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Každý měsíc posílá Bílina ob-
jednávku na zajištění MHD 
prostřednictvím velkých au-
tobusů Dopravnímu podniku 
měst Chomutova a Jirkova. 
Ten ale objednávky neak-
ceptuje a nasazuje do Bíliny 
malé vozy. Navíc v časech, 
kdy jezdí nejvíce lidí a byl 
by potřeba velký autobus, 
dopravce raději posílá dva 
malé. Nic takového ale nebylo 
domluveno.

Vedení města došla trpělivost a chce 
spory s dopravním podnikem jed-
nou provždy vyřešit. Objednávku 
pošle nyní jinému dopravci, který 
začne ve městě jezdit již od března 
a s velkými autobusy. Byly navíc 
podniknuty právní kroky ke zrušení 
výběrového řízení, které Dopravní 
podnik měst Chomutova a Jirkova 
na konci loňského roku vyhrál.
Uzavření smlouvy s vítězem by 
nic nebránilo, pokud by se ovšem 
neodvolal druhý uchazeč v pořa-
dí. Než se vše mělo rozřešit, byla 
s výhercem zakázky zatím domlu-
vena spolupráce na bázi měsíčních 
objednávek. V Bílině začaly jezdit 
nejprve velké autobusy a lidé byli 
spokojení. Když je ale postupně na-
hrazovala podstatně menší vozidla, 
množily se stížnosti na nedostatek 
kapacity autobusů. A nespokojení 
občané - cestující stále přibývají. 

Na zajímavém sporu si média do-
slova smlsla a chrlí jednu zprávu 
za druhou. Pro občany je tak vel-
mi těžké se ve všem zorientovat. 
Konečný verdikt, na čí straně je 
pravda, vyřknou až právníci. Bílina 
věří, že z celé věci vyjde vítězně. 
Vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička vysvětlil, kde problém 
vznik. Výherce nabídl jednoznač-
ně nejnižší cenu, ve své nabídce, 
kterou poslal do výběrového řízení, 
doložil fotografii velkého autobusu 
a kopii jeho technického průkazu. 
Autobus na obrázku bohatě spl-
ňoval požadavek na minimálně 
37 míst pro cestující. V nabídce 
nebyla o malých autobusech ani 
zmínka a podle Miroslava Jedličky 
vyplynulo z následných jednání, 
že dopravce s nasazením větších 

autobusů ani nepočítal. Proč tedy 
Dopravní podnik měst Chomutova 
a Jirkova v závazné oficiální na-
bídce uvedl fotografii a technické 
údaje k velkému autobusu? Sou-
časná malá vozidla MHD, pokud 
neprojdou přestavbou, navíc podle 
výrobce pojmou pouze 36 cestují-
cích. 
Celá věc je o to nepříjemnější, že se 
bezprostředně dotýká velkého počtu 
občanů města. To si vedení města 
uvědomuje a snaží se celou situaci 
za asistence právníků co nejrychleji 
vyřešit.
Na poskytovatele dopravy pak bude 
muset být vypsáno nové výběrové 
řízení, kde budou ještě přesněji vy-
mezeny technické požadavky na au-
tobusy, aby již k podobným sporům 
nedocházelo.

Od března čekejte 
větší autobusy a také jiný 

způsob placení
Jak již bylo zmíněno, od začát-
ku měsíce března bude v Bílině 
zajišťovat městskou hromadnou 
dopravu společnost Veolia Trans-
port Teplice s.r.o. Lidé se tak ko-
nečně budou důstojně přepravovat 
v prostorných autobusech. Erika 
Antošová z odboru dopravy bílin-
ské radnice by ráda upozornila na 
změnu způsobu placení jízdného. 
Zatímco lidé byli zvyklí, že dosta-
nou lístek a řidič jim i vrátí, pokud 
nemají přesnou částku, nový do-
pravce používá pokladny. Cestující 
by tak měli mít před nástupem do 
autobusu připravenou desetikoru-
nu, anebo deset korun v drobných 
mincích.  Jana Šimková

Město Bílina za malé autobusy nemůže, 
dopravce neplní podmínky

● V Bílině byl objeven hrob vampýra ● Roman Šebek se vrací mezi zastupitele ● Náměstí se zatím přejmenovávat nebude ● 
Z programu letní sezony KC Kaskáda ● Proběhne festival Jeden svět ● Posledním turnajem skončil Krušnohorský pohár ● 

8. 3. - Mezinárodní den žen

Fotografii tohoto velkého nízkopodlažního autobusu prezentovala vítězná firma 
při výběrovém řízení na zajištění služeb MHD v Bílině. Zdroj: www.sor.cz

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ) bývá 
někdy uváděn jako socialistický svátek. Vůbec 
se však nejedná o nějaký svátek uměle vyrobený 
československým socialistickým režimem, ale 
o mezinárodně uznávaný den stanovený k výro-
čí stávky newyorských švadlen v roce 1909. Od 
roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, 
Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, 
usiloval o volební právo žen, od roku 1975 pak je 
připomínán jako den mezinárodní solidarity žen 

za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o ne-
dělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní 
Socialistické strany USA; velké shromáždění 
za volební právo žen se konalo 8. března 1908 
v New Yorku. Na první mezinárodní ženské kon-
ferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 
1910 prosadila německá socialistka Clara Zetki-
nová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě 
bez určení pevného data.

Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové vál-
ce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Pe-
trohradě roku 1917 těsně předcházející únorové 
revoluci; vysvětlení o (padesátileté) připomínce 
rozehnané stávky amerických textilaček v roce 
1857 je falešné a objevilo se až v roce 1955. Svá-
tek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od poli-
tického a feministického protestu po apolitickou 
socialistickou obdobu Svátku matek.
 Zdroj: www.wikipedie.cz
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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: 417 820 891

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

Noktovizor
- nový pomocník strážníků

při prevenci kriminality
Noktovizor je zařízení zesilující zbytkové světlo. Městská policie 
Bílina disponuje nově noktovizorem, díky kterému jsou strážníci 
nyní schopni v noční době mnohem rychleji a efektivněji zkontro-
lovat nejrůznější tmavá zákoutí a to i tam, kde zbytkové světlo není. 
Například zahrádkářské kolonie, garážové kolonie, sklepy nebo 
opuštěné objekty. Přístroj je totiž vybaven přídavným zdrojem infra-
červeného záření, proto i v naprosté tmě umožňuje bezpečný pohyb 
tam, kde je nežádoucí použití přenosného zdroje světla (svítilny). 
Například při nočních zásazích hlídek MP proti pachatelům krádeží 
železa či barevných kovů a podobně.

Novinky sledujte pravidelně na www.mpbilina.cz

Foto: www.lazenske-pobyty.info

Foto: www.bolsatravel.cz



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 31. března 2012

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá  

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
■ Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou
■  Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-152 Kč/ks, 

starší 20 týdnů - cena 158 Kč/ks 
■ Slepičky pouze z našeho chovu!!!
Prodeje se uskuteční v sobotu 3. března 2012
Bílina - u krytého bazenu - v 10.30 hod.
Případné bližší info: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

INZERCE 0312/BZ

Hrob vampýra objeven v Bílině 

Náměstí Václava Havla?
Bod byl zatím stažen z jednání 

zastupitelstva, vyžádá si hlubší analýzu
Na zasedání Zastupitelstva města dne 16. 2. 2012 mělo být pro-
jednáváno také přejmenování Mírového náměstí podle zesnulého 
exprezidenta Václava Havla. Návrh tehdy přednesl Radě města 
radní Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. Nyní také požádal o jeho staže-
ní z programu s tím, že si takový krok vyžádá hlubší analýzu a pře-
devším pak názory lidí, kterých by se změna bezprostředně dotkla. 
Lidé, kteří na náměstí bydlí i místní firmy by museli na veškerých 
dokladech měnit adresy. Otázka tohoto kroku jako výrazu pocty 
velké osobnosti našich dějin zatím zůstává otevřená. simi

Výstavní síň U Kostela
bude od března 2012 uzavřena

Roman Šebek se vrací do zastupitelstva města 
poté, co odstoupila Mgr. Hazdrová a další dva 
náhradníci se zastupitelského křesla vzdali
V bílinském Zastupitelstvu došlo ke 
změně zastupitelů za ODS. Poté, co 
se své funkce vzdala Mgr. Hazdro-
vá, nastoupil na její místo bývalý 
místostarosta Roman Šebek. Stalo 
se tak poté, co zastupitelský post od-
mítli dva náhradníci Ing. Pavel Dvo-
řák a Ing. Marcela Dvořáková, kteří 
byli v pořadí. Šebek byl místosta-

rostou a tím i členem Zastupitelstva 
a Rady města dvě volební období 
(2002 – 2010). V roce 2010 nebyl do 
Zastupitelstva zvolen vůbec. Místní 
organizace ODS v čele s Rostisla-
vem Aulickým by chtěla velmi po-
děkovat Mgr. Vladimíře Hazdrové 
za její práci v zastupitelstvu, i když 
nebyla členkou strany. simi

Důvody k uzavření výstavního 
prostoru jsou podle ředitelky KC 
Kaskáda Jany Soukupové Michál-
kové celkem tři. Prvním je špatný 
technický stav interiérů a tedy ne-
vhodnost pořádání výstav v tom-
to prostoru. Za druhé jde o eko-
nomické důvody. Zdejší výstavy 
mají nízkou návštěvnost. Lidé 
chodí pouze na výstavy komerčně 
zaměřené a těch není možnost po-
řádat dostatek. Třetím důvodem je 
potřeba vybudovat v Bílině kon-
certní sál pro Základní uměleckou 

školu v takové podobě, aby byl 
dostatečně reprezentativní a pře-
devším bezbariérový. 
Prostor výstavní síně se v březnu 
uzavře a začne se pomalu přesta-
vovat na koncertní sál pro ZUŠ-
ku. Výstavy se prozatimně budou 
pořádat v Městském divadle, ve 
foyer divadla, a také v kostele 
Zvěstování Panny Marie Na Újez-
dě. S otevřením nové galerie se 
v horizontu dvou let počítá v Hu-
sitské baště, která bude součástí 
muzea.

Archeologové našli při vykopávkách nedaleko bílinského kostela 
sv. Petra a Pavla hrob člověka, kterého jeho současníci považova-
li za vampýra. Jeho tělo zatížili kamenem, aby nemohl po smrti 
vstát z hrobu.

Průzkum lokality přitom proběhl 
už v loňském roce, ale archeolo-
gové o nálezu vampýra informo-
vali až nyní. Kostra je z 10. až 11. 
století. Kámen, kterým bylo tělo 
zatížené, vážil zhruba 15 kilogra-
mů a překryl celý hrudník. Šlo tak 
o pohřby s projevy vampyrismu. 
"Byl zde pohřben jedinec, který 
měl na hrudním koši umístěn vel-
ký kámen. A to důkladně. Při jeho 
vyzvednutí se ukázalo, že zespodu 
je na něj nalepená páteř a zlom-
ky žeber. Znamená to, že kámen 
byl na tělo položen v okamžiku 
pohřbu," řekl k nálezu Petr Čech 
z žateckého pracoviště Archeo-
logického ústavu Akademie věd 
ČR. Zatím nebylo určeno pohlaví 
ani věk pohřbeného, archeologo-
vé ale prozradili, že kostra je z 10. 
až 11. století. Kámen, kterým bylo 
tělo zatížené, vážil zhruba 15 ki-
logramů a překryl celý hrudník. 
U kostela v Bílině, kde se pod-
le dokladů pohřbívalo od 10. do 
18. století, objevili archeologo-
vé i další nezvyklé hroby. Vedle 
vampýra s kamenem na hrudi 

leželi další dva jedinci zřejmě 
z doby raného středověku. Ti měli 
kameny na nohou.
rotivampyrické obranné 
prostředky, které zná-
me jak z etnogra-
fických, tak i z ar-
cheologických 
výzkumů, se na 
s lovanských 
pohřebištích 
projevují ně-
kolika způso-
by. Víme, že 
k protivampy-
rickým obran-
ným prostřed-
kům docházelo 
ve dvou obdobích 
- stupních. 
Znakem prvého stupně, 
který byl proveden krátce 
po smrti jedince, je předně 
nerituální způsob uložení, a to na 
levém nebo pravém boku, případ-
ně uložení na břiše nebo v jiné ori-
entaci tak, aby neviděl na východ 
slunce. Dále se protivampyris-
mus projevuje v nepravidelnosti 

ulo-
žení 

h o r -
n í c h 

i dolních 
končetin, ně-

kdy doprovázené 
svázáním, s ucpáváním 

úst, zatížením kameny, probitím 
kůlem nebo kůlem vraženým ved-
le těla (magický význam), přibi-
tím hřeby k dřevěné desce, opále-
ním ap. Samozřejmým doprovod-

ným protivampyrickým prvkem 
byly různé, avšak archeologicky 
nezjistitelné byliny a koření.
Ve druhém stupni, to znamená po 
nějakém čase od pohřbení, dochá-
zí ke znovuotevření hrobu s cílem 
účinnějšího zásahu na mrtvém. 
Ten se projevuje opět několika 
způsoby, z nichž známe oddělová-
ní případně vyjmutí nebo přemís-
tění hlavy na jiné místo. Takovýto 
zásah lze také sledovat na celých, 
nebo částech dolních i horních 
končetin, případně i na jiných 
částech těla. Sem patří i probití 
kůlem, pokud nebylo provedeno 
hned při pohřbení. Karel Schön

kameny na nohou.
rotivampyrické obranné 
prostředky, které zná-
me jak z etnogra-
fických, tak i z ar-

ve dvou obdobích 

Znakem prvého stupně, 
který byl proveden krátce 
po smrti jedince, je předně 
nerituální způsob uložení, a to na 

ulo-
žení 

h o r -
n í c h 

i dolních 
končetin, ně-

kdy doprovázené 
svázáním, s ucpáváním 
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Bílinské sochy odpočívají v pražském restaurátorském ateliéru

Sochy jsou nyní
v suchém teplém
ateliéru, kde čekají
na svou obnovu.

Dotaz občana:
Kdy nám ta lampa spadne na hlavu?
Na Teplické ulici kousek nad lékárnou se již dlouho 
nebezpečně ohýbá stojan veřejného osvětlení. Mohou 
za to jistě také cedule, kterých je na něm připevněno 
několik. Bude se s tím něco dít, než spadne?

Odpověď redakce:
Veřejné osvětlení je v kompetenci technických služeb. 
Ty také v pondělí 20.2. sloup i se stojanem zpevnily, 
aby nehrozilo žádné nebezpečí. Staré lampy by navíc 
ze sídliště měly zmizet, protože je zde plánováno nové 
veřejné osvětlení.veřejné osvětlení.

Sochy jsou nyní
v suchém teplém
ateliéru, kde čekají
na svou obnovu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 
Zápisy do bílinských mateřských škol 

a jeslí na školní rok 2012/2013
Zápis dětí na školní rok 2012/13 do všech mateřských škol v Bílině 
proběhne dne 24. 4. 2012 od 08.00 hod do 12.00 hod a od 12.30 
hod do 15.00 hod.
Zápis dětí na školní rok 2012/13 do Jeslí Žižkovo údolí Bílina pro-
běhne dne 25. 4. 2012 od 08.00 hod do 11.30 hod a od 12.30 hod 
do 15.00 hod.
Do jeslí jsou přijímány děti od 18 měsíců věku dítěte. 
Rodiče se dostaví do mateřské školy se svým dítětem a při zápisu 
předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Mateřská škola i jesle 
mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravi-
delným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Ing. Jana Rogulová, vedoucí finančního odboru v.r.

Dlouhá léta stály sochy Panny Marie Immaculaty a sv. Antonína 
v parku u Základní školy Lidické. Výrazně se na nich podepsaly 
vlivy počasí a také neodborné zásahy coby opravy. Na podzim loň-
ského roku byly odvezeny do pražského ateliéru Prof. Petra Siegla, 
akademického sochaře a restaurátora, a to opravdu za pět minut 
dvanáct. Díky svému špatnému stavu by další zimu nevydržely.

V horším stavu se nachází Panna 
Marie Immaculata, nemá hlavu 
a mnoho dalších důležitých částí, 
je neodborně opravovaná šedým 
cementem a četné vnitřní praskli-
ny mohly klidně při větším pory-
vu větru zapříčinit zřícení sochy. 
V parku, kde se pohybují děti, by 
to bylo zvláště nebezpečné. Bílina 
se snaží o své památky starat a vě-
novat jim péči podle dostupných 
financí. Díky dosavadní výborné 
spolupráci s týmem profesora Si-

egla byly tyto dvě sochy opět 
svěřeny do rukou známého od-
borníka. Již samotné převážení 
soch bylo velmi náročné. Vzhle-
dem ke špatnému stavu a riziku 
ještě většího poškození musely 
sochy cestovat do Prahy zalité 
v sádrovém sarkofágu. Profesor 
se svými asistenty zaměřili svou 
pozornost  na více poškozenou 
sochu Panny Marie. Ta momen-

tálně prochází procesem zpevně-
ní, aby pak mohla být očištěna od 
různých neodborně provedených 
oprav. Do sochy navíc někdo za-
sahoval i mechanicky, na několika 
místech je znatelné ostré zbroušení. 
Restaurátorské práce tak nebudou 
jednoduché. V kusu kamene, který 
leží na dřevěné paletě, jen málo-
kdo rozezná torzo ženského těla. 
Každý hned vidí, že chybí hlava. 
Tu se ale nikde nepodařilo najít, 
proto ji restaurátoři budou muset 
nově vymodelovat. Jak však hlavu 
vytvoří, když neznají původní po-
dobu sochy? Asistent MgA.Michal 
Polák vysvětlil, že pokud se nepo-
daří zjistit původní podobu sochy, 
budou restaurátoři hledat inspiraci 
v podobných Immaculatách. Těch 
je na různých místech Česka mno-
ho. Při rekonstrukci hlavy je také 
nutné dodržovat určité anatomické 
zákonitosti, respektovat barokní 
styl a „rukopis“ sochaře. Prostor 
pro fantazii zde nakonec moc není. 
Podoba sochy s doplňky pak navíc 
bude konzultována se zástupcem 
památkářů.  Zpět do parku u ZŠ 
Lidické by se mohla Panna Marie 
vrátit v létě. Druhá socha, sv. Anto-
nína přijde na řadu později podle fi-
nančních prostředků. Část nákladů 
na restaurování sochy Panny Marie 
Immaculaty by měla pokrýt dotace 
z Ministerstva kultury z Programu 
regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památ-
kových zón 2012. simi
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OŽP - náhradní výsadby dřevin na území města Bíliny
Dle § 9 odst. 1 zákona může orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní 
výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (to se týká jak právnické tak i fyzické osoby). Současně může uložit 
následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. 

Na veřejné bruslení v Bílině 
i bez bruslí, funguje půjčovna

Újezďáci! Máte zájem se setkat?
Tak přijďte 24. 3. 2012 na Kyselku ke Káďovi v 15:00 hodin.

Budeme se těšit!
Eva Nimsová (Kaslová) a Lída Vršatová (Blažková)

Vzpomínka
Dne 13. března 2012 uplyne rok,
co nás nečekaně opustila
Petra ŽALUDOVÁ.
Kdož jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Manžel, syn, maminka, švagrová

Město Bílina
Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Zveřejňujeme záměr prodeje nemovitosti

➊  Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozemkové parcely č. 1756 
pod stavbou o výměře 229 m2 a p. p. č.1757 (zahrada) v. k. ú. Bílina za 
kupní cenu obvyklou, která dle znaleckého posudku činí 2.300.000 Kč.

Jarní prázdniny, které v minu-
lém týdnu proběhly na Teplicku, 
mohli využít všichni milovníci 
bruslení na zimním stadionu v Bí-
lině. Ti, kteří během týdne dora-
zili na zimní stadion mohli využít 
i letošní ojedinělou novinku, a to 
půjčovnu bruslí. „K dispozici 
máme většinu velikostí, od těch 
nejmenších, po brusle pro dospě-
lé,“ říká jednatel RSZ (Rekreační 

a sportovní zařízení) Bílina Petr 
Bouda. Brusle si tak může půjčit 
každý a kdykoliv.
Cena zapůjčení bruslí na jednu 
hodinu je 20 Kč. „Návštěvníky 
mohu ubezpečit, že brusle, které 
si u nás zapůjčí jsou kvalitní, od 
předních světových výrobců a po 
každém použití jsou řádně očiště-
ny a ošetřeny,“ dodává Petr Bou-
da. Text a foto: Karel Schön

Podle § 9 jde o kompenzaci ekologické újmy 
vzniklé jednáním povoleným, proto je na správ-
ní úvaze orgánu ochrany přírody, zda povinnost 
kompenzovat ekologickou újmu vzniklou po-
kácením dřevin uloží či nikoliv. O uložení po-
vinnosti přiměřené náhradní výsadby je možné 
rozhodnout jenom a pouze zároveň s rozhodo-
váním o povolování kácení dřevin, nelze tak 
tedy učinit mimo rozhodnutí o povolení kácení 
dřevin. Rozhodnutí o uložení povinnosti provést 
náhradní výsadbu musí být zcela konkrétní. Mělo 
by obsahovat počet a druh dřevin, jejichž výsad-
ba se ukládá, místo, kde má být náhradní výsadba 
realizována, a samozřejmě lhůtu, do kdy je třeba 
povinnost splnit.Tuto povinnost OŽP ukládá ve 
větším množství Dolům Bílina a šetří tím každo-
ročně významnou částku z městského rozpočtu.
Tak jako v minulých letech tak i v letech násle-
dujících probíhají a budou probíhat ve správním 
území města Bíliny náhradní výsadby dřevin, 
které ve svých rozhodnutích ukládá odbor život-
ního prostředí Městského úřadu Bílina v souladu 
se zákonem č. 114/1002 Sb. Převážná část ná-
hradních výsadeb je realizována  Severočeskými 
doly a.s. respektive  Doly Bílina případně dalšími 
subjekty ( Betonstav, Ředitelství silnic a dálnic, 

Severočeské vodovody a kanalizace apod. ) na 
pozemcích vhodných pro náhradní výsadbu za 
dřeviny pokácené v předpolí lomu Bílina z důvo-
du přípravných, dobývacích a zakládacích prací 
nebo dřeviny pokácené z důvodu stavby 
obchodního centra, nové komu-
nikace nebo křižovatky, no-
vého vodovodního při-
vaděče apod. Výsad-
by jsou financovány 
mimo rozpočet 
města z prostřed-
ků Severočeských 
dolů a.s., Dolů Bí-
lina a dalších sub-
jektů. V minulých 
letech byly například 
realizovány výsadby 
-  ve vstupní části bílinské-
ho hřbitova, v ulici A. Sovy, ve 
sportovním areálu Tyršova zahrada, v Bílině 
u polikliniky atd. Dalšími lokalitami na seznamu 
pozemků vhodných pro náhradní výsadbu jsou 
například - prostor před ZŠ Za Chlumem; prostor 
mezi hřištěm s umělým povrchem a řekou Bíli-
na; areál pečovatelského domu; náměstí Prokopa 

Holého; lesní pozemky patřící městu Bílina atd. 
Nutno podotknout, že realizace náhradní výsadby 
neznamená pouze nákup rostlinného materiálu, 
ale zahrnuje i financování jak 5ti leté následné 

péče o vysazené dřeviny tak i zpraco-
vání  projektové dokumentace 

zahradním architektem. 
Tímto způsobem od-

bor ŽP postupně za-
jišťuje pro město 
Bílina náhradu 
za nemocné, sta-
ré a nebezpečné 
stromy,  nebo  rea-
lizaci zcela nových 

výsadeb ve vybra-
ných lokalitách. Aby 

nedocházelo ke střetu 
s plánovanými investičními 

záměry a územním plánem měs-
ta spolupracuje obor ŽP při výběru lokalit 

vhodných k náhradním výsadbám s Technický-
mi službami Bílina stř. zeleně, odborem investic 
MěÚ Bílina a z hlediska územního plánování se 
stavebním odborem.  Ing. Tomáš Pulchart, 

vedoucí odboru životního prostředí

Ilustrační foto
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Život Ti píše zas o rok víc, 
slovíčkem psaným chceme Ti říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak jak se slaví. 
Popíjej víno, písničku zpívej 
a s veselou náladou na svět se dívej
a 70 si užívej. Přejí manžel,

dcery Jarmila, Lída a Blanka s rodinami

Lyžařský výcvik žáků ZŠ Lidická se vydařil

Předškoláci na výstavě 

Oslavila osmdesátku 
a jede do Alp lyžovat

Vždy s úsměvem a plná energie, tak lze charakterizovat paní Annu 
Schejbalovou, bílinskou rodačku, která nedávno oslavila své 80. na-
rozeniny. K významnému životnímu jubileu jí přišel popřát starosta 
města Josef Horáček v doprovodu paní matrikářky Miloslavy Uhro-
vé. A že je opravdu k čemu gratulovat. Paní Schejbalová na svůj věk 
rozhodně nevypadá, má šmrnc a neskutečnou vitalitu. Cítí se dobře, 
nic ji nebolí a věkem se tak rozhodně nenechá omezovat. Brzy se 
například chystá lyžovat do Alp. Jezdí každý rok. Člověka překvapí, 
jak jde s dobou, ať již co se týče vzhledu nebo i názorů. Života si lze 
plnými doušky užívat opravdu v každém věku. Důležité je k tomu 
pozitivní myšlení a správný nadhled. Setkání s takovým člověkem 
je opravdu velkým povzbuzením. Paní Anně Schejbalové proto pře-
jeme ještě mnoho šťastných let.  simi

Jééé, tolik krásných kočárků 
pohromadě jsme ještě neviděly, 
shodly se děti i paní učitelky ze 
druhé třídy MŠ Aléská, když 
26.1. navštívily výstavu Histo-
rické kočárky a kolébky 1890 
– 1980 sběratelky Miloslavy 
Šormové. Hlavně holčičky nej-
více zaujaly dobové kočárky 
a dřevěné kolébky pro panenky, 
které kopírovaly podobu těch 

pro opravdová miminka. Kluky 
zase zajímalo technické pro-
vedení, tvary a barvy dětských 
vozítek. Výstava se nám všem 
velmi líbila hlavně proto, že 
jsme měly možnost představit 
si, v čem se asi vozili dnešní 
prababičky a pradědečci, když 
byli ještě malí.
 I. Šmirerová a M. Kalabzová, 

učitelky 2. třídy MŠ Aléská

Počátkem února  pořádala naše škola   pro žáky 
2.stupně  lyžařský výcvik, který probíhal ve 
Ski areálu Bouřnák.  Každý den vyjížděl tým 
začátečníků i těch pokročilejších  na sjezdov-
ku  Hrobská, kde pod vedením  lyžařských in-
struktorek, učitelek,  Mgr. Jany Libovické, Mgr. 
Veroniky Horové a Mgr. Renaty Prochové zís-
kával jistotu, dovednosti, ale hlavně potěšení ze 
sportovní aktivity, za což jim velmi děkujeme. 
I když jsme trénovali v období velkých  mrazů, 
hřál nás dobrý pocit z lyžování. Někteří účast-
níci výcviku se nechali  natolik strhnout tím, co 
se naučili, že i během víkendu vyrazili s rodiči 
dobývat lyžařské sjezdovky. Děkujeme měs-
tu Bílina za finanční podporu našeho výjezdu 
a našim učitelkám za obětavost a skvělou výu-
ku. Pavel Raichl 8. B, ZŠ Lidická
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Přání investora:
Pro pohodlný nákup na předměstí Bíliny 

Mediální výchova na ZŠ Lidická
ZŠ Lidická se mediální výcho-
vě žáků  soustavně věnuje  ně-
kolik let. Již od 4. třídy ji  dě-
tem nabízí  formou zájmového 
kroužku  a žáci od 7. ročníku 
si ji mohou vybrat jako povin-
ně volitelný předmět. 

Mediální výchova nabízí  základ-
ní poznatky a dovednosti týkající 
se mediální komunikace a práce 
s médii. Žáci se naučí pracovat 
s mikrofonem, kamerou, fotoapa-
rátem a různými audiovizuálními 
programy, vytváří školní noviny, 
bulletiny, rozhlasové a televizní 
zprávy a krátké filmy. Vzhledem 
k tomu, že se média stávají dů-
ležitým socializačním faktorem, 
že mají výrazný vliv na chování 
jedince a společnosti, na utváření 
životního stylu a na kvalitu života 
vůbec, je důležité, aby si žáci uvě-
domili fakt, že mediální sdělení 
jsou vytvářena s různými (i mani-
pulativními) záměry.
Zkušenosti získané v tomto voli-
telném předmětu se stávají výcho-
diskem pro realizaci větších pro-
jektů ve všech předmětech, stávají 
se univerzálními dovednostmi.
Cílem tohoto předmětu je  tedy 
vychovat ze žáka nejen zkušené-
ho uživatele médií – posluchače 
nebo diváka, který je schopen 

správně vyhodnotit mediální 
sdělení, ale také alespoň přimě-
řené svému věku a schopnostem 
i zkušeného aktivního mediální-
ho tvůrce. To se nám daří, pro-
tože se pravidelně zaměřujeme 
na soutěže a aktivity ve kterých 
mohou své poznatky žáci využít. 
Každoročně se zúčastňujeme au-
diovizuální soutěže v anglickém 
jazyce – videopohlednice města 
nebo festivalu animované tvorby 
Anifest v Teplicích, v jehož rámci 
se naše děti učí od odborníků ani-
mované tvorbě. Výsledkem je již 
několik drobných animovaných 

spotů, které se dokonce objevily 
i v České televizi. 
Díky sponzorskému daru ČEZ 
a.s. se nám podařilo vybavit vý-
uku mediální výchovy základní 
ICT technikou a školní vzdělávací 
obrazovkou, která během přestá-
vek  ukazuje nejen výsledky práce 
žáků v rámci mediální výchovy, 
ale prezentuje také celkovou čin-
nost školy.
Jsme  rádi, že se žákům tento 
předmět líbí a přináší jim cenné 
poznatky, které mohou dále vyu-
žívat. Marie Sechovcová,

 ZŠ Lidická

Hledá se tajemná 
básnířka z Bíliny

Ve středu 28. 5. 2008 nalezl 
pan Dušan Marcin v Bílině - 
Teplickém předměstí (u kon-
tejneru), knížečku s básnič-
kami a mudroslovím na téma 
LÁSKA. Knížečka je for-
mátu A6 a má černočervené 
desky. Marcin ji přivezl do 
Ústí nad Labem (kde bydlí) 
a dal ji mně, protože věděl, 
že občas napíšu nějakou pís-
ničku. Ptal se mě, jestli bych 
to nechtěl zhudebnit. Přečetl 
jsem si to a odpověděl mu, že 
ne. Ale že se mi to líbí a že si 
to rád nechám. Po (dlouhém) 
čase mě napadlo, že knížečka 
ne byla vyhozena, ale naopak 
ztracena a že by autorku (ne-
boť je to zcela určitě žena) 
potěšilo, kdyby se jí zase 
vrátila. Václav Laštovka, 

Ústí nad Labem, 17. 1. 2012

Už za necelé dva měsíce se předměstí Bíliny může stát vyhledávaným místem nákupů. Developerská a investorská společnost JTH 
(JTH) zde otevře svůj nový retail park. Paralelně s plánovaným otevřením retailu o pronajímatelné ploše 3500m² začne v dubnu letoš-
ního roku rekonstrukce budovy České pošty umístěné v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží.

Jak uvádí obchodní ředitelka JTH 
Helena Plešmídová Antálková, do 
konce roku se občanům rozšíří 
nabídka služeb na jednom místě 
o 650 metrů čtverečních. Projekt 
je koncipován jako dvousložko-
vý. Zatímco v retail parku zákaz-
níci najdou kavárny, občerstvení, 
služby a vše potřebné pro domác-

nost (od textilu, potřeby pro do-
mácí mazlíčky a samozřejmě po-
travinový supermarket Interspar), 
druhá část konceptu dává prostor 
službám doplňkovým, avšak 
nezbytným. Obchodní plochy 
v dvoupodlažní budově současné 
České pošty budou určeny např. 
pro advokátní kanceláře, lékařské 

ambulance, umístění sídel spo-
lečností, prezentační, kancelářské 
a servisní služby. Občanům by 
měly sloužit od konce roku 2012. 
„Vždy se snažíme vytvořit atrak-
tivní prostor, který by zohledňoval 
každodenní požadavky domác-
ností a lidé by se k nám rádi vra-
celi kvůli příjemnému prostředí, 

službám a nákupům soustředě-
ným na jednom místě. Nejen lidé 
z velkých měst, ale také zákazníci 
z obcí, či okrajových částí men-
ších měst chtějí využívat kvalitní 
servis většího obchodního centra 
v místním a jim známém domácím 
prostředí,“ doplňuje Plešmídová 
Antálková.
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Pátek 2. březen - 20.00
PLES DDM BÍLINA

Pátek 9. březen - 20.00
DIVADELNÍ PLES

Téma volné. Program plesu 
zajistí Bílinské Divadelní 
Minimum. Hraje skupina 

VENTILKY A PUMPIČKY. 
Vstupné: 150,- Kč bez masky; 

100,- Kč s maskou

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 6. březen

8.30 - pro 1. stupeň ZŠ
10.30 - pro 2. stupeň ZŠ
JAK SE DĚLÁ RÁDIO

Zábavně-vzdělávací program 
pro žáky základních škol. 
Soutěžní formát pořadu, 

který pomůže děti zdokonalit 
ve znalosti českého jazyka, 

rétorice a slovní zásobě. 
Společně s moderátorem 

českého rádia se ocitneme 
ve virtuálním rozhlasovém 

studiu a budeme chystat 
vysílání. Celý pořad bude 

natáčen a sestřih s prezentací 
ZŠ následně bude odvysílán 

na vlnách rozhlasové stanice. 
Délka pořadu 60 minut. 

Vstupné: 40 Kč. Rezervace 
míst pro školy nutná v KC 

Kaskáda.

Úterý 13. březen - 19.00
SueTownsend

HLEDÁNÍ SLOV
Divadlo Kalich. Komedie, 

která má vtip, šarm 
a vytříbený britský humor. 

Osud čtveřice lidí, jež spojuje 
diskrétní kurz čtení a psaní 

pro dospělé (kteří z nějakých 
důvodů neovládají tyto 

základní dovednosti, jak je 
obvyklé). Učitelka (která se 

k této podivné výuce upíná po 
ztroskotaném vztahu), školník 

(velmi vtipný podivín), dva 
studenti (starší muž a žena 
ve středním věku). Ona je 
krásná hypochondrička, 
on je staromilský elegán. 
Účinkují: Oldřich Vízner, 

Sabina Laurinová, Barbora 
Munzarová a Hynek Čermák. 
Režie: Jakub Nvota. Vstupné: 

270, 230, 180 a100 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

1.–25. březen 2012
DUŠAN SOLTYS – „EXTAZE“

Expresivní olejomalby.
Vstupné zdarma

DIGITÁLNÍ KINO
Čtvrtek 1. březen - 17.30

CESTA NA TAJUPLNÝ 
OSTROV 2 - 3D

USA/akční/aobrodružný/
rodinný/fantasy/český dabing/ 
126 min., MP. Vstupné: 130 Kč

Pátek 2.březen - 17.30
MUPETI – 2D

USA/komedie/rodinný/
loutkový/český dabing/ 

110 min., MP. Vstupné: 100 Kč
Pátek 2.březen - 20.00 hodin

NÁKAZA - 2D
USA/Spojené arabské emiráty/

thriller/drama/české titulky/ 
105 min., P–12. Vstupné: 80 Kč

Pátek 2. březen - 22.00
ŽENA V ČERNÉM - 2D

Velká Británie/Kanada/drama/
horor/thriller/české titulky/ 

98 min., P–15. Vstupné: 100 Kč
Sobota 3. březen - 17.30

ŽELEZNÁ LADY – 2D
Velká Británie/drama/

životopisný/české titulky/ 
105 min. P–12. Vstupné: 100 Kč

Sobota 3. březen, 20.00
CESTA NA TAJUPLNÝ 

OSTROV 2 - 3D
USA/akční/dobrodružný/

rodinný/fantasy/český dabing/ 
126 min., MP. Vstupné: 130 Kč

Neděle 4. březen - 15.00
MUPETI – 2D

USA/komedie/rodinný/
loutkový/český dabing/ 

110 min., MP. Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 8. březen - 17.30

ŽELEZNÁ LADY – 2D
Velká Británie/drama/

životopisný/české titulky/ 
105 min., P–12. Vstupné: 100 Kč

Pátek 9. březen - 17.30
DĚTI MOJE – 2D  

USA/komedie/drama/české 
titulky/ 115 min., P-12. 

Vstupné: 80 Kč
Pátek 9. březen - 20.00

SIGNÁL – 2D  
ČR/komedie/české znění/ 

115 min., MP. Vstupné: 90 Kč
Pátek 9. březen - 22.00
NEBOJTE SE TMY - 3D

USA/Austrálie/Mexiko/horor/
thriller/české titulky/ 99 min., 

P–15. Vstupné: 90 Kč
Sobota 10. březen - 17.30

SIGNÁL – 2D  
ČR/komedie/české znění/ 

115 min., MP. Vstupné: 90 Kč
Sobota 10. březen - 20.00

ŽELEZNÁ LADY – 2D
Velká Británie/drama/

životopisný/české titulky/ 
105 min., P–12. Vstupné: 100 Kč

Neděle 11. březen - 15.00
MODRÝ TYGR – 2D

ČR/rodinný/komedie/české 
znění/ 90 min., MP. 

Vstupné: 80 Kč

Čestný občan a rodák 
Miloslav Stingl se vrací do Bíliny

Cestovatel, etnograf a spisovatel, který osobně 
poznal řadu domorodých kultur a zpracoval své 
zážitky v mnoha knihách, už potřetí navštíví Bí-
linu. Dr. Miloslav Stingl je bílinský rodák, takže 

jsme moc rádi, že ho v našem městě můžeme 
opět přivítat. Jeho první návštěva v listopadu 
2010 byla velkou událostí a nejvíce navštíve-
nou akcí knihovny.
Po druhé přijel v dubnu v roce 2011, aby přijal 
mimo jiné čestné občanství města Bíliny a nyní 
se k nám opět chystá, aby představil svou knihu 
„ Ostrovy krásy, lásky a lido jedů“. 
Pan Stingl bude hovořit nejen o této knize, ale 
také o všem co se vztahuje ke karibské oblasti. 

Tajemné obřady, karnevaly, woodoo, to je pro nás, 
Evropany zcela jiný svět, který nám na základě 
svých zážitků chce zprostředkovat. Nenechte si 
tedy ujít toto setkání 
s cestovatelskou legen-
dou, člověkem, který 
objel několikrát celý 

svět a navštívil přes 150 zemí světa.
Přednáška bude doplněna autogramiá-
dou, takže si některé z jeho knih budete 
moci zakoupit přímo v knihovně a pan 
Stingl je vám rád podepíše.
Akce proběhne ve čtvrtek 8. března 
v klubovně Městské knihovny na Mí-
rovém náměstí od 18 hodin.

Cestovatel, etnograf a spisovatel, který osobně 
poznal řadu domorodých kultur a zpracoval své 
zážitky v mnoha knihách, už potřetí navštíví Bí-
linu. Dr. Miloslav Stingl je bílinský rodák, takže 

opět přivítat. Jeho první návštěva v listopadu 
2010 byla velkou událostí a nejvíce navštíve-
nou akcí knihovny.
Po druhé přijel v dubnu v roce 2011, aby přijal 
mimo jiné čestné občanství města Bíliny a nyní 
se k nám opět chystá, aby představil svou knihu 
„ Ostrovy krásy, lásky a lido jedů“. 
Pan Stingl bude hovořit nejen o této knize, ale 
také o všem co se vztahuje ke karibské oblasti. 

Tajemné obřady, karnevaly, woodoo, to je pro nás, 
Evropany zcela jiný svět, který nám na základě 
svých zážitků chce zprostředkovat. Nenechte si 
tedy ujít toto setkání 
s cestovatelskou legen-
dou, člověkem, který 
objel několikrát celý 
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Jarní Jarmark letos přivítá legendár-
ní švédskou kapelu, country-popový 
REDNEX, který se po celém světě 
v devadesátých letech proslavil pře-
devším hity  Wish You Were Here  či 
Cotton Eye Joe. Tyto hity následně 
kapele zaručily více než deset milió-
nů prodaných alb. Program, který se 
tradičně uskuteční na pěti scénách, 
doplní například Katarína Knechto-
vá či Smokie revival. 
Druhou akcí letní sezóny bude kon-
cert k 25. výročí bílinské kapely Do 
řady!, která jako hlavního hosta při-
vítá berlínskou rock-a-billy kapelu 
MAD SIN. Českou a slovenskou 
scénu budou zastupovat Plexis, 
Zóna A a zhruba dalších deset ka-
pel. Koncert se uskuteční v sobotu 
12. května od 14 hodin a vstupenky 
lze zakoupit za 250 Kč, na místě pak 
o 50 Kč více. 
Pátý ročník festivalu Bořeň Mys-
teria open air se letos poprvé usku-
teční ve dvou dnech, a to 15. a 16. 
června.  Vzhledem k tomu, že se 
jedná o půlkulaté narozeniny, vrací 
se do Bíliny brazilská SEPULTU-
RA, která na festivalu vystoupila již 
v roce 2009. Letos jim budou dělat 
společnost američtí PRO-PAIN, ho-
landští BORN FROM PAIN, stálice 
festivalu LORD BISHOP z USA, 
brazilská SEITA a další zahraniční 
kapely především ze Skotska a Izra-
ele. Českou scénu zastoupí Abraxas, 

City of Autumn a dalších 30 kapel. 
Vstupenky jsou v současné době 
v předprodeji za 499 Kč, na místě 
bude vstupenka o 100 Kč dražší. 
V červenci se uskuteční tra-
diční Koncert pro kame-
runské kozy, o jehož obsa-
zení se stále jedná. V mě-
síci srpnu se uskuteční 
Revival fest, jehož 
obsazení není rovněž 
doposud známé. 
V sobotu 18. srp-
na se uskuteční 
nejočekávanější 
akce letošní sezó-
ny, VIVALDIAN-
NO MMXLL, projekt 
dvou českých hudebníků Micha-
la Dvořáka známého z kapely Lucie, 
a houslisty Jaroslava Svěceného.    
Po Čtvero ročních období italského 
barokního skladatele Antonia Lucia 
Vivaldiho si oba protagonisté pro-
jektu Vivaldianno 2012 pro nový re-
pertoár vybrali skladby autorů Wolf-
ganga Amadea Mozarta, Johanna 
Sebastiana Bacha, Fritze Kreislera, 
Astora Piazzolly a opět slavného 
Antonia Lucia Vivaldiho. Po zkuše-
nostech s nahráváním Vivaldianna 
MMVIII dochází ve studiu k expe-
rimentování se zvuky klasických, 
etnických i elektronických nástrojů. 
Konceptem nové nahrávky je na 
principu předešlého alba najít ještě 

bohatší a odvážnější 
paletu barev hudeb-
ního světa, než přineslo předchozí 
album a vytvořit tak unikátní spojení 
mezi hudbou minulosti a současnos-
tí, která osloví posluchače napříč 
generacemi a žánry. Výsledek jejich 
snahy bude veřejnost moci slyšet na 
jaře 2012, kdy je plánováno vydání 
tohoto alba, společně s koncertním 
turné po Čechách a Slovensku. Pro 
rok 2012 se připravuje vydání no-
vého CD i realizace koncertního 
turné projektu Vivaldianno mmxII, 
které naváže na platinové album Vi-
valdianno MMVIII (v těchto dnech 

více jak 26 tisíc prodaných nosičů) 
a úspěšné koncerty Vivaldianno 
Tour 2010. Na podzim 2010 Vi-
valdianno absolvovalo turné po 15 
českých městech, koncerty zhlédlo 

přes 20 tisíc návštěvníků a ve 
vyprodaných sálech se pro 
velký úspěch přidávala od-
polední vystoupení. V sou-
časné době se jedná o kon-
certních představeních 
v Německu, Itálii, Francii, 
Rusku, Thajsku a Mexiku. 
Cílem je představit divákům 

špičkový hudební a audiovi-
zuální program na světové 

úrovni. Koncerty nabídnou 
díky špičkovým hudebníkům 

a hostujícím interpretům z celého 
světa originální, emotivní a multi-

žánrově laděnou hudbu, nejmoder-
nější digitální světelný park s velko-
plošnými projekcemi, speciálními 
efekty a zvukovou aparaturu, která 
zaručí dokonalý zážitek v plném 
frekvenčním spektru. Vstupenky na 
tento koncert jsou k dispozici za 400 
Kč, na místě pak za 500 Kč. 
 Vstupenky na všechny akce je mož-
né zakoupit v Informačním centru 
v Bílině, u vybraných lokálních 
prodejců a v předprodejních sítích 
Ticketstream a Ticketportál. Rezer-
vace vstupenek lze provést přes web 
Kaskády (www.kckaskada.cz)
  Jana Soukupová

91. března 2012

Z programu letní sezóny v Bílině

Je to již šesté jaro, kdy se Bílina připojí k Mezinárodnímu 
festivalu filmů nejen o lidských právech Jeden svět

Na co se tedy můžete těšit? Jelikož na letošní 
rok připadá dvacáté výročí fungování společ-
nosti Člověk v tísni, zahajovací večer, který pro-
běhne v Městském divadle, věnujeme filmům 
ukazujícím způsob práce naší organizace, hlav-
ně pak z dob pionýrských-pomoc ve válečných 
konfliktech v Čečensku a v bývalé Jugoslávii. 
Samozřejmostí je beseda s hosty kteří „byli 
u toho.“ Večer doplní film Nechsapáči o komu-
nitě ve Smeržové na východním Slovensku, ke 
kterému přijedou debatovat tamní starosta a ře-
ditelka komunitního centra.
V dalších dnech budeme pokračovat v otevírá-

ní objektů běžně nepřístupných – opět na jeden 
večer probudíme Hotel London v Seifertově 
ulici a poprvé budeme promítat v sále Lázeň-
ského domu na Kyselce. V Londonu v souladu 
s letošním mottem Protesty – Nepokoje – Re-
volta uvedeme film z prostředí běloruské opo-
zice a snímek zachycující velmi zblízka loňské 
protivládní demonstrace v Bahrajnu. Program 
v Lázeňském domě bude na africkou notu – roz-
vojovou pomoc a její úskalí představí oceněný 
dokument Pod sluncem tma (vítěz Festivalu 
dokumentárních filmů v Jihlavě a Cena české 
filmové kritiky za nejlepší dokument). Jako host 

se zúčastní jeden z protagonistů filmu. Poté při-
jde obrazově velmi silný počin Ti druzí o střetu 
afrického kmene s turisty.
Na závěr jsme opět připravili projekci a koncert, 
začneme filmem Punk in Africa o roli alternativ-
ní hudby při prosazování lidských práv v Jižní 
Africe, poté vystoupí hudební soubory Tatabojs, 
Sapiens a Kurva od vedle.
Po celý týden budou také probíhat dopolední 
projekce pro žáky místních škol v rámci pro-
jektu Jeden svět na školách, které například loni 
navštívilo více než osm stovek žáků základních 
a středních škol z Bíliny, Mostu i Teplic.

Kulturní centrum Kaskáda má již téměř připraven program letní kulturní sezóny v Letním amfiteátru, která začne v sobotu 5. května 
tradičním Jarním Jarmarkem a bude zakončena v sobotu 8. září Dnem horníků. 

Program:  19. března 18:00 Městské divadlo: Epicentrum – aneb Jak vzniká neziskovka, Čečenský sen – humanitární pomoc na nepřátelském 
území, Nech sapáči – osada na východě Slovenska nemusí být úplný průšvih
20. března 18:00 Hotel London: Běloruský sen – svoboda vs. totalita v současné Evropě, Bahrajnský výkřik do tmy – ne vždy revoluce 
vítězí… očima štábu televize Al-Džažíra
22. března 18:00 Lázeňský dům na Kyselce: Pod sluncem tma – rozvojová pomoc v Zambii jako hořká groteska, Ti druzí – jejich 
kultura je velmi zajímavá, turisté lační po jejich fotografiích, tradice však pomalu mizí
24. března 18:00 Kulturní dům Fontána: Punk in Africa – stručná historie punkrocku v JAR aneb hudba jako nástroj společenské 
změny, Koncert – Tatabojs, Sapiens, Kurva od vedle

Mad sin
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Zastupitelstvo města Bíliny na svém 1. zasedání, 
které se uskutečnilo 16. 2. 2012 mimo jiné:

Vydalo:
■ Obecně závaznou vyhlášku č. 
01/2012, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 05/2011 o místním poplatku 
za provozovaný hrací přístroj, koncový 
interaktivní videoloterní terminál a her-
ní místo lokálního herního systému. 

Schválilo:
■ Přijetí neúčelové dotace ze státní-
ho rozpočtu na výkon státní správy 
a příspěvek na školství v celkové výši 
18.406.800 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Arkádií, 
společnost pro komplexní péči o zdra-
votně postižené jako příjemcem, ve výši 
70.000 Kč na pravidelnou dopravu osob 
se zdravotním postižením v roce 2012. 
■ Navýšení rozpočtu KC Kaskáda na 
dofinancování kulturních a společen-
ských akcí v roce 2012 ve výši 75.000 
Kč z reklamního plnění ČEZ, a. s. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z Programu podpory sociálního za-
čleňování ve městě Bílina mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a:
• společností WHITE LIGHT I. jako 
příjemcem, na projekt „Co budeš dělat 
venku?!“ ve výši 215.150 Kč. 
• společností Člověk v tísni, o. p. s., jako 
příjemcem na projekt „Mami, podívej!“ 
ve výši 361.650 Kč. 
• Salix Centrum psychosociálního pora-
denství a rehabilitace v Ústí nad Labem, 
jako příjemcem na projekt „Pracovní 
diagnostika a poradenství, pracovní 
a sociální rehabilitace pro občany města 
Bílina s chronickými potížemi s uplat-
něním a společenskou a pracovní sebe-
realizací“ ve výši 383.200 Kč. 
■ Nabídku společnosti IMPULS Bí-
lina, s. r. o., na výkup pozemků p. č. 
2270/17, 2270/18, 2270/19, 2270/20, 
2270/21 o celkové výměře 4 269 m2 
za kupní cenu ve výši 2.621.166 Kč 
a dále veřejnou infrastrukturu dle před-
ložených situačních výkresů v celkové 
výši 17.238.035 Kč včetně DPH. ZM 
zároveň schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 12/2012 – navýšení rozpočtu staveb-
ního úřadu na výkup veřejné infrastruk-
tury ve výši 18.000.000 Kč. 
■ Prodloužení lhůty na zveřejnění zá-
měru prodeje domu č. p. 270 v ulici 
Vrchlického, pozemkové parcely č. 
1756 pod stavbou o výměře 229 m2 a p. 
p. č. 1757 (zahrada) v k. ú. Bílina s tím, 
že záměr prodeje nemovitosti bude zve-
řejněn na úřední desce Městského úřadu 
Bílina, v Bílinském zpravodaji a na in-
ternetových stránkách serverů realitních 
agentur, dle doporučení stavebního úřa-
du, max. do konce měsíce března 2012.

■ Záměr prodeje nepotřebného movi-
tého majetku: osobní automobil Škoda 
Octavia, IČ MUBIH00013CQ za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 47.000 
Kč s tím, že v případě více zájemců 
se jedná o prodej obálkovou metodou 
s výše uvedenou cenou vyvolávací.
■ Prodej nemovitostí v areálu bývalých 
kasáren, a to budovy bez čp/če s po-
zemkem p. č. 1681/34 o výměře 514 
m2, budovy bez čp/če s pozemkem p. č. 
1681/35 o výměře 541 m2, budovy bez 
čp/če s pozemkem p. č.1681/37 o vý-
měře 780 m2 za cenu obvyklou ve výši 
3.000.000 Kč, pozemek p. č. 1681/46 
o celkové výměře 2065 m2 vše k. ú. Bíli-
na, za cenu dle cenové mapy stavebních 
pozemků města Bíliny 130 Kč/m2, tj. 
268.450 Kč navýšenou o náklady spo-
jené s prodejem nemovitostí. Celková 
částka činí 3.268.450 Kč. 
Kupujícím je společnost Victory Czech, 
s. r. o., Bílina. 
Uzavření dohody mezi obcí Braňany 
a městem Bílina o změně obecní hra-
nice týkající se k. ú. Kaňkov a k. ú. 
Jenišův Újezd, dle průběhu navrženého 
paní Milenou Šlégrovou a vyznačeného 
geometrickým plánem č. 71-88/2011, 
67-88/2011. 
■ Uzavření smluv o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a:
• Fotbalovým klubem Bílina jako pří-
jemcem ve výši 40.000 Kč na plánova-
né akce a 250.000 Kč na údržbu trávní-
ku ze schváleného rozpočtu města. 
• HC Draci Bílina jako příjemcem ve 
výši 740.000 Kč na pronájem ledové 
plochy, 15.000 Kč na náklady spojené 
s 15. výročím založení oddílu a 10.000 
Kč na pořádání turnaje „O pohár sta-
rosty města“, ze schváleného rozpočtu 
města. 
■ Uzavření smlouvy o podmínkách 
provozování ambulantní pohotovostní 
péče v Bílině na rok 2012 mezi městem 
Bílina a Hornickou nemocnicí s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace ve výši 155.000 Kč na 
zabezpečení ambulantní pohotovostní 
péče ve spádové oblasti města Bílina na 
období 01.01.–31.03.2012:
• mezi městem Bílina jako příjemcem 
a Ústeckým krajem jako poskytovate-
lem
• mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a Hornickou nemocnicí s poliklini-
kou Bílina, s. r. o., jako příjemcem
■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako dárcem a občan-
ským sdružením Most k naději jako pří-
jemcem, jejímž předmětem je poskytnu-
tí finančního příspěvku ve výši 80.000 
Kč na dokrytí finančních prostředků 

na projekt „Linka duševní tísně“ v roce 
2012. 
■ Převod movitého majetku – piána se 
stoličkou v celkové hodnotě 41.462 Kč, 
do správy KC Kaskáda.
■ Podání žádosti o dotaci Integrované-
ho operačního programu na projekt „In-
tegrované centrum prevence“.
■ Rozšíření společenské smlouvy týka-
jící se předmětu podnikání společnosti 
Hornické nemocnice s poliklinikou 
spol. s r. o., Bílina o tyto živnosti:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 a 3 živnostenského záko-
na, a to o tyto obory činnosti náležející 
do živnosti volné:
č. 14 – vydavatelské činnosti, polygra-
fická výroba, knihařské a kopírovací 
práce
č. 47 – zprostředkování obchodu a slu-
žeb
č. 48 – velkoobchod a maloobchod
č. 55 – realitní činnost, správa a údržba 
nemovitosti
č. 59 – pronájem a půjčování movitých 
věcí
b) Masérské, rekondiční a regenerační 
služby
■ Uložení volných finančních prostřed-
ků ve výši 31 mil. Kč na termínovaný 
účet u Uni Credit Bank. 
■ Činnost RM v samostatné působ-
nosti za období od 30.11.2011 do 
25.01.2012. 

Vzala na vědomí:
■ Rezignaci Mgr. Vladimíry Hazdrové, 
zvolené za Občanskou demokratickou 
stranu, na mandát členky Zastupitel-
stva města Bíliny, a to k 30.01.2012 
a rezignaci náhradníků Ing. Pavla Dvo-
řáka (ODS) a Ing. Marcely Dvořákové 
(ODS) na mandát člena Zastupitelstva 
města Bíliny. 
■ Prohlášení pana Romana Šebka 
(ODS) členem Zastupitelstva města Bí-
liny k 31.01.2012, s náležitostmi složení 
slibu 16.02.2012.
■ Dotazy člena ZM, pana Oldřicha Bu-
beníčka (KSČM) z 14.02.2012 s tím, že 
na jednotlivé dotazy byla podána písem-
ná odpověď.
■ Dotazy člena ZM, pana Romana Šeb-
ka (MS ODS) z 15.02.2012 s tím, že na 
jednotlivé dotazy bude podána písemná 
odpověď a to nejpozději do 30 dnů.
■ Zápis z jednání pracovní skupiny 
pro přípravu podkladů pro možné 
vykoupení vynaložených investic 
v prostoru autobusového nádraží, 
z 30.01.2012.
■ Nabídky společnosti EMPORUM 
Praha z 14.12.2011 a 02.02.2012 na od-
koupení areálu Lázně Kyselka v Bílině, 
jejíž záměrem je v lázeňském areálu 
vybudovat a následně provozovat speci-

alizované sanatorium zaměřené na péči 
o seniory.
■ Dopis paní Zdeňky Koudelkové 
z 09.08.2011 týkající se možnosti rozší-
ření chodníku Na Výsluní.
■ Splnění usnesení zastupitelstva města 
č. 236 z 08.12.2011, kterým bylo staros-
tovi města uloženo vstoupit do jednání 
s Ústeckým krajem o možnosti převe-
dení cyklostezky Bílina – Kostomlaty 
do majetku Ústeckého kraje s tím, že 
cyklostezka zůstane v majetku města 
Bíliny. 
■ Informaci finančního odboru o Fondu 
rozvoje bydlení s tím, že pro rok 2012 
nebyla podána žádná žádost.
■ Přehled čerpání neinvestiční dotace 
na zajištění provozu Ambulantní poho-
tovostní péče při Hornické nemocni-
ci s poliklinikou, s. r. o, Bílina, za rok 
2011.
■ Doporučení rady města na záměr 
koupě čtyř obchodních podílů Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o, Bíli-
na, za cenu dle Znaleckého posudku č. 
1/2012 – ocenění obchodních podílů 
společnosti Hornická nemocnice s poli-
klinikou, s. r. o., Bílina, tzn. 180.000 Kč 
za jeden podíl. 
■ Otevřený dopis předsedů místních 
organizací ODS a ČSSD v Bílině 
z 24.01.2012 a z 15.02.2012, včetně od-
povědi rady města. 
■ Vyjádření vedoucího odboru dopra-
vy k dotazu Bc. Aleše Tallowitze, člena 
zastupitelstva města, týkající se zajištění 
městské hromadné dopravy v Bílině, 
včetně vyjádření ředitele Dopravního 
podniku měst Chomutova a Jirkova. 
■ Informaci vedoucího stavebního úřa-
du o bývalém hotelu Štěpánský dvůr 
a zároveň ukládá starostovi města sledo-
vat vyhlášení termínu dražby a následně 
se této dražby zúčastnit. ZM pověřuje 
radu města rozhodnutím o maximální 
částce, kterou by bylo možné na případ-
nou koupi objektu uvolnit. 
■ Zprávu o činnosti Městské policie Bí-
lina za rok 2011.
■ Zápis z jednání finančního výboru 
z 9. ledna 2012 a zápis z jednání kont-
rolního výboru z 25. ledna 2012. 

Neprojednalo:
■ Předložený materiál ve věci návrhu na 
přejmenování Mírového náměstí v Bíli-
ně, který byl na základě návrhu předkla-
datele stažen z programu jednání ZM.

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu staros-
ty a dále na webových stránkách 
www.bilina.cz.
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René Štěpánek:
Cíl letošní sezóny pro klub HC Draci Blina je splněný

Tým udržel druholigovou příslušnost i pro příští sezónu. Nováček soutěže se nyní může připravovat 
na nový soutěžní ročník. Postoupit do play off se sice nepovedlo, ale hlavní cíl byl splněn. I to bylo 
jedno z témat rozhovoru s prezidentem oddílu HC Draci a radním města Bílina René Štěpánkem. 

Modrobílí váleli na krajských přeborech

Když v září začínala pro Bílinu 
premiérová sezóna v 2. lize věřil 
jste, že kolo před koncem základní 
části bude Bílina zachráněna 
a navíc mít šanci hrát play off?
„V úspěch našeho týmu jsme věři-
li od samotného začátku soutěže. 
Samozřejmě, že nikdo z nás nebyl 
naivní a nemyslel si, že budeme hrát 
v popředí tabulky, ale týmu jsme vě-
řili a doufali, že uspěje.“
HC Draci Bílina se v 2. lize 
udrželi. Jak náročné to bylo na 
nervovou soustavu?
„Závěr dlouhodobé základní části 
opravdu náročný byl. Museli jsme 
se neustále ohlížet na to, jak hraje 
poslední Sokolov a protože se po-
slední zápasy výsledkově nezdařily, 
tak nervozita byla. Ta, ale definitivně 
opadla po výhře nad prvním týmem 
tabulky z Klášterce nad Ohří.“
Liga je pro Bílinu zachráněna. 
Bohužel se nepovedl postup do 
play off. Nejste zklamaný? 
„Zahrát si play off by bylo takovou 
třešničkou na dortu. Pro nás bylo 

nejdůležitější to, že jsme udrželi 
druhou ligu v Bílině. Šance na po-
stup v posledním utkání v Řisutech 
žila dvě třetiny, kdy naši hráči vedli 
o dvě branky, ale bohužel třetí část 
patřila domácímu výběru, který 
nakonec vyhrál 8:6. Play off se tak 
sice nepovedlo, ale znovu opakuji. 
Pro nás bylo nejdůležitější to, že 
jsme udrželi ve městě druhou ligu 
a nemusíme se nyní bát baráže 
o udržení.“
Co záchrana v soutěži znamená 
pro oddíl i samotné město?
„Už na začátku sezóny jsme zcela 
jasně říkal, že našim hlavním zámě-
rem je zde vybudovat kvalitní záze-
mí pro všechny mladé sportovce. 
Mládežnický hokej je pro nás hodně 
důležitý a velice se snažíme dětem 
dát to nejlepší. To, že se hraje a hrát 
bude i v nové sezóně 2. hokejová 
liga dospělých je velké plus. Mla-
dé talenty se mohou přijít podívat 
na „velké“ vzory, vždyť například 
vidět na ledě kapitána týmu Vladi-
míra Machuldu musí být pro začí-

nající hokejisty mimořádný 
zážitek.“ 
Kdo Vám udělal z A týmu 
největší radost?
„Nemohu hovořit o jednotlivcích. 
Celý tým fungoval a funguje na vý-
bornou. Je samozřejmé, že během 
sezóny se kádr obměňoval, někte-
ří hráči přišli, někteří zase odešli. 
Všem, kteří v premiérové sezóně 
bojovali o udržení 2. ligy ve městě 
Bílina patří velké poděkování.“ 
Co se nyní plánuje pro fanoušky 
oddílu HC Draci Bílina?  
„Prozradit v současné době mohu 
to, že v březnu proběhne exhibice, 
kterou se rozloučíme s úspěšnou 
sezónou. O přesném termínu bu-
deme ještě informovat. Zároveň 
mohu prozradit, že koncem srpna 
proběhne na zimním stadionu slav-
nostní zahájení sezóny, kdy se naše 
A mužstvo střetne s atraktivním 
soupeřem. Jeho jméno zatím nebu-
deme prozrazovat. Jednáme s triem 
týmů, jedním z nejvyšší hokejové 
soutěže, druhý je prvoligový a třetí 

tým by byl z řad osobností českého 
sportu a showbusinessu.“
Oddíl HC Draci Bílina letos 
slaví 15. let. To je důvod 
k oslavám a i právě skončená 
sezóna pomohla k úspěšnému 
a kladnému hodnocení.
Ano. Letošní sezóna byla pro nás pre-
miérová a jsem nadšený, že se nám 
vše podařilo, navíc, když klub slaví 
15. let. Na tomto místě se sluší podě-
kovat všem, kteří se nejenom v letoš-
ním roce starali o bílinský hokej. Chtěl 
bych poděkovat řadě lidí, nechybí 
Oldřich Bubeníček, který je čestným 
předsedou HC Draci Bílina. Poděko-
vání ale patří naprosto všem, protože 
bez ochoty, bez nadšení a zápalu pro 
dobrou věc, by se nám nejenom letoš-
ní rok tak nevydařil. Vážíme si i pod-
pory našich partnerů, bez kterých by 
hokej v Bílině nebyl a samozřejmě 
i našim výborným fanouškům a všem 
příznivcům. Karel Schön

Cíl letošní sezóny pro klub HC Draci Blina je splněný
Tým udržel druholigovou příslušnost i pro příští sezónu. Nováček soutěže se nyní může připravovat 
na nový soutěžní ročník. Postoupit do play off se sice nepovedlo, ale hlavní cíl byl splněn. I to bylo 
jedno z témat rozhovoru s prezidentem oddílu HC Draci a radním města Bílina René Štěpánkem. 

nající hokejisty mimořádný 

Kdo Vám udělal z A týmu 

Konečně jsme se dočkali! Zpestření dlouhé zimy trávené v tělocvičnách přišlo a my jsme mohli opět porovnat síly na krajských přebo-
rech. Titul krajského přeborníka není k zahození, ale ještě větší radost máme ze soutěžení samotného a z našeho zlepšování. Nejprve 
závodila ze začátku února mládež a týden na to dospělí.

Boje probíhaly tradičně v nafukovací hale na 
Strahově a už plný autobus mládeže dával naje-
vo, jak moc jsme se na závody těšili. Chuť změ-
řit si výkonnost a zazávodit si měl snad každý. 
Žactvo soutěžilo ve svých základních disciplí-
nách, tedy sprintu, skoku do dálky a výšky, skoku 
o tyči, vrhu koulí, na překážkách i na středních 
tratích. Každý z téměř čtyřicetičlenné výpravy 
si udělal nějaký ten osobák, což byl náš hlavní 
cíl, ovšem medaile je medaile a tak představuje-
me naše medailisty: bronz získala ve vrhu koulí 
Nikola Prochová a ve výšce Veronika Sýkorová, 
stejně jako Martin Vöröš na 1500m, stříbro ve 

vrhu koulí vybojoval Martin Jirkal, pro zlato si 
na půlce (800m) doběhla Lucie Lokšanová. Nej-
více medailí získali naši vícebojaři Pavel Prchal 
(stříbro na výšce, zlato na překážkách a tyčce) 
a Jaroslav Fojtík (zlato na 60m, dálce i 150m). 
Více než medaile (opět jsme potvrdili, že patříme 
v kraji mezi špičku) nás ale těší nadšení a dobrá 
atmosféra, která nás celé závody provázela.
Týden po žácích bojovali o medaile dospělí, za 
které však mohli závodit i žáci a dorost. Boje zde 
byly taktéž z bílinského pohledu zajímavé a napí-
navé. Stejně jako v žácích jsme zaznamenali po-
četná umístění v užším finále, což samo o sobě je 

velkým úspěchem. Nicméně počítají se medaile 
a proto představme naše medailisty a přeborníky 
kraje: bronz vybojovali Jaroslav Luč na 1500m, 
Petr Šroubek na dálce a na trojskoku, Lucka Od-
várková ve výšce, stříbrný kov si na krk pověsila 
Lucie Lokšanová v běhu na 800m a titul přebor-
níka pak získali Filip Hradil na 800m, Libor Bař-
tipán v kouli a Adam Kouba na 1500m.
Halovou sezónu zakončí Mistrovství republiky 
jednotlivých kategorií, držte nám proto stále pal-
ce. Velmi příjemně se poslouchá na vrcholných 
akcích ono: „ … a ve třetí dráze,….AK Bíli-
na…“
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Ledvický rodák velkou nadějí nejen bílinské atletiky

Posledním turnajem skončil
Posledním turnajem pokračo-
val v sobotu 11.02.2012 Kruš-
nohorský pohár žáků ve flor-
bale pořádaný Tělocvičnou 
jednotou Sokol Bílina. Celkem 
v rámci tohoto poháru bylo 
odehráno během čtyř turnajů 
40 zajímavých utkání vychá-
zející florbalových nadějí.

Před posledním turnajem byl v čele 
průběžné tabulky poháru TJ Sokol 
Světec s náskokem šesti bodů na 
druhý Fbc Most, třetí byl tým 1.Fbc 
DDM Děčín s devatenácti body, 
následoval ho TJ Sokol Bílina red  
s dvanácti body a tabulku uzaví-
ral TJ Sokol Bílina orange s deseti 
body.
 Domácím týmům se tentokrát 
dařilo střídavě, kdy TJ Sokol Bí-
lina red během turnaje nezískal 
ani jeden bod a dal pouze svým 
soupeřům jednu branku. Bylo 
vidět, že členové tohoto týmu se 

mají co učit a že musí na sobě 
ještě hodně pracovat. Druhý tým 
domácích překvapil svou bo-
jovností a hrou a během turnaje 
získal šest bodů po výhře v derby 
a dalších třech bodech ze zápasu 
s celkovým vítězem poháru TJ 
Sokol Světec.

Celý turnaj byl velice zajímavý, 
kdy v posledním zápase nebylo stá-
le jasno o celkovém vítězi. O něm 
nakonec rozhodlo vítězství týmu TJ 
Sokol Světec nad Fbc Most v pomě-
ru 3:1.
Vítězem Krušnohorského poháru se 
tak stal tým TJ Sokol Světec, násle-

dován týmem 1.Fbc DDM Děčín, na 
třetím místě skončil tým Fbc Most, 
na čtvrtém pořádající tým TJ Sokol 
Bílina orange a tabulku uzavřel dal-
ší bílinský tým TJ Sokol Bílina red.

Celý Krušnohorský pohár 
se konal za finanční podpory 

Města Bíliny!!!

Krušnohorský pohár

Jak už to tak bývá, vše začalo nevinně. Táta přivedl Járu, věkem 
eléva, že by chtěl místo fotbalu zkusit atletiku. Nyní mu patří 
přední příčky mezi staršími žáky, v mladších nemá konkurenci.

Jako elév byl srovnatelný s ostat-
ními, v některých disciplínách měl 
i problémy. Ovšem houževnatost 
v tréninku a bojovnost při závodech 
daly vyrůst nové hvězdě modrobí-
lých barev. Jestliže se v minulém 
roce „rozkoukával“ v podobě účasti 
na Letní olympiádě dětí a mládeže, 
čtvrtým místem na MČR ve vícebo-
jích, letos je absolutní jedničkou ve 
své kategorii.
Už prestižní mezinárodní závody 
v Brně - EuropeanKidsAthleticsGa-
mes - dávají tušit, jaké jsou Járovy 
silné disciplíny. Pravidelně vítězí 
ve sprintu, skoku dalekém a míčku. 
Vždy v rekordech Her. Všestranný 

atlet se připojil ke skupině vícebo-
jařů a pod vedením Jaromíra Říhy 
a Jiřího Nechvátala se pilně připra-
vuje na nadcházející sezónu.
A ta bude jistě famózní. Všestran-
ný atlet z Ledvic získal pro AK 
Bílina na krajských přeborech tři 
zlata (60m, dálka a 150m) v kate-
gorii mladších žáků. O celý parník 
porážel soupeře, a tak se pohybu-
je vysoko i v tabulkách staršího 
žactva. Utká se proto s o dva roky 
staršími žáky na halovém Mis-
trovství ČR v Jablonci. Tabulkové 
předpoklady dávají tušit umístění 
v užší finálové osmičce, možná 
i „zacinká“. Výkony 7,61 na 60m, 

577cm v dálce a 18,69 na 150m 
jsou v mladším žactvu (12 - 13 let) 
obdivuhodné.
I přes skvělou halovou sezónu je 
pro nás hlavní sezóna na dráze, 
především Mistrovství ČR ve ví-
cebojích mladšího žactva. Cílem 
je získat titul Mistra ČR. I když se 
však jedná teprve o žáka, má Jára 
dlouhodobější cíle a to především 

účast na mistrovství světa v dorostu 
a juniorech. Zde má na co navazo-
vat, pár atletům z AK Bílina se to již 
povedlo. Pro obě města by to jistě 
byla velká sláva. A olympijské hry? 
Sen každého sportovce? I ty nejsou 
pro rodáka z Ledvic hájícího barvy 
Bíliny nereálné. Chce to jen vydr-
žet. Jaroslav Fojtík, zapamatujme si 
to jméno a držme mu palce!

Konečná tabulka 
Tým Skóre Body

1. TJ Sokol Světec 30:21 18
2. 1. Fbc DDM Děčín 45:23 15
3. Fbc Most 34:19 12
4. TJ Sokol Bílina orange 21:43 18
5. TJ Sokol Bílina red 17:44 12

Výsledky 4. turnaje 
TJ Sokol Bílina red TJ Sokol Bílina orange 1:3
Fbc Most 1.Fbc DDM Děčín 2:3
TJ SokoL Bílina red TJ Sokol Světec 0:5
TJ Sokol Bílina orange Fbc Most 0:3
1. Fbc DDM Děčín TJ Sokol Světec 1:0
TJ Sokol Bílina red Fbc Most 0:4
TJ Sokol Bílina orange 1.Fbc DDM Děčín 0:4
TJ Sokol Světec Fbc Most 3:1
TJ Sokol Bílina red 1.Fbc DDM Děčín 0:7
TJ Sokol Bílina orange TJ Sokol Světec 2:1

Za bílinské týmy během Krušnohorského poháru nastoupili tito hráči:
TJ Sokol Bílina red: Benda Patrik, Beneš Ladislav, Bůžek Ondřej, Grümann Ka-
rel, Klíma Jiří, Krišal Luboš, Netáhlo Patrik, Novák Vojtěch, Pastyřík Vojtěch, Pícha 
Daniel, Pohl Jan, Rosenkranc Matěj, Sabolčík Miroslav

TJ Sokol Bílina orange: 
Adamec Tomáš, Andrt 
Jakub, Hamák Adam, 
Chládek Libor, Novot-
ný Dominik, Pecháček 
Dan, Raichl Pavel, Rýpal 
Dominik, Řádek Tomáš, 
Sládek Jan




