - 60 let 11

61 - 70 let 21

71 a více let 45

Celkem 110

Odpovídající podle místa bydliště

Bydliště Počet
odpovědí

Centrum 4

Chudeřice 0

Mostecké Předměstí 7

Teplické Předměstí 69

Újezdské Předměstí 9

Pražské Předměstí 19

Celkem 108

Vzpomínka
Dne 15. Listopadu vzpomeneme na smutné 

výročí úmrtí pana

Vladimíra Solara z Bíliny.

S úctou a láskou vzpomínají manželka Helena, 
děti, vnoučata a pravnoučata. 

Nikdy nezapomeneme

Pozor na podvodný slevový web.
Pokud jste již naletěli, rozhodně nic neplaťte
Sdružení Spotřebitel.net varuje všechny spotřebitele před registrací na  stránkách  
„sale4u.sk“. Zmíněné webové stránky by měly sloužit k vyhledávání slev. Aby si však 
spotřebitel mohl na daných stránkách vyhledávat konkrétní slevy, musí se nejdříve zare-
gistrovat. V souhlasu s všeobecnými obchodními podmínkami je však skrytá podmínka, 
že za každý měsíc registrace je zákazních povinen uhradit 6 eur. Spotřebitel se často dozví 
o tom, že přístup do databáze je zpoplatněn, až o několik měsíců později, na základě výzvy 
provozovatele požadující uhrazení dlužné částky za několik měsíců!
Sdružení Spotřebitel.net radí všem spotřebitelům, kteří se registrovali na  předmětných 
stránkách, aby požadované částky neplatili. Zákazník totiž neučinil skutečný a vážný 
projev vůle směřující k uzavření daného smluvního vztahu. Jinými slovy nevznikla platná 
smlouva a není tedy možné po spotřebitelích požadovat předmětné částky. 
Pozor na další podvodné weby, které se často přelévají na jiné neznámé adresy.
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Na „žluťásky“ v ulicích si lidé zvykli  
a jejich pomoc vítají

V létě nosili žlutá trika a když se ochladilo, přes bundy navlékli 
žluté vesty. Nikdo je tak v ulicích Bíliny nepřehlédne. Řeč je o 
asistentech prevence kriminality, kteří pomáhají strážníkům, ale 
i místním lidem již od května. V prosinci však projekt podpoře-
ný z ministerstva vnitra skončí a čtyři chlapíci brázdící město ve 
žlutých vestách z ulic zmizí. Snad ale jen na pár měsíců, Měst-
ská policie i sami lidé si jejich působení velmi chválí a uvítali by 
pokračování této podpůrné a preventivní činnosti. Oddělení re-
gionálního rozvoje města ve spolupráci s Městskou policií proto 
připravilo projektovou žádost do Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost na vytvoření čtyř pracovních míst asisten-
tů, aby jejich činnost mohla pokračovat. O tom, zda projekt bude 
podpořen, se město dozví na konci roku. Další možnost podpory 
aktivity asistentů skýtá Program prevence kriminality minister-
stva vnitra, ze kterého je hrazen nynější projekt. 

Jak důležitá je sociální práce na obci
Tímto článkem bychom chtěli poukázat na důležitost a nepostradatelnost naší práce. Jak už jsme informovali od 01. 01. 2012, pomá-
hají složité životní situace občanů řešit sociální pracovníci obce. V rámci své činnosti jsme poskytli celkem 420 intervencí, provedli 159 
sociálních šetření.  V současné době pracujeme s 24 klienty za účelem obnovy sociálního fungování ve společnosti. Důležitá je podpora 
klienta řešit a zvládat problém.

Sociální pracovníci ve své práci využívají metod 
sociální práce, což jsou specifické postupy, které 
jsou definované cílem nebo cílovou skupinou. 
Většina klientů vyhledala naši pomoc v oka-
mžiku, kdy nedokázali vlastními silami ani pro-
střednictvím rodiny zvládat svou tíživou sociál-
ní situaci. 
Nejčastějšími problémy klientů jsou rizika ztráty 
bydlení, ztráta či absence bydlení, nevyhovující 
bydlení, sociální vyloučení, které je důsledkem 
stáří, zdravotního postižení nebo jiné sociál-
ní události, nezaměstnanost, zadluženost níz-
ké nebo žádné příjmy. Sociální pracovníci také 
pomáhají vyplňovat žádosti o dávky pomoci 
v hmotné nouzi, o dávky státní sociální podpory, 
sepisují klientům návrhy k soudu /např. návrh 
na svěření dítěte do péče 3. osoby/, na základě 
žádosti klienta zprostředkují pobyt v domově 

pro seniory, v azylových domech či ubytovnách.
Nelze opomenout spolupráci s orgánem soci-
álně-právní ochrany dětí, jednotlivými odbo-
ry zdejšího městského úřadu, úřadem práce, 
správnou sociálního zabezpečení, cizineckou 
policií, lékaři, soudem, městskou policií, terén-
ním pracovníkem, azylovými domy, základními 
školami, neziskovou organizací Člověk v tísni 
a jinými institucemi a zařízeními.
Za dobu našeho působení se nám podařilo 
pomoci mnoha klientům najít vhodné uby-
tování v azylových zařízeních, ubytovnách 
a v domovech pro seniory, v rámci poskyt-
nutého poradenství řada z nich získala nárok 
na různé typy dávek, pomáháme také např. 
občanům jiných členských států Evropské 
unie, kteří se ocitli na území našeho státu, žít 
důstojným způsobem života. 

V současné době usilovně pracujeme s obyva-
teli tzv. „buňkoviště“, ul. Radovesická, Bílina, 
hledat vhodné bydlení z důvodu jeho zrušení 
k 31. 03. 2013. 
Sociální práce jako pomáhající profese je 
více službou a posláním, než rutinní prací. 
Chtěli bychom, aby se dostala do podvědo-
mí lidí, jako záslužná činnost, protože veřej-
nost ji vnímá ještě pořád negativně. Sociální 
práci provází mnoho předsudků a jedním 
z nich je odebírání dětí z rodin. Víme, že so-
ciální práce si teprve hledá své místo ve spo-
lečnosti a doufáme, že se jí to co nejdříve 
podaří.

Sociální pracovníci obce Bílina

V případě potřeby je možné zavolat sociálním 
pracovníkům na telefonní číslo 417 810 917.

Preventista městské policie a 
mentor asistentů František Krejčí 
potvrzuje, že projekt běží opravdu 
skvěle, přesně tak, jak je myšlen.  
S postupem času se nejen zvyšují 
znalosti a schopnosti asistentů, ale 
po několika měsících spolupráce 
se strážníky se již začlenili do je-
jich kolektivu. Slouží samostatně i 
ve smíšených hlídkách se strážní-
ky. „Zapadli do kolektivu nad oče-
kávání , pomáhají nám nejen při 
prevenci, ale spoustu věcí vyřeší 
i přímo na místě. Pomohou řešit 
věci, které bychom se třeba jinak 
vůbec nedozvěděli, “ říká Krejčí s 
tím, že asistenti využívají znalos-
ti místního prostředí, lidí a lidi se 
na ně již sami se svými problémy 
obracejí. 
Při výběru asistentů na letošní rok 
měli strážníci jasno, dali přednost 

těm, kteří se již osvědčili v loň-
ském roce při zkušebním tříměsíč-
ním projektu. Tři z původních čtyř 
nastoupili proto i letos a jeden byl 
doplněn výběrem z dalších ucha-
zečů. Mladík ovšem po nějaké 
době zjistil, že mu tato práce příliš 
nevyhovuje a uvolnil místo jiné-
mu uchazeči. 
Pro práci na ulici jsou vybaveni 
kvalitní obuví i oblečením, pravi-
delně se vzdělávají a musejí znát 
legislativu pro případy, se kterými 
se při své práci setkávají. Zájem 
o spolupráci s asistenty nyní pro-
jevila organizace Člověk v tísni a 
její terénní pracovníci. 
František Krejčí vyzdvihl pracov-
ní úspěchy. Asistentům se podaři-
lo najít několik osob v celostátním 
pátrání , domluvou zajistili úklid 
části sídliště přímo místními že-

nami, které společně s dětmi ne-
pořádek způsobovaly, pomáhají 
dohlížet na hřbitově, u škol i u 
gymnázia, kde studentům svou 
přítomností znemožňují  zamýšle-
né cigaretové přestávky. Bylo by 
toho ještě mnohem více.  „Prostě 
jsou pro nás platnými partnery,“ 
shrnuje Krejčí.

A	jak	vidí	svou	práci		
sami	asistenti?

„Když byla ta pětiměsíční pře-
stávka, lidé se nás ptali, kdy zase 
budeme chodit v ulicích. Nevě-
děli jsme. Jsme tak rádi, že jsme 

od května mohli zase nastoupit. 
Ohlasy od lidí máme pozitivní. 
Když jsme poprvé vyšli do ulic ve 
žlutém, lidé na nás koukali, netu-
šili, co jsme zač. Zvykli jsme si a 
oni taky. Často se na nás s něčím 
obracejí i když jsme v civilu. A 
my rádi pomůžeme. Máme radost 
z toho, když se podaří něco vyře-
šit. Zadrželi jsem už i pachatele 
loupežného přepadení, pomáháme 
řešit drogovou scénu, prostě co je 
třeba. Proto bychom rádi pokra-
čovali v práci, která nás baví a je 
přínosem,“ shodla se čtveřice asis-
tentů. Jana Šimková

Asistenti prevence kriminality tak jak je lidé vidí v ulicích  
- ve dvoučlenných hlídkách a žlutých vestách. Foto: F. Krejčí
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Zájezd do Prahy jsme si opravdu užili

NÁZOR: 
Parková úprava nereflektuje potřeby
Pojem krize jsme si zvykli skloňovat ve všech pádech, stejně 
tak jako zvyšující se nezaměstnanost a kriminalitu. Jedním 
částečným řešením těchto problémů může být dle vzoru měst 
Todmorden (Velká Británie) nebo Davis (USA) tzv.komunit-
ní pěstování vedoucí jednak k menší závislosti na penězích, 
za něž si kupujeme mnohdy chemicky ošetřované plodiny ze 
vzdálených končin a také k větší spolupráci obyvatel sídelních 
bloků. Zde nachází ráj zejména děti, které svými znalostmi 
o chuti a době sklizně jednotlivých druhů plodů mnohdy před-
čí své rodiče. Proč vlastně současný systém péče o městské 
parky a o plochy kolem dětských hřišť navrhuje strnule bez-
myšlenkovité vzory nejedlých stromů a keřů? Je to proto, že je 
trend cizokrajnosti např.solitérních jehličnanů lákavější než 
přirozená krása původních dřevin? Nebo to zkrátka vyžadu-
je „neviditelná ruka trhu“? Vždyť kromě obohacení našeho 
jídelníčku (například rakytník řešetlákový obsahuje v hrstce 
plodů tolik vitamínu C, kolik stačí k pokrytí naší denní dávky) 
má pestrá výsadba jedlých dřevin i pozitivní dopad na rozvoj 
biodiverzity - druhové rozmanitosti (především co do počtu 
ptačích druhů). Nakonec – fungující ekosystém stál u zrodu 
toho, co bezpodmínečně potřebujeme k přežití – zdravé vody, 
vzduchu a úrodné půdy. Z domácích druhů dřevin již prakticky 
nikde nevidíme dřín, mahalebku, střemchu... Z cizokrajných 
neinvazivních se dá pro jedlost plodů pěstovat mmj. arónie, 
čimišník, kdouloň, muchovníky, kustovnice, mišpule, muďoul, 
tomel, jinan, některé hlošiny, různé druhy ořechovců, velko-
plodých borovic atd. Z cizokrajných popínavých druhů je to 
např. akébie, aktinídie, klanopraška či jam čínský s jedlými 
hlízami.  Pavel Rais

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., 
místní organizace Bílina pořádal 
dne 10. 10. 2012 zájezd do Prahy. 
Zúčastnilo se ho 13 členů. Dopole-
dne jsme strávili na Petříně. Nejprve 
jsme se lanovkou dopravili na Pet-
řín, navštívili Petřínskou rozhlednu, 
odkud byl nádherný výhled na celou 
Prahu. Pak jsme se prošli po růžové 
zahradě. Odpolední dvouhodino-
vý program jsme prožili na Letišti 
Praha. Prošli jsme bezpečnostní 
kontrolou, jakou prochází normální 
cestující do letadla, a měli možnost 
vidět provoz letiště „z druhé stra-

ny“. Viděli jsme odletovou plochu 
pro soukromé lety, hangáry, odle-
tové a vzletové dráhy. Měli jsme 
možnost vidět i přísná bezpečnostní 
opatření v době návštěvy němec-
kého prezidenta. Nakonec jsme se 
podívali na vybavení hasičů Letiště 
Praha a jejich vozový park, kte-
rý slouží k ochraně prostor letiště 
a letadel. Exkurze byla velmi zají-
mavá. Domů jsme se vrátili bohatší 
o spoustu nových zážitků a informa-
cí. Děkujeme MěÚ v Bílině, díky je-
hož přispění jsme mohli tento zájezd 
uskutečnit. STP Bílina

Pohled na Pražský hrad. Počasí opravdu přálo. Petřínská rozhledna v celé své kráse.
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Výlov  Radovesického
rybníku 
v Bezovce
Výlov rybníku není zrovna čistá a jednoduchá práce. Foto: Václav Weber

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 259/10, 418 01 Bílina
tel: 417 821 577, 774 821 111
e-mail: recepce@ddmbilina.cz, http://www.ddmbilina.cz

10.11.
10:00-13:00

SOBOTA

VÝTVARNÁ SOBOTA PRO DĚTI  OD 6 LET
 CENA: 60 KČ

KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č.4 
OD 6 LET                          CENA: 30 KČ/HOD.

10.11.
13:00-15:00

SOBOTA

PLSTĚNÍ – KVĚTINOVÁ VÍLA OD 8 LET
CENA: 50,- KČ

16.11.
16:00-18:00

PÁTEK

STAVBA LETADÉLEK OD 8 LET
CENA 60-100 KČ PODLE TYPU STAVEBNICE

18.11.
18:00-20:00

NEDĚLE

NEDĚLNÍ DVOUHODINOVÉ ZUMBOVÁNÍ 
OD 12 LET, CVIČENÍ A POSILOVÁNÍ 

CENA:  70 KČ

18. – 19.11.
18:00-14:00
NEDĚLE - 
PONDĚLÍ

NOČNÍ MARATON HER PRO ŽÁKY ZŠ 
ALÉSKÁ PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE 
V DDM DO 15. 11. 2012              CENA: 130 KČ

SOBOTY DĚTEM
OBCHODNÍ CENTRUM VŠEBOŘICE
VŽDY OD 14:00 DO 17:00 HOD. TVOŘIVÉ DÍLNY ZDARMA

Tradiční a přitom netradiční svatbu 
posypal první sníh

Naposledy se v Bílině konala tradiční romská svatba v roce 2006, 
kdy Miroslav Lázo vdával svou jedinou dceru. O šest let později, 
v sobotu 27. 10.2012, ženil pan Lázo svého syna. Nechyběly limu-
zíny, kočár, tradiční hudba, obřad v kostele a velké množství sva-
tebních hostů. Krásná nevěsta byla na nepřízeň počasí připravena 
a doplnila šaty kabátkem, první sněhové vločky letošní zimy tak 
jistě tento velký den nijak neovlivnily. Foto: V. Weber
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foto: Václav Weber

Dům dětí a mládeže slavil Halloween ve velkém

Týden vědy a techniky v IC ELE 
zahájila vernisáž výstavy dětských prací

Slavnostní vernisáží byla 
u příležitosti Týdne vědy 
a techniky Akademie věd ČR 
zahájena výstava výtvarných 
prací v Informačním centru 
Elektrárny Ledvice.

Své práce na téma 20 let v soused-
ství Skupiny ČEZ zaslalo na 140 
dětí, přičemž jejich hodnocení 
se ujala skupina renomovaných 
výtvarníků ze severních a západ-
ních Čech. Ti ve finále udělili 1. 
až 3. místo ve všech věkových 
kategoriích, jedno zvláštní oce-
nění v nejstarší kategorii a dále 
jedno zvláštní ocenění za prosto-
rový objekt. Oceněni byli i žáci 
z Bíliny. Do Informačního centra 
na vernisáž dorazily s pedagogic-
kých doprovodem.
„Když přecházíme s dětmi z jed-
né školní budovy do druhé, vidí-
me mezi nimi kouřící elektrárnu. 
Samozřejmě se vyptávaly, co to 
je a k čemu to slouží. Tak jsme 

se s nimi vypravili na prohlídku 
informačního centra, z níž jsme 
si přinesli letáček s podmínka-
mi soutěže. Byli jsme se podívat 
i v Dolech Bílina, takže naše děti 

měly dostatek inspiraci. Někteří 
se pustili do klasické malby, další 
do výroby prostorového objektu 
– důlního rypadla,“ poznamenala 
za všechny děti Hana Bendová, 

učitelka na 1. stupni ZŠ praktic-
ká v Bílině. Právě dva žáci ze ZŠ 
praktické získali ocenění ve věko-
vé kategorii 8 – 14 let. Jde o Manu-
elu Rafaelovou a Radka Kohouta.

Manuela Rafaelová a Radek Kohout převzali ocenění z rukou průvodkyně Informačního centra 
Elektrárny Ledvice Jany Muřanské.

První větší akcí bylo Hallo-
weenské veselé strašení s pře-
spáním v našem domečku. 
Děti si užily noc plnou zážitků. 
Celá akce začala 25.10. v 19:00 
hodin. Nejprve se děti oblék-
ly do strašidelných kostýmů 
a po té mohla začít Halloween-
ská párty. Děti tančily, soutě-
žily a v 23:00 hodin se vydaly 
na putování naším domečkem, 
kde potkávaly různá strašidel-
ná stvoření. Celá akce končila 
ráno v 10:00 hodin po vydatné 
snídani.

Poslední den v měsíci říjnu děti 
znovu oblékly masky a zúčastni-
ly se Halloweenských oslav, kte-
ré pořádal Dům dětí a mládeže 
v Bílině. O tuto akci je každoroč-
ně velký zájem. V letošním roce 
jsme tuto akci změnili a uspořá-
dali jsme velkou Halloweenskou 
diskotéku v KC Fontána. Disko-
téka byla určena široké veřejnos-
ti, takže si mohly zařádit děti jak 
malé, tak i ti větší. Program byl 
nejprve věnován těm nejmenším 
a jak se připozdívalo, tak mode-
rátoři přizpůsobili program i těm 
větším dětem. Sál kulturního cen-
tra Fontána byl plný upírů, čaro-
dějnic, čertic a jiných masek. Děti 
si mohly nechat udělat krásné te-

tování nebo si nechaly namalovat 
na obličej to co si vybraly z ka-
tologu . Celým programem nás 
provázel Pavel a Honza, kteří byli 
také vkusně nalíčeni jako zombii.

Halloween, svátek duchů, oslavo-
val duše zemřelých, kteří vychá-
zeli právě v tento den mezi živé. 
Děti mají rády tajemné příběhy 
a pokud bude hrůzným přeludem 

jenom převlečený kamarád, pře-
stanou se možná i bát.
Halloweenský podvečer skončil 
a my se můžeme těšit na další 
akce DDM Věra Ryjáčková
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Kulturní
servis

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Úterý 13. listopad - 19.00

KURZ	TANCE
Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 

Vstupné: 20 Kč

Sobota 17. listopad - 18.00
KURZ	TANCE	–	

II.	PRODLOUŽENÁ
Vstupné: 80 Kč

Neděle 18. listopad - 15.00
VESELÉ	ODPOLEDNE	

S	DECHOVKOU
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou.K tanci 

a poslechu hraje IVANA 
ZBOŘILOVÁ  

a LADISLAV KNÍŽE.
Vstupné: 30 Kč

GALERIE	POD	VĚŽÍ

Otevírací doba: 
po-čt: 8.00-12.00; 12.30-17.00

pá: 8.00-12.00; 12.30-15.00
so-ne: zavřeno

V rámci Rozsvícení vánočního 
stromu 24. 11. 2012 galerie 
otevřena od 15.00 do 18.00.

4. říjen – 18. listopad 2012
ZAPOMENUTÉ	KRAJINY
JAROSLAV	TLUSTÝ	
„In	memoriam“

Výstava olejomaleb výtvarníka 
Jaroslava Tlustého.
Vstupné zdarma

24. 11. 2012 - 27. 1. 2013
„VÍTEJTE	V	NOVÉM	

ROCE	2013“
NETRADIČNÍ	

NOVOROČENKY	-	
JAROSLAV	TIŠER
Výstava netradičních 

novoročenek (nejen z oboru 
zoologie) sběratele, pedagoga 

Jaroslava Tišera z Oseka.
Vstupné zdarma

MĚSTSKÉ	DIVADLO	-	FOYER

Výstava ke zhlédnutí  
v rámci kulturních akcí 

v Městském divadle.

7. červen – 21. prosinec 2012
JINDŘICH	VÝTISKA	–	
KRAJINA	V	MALBĚ

Prodejní výstava olejomaleb 
a pastelů krajin z okolí 

Chomutovska a Mostecka.
Vstupné zdarma

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Pátek 9. listopad 17.30 hodin
ASTERIX	A	OBELIX	
VE	SLUŽBÁCH	JEJÍHO	
VELIČENSTVA	 3D	
Francie/Španělsko/Itálie/Maďarsko/
Dobrodružný/Rodinný/Komedie/
Fantasy/Český dabing. Vstupné:  
130 Kč/125 minut MP 

Pátek 9. listopad 20.00 hodin
ZÁBLESKY	CHLADNÉ	NEDĚLE	
ČR/Thriller/České znění. Vstupné: 
90 Kč/92 minut P–12 

Pátek 9. listopad 22.00 hodin
PATROLA	
USA/Drama/Krimi/Mysteriózní/
Thriller/České titulky. Vstupné: 
90 Kč/108 minut/P -15 

Sobota 10. listopad 17.30 hodin
HOTEL	TRANSYLVÁNIE	
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný. 
Český dabing. Vstupné: dospělí 
120 Kč/děti 100 Kč/91 minut MP 

Sobota 10. listopad 20.00 hodin
7	DNÍ	HŘÍCHŮ	
ČR/Drama/České znění. 
Vstupné:100 Kč/107 minut P-12 

Neděle 11. listopad 15.00 hodin
KOZÍ	PŘÍBĚH	SE	SÝREM	2	 3D	

ČR/Animovaný/Rodinný/Pohádka/
České znění. Vstupné: 140 Kč/85 
minut MP 

Neděle 11. listopad 17.30 hodin
ZÁBLESKY	CHLADNÉ	NEDĚLE	
ČR/Thriller/České znění. Vstupné: 
90 Kč/92 minut P–12 

Čtvrtek 15. listopad 16.30 hodin
TWILIHGT	SÁGA:		
ROZBŘESK	-	I.	ČÁST	
USA/Fantasy/Romantický/Drama/
Dobrodružný/České titulky. Vstupné: 
80 Kč/116 minut P–12 

Čtvrtek 15. listopad 19.00 hodin 
PREMIÉRA	FILMU	
TWILIHGT	SÁGA:		
ROZBŘESK	II.	ČÁST	
USA/Dobrodružný/Drama/Fantasy/
Romantický/České titulky. Vstupné: 
100 Kč/124 minut P–12 

Pátek 16. listopad 17.30 hodin
TWILIHGT	SÁGA:		
ROZBŘESK	-	II.	ČÁST	
USA/Dobrodružný/Drama/Fantasy/
Romantický/České titulky. Vstupné: 
100 Kč/124 minut P–12 

Pátek 16. listopad 20.00 hodin
7	DNÍ	HŘÍCHŮ	
ČR/Drama/České znění. 

Vstupné:100 Kč/107 minut P-12

Pátek 16. listopad 22.00 hodin
SINISTER	
USA/Krimi/Horor/Thriller/České 
titulky. Vstupné: 90 Kč/110 minut 
P-15

Sobota 17. listopad 17.30 hodin
PATROLA	
USA/Drama/Krimi/Mysteriózní/
Thriller/České titulky. Vstupné: 
90 Kč/108 minut P -15

Sobota 17. listopad 20.00 hodin
ZÁBLESKY	CHLADNÉ	NEDĚLE	
ČR/Thriller/České znění. Vstupné: 
90 Kč/92 minut P–12

Neděle 18. listopad 15.00 hodin
HOTEL	TRANSYLVÁNIE	
USA/Animovaný/Komedie/
Rodinný/Český dabing. Vstupné: 
dospělí 120 Kč/děti 100 Kč/91 
minut MP

Neděle 18. listopad 17.30 hodin
TWILIHGT	SÁGA:		
ROZBŘESK	II.	ČÁST	
USA/Dobrodružný/Drama/Fantasy/
Romantický/České titulky. Vstupné: 
100 Kč/124 minut P–12

 

RROOZZSSVVÍÍCCEENNÍÍ VVÁÁNNOOCCNNÍÍHHOO  SSTTRROOMMUU



8.	listopadu	2012		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 9

RAVEN

3. díl seriálu Na návštěvě v DDM Bílina
Tentokrát studio Duha pod vedením Kláry Palečkové

Pro rodiče s malými dětmi může 
být zajímavý dětský balet. Je pro 
ty nejmenší a i když samozřejmě 
ještě nejde o klasickou baletní vý-
uku, správné baletní oblečení ne-
smí chybět. Roztomilé holčičky 
v typických sukýnkách nacvičují 
sestavy, které pak mohou předvést 
třeba v domově důchodců a potě-
šit oči místních seniorů. „ Dobrou 
spolupráci máme třeba s Domo-
vem důchodců v Bystřanech. 
Představení tam vždy sklidí velký 
úspěch,“ dodává Klára Palečková. 
V baletním kroužku pro nejmenší 
jsou stále volná místa. 
Volno hlásí i fotografický krou-
žek. Ten je určen pro děti od 8 let 
až po dospělé. Kroužek vede pro-
fesionální fotograf Jakub Moser, 
který učí účastníky základním 
principům fotografie v interié-
ru i venku a následně grafickou 
úpravu fotografií.Předpokladem 
pro účast v kurzu je vlastní fo-
toaparát, DDM je však schopen 
přístroj i půjčit, pokud ho někdo 
nevlastní.

Klára Palečková vede například 
šperkařské kroužky. Chodí sem 
menší dívky, ale i středoškolačky. 
Ty si mohou vyrobit originální 
šperky pro svou potřebu a podle 

Kláry Palečkové jim to jde oprav-
du skvěle. Ještě aby ne, když se 
touto činností zabývají i několik 
let. Kroužek výroby šperků je 
přece ideální činností pro dívky, 
které chtějí mít originální bižute-

rii podle svých představ a za ro-
zumnou cenu vzhledem k ceně 
kurzovného. 
V nabídce jsou samozřejmě růz-
né druhy výtvarných aktivit. Do-

meček se přitom snaží nabízet 
činnosti podle moderních trendů. 
Inspiraci čerpá na různých výsta-
vách.
Málokdo možná ví, že pro rodiče 
s malými miminky nabízí dome-

ček rodinné centrum Klokánek. 
Setkávají se zde maminky (přede-
vším) se svými ratolestmi a pře-
dávají si rady, zkušenosti a to vše 
pod vedením odbornice na aktivi-
ty s miminky. Klokánek je otevřen 
každý den a stále jsou zde volná 
místa, i když sem dojíždějí také 
maminky z okolních obcí. Snahou 
domečku je u svých aktivit upřed-
nostňovat kvalitu před kvantitou, 
i když to v dnešní době není vů-
bec jednoduché. V kroužcích ne-
jde o to udělat to či ono co nejlépe 
nebo nejhezčí. To je přece relativ-
ní, a proto by si účastník měl akti-
vity především užívat a mít z nich 
dobrý pocit.
Zkušenosti a kvalitní služby do-
mečku využívají i školy nebo 
školky ve svých výtvarných díl-
nách. Ty zajišťuje právě DDM 
a spolupráce prý funguje velice 
dobře.
Účastníky kroužků teď čekají 
Vánoční dílny, při kterých bude 
možné si vyrobit nějaké vánoční 
dárečky pro své blízké. simi

Studio Duha bílinského „domečku“ vede Klára Palečková. Spadají sem kroužky jako rodinné centrum, jazykové kurzy, výtvarné akti-
vity pro ty nejmenší až po dospělé a sportovní kroužky pro malé děti školkovského věku.

zpěvák, skladatel, textař, hráč na klávesové nástroje, kytaru 
a akordeon, působí rovněž jako aranžér a hudební režisér

Milovníci hudby ho velice dobře znají i z Bíliny, kde pravidelně koncertuje a podílí se i na populár-
ním hudebním festivalu Belinensis. V současné době míří k fanouškům nové CD. 

Na co nového se u Tebe mohou 
posluchači těšit? 
Nejaktuálnější novinkou je teď roz-
hodně vydání mého nového CD 
Košile. Tahle několikrát odložená 
deska se narodí do podzimních plís-
kanic na začátku listopadu. Od mi-
nulé řadové desky uteklo vlastně 
celkem dost času, ale na svou obha-
jobu mohu uvést, že jsem se jednak 
mezitím podílel na celé řadě jiných 

projektů, hodně jsem koncertoval, 
takže písničky na tohle album, jak-
mile vznikly, tak jsem je hned živě 
hrál a odzkoušel si tak na publiku 
po celé republice, jestli si ty novinky 
zaslouží místo na desce. Vlastně mě 
taky zdržel docela vážný zdravotní 
malér, ale na druhou stranu chuť to 
celé dodělat mi pomohla vrátit se 
zpátky a tak trochu mě vytáhla ze 
špitálů a rehabilitačních klinik.

Křest proběhne 7. listopadu 
v Bílině, druhý den v Praze. Proč 
se bude křtít dvakrát a proč dostala 
přednost Bílina? 
Abych byl přesný, tak v první etapě 
se bude křtít vlastně třikrát - 7. 11. 
v 18,00 v Bílině, 8.11. v 17,30 
v podkroví Malostranské besedy 
v Praze a 9. 11. v 19 hodin v Art Café 
v Týně nad Vltavou. Vybral jsem 
jednoduše místa, která jsou mému 
srdci milá a pojí mě k nim přátelský 
vztah. V Bílině mám spoustu ka-

marádů, měl jsem možnost podílet 
se na celé řadě kulturních projektů 
a pravidelně hrávám na tradičním 
festivalu Belinensis. V Praze jsem 
se narodil a prožil jednačtyřicet 
let.  Před pár lety jsem sice zdrhnul 
na venkov ke slapskému jezeru, ale 
to zatracené, nesmyslné a poetické 
město už bych ze sebe težko vyšrou-
boval. Podkroví Malostranské bese-
dy je nádherný nově zrekonstruova-
ný prostor a já jsem už CD Kamení 
křtil nahoře v Jindřišské věži, a tak 
se snažím v těch půdách pokračo-
vat. Navíc základním motivem CD 
Košile jsou právě košile sušící se 
na šňůrách, které se táhnou mým ži-
votem. Ostatně návštěvníci křtů to-
hle prádlo uvidí - nejen po trámech 
a kleštinách Malostranské besedy, 
ale i na dalších místech konání. 
Rozvěsíme totiž tucet bílých košil, 
na nichž jsou přetištěny původ-
ní ilustrace akademického malíře 
Vojty Horálka k mým písničkám. 

Tyhle obrázky jsou jinak součástí 
bookletu CD. A konečně do třetice 
pokřtíme novorozence v Týně nad 
Vltavou, krásném barokním měs-
tečku v jižních Čechách, které ne-
pěkně pokousal zub Temelína. Na-
rodila se tam moje maminka, mám 
tam spoustu přátel a na konci 80. 
let jsem tam i v okolí hodně hrával 
se spoustou báječných jihočeských 
muzikantů.  A proč začínáme Bíli-
nou? Kromě toho, co jsem už řekl 
o kamarádství a společné práci, mu-
sím zdůraznit, že tam mám spoustu 
příznivců a milých fanoušků, kteří 
vydání CD Košile už dopředu pod-
pořili a v době, kdy jsem nevěděl, 
jestli budu vůbec ještě schopen hrát 
a zpívat, mi fandili. Snažil jsem se 
všem jednotlivě i představitelům 
města poděkovat na obalu CD, ale 
hlavně jim chci vyjádřit svůj dík 
osobně, a tak je jen logické, že tam 
naše křestní minišňůra začíná.

Pokračování v příštím vydání BZ
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PŘEDSTAVENÍ ČESKÉ NEBE 
- Cimrman / Smoljak / Svěrák
Cimrmanův drama-
tický kšaft České 
nebe mohou příznivci 
Divadla Járy Cimr-
mana a taktéž příz-
nivci nestárnoucího 
humoru shlédnout v Městském 
divadle v Bílině. Hra bude uve-
dena v předvánočním čase, v so-
botu 15. prosince od 19 hodin 
a ve svém programu ji nabízí Kul-
turní centrum Kaskáda v Bílině.
Hra České nebe je tradičně slo-
žena ze semináře a vlastní hry 
a potěší ctitele tohoto divadla 
očekávaným cimrmanovským 
humorem, který tentokrát vychází 
z aktuálního tématu - sestavování 
nebeské komise ze 
slavných Čechů, 
jejímž úkolem 

je rozhodovat o osu-
dech uchazečů o místo 
v nebi. Titul prozrazuje 
dlouholetou zkušenost 
tvůrců, kteří s moudrou 
ironií prezentují ději-

ny Česka a české kultury. Cimr-
manův dramatický kšaft uzavírá 
více než čtyřicetileté dějiny jedné 
mystifikace, která se stala žijící 
legendou.
Zájemci o rezervaci vstupenek 
si mohou místa zarezervovat 
již od 1. listopadu 2012 v In-
formačním centru v Bílině, tel: 
417 810 985, e-mail: info@kckas-
kada.cz, www.kckaskada.cz.
Ceny vstupenek jsou v různých  

cenových relacích 
od 250 Kč do 300 Kč.

Petra Zaťková

Rada města na své 20. schůzi 
konané 31. 10. 2012 mimo jiné:

Schválila:
■ Navýšení rozpočtu Domu dětí 
a mládeže Bílina ve výši 20.000 Kč 
na akci „Vypouštění balónků s přá-
ním Ježíškovi“, z Programu pod-
pory společenských a zájmových 
organizací v Bílině.
■ Zachování provozu – poskyto-
vání zdravotních služeb v léčebně 
dlouhodobě nemocných v Hornic-
ké nemocnici s poliklinikou, s. r. 
o, Bílina, v nezměněném rozsahu 
i po období od 01.01.2013. 

Rozhodla:
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Oprava schodišť 
plaveckého bazénu“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípra-
vu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina, č. 
VIII odst. 5, firmě Delta SIGN, s. r. 
o., Praha, a to jako specializovanou 
zakázku. 

Zřídila:
■ Komisi pro bezpečnost, preven-
ci a sociální začleňování a zároveň 
zvolila Josefa Horáčka, starostu 
města, předsedou této komise, 
Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D. – 
člena rady města, manažerem čin-
nosti komise a Ing. Ladislava Kvě-
cha – tajemníka MěÚ, Bc. Pavla 
Ryjáčka – velitele Městské policie 
Bílina, Františka Krejčího – mana-
žera prevence kriminality, Bc. Ale-
še Tallowitze – člena ZM a experta 
v oblasti bezpečnostního výzku-
mu MV ČR a Prokopa Ištvánka 
– lokálního konzultanta Agentury 
pro sociální začleňování v Bílině, 
členy této komise. Dalšími členy 
komise jsou: zástupce vedení ob-
vodního oddělení Policie ČR v Bí-
lině, zástupce okresního ředitelství 
Policie ČR v Bílině, zástupce Pro-
bační a mediační služby Teplice, 
zástupce vedení ZŠ Aléská, Bílina, 
zástupce vedení ZŠ Lidická, Bíli-
na, zástupce vedení ZŠ Za Chlu-
mem, Bílina, zástupce vedení ZŠ 
praktická Bílina, zástupce vedení 
Domu dětí a mládeže, Bílina, zá-
stupce společnosti Člověk v tísni, 
o. p. s., zástupce Nízkoprahového 
centra Bílina, zástupce společnosti 
Most k naději, o. p. s., pověřený 
pracovník oddělení regionálního 
rozvoje Městského úřadu Bílina, 
vedoucí odboru nemovitostí a in-
vestic Městského úřadu Bílina, 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu 

Bílina a pověřený pracovník od-
boru sociální péče o dítě z odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Bílina. 

Odvolala:
■ Ing. Jitku Koubkovou, z funkce 
členky školské rady v Základní 
škole Bílina, Za Chlumem 824, 
okres Teplice, příspěvková organi-
zace, k 31.10.2012.

Jmenovala:
■ Paní Martinu Fialovou členkou 
školské rady, jako zástupce zřizo-
vatele, v Základní škole Bílina, 
Za Chlumem 824, okres Teplice, 
příspěvková organizace, s účin-
ností od 01.11.2012. 
■ Pana Františka Krejčího mana-
žerem prevence kriminality. 

Vzala	na	vědomí:
■ Postup odboru nemovitostí 
a investic při přípravě revitalizace 
prostoru v ulici Fügnerova mezi 
čp. 254 a 255 s tím, že v projekto-
vé dokumentaci bude zpracována 
varianta C, s ohledem na výsledek 
ankety uspořádané v okolí těchto 
domů.
■ Zápis z jednání pracovní skupiny 
pro regeneraci Městské památkové 
zóny Bílina, v jehož rámci byly vy-
brány kulturní památky vhodné pro 
zařazení do anketního dotazníku 
Ministerstva kultury ČR a následné 
podání žádosti o dotaci z Programu 
regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památ-
kových zón pro rok 2013.
■ Zápis z jednání komise pro škol-
ství, kulturu a sport z 10.09.2012 
a zápis z jednání sociálně zdravot-
ní komise ze 17.10.2012.
■ Rezignaci Ing. Moniky Pánovo-
vé na funkci manažera prevence 
kriminality města.
■ Informaci jednatele Hornické ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o., Bí-
lina, RNDr. Jaroslava Herzingera, 
o tom, že ke dni 31.10.2012 zatím 
nejsou plošně uzavřeny smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami pro 
poskytování zdravotních služeb 
v léčebnách dlouhodobě nemoc-
ných pro období od 01.01.2013. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu sta-

rosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)
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Krupská florbalová liga pokračova-
la dalšími třemi turnaji, ve kterých 
Sokol Bílina celkem sehrál šest 
utkání . V těchto si vedl Sokol ve-
lice dobře, kdy po sérii pěti vítěz-
ství v ředě padl až na florbalkách 
prozatím vedoucího týmu celé 
soutěže Sportu Krupka, který je 
velký aspirant na celkového vítěze. 

I v tomto zápase to vypadalo, že by 
mohl bílinský sokol bodovat, avšak 
po dvou vyrovnaných třetinách 
celkem smolně dvakrát inkasoval, 
když branku na 3:5 obdržel až v po-
sledních vteřinách zápasu, kdy vše 
vrhl do útoku. Takže vcelku může 
být Sokol Bílina spokojený se svý-
mi výkony v těchto třech turnajích.

4.	TURNAJ	22.	9.	2012
Sokol	Bílina	:	Snipers	Teplice

6:2	(3:1,2:0,1:1)
Branky a asistence Bílina: 4. fišer, 4. Rais 
(Beránek), 7.Beránek (Fišer), 13. Fišer 
(Gebhardt), 19. Rais (Fišer), 22. Beránek 

Sokol	Bílina	:	Phantoms
6:4	(3:1,1:2,2:1)

Branky a asistence Bílina: 2. Geb-
hardt (Fišer), 6. Tölg (Gebhardt), 7. 
Beránek (Rais), 15. Fišer (Gebhar-
dt), 27. Zenker (Tölg), 27. Zenker 
(Rais) 

5.	TURNAJ	28.	9.	2012
Sokol	Bílina	:	Green	Power	

2010
5:2	(2:0,0:1,3:1)

Branky a asistence Bílina: 1. Fišer, 
10. Nedbálek (Rais), 23. Folejtar, 23. 
Fišer (Gebhardt), 30. Gebhardt 

Sokol	Bílina	:	FBC	Vipers	Most					
6:5	(2:1,2:1,2:3)

Branky a asistence Bílina: 5. Zenker 
(Gebhardt), 7. Nedbálek (Folejtar), 
16. Fišer (Gebhardt), 20. Zenker 
(Rais), 21. Gebhardt (Fišer), 26. Ne-
dbálek (Fišer) 

6.	TURNAJ	13.	10.	2012
Sokol	Bílina	:	Fénix	Krupka

5:2	(1:1,2:0,2:1)
Branky a asistence Bílina: 5. Fišer 
(Gebhardt), 14. Gebhardt (Folejtar), 
17. Fišer (Gebhardt), 27. Nedbálek 
(Zenker), 30. Chaloupka (Nedbálek)

Sokol	Bílina	:	Sport	Krupka
3:5	(2:2,1:1,0:2)

Branky a asistence Bílina: 6. Geb-
hardt (Fišer), 7. Beránek (Zenker), 
11. Tölg (Nedbálek)

Sokol Bílina startuje v této 
soutěži díky finanční podpoře 

Města Bíliny!!!

Tabulka KFL

P  Tým Z V VSN R PSN P SK B

1.  Sport Krupka 11 11 0 0 0 0 76:18 33

2.  Sokol Bílina 13 9 0 1 0 3 76:36 28

3.  FBC Kanec 11 9 0 1 0 1 64:26 28

4.  Phantoms 13 8 0 0 0 5 51:46 24

5.  (NE)Alko Team Teplice 9 7 0 0 0 2 31:26 21

6.  Fénix Krupka 11 7 0 0 0 4 43:26 21

7.  Legendy Ústí 11 6 0 0 1 4 34:45 19

8.  Snipers Teplice 13 5 1 1 0 6 28:37 18

9.  Levná nafta 9 6 0 0 0 3 32:23 18

10.  1. FIBR Team Teplice 13 5 0 0 0 8 28:42 15

11.  Green Power 2010 9 4 0 1 0 4 29:32 13

12.  Jiný tým 11 3 1 0 1 6 21:28 12

13.  Bylo nás pět 9 3 0 1 1 4 24:19 11

14.  FBC Desillusion 07 11 2 1 1 0 7 18:40 9

15.  Florbal Dubí 11 3 0 0 0 8 21:56 9

16.  FBC Vipers Most 9 1 0 0 0 8 24:39 3

17.  FBC Teplice Juniors 9 1 0 0 0 8 14:53 3

18.  FBK Ještěři Louny 11 1 0 0 0 10 14:36 3

Sokol Bílina po 13. kole KFL na 2. místě

Hattrick Písaříka pomohl k vysokému vítězství
V brankové hody se proměnilo 
utkání 11. kola II.hokejové ligy, 
ve kterém HC Draci Bílina hostili 
HC Milevsko 2010. Utkání přineslo 
celkem čtrnáct branek a Bílina nako-
nec mohla slavit vítězství 9:5 a zisk 
důležitých tří bodů do tabulky druhé 
hokejové ligy. V dalším domácím 
klání nás čeká Klášterec. V tabulce 
HC Draci Bílina poskočili na sedmé 
místo. Ten, kdo přišel na zimní sta-
dion v Bílině na utkání o několik mi-
nut později, se nestačil divit. Ve třetí 
minutě po trefách Písaříka a Hrd-
ličky Draci vedli 2:0. Brankové 
manévry pokračovaly a v čase 8:42 
už Bílina vedla po dalších trefách 
Hrdličky a Hrubanta 4:0. Hosté vy-
střídali brankáře, za Knapa nastoupil 
Pipek, ale ani ten nezabránil dalšímu 
přesnému zásahu domácích, když 
se v 19. minutě se prosadil Urban 
a do šaten se šlo za stavu 5:1 pro bí-
linské hokejisty.
Milevsko i ve druhé třetině i nadále 

působilo neškodně a hrozilo pouze 
ojediněle. Když se ale už dostali hos-
tující hráči na dostřel Brzobohatého 
branky, musela Bílina vyhlašovat 
stav největšího nebezpečí. Draci na-
konec v prostřední části přidali další 
dvě trefy, když přesně mířil Švácha 
a následně v 38. minutě Pelc. Ale 
protože i hosté se dvakrát radovali 
z gólu byl stav utkání po dvou tře-
tinách 7:3.
Kvalitní výkon domácího výběru 
pokračoval i v závěrečné dvacetimi-
nutovce. V hlavní roli se představil 
útočník Pavel Písařík, který ve tře-
tí třetině zkompletoval hattrick. 
Ve svém prvním utkání za Bílinu se 
právě Písaříkovi dařilo na výbornou 
a hráč, který v dresu s Drakem na pr-
sou nastoupil poprvé (střídavý start 
HC Verva Litvínov) mohl být spo-
kojený. Spokojenost po deváté bran-
ce dávalo najevo i publikum a dvě 
stovky diváků očekávali zda domácí 
přidají desátý gól. Toho se bohužel 

příznivci bílinského klubu nedočka-
li, ale tři body i přes ještě dvě inkaso-
vané branky zůstaly doma.

HC	Draci	Bílina	–	HC	Milevsko
9:5	(5:1,	2:2,	2:2)	

Branky a nahrávky: 3. Písařík (Prů-
ša, Mackal), 3. Hrdlička (Chotas), 
6. Hrdlička (Hrubant), 9. Hrubant 
(Hrdlička, Polák), 19. Urban (Po-
lák), 26. Švácha (Novák), 38. Pelc 
(Mackal), 44. Písařík (Mačkal, Po-

lák), 48. Písařík (Grundmanis) - 13. 
Hamerle (Bernard), 24. Markulinec 
(Homolka, Procházka), 29. Sume-
rauer (Kořánek), 48. Fořt (Srdínko), 
58. Sybek (Sumerauer)
Sestava HC Draci Bílina: Brzobohatý 
(Horák) – Polák, Chotaš, Brožovský, 
Kabeláč, Grundmanis, Malovický , 
Pelc, Kasal – Hrdlička, Hrubant, Urban 
– Švácha, Machulda, Kýhos – Novák P., 
Šrámek, Novák D. – Průša, Mackal, Pí-
sařík. Trenéři: Kanis, Jäger, Machulda.

Tabulka:
P Klub Z S B
1. SHC Klatovy 11 58:39 27
2. HC Děčín 11 45:47 22
3. HC Tábor 11 53:39 21
4. HC Řisuty 10 39:25 21
5. HC Klášterec nad Ohří 11 39:35 18
6. HC Baník Sokolov 12 42:50 14
7. HC Draci Bílina 11 39:46 13
8. HC Vlci Jablonec nad Nisou 11 37:48 12
9. HC Kobra Praha 11 40:47 11
10. HC Milevsko 2010 11 34:50 6
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Bílinští Draci se posilují 
hlavně 
z Litvínova
Oddíl HC Draci Bílina v minu-
lých dnech dokončil plánované 
posílení svého kádru. Do týmu 
přichází hned dva brankáři na stří-
davý start, pět obránců, z toho dva 
na hostování a tři na střídavý start. 
Kádr HC Draci Bílina navíc po-
sílí i dva útočníci také na střída-
vý start.  Kádr posilují hned dvě 
zajímavá brankářská jména: Jan 
Kaššák, který v minulosti už ob-
lékl dres HC Draci Bílina. Má ale 
řadu zkušeností z první ligy v dre-
su Kadaně. Druhým brankářem, 
který přichází na střídavý start je 
nadějný juniorský brankář z Lit-
vínova Lukáš Horák. Největší 

posílení se dotklo defenzivy HC 
Draci. Přicházejí dva hráči z Duk-
ly Jihlava: Lotyš Kriss Grund-
manis a Petr Štrach.  Z Litvínova 
přichází Štefan Ejem, který má už 
i extraligové zkušenosti, stejně 
tak i útočník Pavel Písařík, který 
si extraligový debut v dresu HC 
Verva Litvínov  odbyl v minulém 
týdnu na ledě v Českých Budě-
jovicích.  Z Litvínova na soupis-
ku HC Draci Bílina byli dopsáni 
i další dva hráči z Litvínova: 
útočník Jaroslav Průša a obránce 
Marek Kajal. Poslední posilou je 
Vítězslav Pelc, obránce z Chomu-
tova.

Draci s novým 
asistentem trenéra 

Novým asistentem trenéra HC 
Draci Bílina Miroslava Kanise 
se stal Michal Jäger. Ten tak roz-
šiřuje trenérským vedení A týmu 
na tři. Hlavním koučem a mana-
žerem je Miroslav Kanis, jeho asi-
stenty pak zůstává Vladimír Ma-
chulda a nově Michal Jäger. Ten 
vedl Klášterec nad Ohří a v první 
lize pak SK Kadaň. Vítěznou pre-
miéru absolvoval na lavičce Dra-
ků proti Sokolovu. ks

◄▲ Pavel Písařík
▲ Kriss Grundmanis
▲►  Brankář Jan 

Kaššák
◄  Petr Štrach z HC 

Dukla Jihlava
◄▼  Brankář 

Lukáš Horák




