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Osmý březen, mezinárodní den žen je pro někoho přežitek, pro 
jiné milý důvod k malé oslavě. Senioři z obou bílinských klubů 
důchodců oslavili svátek věnovaný ženám opravdu ve velkém. 

Seniorky z klubů důchodců dostaly k MDŽ kytičku

● Havárie v HNsP si vyžádá rozsáhlé opravy ● Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Bílině ● O činnosti odboru 
životního prostředí ● Příběh - trnitá cesta z ulice ● Osobnost bílinského volejbalu oslavila osmdesátku ● MIloslav Stingl 
opět uchvátil posluchače ● Nenechte si ujít jedinečnou show DarkSide of the Moon ● Dvojí výročí bílinského Sokola ●

Regionální recitační soutěž jednoznačně ovládli bílinští žáci
Bílinští školáci ukázali, že mají opravdu talent. V regionální recitační soutěži, která se konala 5. března v Regionální knihovně v Tepli-
cích, sesbírali ocenění ve čtyřech z pěti kategorií. A to stojí za poklonu nejen samotným recitátorům, ale i jejich pedagogům, kteří své 
svěřence na soutěže pečlivě připravují. Již na recitační části Bořeňské čarodějnice bylo vidět, jak se děti snaží a že mnozí z nich mají 
velkou šanci uspět i ve vyšších kolech podobných soutěží. A to se potvrdilo.

V nulté nepostupové kategorii si Mi-
chaela Führmannová ze ZŠ Aléská 
svým výkonem vysloužila 3. místo. 
V první postupové kategorii zazářila 
Dominika Kolmanová ze ZŠ Za Chlu-
mem a skončila první. První místo 
druhé kategorie obsadil Roman Kou-
bek ze ZŠ Za Chlumem a třetí byl jeho 
spolužák Tomáš Vajdečka. Ve třetí ka-
tegorii bílinští recitátoři žádnou cenu 
nezískali, ale to vůbec nevadí, skvělou 

tečku za úspěšnou recitátorskou misí 
udělal Ondra Kvěch, když vyhrál čtvr-
tou kategorii. 
Další měření recitátorských sil, tento-
krát s celokrajskou konkurencí, proběh-
ne v dubnu v Lounech. Držme tak bílin-
ským talentům palce! Jana Šimková

Ve svých klubech se scházejí pra-
videlně několikrát do týdne, osla-
va MDŽ byla v rámci takového 
setkání, akorát s občerstvením, 
vínečkem a hudbou. Nejprve sla-
vil Klub důchodců pod vedením 
paní Venuše Vachalcové ve své 
klubovně v domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou. Seniorů se 
zde sešlo kolem třiceti, včetně přá-
tel z teplického seniorského klubu 
a zábava začala  hned po rozdání 
dortíků, chlebíčků a vína. Tepličtí 
přivezli tahací harmoniku a o ve-
selé odpoledne bylo postaráno. Po-
přát ženám k jejich svátku přijelo 
i vedení města, konkrétně pan mís-
tostarosta Bc. Zdeněk Rendl s pa-
nem tajemníkem Ing. Ladislavem 
Kvěchem. Po příchodu návštěvy 
se slova ujala paní Vachalcová: 
„Tak když už Vás tu máme, musí-
me toho využít a probrat dění ve 
městě.“ Následovaly otázky ohled-
ně autobusové dopravy, nemocni-
ce anebo třeba chodníků. Pan mís-
tostarosta ochotně odpovídal a po-
kud to bylo možné, přislíbil nějaké 
řešení. Pak ženy dostaly kytičky 

a návštěva z města se rozloučila. 
Odpoledne pokračovalo zábavou 
za doprovodu tahací harmoniky 
a zpěvu lidových písní. O dva dny 
později, v den opravdového MDŽ, 
se oslavy uskutečnily i v klubovně 
Klubu důchodců I, který vede paní 

Alžběta Fialová. I na tuto oslavu 
přišli pan místostarosta s panem 
tajemníkem popřát dámám, roz-
dat kytičky a podiskutovat. Elán 
a skvělou náladu by mnozí mladší 
mohli bílinským seniorům závidět. 
Jen tak dál. simi

Vítězové regionální recitační soutěže 
- Dominika Kolmanová,  Ondra 
Kvěch a Roman Koubek.
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O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST? ZAJÍMÁ VÁS NĚCO KONKRÉTNÍHO? „PÁLÍ“ VÁS NĚCO?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS.
Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

VzpomínkaVzpomínka
Čas plyne, bolest v srdci zůstává
Dne 23. března 2012 uplyne již dlouhých 20 let od úmrtí 
pana Miloslava Vyskočila z Bíliny

a dne 24. března 2012 uplyne rok, kdy nás navždy 
opustila paní Miloslava Spielerová z Bíliny. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.

S láskou stále vzpomíná rodina

Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 13. 3. 2012 jsme vzpomněli již 5. výročí úmrtí 
tatínka, dědečka, pana Stanislava Houta.

Dne 24. 4. 2012 uplynou již 3 roky od úmrtí maminky, 
babičky, paní Bohumily Houtové.

Kdo jste znali, vzpomeňte s námi, rodina

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

Letní dětské tábory
Přihlášky na recepci DDM Bílina

29. 7.–12. 8. 2012
MENTAUROV (vesmírná mise)
pro děti od 7 do 15 let
cena 4.200,- Kč
Klubovny využitelné v nepřízni počasí
Dětem vaří naše kuchařky, děti mohou ovlivňovat jídelníček
Koupání na koupališti, v nepřízni počasí lze 
navštívit krytý bazén
Denní zpravodajství 
z dění na táboře 
na webových 
stránkách
Návštěvní den 
pro rodiče
Krásná příroda
Hry, soutěže, 
sportovní klání, 
výtvarné aktivity…

2.–11. 7. 2012
Albrechtice - Jizerské hory
pro děti od 6 do 15 let
cena 3.790,- Kč
Každý den nás čeká 
zábavný program, 
soutěže a závody, 
sportovní a noční 
hry, koupání, 
výtvarné 
a rukodělné dílny, 
výlet, vycházky…

navštívit krytý bazén

2.–11. 7. 2012

Píšťalky jdou do kraje
Více než 160 žákyň a žáků tanečního oboru základních umělec-
kých škol teplického regionu se v první březnové pondělí „utka-
lo“ v bílinském městském divadle o postup do krajského kola 
celostátní přehlídky ZUŠ.

Přehlídky se konají vždy po třech 
letech a shodou okolností již potřetí 
okresní kolo organizačně zajišťovala 
ZUŠ Bílina. V 18 choreografiích za-
hrnujících převážně současný tanec, 
dále pak početně méně zastoupené 
dětské taneční skladby nefolklórní 
a lidový tanec, prezentovaly výsled-
ky své práce ZUŠ Teplice, Krupka, 
Duchcov a Bílina. Nezávislou od-
bornou porotu tvořila předsedkyně 
krajské taneční sekce Libereckého 
kraje Mgr. Kulichová, dále majitel-
ka soukromé taneční školy a členka 
odborné rady Nipos-Artama Praha 
Mgr. Rellichová a trojici doplnila 
absolventka a současná vyučující 
Taneční konzervatoře Praha Monika 
Válková. 
V přehlídce tanečního oboru se neu-
dělují 1 – 3 místa, nýbrž jsou vybrá-
ny choreografie k přímému postupu 
do krajského kola – což je fakticky 
první místo, dále se dávají návrhy na 
postup, které jsou příslibem postupu 
za určitých okolností a porota udělu-
je také ocenění 
(např. za hudbu, kostým,...). Ze 
všech 18 choreografií navrhla odbor-
ná porota pouze jedinou k přímému 
postupu: choreografii nazvanou „Píš-

ťalky“ předvedenou žákyněmi naší 
školy. Dívky skladbu nejen výborně 
zatančily, ale autorka choreografie 
uč. Petra Běláčová do tance ještě za-
komponovala další prvek – recitaci, 
což bylo porotou oceněno. Pro bílin-
skou ZUŠ bylo okresní kolo celkově 
ve znamení úspěchů, neboť další dvě 
skladby byly navrženy na postup 
a třem choreografiím byla udělena 
ocenění. Gratuluji všem soutěžícím 
k dosaženým úspěchům a těm, kteří 
budou školu zastupovat v krajském 
kole, již nyní držím palce. Rád bych 
také poděkoval KC Kaskáda za vy-
tvoření ideálních podmínek pro prů-
běh celé přehlídky.
Před několika dny se v Teplicích 
konala okresní kola soutěží ZUŠ 
ve zpěvu a hře na dechové nástroje. 
I zde jsme zaznamenali úspěch. Flét-
nistka Jana Wolframová ze třídy uč. 
Mgr. Josefa Černého zvítězila ve své 
kategorii a bude naši školu reprezen-
tovat v krajském kole. Kdybych si 
dovolil použít pro příčnou flétnu tro-
chu hanlivé označení „píšťalka“, byl 
by název článku dvojnásobným po-
tvrzením skutečnosti – do krajských 
kol jdou Píšťalky i píšťalka. Ať se 
jim daří. Bc. Jiří Kopa, ředitel školy
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Havárie kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou 
si vyžádala okamžitý zásah
V areálu bílinské nemocnice došlo  v polovině 
února k havárii kanalizace. Došlo ke znečištění 
soukromého pozemku v Žižkově údolí splašky 
pocházejícími z kanalizace. Okamžitým zásahem 
společnosti GUTRA byl tento únik provizorně 
zastaven tak, aby nedošlo ke kontaminaci vodní-
ho toku Syčivka. V první řadě došlo k odčerpání 
nádrže čističky odpadních vod (ČOV), a násled-
nému provedení kamerových zkoušek splaškové-
ho potrubí. Ty prokázaly mnohé porušení potrubí 
kořenovým systémem vegetace a jeho celkový 
havarijní stav. „S ohledem na bezproblémový 
chod polikliniky je velmi důležité neporušit žád-

né vedení což vykazuje ztížené podmínky pro 
vlastní vyhloubení výkopu. Při prvním průzkumu 
se ukázalo, že doba výstavby této kanalizace je ze 
60-tých let a vykazuje vysokou míru poškození 
kořenovým systémem a nestabilitou podloží.Ka-
merová zkouška kanalizace nám odhalila kořeno-
vé prorosty, popraskaní kanalizace,  šachty uto-
pené pod povrchem silnice a netěsnost ve spojích 
potrubí,“ vysvětlil Petr Urban, technický ředitel 
firmy Gutra.
Prasklinami se následně splašky dostávaly do 
odvodu dešťových vod z areálu HNsP směrem 
k toku Syčivka. K trvalému zamezení úniku 

splašků je však nutné vyměnit kompletně část 
kanalizačního potrubí od vrátnice k ČOV a čás-
tečnou opravu ČOV. 
Město muselo situaci okamžitě řešit. Kvůli fi-
nanční otázce tohoto nečekaného problému bylo 
svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva.  Od-
stranění havárie a opravy si vyžádají investici 
ve výši kolem 3 milionů korun. Zastupitelé tak 
schválili přesun finančních prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu rozpočtu odboru nemovi-
tostí a investic ve výši 3.000.000 Kč jako zálohu 
na pokrytí havárie s tím, že zastupitelstvu města 
bude předloženo konkrétní vyúčtování. red

Rada Euroregionu Krušnohoří 
jednala v Bílině

Únorové jednání rady se uskutečnilo 
24. 2. 2012 v Bílině, která je novým čle-
nem Euroregionu Krušnohoří. Starosta 
Bíliny Josef Horáček v úvodu představil 
historii a současnost tohoto nového a vý-
značného člena euroregionu. Jako hosté 
se tradičně zúčastnili zástupci okolních 
obcí, tentokrát z Dubí a Háje a předsta-
vili zde svou přeshraniční spolupráci. 
Ředitelka Podkrušnohorského zoopar-
ku Iveta Rabasová prezentovala za vel-
kého zájmu přítomných činnost tohoto 
mimořádně úspěšného chomutovského 
zooparku.  Rada se poté podrobně zabý-
vala předloženými projektovými žádost-
mi do Lokálního řídícího výboru 7. 3. ve 
Freibergu a na základě stanovisek svých 
odborných komisí připravila doporuče-
ní členům Lokálního řídícího výboru. 
Analyzovala také pracovní verzi výroční 
zprávy za rok 2011a podrobně připravila 
jednání valné hromady, které se usku-
teční 30. března 2012 v Mostě na Bene-
diktu. Podle platných stanov vyloučila 
v důsledku hrubého porušení členských 
povinností -  nezaplacení členského pří-
spěvku - společnost SCREEN ING, s.r.o, 
která nezaplatila ani v minulém roce 
členský příspěvek.  Dalším vyloučeným 
členem je firma Drůbež Palmovka, kte-
rá rovněž nezaplatila členský příspěvek 
a ani nereagovala na písemné dotazy 
k vyjádření se ke členství v euroregionu.

Město podalo projekty 
na zateplení dalších objektů

Zateplení by se konečně mohly dočkat dal-
ší čtyři městské budovy, mateřské školky 
Čapkova a Za Chlumem, budova technic-
kých služeb a Hornická nemocnice s poli-
klinikou. Výhodou je, že část nákladů na 
zateplovací práce by mohla pokrýt dotace 
z Operačního programu životní prostředí, 
kam byly projekty na zateplení podány.

Oddělení regionálního rozvoje městského 
úřadu  čekalo na výzvu k podávání projektů 
poměrně dlouho. Po uzavření programu Ze-
lená úsporám totiž nebylo možné projekty 
na zateplení podávat. Na novou možnost tak 
čekali i další žadatelé z celé republiky. Od-
dělení regionálního rozvoje Městského úřadu 
v Bílině připravilo celkem tři ze čtyř žádostí, 
a to obě školky a technické služby. Projekt 
na zateplení nemocnice zpracovala soukromá 
firma. Po úspěšném odevzdání žádostí bude 
nyní město čekat na verdikt, zda budou pro-

jekty podpořeny či nikoliv. Podle předpokla-
dů by toto mohlo být známo koncem jara nebo 
na začátku léta. Zateplením se výrazně sníží 
energetická náročnost těchto budov a město 
ušetří na spotřebě energií. Díky nové fasádě 
se stavby omladí a budou lépe vypadat. simi

Budova technických služeb.

Budova MŠ Čapkova v ulici Za Chlumem.
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Činnosti odboru životního prostředí

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.

Pracovníci odboru životního prostředí zajišťují při své činnosti čtyři agendy, které v rámci samostatné 
a přenesené působnosti poskytují služby nejen občanům města, ale i ostatním soukromým subjektům. 

Agenda  ochrany přírody a kra-
jiny v rámci zákona 114/1992 Sb., 
O ochraně přírody a krajiny, kde se 
např. řeší záležitosti ohledně rekul-
tivací území po předchozí hornické 
činnosti,  kácení stromů, náhradní 
výsadby, povolování umístění sta-
veb z hlediska ochrany krajinné-
ho rázu, vyhlašování  památných 
stromů, povolování zásahů do vý-

znamných krajinných prvků, obec-
né ochrany chráněných živočichů,  
prověřování podnětů rozličného  
charakteru – za všemi těmito záleži-
tostmi vychází referent zabezpečují-
cí tuto agendu minimálně 2 x týdně 
do terénu, než k věci vydá souhlas, 
stanovisko či rozhodnutí.  Dále do 
této agendy patří i státní správa lesů, 
kde se např. prohlašují v rámci re-
kultivací zalesněné pozemky za tzv. 
lesní pozemky, aby takto mohly být 
zapsány do katastru nemovitostí.   
I v takových záležitostech je nezbyt-
ná kontrola v terénu. Tyto dvě agen-
dy na zdejším odboru životního pro-
středí zajišťuje od 1. ledna letošního 
roku nově pí Bc. Helena Volfová.
Další agenda je vodoprávní úsek, 
který zajišťuje pí  Jana Paterová, 
která v rámci své činnosti např. při-
jímá žádosti o vydání stavebního 
povolení k vodním dílům,   o povo-
lení k nakládání s vodami,  k odběru 
podzemních vod, dále  o povolení 
k domovní čistírně odpadních vod 
nebo studni, povolení k vypouštění 
odpadních vod s obsahem zvlášť 
závadné látky do kanalizace, pro-
vádí prohlídky vodních toků s jejich 
správci, provádí dozor nad vodními 
díly, jejichž stavby by mohly ohro-
zit bezpečnost osob nebo majetku,  
prověřuje různé  podněty týkající se 
předmětného úseku, apod.   V rámci 
těchto činností bylo vykonáno v loň-
ském roce cca 25 šetření v terénu. 

Třetí agendou je Agenda veteri-
nární péče, myslivosti a ochrany 
ovzduší, kterou obstarává pí Dag-
mar Drábková. Na úseku veterinár-
ní péče se prověřují např. podněty 
signalizující možné týrání zvířat, 
zde je potřeba spolupráce s vete-
rinářem, který záležitost prověří 
a podle výsledku se stanoví další 
postup. V loňském roce byly řeše-

ny 3 podněty. Zároveň se na tomto 
úseku vydávají rozhodnutí  řešící 
vystupování zvířat v cirkusech, kte-
ré v našem městě občas hostují.  Na 
úseku ovzduší se každoročně zpra-
covávají hlášení  provozovatelů ma-
lých a středních zdrojů znečišťování 
ovzduší, kdy je vypočten a rozhod-
nutím stanoven poplatek v rozmezí 
stanoveném zákonem o ochraně 
ovzduší. Zároveň se prověřují pod-
něty občanů, ve většině případů jde 
o nadměrné obtěžování spalinami 
z komína rodinných domů, během 
této zimy byly prověřovány 3 ta-
kové podněty. V agendě myslivosti 
se řeší např. vydávání loveckých 
lístků, rozhodnutím se uznávají 
honitby, ustanovují se myslivečtí 
hospodáři a myslivecká stráž, dále 
se  rozhodnutím povoluje lov mimo 
dobu lovu, lov na nehonebních po-
zemcích, rovněž se vydávají roz-
hodnutí o prohlášení nehonebních 
pozemků za honební, apod. 
Poslední je agenda odpadového 
hospodářství, ochrany země-
dělského půdního fondu a rost-
linolékařské péče, kterou má na 
starost pí Dana Novotná. V oblasti 
odpadového hospodářství  se např. 
rozhodnutím vydávají souhlasy 
k nakládání s nebezpečným od-
padem, dále se přijímají žádosti 
firem o upuštění od třídění a od-
děleného shromažďování odpadů.  
Každoročně se zpracovávají roční 

hlášení původců odpadů, za rok 
2011  takto splnilo svou povinnost 
cca 160 původců, což představuje 
několik tisíc položek, které je třeba  
zaznamenat a zkontrolovat. Častou 
činností  je  řešení nepovolených 
skládek odpadů, za touto záležitostí 
se vychází do terénu každý týden. 
Provádějí se kontroly původců od-
padů zaměřené na dodržování plat-
né legislativy, v loňském roce bylo 
kontrolováno 6 původců. Zároveň 
byla prováděna metodická práce 
s původci odpadů, v loňském roce 
zaměřená na sběrny odpadů a ob-
chody. Úsek ochrany zemědělské-
ho půdního fondu (ZPF)  zahrnuje 
např. odnímání zemědělské půdy 
ze ZPF pro účely výstavby rodin-
ných domků, rekreačních objektů, 
při průmyslové zástavbě, těžbě, 
atd. Dále se provádějí kontroly 
provádění rekultivačních prací, 
zejména po těžební činnosti Se-
veročeských dolů, a.s. Každému 
rozhodnutí či souhlasu předchází  
kontrola v terénu.
V rámci vydávání souhrnných vyjá-
dření  pro účely  územního, staveb-
ního a jiného řízení podle stavební-
ho zákona jednotliví referenti posu-
zují  předložené projekty staveb. Za 
loňský rok bylo vydáno 203 souhrn-
ných vyjádření.  Za jednotlivé výše 
uvedené agendy se zpracovávají 
statistická hlášení, některá jsou mě-
síční, jiná roční.   
V roce 2011 bylo na všech úsecích 
odboru životního prostředí, mimo 
jiné, vydáno 256 ks rozhodnutí. 
Počty rozhodnutí na jednotlivých 
úsecích odboru ŽP jsou uvedeny 
v přiloženém grafu. 

Ing. Tomáš Pulchart, 
vedoucí odboru ŽP

Chcete pracovat 
u policie? 

TEPLICE - Hledáme 
nové policisty 

Po několika letech, kdy byl 
pozastaven nábor uchazečů 
o práci u Policie České repub-
liky, mají zájemci o toto povo-
lání možnost splnit si svůj sen. 
Územní odbor PČR Teplice 
rozjíždí náborovou kampaň, 
jejímž cílem je obsadit pozice 
na oddělení hlídkové služby 
a obvodních odděleních v te-
ritoriu působnosti policie tep-
lického okresu. V první etapě 
bude volných dvanáct tabulko-
vých míst s nástupem nejdříve 
k 1. květnu 2012. 
Zájemci o práci u policie musí 
splňovat následující kritéria. Po-
licistou či policistkou se může 
stát každý, kdo je občanem ČR, 
bylo mu 18 let, má minimálně 
středoškolské vzdělání s maturi-
tou, není členem politické stra-
ny či hnutí a doloží svou trestní 
bezúhonnost. Uchazeč musí 
projít psychologickým testem, 
zdravotní prohlídkou a prověr-
kou tělesné zdatnosti. 
V případě zájmu kontaktujte 
policejního personalistu na 
čísle 974 439 400, mimo pra-
covní dobu je možné obrátit 
se na kterýkoliv útvar PČR 
v okrese Teplice. 
Více informací k průběhu 
přijímacího řízení a k dalším 
podmínkám vzniku služebního 
poměru lze získat na interneto-
vých stránkách Police České 
republiky (www.policie.cz/ka-
riera-v-policii.aspx). 

nprap. Bc. Daniel Vítek,
tiskový mluvčí KŘP ÚK
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Po Bílině objektivem Václava Webera
Co se v Bílině děje? Pan Václav Weber průběžně se svým fotoaparátem zachycuje zajímavosti z dění ve městě. simi

Blahopřejeme
Dne 11. 3. oslavila 

80. narozeniny 
naše maminka

 Helena Solarová,
která bydlí 

v pečovatelském domě 
a je tam velice spokojená. 

Dobře se o ni starají.

Ze srdce blahopřejeme 
a máme Tě rádi mami

dcery s rodinami

Trnitá cesta z ulice
Terénní sociální pracovníci z organizace Člověk v tísni 
pomáhají lidem, kteří spadli na sociální dno, nalézt ces-
tu zpět do společnosti. Mezi jejich potencionální klien-
ty patří i lidé bez domova. „Výsledek naší práce nejví-
ce závisí na motivaci klienta. Pokud není motivován ke 
změně svého života on, tak prakticky neexistuje žádná 
možnost, jak do jeho sociálně tíživé situace vstoupit,“ 
říká Petr Mati Dluhový a Kariérní poradce z Bíliny.
To je případ i pana D., jehož vůle po životním restartu 
již přinesla první úspěchy. „S panem D. jsme se potkali 
na ulici, oslovili ho a nabídl mu pomoc. První, co bylo 
potřeba udělat, bylo vystavit nový občanský průkaz, 
protože jeho stávajícímu již vypršela platnost. Během 
jednání na městském úřadu jsme však zjistili, že klient 
je rodilý Slovák a při rozdělení republiky v roce 1993 
neprovedl potřebnou volbu občanství,“ vypráví Mati. 
Průkaz tedy nešel vydat, protože klient neměl oficiálně 
potvrzené české občanství, a to přesto, že na území ČR 
pobývá nepřetržitě téměř 40 let. Bylo proto nutné vydat 
se do Ústí nad Labem, kde bylo na místním krajském 
úřadě potřeba provést dodatečnou volbu občanství. 
Schůzka se však uskutečnila až za dva měsíce, protože 

klient neměl dostatek peněz na cestu. Tím však celá 
anabáze neskončila, další problém nastal s rodným 
listem. Klient musí mít pro vystavení nového OP plat-
ný rodný list, což pan D. bohužel neměl. Následovala 
proto další žádost, tentokrát o zaslání rodného listu na 
Slovensko, jejíž vyřízení trvalo tři měsíce. 
Právě podobné průtahy v jednáních a čekáních na po-
třebné dokumenty mnohdy způsobí ztrátu motivace. 
V tomto případě se však vždy podařilo najít sílu jít dál. 
„A vyplatilo se. Za laskavé pomoci OSVZ v Bílině se 
nám podařilo pro klienta získat jednorázovou dávku 
ve výši 100 Kč, kterou jsme použili na vytvoření foto-
grafií. Klient se tedy nechal vyfotografovat a společně 
jsme šli podat žádost o vystavení nového občanského 
průkazu. Po jeho obdržení jsme pomohli panu D. za-
evidovat se na úřadu práce a požádat o dávky v hmot-
né nouzi. A co je hlavní, podařilo se nám  jej umístit do 
buňkoviště v Bílině, kde bydlí dodnes,“ uzavírá Mati.
Příběh pana D. je příběh člověka bez domova, který se 
rozhodl se svým životem něco dělat. Nebyla to jedno-
duchá cesta, ale výsledek stál za to. Na jejím konci se 
objevila šance na nový začátek pana D.

1. Budova 
na Mírovém 
náměstí, kam 
se z nádraží 
přestěhuje 
pobočka České 
pošty s.p., již 
začíná vypadat 
k světu. Pošta 
má pořád čas, 
aby splnila 
slibovaný termín 
otevření a to 
jarní měsíce 
letošního roku.

1. Budova 

2. Z Bíliny zmizely koncem února krátké 
autobusy MHD a od března je nahradily 
větší. Městskou hromadnou dopravu začal ve 
městě zajišťovat nový dopravce, společnost 
Veolia Transport Teplice s.r.o. Jezdí s většími 
moderními autobusy za stejnou cenu deset 
korun. Lidé si akorát musejí zvyknout na 
nový způsob placení – kasičku, do které vhodí 
přesnou částku, protože přístroj nevrací.

3. I když jsme avizovali, že do konce ledna 
by likvidační práce na části pasovky měly 
skončit, bourá se dál. Původně měly zmizet 
tři bloky a ještě něco málo kolem, ale nyní 
je situace taková, že po pasovce skoro není 
památky. Nevyužívaná konstrukce po 
demolici poslouží dále ve formě drti ze sutin.
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Krásné životní jubileum 80 let oslavil začátkem letošního roku 
pan Jaromír Jirásek. Jeho jméno i jméno jeho manželky Světly 
je neoddělitelně spjato s bílinským volejbalem. Vždyť bez party 
nadšenců kolem pana Jaromíra by Bílina neměla malebné volej-
balové kurty v Tyršově zahradě.

6 15. března 2012

Osobnost bílinského volejbalu, Jaromír Jirásek, oslavil 80 let

Loučení se zimou v MŠ Švabinského

Děti z MŠ Švabinského vítaly „jaro“ po svém. Oblékly se do různých masek, které jim maminky vyrobily, no byly kouzelné. Mezi princeznami 
se objevil pirát, indiáni, žirafa, čarodějnice….Ve školce bylo veselo, hrála muzika, soutěžilo se. Některé maminky přinesly upečenou buchtu, 
dětské šampíčko a jiné dobroty. Domů odcházely děti s diplomem a sladkostmi. Zase mají na co vzpomínat.

Pan Jaromír coby dlouholetý tre-
nér i jeho paní navíc stojí za dlou-
hou úspěšnou historií bílinského 
volejbalu. Téměř každý krůček, 
soustředění, cesty, zápasy,  ocenění 
mapuje precizně zpracovaná kroni-
ka volejbalu v Bílině. Pan Jirásek 
ji pravidelně psal zhruba dvacet let 
a strávil nad ní desítky, spíše však 
i nějakou tu stovku hodin. Mlad-
ší Bíliňané -generace volejbalem 
netknuté anebo mimobílinští při 
prohlížení kroniky těžko uvěří, že 
se v Bílině konaly tak velké me-
zinárodní sportovní utkání, anebo 
že bílinský volejbal sklízel jeden 
úspěch za druhým i při utkáních 
v zahraničí. Dobové fotografie do-
kazují přítomnost i různých oprav-
du exotických volejbalových hostů. 
Na jednom černobílém snímku ze 
zápasu opravdu vynikají dlouhé 
snědé nohy volejbalistek z Kuby. 
Na stejný velký mezinárodní turnaj 
tehdy dorazily z velké dálky i Ko-
rejci. A toto je opravdu jen malý 
střípek z bohaté minulosti. Kronika 
pana Jiráska je opravdu zajímavá 
a informačně velmi cenná, proto by 
určitě stálo za to podělit se o ni ales-
poň částečně se čtenáři prostřednic-
tvím Bílinského zpravodaje. 
Jaromír Jirásek se narodil 18.ledna 

roku 1932 v nedalekých Želénkách, 
v roce 1938 však rodina odešla do 
Čáslavi. Jaromír Jirásek je vystudo-
vaný pedagog a protože celý život 
miluje sport, až do svých 70. let 
vyučoval tělocvik na průmyslové 
škole v Mostě. Sám hrával závodně 
hokej, volejbal a byl instruktorem 
lyžování. Školní tělocvičnou mu 
prošly i takové osobnosti jako na-
příklad bohužel již zesnulý vynika-
jící hokejista a trenér Ivan Hlinka. 
V roce 1953 potkal Jaromír Jirásek 
svou manželku. Spojila a dodnes je 
spojuje láska ke sportu. Paní Světla 
se pak také prosadila jako skvělá 
volejbalistka a volejbalová trenér-
ka. 
V roce 1956 se kolem manželů 
Jiráskových vytvořila parta vo-
lejbalistů, která však neměla kde 
hrát. Paní Jiráskovou tehdy napadl 
právě „Tyršák“. Sportovci si vy-
budovali hřiště a mohlo se začít 
hrát. První jarní zápasy skončily 
bílinským neúspěchem. To se však 
brzy změnilo. Nebyly šatny, vo-
lejbalisté se tak zpočátku po zápa-
sech, celí špinaví od antuky, myli 
v potoku Syčivka. Dnes je to pro 
většinu lidí nepředstavitelné, ale 
Jiráskovi na tyto začátky vzpomí-
nají s úsměvem. Pak přišly na řadu 

šatny a další dvě hřiště. Jiráskovi 
se tvrdě vrhli do trénování volej-
balových talentů. Žákyně trénoval 
pan Jaromír, dorostenky manžel-
ka a ženy pak opět pan Jaromír. 
V roce 1967 pak zaznamenal bí-
linských volejbal úspěch v podo-
bě titulu mistryň republiky, který 
získaly dorostenky. A tak by bylo 
možné pokračovat dále a dále. 
I dnes jsou Jiráskovi stěžejními 
osobnostmi bílinského volejbalu. 
Bohužel se zde již tato celosvě-
tově oblíbená míčová hra nehraje 
soutěžně a to několik let. Jak pan 
Jirásek smutně poznamenal, dneš-
ní mládež nemá až takový zájem 
o sport, chybí navíc ti správní nad-
šení trenéři, kteří by se do nelehké 
práce s mladými talenty vrhli pře-
devším ze svého přesvědčení a zá-
jmu. Je to však celorepublikový 

problém. Proto již obecně český 
volejbal nemá takové jméno jako 
dříve a naše reprezentace stále čas-
těji podléhá i historicky vyloženě 
„nevolejbalovým“ státům. 
Lidově nazývaný „Tyršák“, kde jsou 
nyní dva kurty s umělým povrchem 
a nově opravená klubovna, stále 
žije volejbalem. Scházejí se zde 
různé amatérské volejbalové týmy, 
jezdí sem na soustředění týmy z ji-
ných měst a pravidelně v květnu se 
zde hraje tradiční Bílinská volejba-
lová liga. A Jiráskovi nikdy nechy-
bí. O každém dění na kurtech mají 
navíc přehled díky skvělému vý-
hledu z okna a balkonu. Bydlení si 
lépe vybrat nemohli. Nezbývá než 
popřát panu Jaromírovi i jeho paní 
hlavně hodně zdravíčka a elánu do 
dalších let. A volejbal bude jistojistě 
jejich součástí. Jana Šimková

K významnému životnímu jubileu popřál panu Jiráskovi 
i starosta města Josef Horáček.
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Květinový ples DDM
Letošní ples Domu dětí a mládeže Bílina byl 
v pořadí jedenáctý a tentokrát v duchu jarní ná-
lady. Celý večer k poslechu a tanci hrála kapela 
Metrum. Ples zahájily malé baletky s vystoupe-
ním Motýly pod vedením Lucie Sovové.  Po té 
následovala první taneční série a volná zábava. 
Dalším  programem bylo vystoupení kroužku ae-
robiku Caviky se svojí skladbou Rio de Janiero.  
Představení dětí se návštěvníkům plesu velice lí-
bila. Půlnočním překvapením bylo losování o tři 
hlavní ceny večera. Řídili jsme se heslem, kdo si 
hraje nezlobí a návštěvníky velmi pobavily ceny 
– auto na ovládání, autodráha a nákladní auto. 
Auta si našla své majitele a volná zábava pokra-

čovala v plném proudu. Celým večerem vládla 
dobrá nálada a každý si ples užil po svém.
Ceny do tomboly věnovali: VAPA DRINK 
spol. s r. o., Olomouc – prodejna vín a lihovin Bí-

lina, Květa Hegrová – dětský textil 
Bílina, Jaroslav Karásek – průmys-
lové zboží Bílina a další přátelé 
Domu dětí a mládeže. Děkujeme.

Při přednášce Miloslava Stingla se někdy tajil dech, 
jindy se lidé smáli na celou klubovnu

Vzpomínka
Dne 19. března 2012 uplyne 10 let od úmrtí 
pana Jaroslava Kiezlera.

Narodil se 26. 8. 1936 a v Bílině se zasloužil o založení 
zahrádek pod Bořní, vystavěl moštárnu a dělal předsedu 
zahrádkářské kolonie č. 5.

Dne 17. 3. 2012 oslaví krásné 
70. narozeniny pan

Jiří KODAD
Vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho 
elánu do dalších let přejí manželka Eva, 
synové Jiří a Daniel s rodinami

Bílinský rodák a čestný občan města, významný cestovatel a spisovatel 
Miloslav Stingl přijel opět za obyvateli svého rodného města. V klu-
bovně bílinské městské knihovny se ve čtvrtek 8. března uskutečnila 
přednáška pana Stingla k nové knize Ostrovy krásy, lásky a lidojedů.

Ve své knize popisuje známý etno-
graf život ve vzdálených končinách, 
kam by se jen málokdo z nás odvá-
žil. Jak sám na úvod přednášky řekl, 
jde o části světa opravdu krásné, 
plné lásky mezi lidmi, ale také ka-
nibalismu. S kanibaly se sám setkal 
a lidské maso mu bylo nabídnuto 
k jídlu. Odkud také získat bílkoviny, 
když jediné „maso“ je možné získat 
ze všudypřítomných krys a výji-
mečně prasat? Úžasně energetický 
pan Stingl hýří vtipem, ke všemu by 
mohl povídat hodiny a posluchač se 
přitom nemůže pohledem odtrhnout 
od jeho rtů. Je neuvěřitelné, jak si 
dokáže získat posluchače osobitým 
vyprávěním plným vtipů a zajíma-
vostí. Za jednaosmdesát let svého 
života toho stihl opravdu mnoho, 
procestoval více jak 150 zemí světa, 
mluví 17 jazyky a mezi jeho přáte-
le patří nebo patřili známý světový 
záhadolog Erich von Dänikem, ces-
tovatelé Zikmund a Hanzelka nebo 
Thor Heyerdahl. A jmenovat by se 
dalo ještě mnoho osobností.
Klubovna bílinské knihovny se za-
plnila do posledního místečka. Už 
při své první návštěvě Bíliny v roce 
2010 přilákal Miloslav Stingl na 
osmdesátku lidí. Když začal spiso-

vatel vyprávět a komentovat prezen-
taci s fotkami ze svých cest, všichni 
netrpělivě čekali na nějakou perlič-
ku. A že jich má pan Stingl v záloze 
opravdu hodně. Celou klubovnu ro-
zesmál svým příběhem o domorodé 
dívce, se kterou se nevědomky ože-
nil. Stačil totiž pouhý dotek, když 
chtěl dívku popostrčit k vystoupení 
z automobilu a ona se k tomu ne-
měla. Vše si vyložila po svém jako 
zájem a od řidiče automobilu se pak 
Miloslav Stingl dozvěděl, že se právě 
oženil. Pro zhruba desetiletou dívku 
(v tamních končinách běžný věk pro 
vdavky a mateřství) byl „bílý“ cesto-
vatel s automobilem a pytlem plným 
mincí (na uplácení domorodců kvůli 
fotografiím) výborná partie. Oženit 
se bylo snadné, rozvod již horší. Za 
to, aby si otec vzal dívku zpět, musel 
mu cestovatel vyplatit pětadvacet 
mincí. To posluchače opravdu ro-
zesmálo. Udivení a zděšení u nich 
zase vyvoval zvyk jednoho z domo-
rodých kmenů popravovat lidi kvůli 
tomu,aby nově narozené dítě mohlo 
dostat jméno zemřelého. V rodinách 
těchto domorodů jsou tak běžné 
„skříňky“ třeba s dvanácti lebkami. 
Znamená to, že v rodině je dvanáct 
dětí. Aby mohly být pojmenované, 

musel otec popravit dvanáct jejich 
jmenovců, tedy doslova ulovit si 
jména. Vyprávět a psát by se dalo 
ještě mnohé. Nejlepší je zážitek 
naživo. Zvědaví návštěvníci kladli 
panu Stinglovi rozmanité otázky 
a přednáška s diskuzí tak trvala té-
měř dvě hodiny. Ale stálo to za to.
Velký dík patří ředitelce knihovny 
paní Marcele Šímové za to, že se ta-
ková povedená akce mohla v Bílině 

uskutečnit. Příště by mohl Miloslav 
Stingl přijet do Bíliny již v květnu. 
A pokud přijede, je jasné, že kolem 
tohoto charismatického pána bude 
opět rušno. Osobní setkání doporu-
čím opravdu každému.
 Jana Šimková

Knihy pana Miloslava Stingla 
je možno zakoupit i objednat 
v Knihkupectví  Mazánek na 

Mírovém náměstí.

Miloslav Stingl po přednášce podepisoval posluchačům své knihy.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 15. března 2012

Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Neděle 18. březen - 15.00
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje DUO 
HVOZDOVI. Vstupné: 30 Kč

Sobota 24. březen - 20.00
TATA BOJS

Koncert pražské alternativní 
hudební skupiny, která vznikla 

v roce 1988. Zakládajícími 
členy jsou Mardoša a Milan 
Cais, ve stálé sestavě hrají 

i Vladimír Bár, Dušan 
Neuwerth a Jiří Hradil. Jejich 

Nanoalbum získalo v roce 
2004 čtyři Zlaté anděly. Dále 

vystoupí bílinská kapela 
SAPIENS. Vstupné: 180 Kč 

v předprodeji; 220 Kč na 
místě. Pořádá Člověk v tísni 
ve spolupráci s KC Kaskáda 

Bílina, v rámci festivalu Jeden 
svět 2012. 

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 20. březen

8.30–9.15 - prezence dětí
zahájení v 9.30 - 1. a 4. kat. (MŠ, 

ZUŠ)
8.30–12.00 - prezence dětí; 

zahájení ve 13.00 - 2. a 3. kat. 
(ZŠ, SŠ)

15. ročník - PĚVECKÁ SOUTĚŽ 
„BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 

2012“
Soutěž pro předem přihlášené 

děti ze školských zařízení.
Startovné: 20 Kč za žáka/1 

soutěžní vystoupení. Neplatí pro 
1. kategorii. Propozice k soutěži 

v KC Kaskáda. Uzávěrka 
přihlášek v úterý 6. března. 

V kulturním bloku vystoupí žáci 
ZUŠ Bílina.

Neděle 25. březen - 15.00
VELIKONOČNÍ POHÁDKA 

ZE ZAHRÁDKY
aneb Jak se lišák napálil

Divadlo KAPSA Andělská 
Hora. Je jaro a s jarem přichází 
Velikonoce, nejkrásnější svátky 

jara. A tak není divu, že jsou 
všichni celí nedočkaví i na 

zahrádce - brouk si leští krovky, 
šnek ladí píšťalku, včelky 

i motýlci mají plno práce. A to je 
ta pravá chvíle, aby i malý Péťa 
Zahrádka obul boty a vyrazil 

za kamarády na zahrádku. 
Vstupné: 60 Kč; děti do 3 let 

zdarma.

ZIMNÍ STADION BÍLINA
Pátek 23. březen - 19.00

DARK SIDE OF THE MOON
Filip Benešovský s přáteli 

představí svou show 
DarkSideoftheMoon v originále 
známou od legendárních Pink 
Floyd. Koncert se uskuteční na 
zimním stadionu a představí 

se na něm těleso složené 
z předních českých muzikantů. 

Mimo jiné např. Michal Malátný 
z Chinaski. Více informací 

naleznete na straně 9. Vstupné: 
250 Kč v předprodeji; 300 Kč 

na místě
Předprodej vstupenek bude 
zahájen od prosince 2011 

v Informačním centru v Bílině 
(info@kckaskada.cz; tel: 417 810 

985) a v síti Ticketportal.cz. 

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:

Po–Čt: 8.00–12.00 a 12.30–17.00
Pá: 8.00–12.00 a 2.30–15.00

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

Expresivní olejomalby.
Vstupné zdarma

AUDITE SILETE
s vtipem a šarmem

V nepravidelných pondělních koncertech zve bílinský soubor 
Schola Viva Bilinensis své hudební hosty do reprezentačního sálu 
městské Radnice v Bílině.

5. března 2012 o půl sedmé na-
večer v roli pořadatele a hosti-
tele program zahájila Schola se 
sbormistrem Janem Maryškem, 
repertoár byl zvolen s ohledem 
na název pořadu „jarní koncert“. 
Poměrně dobře vyzněly obě ang-
lické renesanční písně a swingová 
Serenáda Svítá s hudebním dopro-
vodem pana Jiřího Kopy a posilou 
v sopránu a tenoru, manželi Jež-
kovými. Domácí soubor připravil 
posluchače voňavým předkrmem 
na následující hudební hostinu. 
Krátce po 19. hodině vystoupil 
v obřadní síni komorní pěvecký 
sbor AUDITE SILETE  z Boho-
sudova. Dvacet zpěváků a jejich 
umělecká vedoucí paní Vlasta 
Holíková přivezli, pestrý reper-
toár. Hned v úvodní Růžičce se 
představil první ze sólistů,  výbor-
ný Marek Kofroň  Smyslem  pro 
hudební vtip a nadhled nakazili 
přítomné 
bohosudovští i v následující Pi-
jácké a na skotská návrší jsme se 
přenesli poslechem lidové Will 
you come (opět sólo Marek Ko-
froň). 
Prvním vrcholem programu AS 
byla jistě úprava písně Michelle 

od Beatles v podání mužského 
kvarteta a doprovázejícího sboru. 
Bylo to profesionální provedení 
do posledního detailu. Sólisté Car-
men Chloubová, Milan Podolský 
i Jiří Kuchválek zaujali stylovou 
interpretací swingu Java jive, stej-
ně jako Václav Vintr s přehledem 
zazpíval sloky spiritualu Swing 
low, sweet chariot.
Každá následující skladba připra-
vovala triumf rozkoše ze zvuku 
i přirozeného pohybu pulzujícího 
souboru v gospelu O happy day. 
Zde s úchvatnou přirozeností 
a nádhernou barvou hlasu nadchla 
posluchače Klára Chloubová. 
Bylo krásné odcházet diváky 
s rozzářenýma,  usměvavýma oči-
ma, které prozrazovaly vrcholné 
uspokojení z vystoupení souboru 
AUDITE SILETE.
Je třeba poděkovat divákům, kteří 
se tentokrát sešli v nebývalém po-
čtu. Pořadatelé byli včas upozor-
něni a tak s pomocí a vstřícností 
vedení správního odboru měst-
ského úřadu (zvlášť oceňuji trpě-
livost paní matrikářky Miluše Uh-
rové) doplnili místa k sezení tak, 
aby každý z návštěvníků mohl 
v pohodlí koncert vychutnat. jm

Foto: Ing. Pavel Prágl

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. Jinak budou zrušeny a dány do prodeje. 

Čtvrtek 15. březen 17.30

DĚTI MOJE – 2D
USA/komedie/drama/české 
titulky, P-12, vstup: 80 Kč, 115 
min.

Pátek 16. březen 17.30
Sobota 17. březen 17.30

TOHLE JE VÁLKA – 2D
USA/akční/komedie/
romantický/české titulky, P-12, 
vstup: 80 Kč, 96 min. 

Pátek 16. březen 20.00
Sobota 17. březen 20.00

PROBUDÍM SE VČERA – 2D
ČR/komedie/Sci-Fi/české znění, 

MP, vstup: 100 Kč, 120 min.

Pátek 16. březen 22.00

ĎÁBEL V TĚLE – 2D
USA/horor/české titulky, P–15, 
vstup: 90 Kč, 83 min.

Neděle 18. březen 15.00

LORAX – 3D
USA/animovaný/rodinný/
fantasy/český dabing, MP, vstup: 
130 Kč, 98 min. 

Čtvrtek 22. březen 17.30
Pátek 23. březen 20.00

KAZATEL KALAŠNIKOV – 2D
USA/akční /krimi/životopisný/

české titulky, P–15, vstup: 90 Kč, 
129 min. 

Pátek 23. březen 17.30

TOHLE JE VÁLKA – 2D
USA/akční/komedie/
romantický/české titulky, P-12, 
vstup: 80 Kč, 96 min. 

Pátek 16. březen 20.00
Sobota 17. březen 20.00
Pátek 23. březen 22.00

ĎÁBEL V TĚLE – 2D
USA/horor/české titulky, P–15, 
vstup: 90 Kč, 83 min.

Sobota 24. březen 17.30

LORAX – 3D

USA/animovaný/rodinný/
fantasy/český dabing, MP, vstup: 
130 Kč, 98 min.

Sobota 24. březen 20.00

PROBUDÍM SE VČERA – 2D
ČR/komedie/Sci-Fi/české znění, 
MP, vstup: 100 Kč, 120 min.
 

Čtvrtek 29. březen 17.30
Sobota 31. březen 17.30

LORAX – 3D
USA/animovaný/rodinný/
fantasy/český dabing, MP, vstup: 
130 Kč, 98 minut, zvuk DD 5.1 

Pátek 30. březen 17.30

DĚTI MOJE – 2D
USA/komedie/drama/české 
titulky, P-12, stup: 80 Kč, 115 
min.

Pátek 30. březen 20.00
Sobota 31. březen 20.00

OKRESNÍ PŘEBOR – 
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA 
HNÁTKA – 2D
ČR/komedie/české znění, P–12, 
vstup: 100 Kč, 90 min.

Pátek 30. březen 22.00

LABYRINT – 2D
ČR/thriller/mysteriózní/horor/
české znění, P–15, vstup: 80 Kč, 
93 min.
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Dark Side of the Moon

Festival Jeden svět 2012
Mezinárodní festival dokumentárních � lmů o lidských 
právech Jeden svět, pořádaný společností Člověk v tísni, je 
v současnosti největším lidskoprávním � lmovým festivalem 
na světě. Každoročně ho navštíví více než sto tisíc diváků. 
Polovinu z nich tvoří publikum sítě regionálních festivalů, 
která se letos rozrostla na 40 českých a moravských měst.

Pondělí 19. březen 18.00

DIGITÁLNÍ KINO
Slavnostní zahájení. Téma 20 let výročí 
nadace Člověk v tísni, o.p.s., aneb Jak 
(se) dělá nevládka. Projekce filmů: 
Epicentrum (38 min.) a Čečenský sen (35 
min.), debata.

Pondělí 19. březen 20.00

DIGITÁLNÍ KINO
Projekce filmu: Pojďte dál (30 min.), 
debata a společenský večer.

Úterý 20. březen 18.00

HOTEL LONDON
18:00 Běloruský sen (55 min.), debata

19:30 Bahrain: Shouting in thedark 
(51 min.), debata

Čtvrtek 22. březen 18.00

LÁZEŇSKÝ DŮM KYSELKA
Projekce filmů: Ti druzí (25 min.) a Pod 
sluncem tma (83 min.), debata

Sobota 24. březen 18.00

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Projekce filmu: Punk in Afrika (82 min.), 
slavnostní zakončení festivalu. 

Vstupné:  50 Kč
na školní projekce 30 Kč

Školní projekce vždy středa, čtvrtek, pátek 
od 8.00 a 11.00.

Filip Benešovský s přáteli představí svou show Dark Side of the Moon 
v originále známou od legendárních Pink Floyd. Koncert se uskuteční 
na Zimním stadionu a představí se na něm těleso složené z předních čes-
kých muzikantů. Mimo jiné např. Michal Malátný z Chinaski. 

Představení se uskuteční po tříleté pauze. Bude 
to již sedmá repríza po úspěšných vystoupeních 
v Roudnici nad Labem, Plzni, Žatci, Opavě a Li-
toměřicích. Jedná se v podstatě o totéž hudeb-
ní těleso, které na podzim roku 2009 vyprodalo 
pražskou O2 arenu s adaptací „The Wall“. První 
část koncertu bude tvořit „The Best of Pink Floyd 
and Roger Waters“, druhou pak samotný „Dark 
Side of the Moon“. Představení bude opatřeno 
kvadrofonním zvukem, českými titulky, filmo-
vými střihy, rekvizitami a drobnými hereckými 
výstupy. Jedná se tedy o jedinečný audiovizuální 
zážitek. 
Koncert bude již sedmou reprízou po úspěšných 
vystoupeních v Roudnici nad Labem, Plzni, 
Žatci, Litoměřicích a Opavě. Jedná se v podsta-
tě o totéž hudební těleso, které na podzim roku 
2009 vyprodalo pražskou O2 arénu s adaptací 
„The Wall“.
Prostor zimního stadiónu, který pojme až tři ti-
síce návštěvníků, zažije podobnou akci vůbec 
poprvé, v minulosti se na tomto místě žádná akce 
nekonala. Hrací plocha bude zakryta zateplený-
mi deskami, na kterých vyroste pódium pokrý-
vající celou šířku stadiónu. Před koncertem se 
musí demontovat mantinely, aby nebyla narušena 
akustika. Ozvučení pak bude rozestavěno v ce-
lém prostoru. Kaskáda očekává, dle současného 
zájmu v předprodeji, 1500 až 2000 diváků.  

Vstupenky lze zakoupit v Informačním centru 
v Bílině a v sítích Ticketstream a Ticketpor-
tal za předprodejní cenu 250 Kč, na místě pak 
o 50 Kč více. 

Více informací naleznete také na:
www.facebook.com/#!/events/236319826431862/ 
a www.kckaskada.cz/index.php?m=6
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Rada města Bíliny na své 4. schůzi konané 29. 2. mimo jiné:

Jmenovala:
■ Konkursní komisi pro kon-
kursní řízení na obsazení pracov-
ního místa ředitele/ky Mateřské 
školy Bílina, Čapkova 869, pří-
spěvková organizace, v souladu 
s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, 
ve složení: předseda konkursní 
komise Ing. Ladislav Kvěch, ta-
jemník Městského úřadu Bílina, 
ostatní členové: Mgr. Zdeněk 
Svoboda Ph. D., člen Rady měs-
ta Bíliny, Ing. Roman Zettlitzer, 
samostatný referent úvaru inter-
ního auditu KÚ ÚK, Bc. Mirka 
Jelínková, ředitelka MŚ Hosto-
mice, Mgr. Markéta Maršíková, 
pedagogický pracovník MŠ Bí-
lina, Čapkova 869, Mgr. Marti-
na Hrdá, školní inspektorka ČŠI, 
Ústecký inspektorát.
■ Pana Petra Štětku (ODS) čle-
nem bytové komise a pana Ra-
dima Pecháčka (ODS) členem 
hodnotící komise pro zakázky 
malého rozsahu.

Uložila:
■ Tajemníkovi MěÚ zpracová-
ním harmonogramu odstranění 
nedostatků v Hotelu U Lva, kte-
rý bude obsahovat časovou po-
sloupnost jednotlivých kroků od 
diagnostiky přes projektové za-
jištění po možnou realizaci, a to 
včetně stanovení odhadovaných 
finančních nákladů.  

Schválila:
■ Vyhlášení konkursního řízení 
na obsazení funkce ředitele/ky 
Mateřské školy Bílina, Čapkova 
869, Bílina
■ Přijetí peněžního daru pro 
Klub důchodců I. ve výši 5.000 
Kč od Mgr. Anny Spáčilové – 
Lékárna Salvia, Bílina.
■ Přijetí peněžního daru pro 
Klub důchodců II. ve výši 5.000 

Kč od Mgr. Moniky 
Peterkové – Lékárna 
na Teplickém před-
městí, Bílina.
■ Navýšení rozpočtu 
z Programu podpory 
společenských a zá-
jmových organizací 
ZŠ Za Chlumem ve 
výši 20.000 Kč na 
dopravu na poznáva-
cí výlety a materiál na 

sportovní akci, navý-
šení rozpočtu MŠ Šva-

binského ve výši 20.000 
Kč na dopravu na výlety v I. 

pololetí 2012, uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi měs-
tem Bílina jako poskytovate-
lem a Bílinskou přírodovědnou 
společností jako příjemcem ve 
výši 33.000 Kč na podporu ptac-
tva, náplň stezky a soutěže dětí 
a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Mysliveckým 
sdružením Bořeň Bílina jako pří-
jemcem ve výši 15.000 Kč na ná-
kup krmiva a materiálu k zabrá-
nění tvorby škod zvěří. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace z Programu podpo-
ry kultury a literární fond mezi 
městem Bílina jako poskyto-
vatelem a PURE MUSIC, o. s. 
jako příjemcem ve výši 20.000 
Kč na Root & Blues fest 2012, 
uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Jindři-
chem Luňákem – HAKIM jako 
příjemcem ve výši 50.000 Kč 
na Babí léto na Kyselce 2012 
a uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a hudeb-
ní skupinou GROCK o. s. jako 
příjemcem ve výši 20.000 Kč 
na 3. ročník FlyUp 2012 soutěž 
rockových kapel.  
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SHO-
TOKAN KARATE DO MASO-
PUST Bílina jako příjemcem ve 
výši 30.000 Kč na plánované 
akce, hrazeno ze schváleného 
rozpočtu města. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a VE-
LOSPORT TEAM Bílina jako 
příjemcem ve výši 5.000 Kč na 
plánovanou akci, hrazeno ze 
schváleného rozpočtu města. 
■ Ukončení nájemní smlouvy 
s panem Rudolfem Makulou na 
nebytový prostor – garáž, Tep-

lická 555, Bílina k 29.2.2012. 
■ Přijetí daru ve výši 250.000 
Kč od ČEZ, a. s., Praha, pro ZŠ 
Aléská na výměnu dlažby v pří-
zemí budovy druhého stupně 
ZŠ.
■ Přijetí daru ve výši 250.000 
Kč od ČEZ, a. s., Praha pro ZŠ 
Za Chlumem na celkové opravy 
a rekonstrukce chodby v ZŠ.
■ Žádost ZŠ Za Chlumem o po-
užití finančních prostředků z in-
vestičního fondu ZŠ Za Chlu-
mem v celkové výši 249.500 Kč 
na nákup interaktivního systému 
do 2 učeben ve výši 150.000 Kč 
a nákup varného elektrického 
kotle do ŠJ ve výši 99.500 Kč.
■ Odpisový plán MŠ Švabinské-
ho, MŠ Čapkova, MŠ Síbova, 
ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem, ZŠ 
Aléská, Centrální školní jídelny, 
Základní umělecké školy, KC 
Kaskáda a Domu dětí a mládeže 
Bílina na rok 2012, dle žádostí 
ředitelek a ředitelů příspěvko-
vých organizací, v celkové výši 
2.208.000 Kč.
■ Stanoviska bytové komise dle 
zápisu z 20.2.2012, a zároveň 
bere na vědomí upravený byto-
vý pořádník na I. pololetí 2012.

Souhlasila:
■ Se záměrem umístění vitrín 
na objekt Městského úřadu Bí-
lina v ul. Seifertova, která bude 
sloužit k propagaci místních po-
litických stran a uložila tajem-
níkovi MěÚ do RM pravidla na 
užívání vitrín.  

Zamítla:
■ Žádost „Junior aréna“, o. s., 
o poskytnutí finanční dotace ve 
výši 10.000 Kč na projekt: In-
teraktivní výstava „Slovo má 
Hurvínek“. 

Rozhodla:
■ Nevyhlašovat konkursy na 
pracovní místa ředitele/ky ZŠ 
Lidická 18, Bílina, ZŠ Za Chlu-
mem 824, Bílina, ZŠ Aléská 
270, Bílina, MŠ Maxe Švabin-
ského 664, Bílina, MŠ Síbova 
332, Bílina, DDaM Havířská 
10, Bílina a ZUŠ Gustava Wal-
tera Bílina.
■ Nejvýhodnější nabídkou za-
kázky malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007 na akci „Asis-
tent pro terénní kontakt na rok 
2012“ je nabídka společnosti 
Most k naději, o. p. s., Most. 
■ Nejvýhodnější nabídkou za-
kázky malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007 na akci:
• „Užitkový vůz dodávkového 

typu“ pro HNsP, s. r. o., Bílina 
je nabídka firmy Autocentrum 
Elán, s. r. o., Teplice. 
• „Správa a údržba svislého do-
pravního značení na území měs-
ta Bíliny na rok 2012“ je nabíd-
ka firmy Petr Fejfar – Značky 
Dubí.
• „Správa a údržba vodorovné-
ho dopravního značení na území 
města Bíliny na rok 2012“ je na-
bídka firmy KOLOS-Miroslav 
Kopačka, Teplice. 
■ Zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 a to jako specializova-
nou zakázku na akce:
• „Oprava chodníku u silnice 
I/13 od radnice k Lidlu – pravá 
strana“  stavební firmě Žejdlík 
Josef, Bílina, 
• „Odstranění havárie topného 
zařízení v Zelené hale“  firmě 
ESOX, s. r. o., 
• „Odstranění havárie kanaliza-
ce v areálu HNsP, s. r. o.“  firmě 
GUTRA, s. r. o., Most, 
■ Zrušit veřejnou zakázku „Za-
jištění veřejné městské hro-
madné dopravní obslužnosti ve 
městě Bílina v režimu veřejné 
linkové dopravy“.

Vzala na vědomí:
■ Zápis z komise pro školství, 
kulturu a sport z 06.02.2012.
■ Rozpis zájezdů pro občany 
města Bíliny v roce 2012 včetně 
navrhované ceny jízdného.
■ Podmínky pro užívání zase-
dací místnosti v suterénu radni-
ce města Bíliny, které nabývají 
účinnosti 01.03.2012.
■ Zprávu odboru nemovitostí 
a investic o technickém stavu 
objektu Minigolfu v Bílině, 
Kyselka, s tím že po dokončení 
projektové dokumentace bude 
předložen radě města návrh ře-
šení.
■ Informaci odboru nemovitostí 
a investic o návrhu částečného 
řešení oplocení bikrosové dráhy 
na Teplickém předměstí v Bíli-
ně s tím, že v případě poskytnutí 
dotace na projekt Regenerace 
panelového sídliště Teplic-
ké předměstí III. etapa, bude 
možné část oplocení realizovat 
v rámci tohoto projektu.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední 
desce MěÚ Bílina nebo v se-
kretariátu starosty města 
a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

binského ve výši 20.000 
Kč na dopravu na výlety v I. 

pololetí 2012, uzavření smlouvy 
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Mládežnické aktivity a úspěchy v repre

TJ Sokol Bílina těsně před koncem základní části 
zatím v čele Krupské florbalové ligy

Průběžná tabulka KFL
P  Tým Z V VSN R PSN P SK B

1.  Sokol Bílina * 28 20 2 2 1 3 147:82 67

2.  Green Power 2010 * 26 18 3 1 1 3 133:54 62

3.  Levná nafta * 28 19 0 1 0 8 114:68 58

4.  Sport Krupka * 26 16 1 1 3 5 124:69 54

5.  Fénix Krupka 26 16 1 1 1 7 123:75 52

6.  Phantoms * 26 16 0 1 3 6 81:61 52

7.  Jiný Tým * 26 12 2 4 2 6 85:55 46

8.  FBC Desillusion 07 28 10 2 3 1 12 80:87 38

9.  Black Knights 28 12 0 1 1 14 109:131 38

10.  FBC Pupíci Most 28 9 2 3 0 14 94:105 34

11.  Legendy Ústí 28 10 1 2 0 15 89:110 34

12.  Vipers Most B 26 9 1 2 0 14 79:105 31

13.  FBC Teplice Juniors 26 7 1 1 0 17 60:104 24

14.  FBK Děčín 28 6 1 0 3 18 77:135 23

15.  1. FIBR TEAM Teplice 28 3 1 0 2 22 52:123 13

16.  FBC Young Boys 26 3 0 1 0 22 48:129 10

Hokejový oddíl HC Draci Bílina vychovává i řadu úspěšných reprezentantů. Ti postupně sbírají zkušenosti na mezinárodním fóru 
v reprezentačních dresech. 

Dvůr Králové nad Labem hostil turnaj čtyř reprezen-
tačních výběrů hráček do patnácti let. Představily 
se Češky, Němky, Rakušanky a Švýcarky. Nejú-
spěšnější byl domácí tým, který zvítězil ve všech 
třech utkáních. Svěřenkyně trenéra Zdeňka 
Zdráhala nastřílely celkem sedmnáct branek, 
naopak inkasovaly pouze třikrát. Druhé místo 
obsadilo Švýcarsko, třetí Německo, čtvrté Ra-
kousko. Oddíl HC Draci Bílina na této akci 
reprezentovala Alice Chadimová.

Výsledky zápasů:
Česko – Rakousko 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)
Česko – Německo 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).
Česko – Švýcarsko 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
V březnu čeká českou hokejovou reprezen-
taci dívek do 15 let zápas s německým vý-
běrem. Do závěrečné nominace se dostala 
Veronika Bezoldová. (zech, ksch)

V sobotu 25. února pokračovala 
dalšími dvěma koly Krupská flor-
balová liga, ve které se blíží dlouho 
očekávané playoff a TJ Sokol Bíli-
na se utkal s týmy bojující o účast 
v playoff.  Soupeřem bílinských 
byl v prvním zápase tým Black 
Knights z devátého místa a v dru-
hém tým FBC Desillusion 07 
z osmého místa tabulky.  V obou 
těchto zápasech nakonec Sokol Bí-
lina bodoval naplno a dostal se na 

první místo tabulky, i když možná 
jen dočasně, protože druhý tým ta-
bulky Green Power 2010 má ode-
hráno o dva zápasy méně. V těchto 
zápasech bílinské reprezentovali 
v útoku David Gebhardt (zatím ve-
doucí muž kanadského bodování 
celé soutěže), Robert Fišer, Ondřej 
Rais, Daniel Tölg, dále v obraně 
Petr Beránek, Hynek Eisner, Radek 
Nedbálek, Karel Zenker, v brance 
chytal Oldřich Grušovský.

Sokol Bílina:Black Knights
7:6

První zápas byl pro bílinský 
sokol smolný, ale nakonec se 
šťastným koncem. Přestože měl 
uzemní převahu, tak většinou 
branky střílel soupeř. Po dvou 
třetinách dokonce prohrával 2:5. 
Pak se ale, jako už po několikáté 
v této sezóně, vzchopil a postup-
ně otočil zápas ve svůj prospěch 
a zvítězil 7:6.

Sokol Bílina:FBC Desillusion 07
6:1

Do druhého zápasu nastoupil 
Sokol již poučen z předchozího 
zápasu a i když se utkal s lepším 
soupeřem, postupně navyšoval 
svůj náskok. Za stavu 5:1 ke konci 
poslední třetiny, korunoval výkon 
bílinských svým sólem přes celé 
hřiště obránce Petr Beránek. Ten 
jako dravec, tak jak se na správné-
ho Sokola sluší, proletěl přes čtyři 
hráče soupeře a nekompromisně 
zavěsil do branky. Byla to jed-
na z nejhezčích akcí celé letošní 
sezóny a mít tam někdo kameru, 
mohla by akce sloužit jako učeb-
nicová pro začínající florbalisty.
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Mladíci HC Draci Bílina
mají stříbro z turnaje v Děčíně

Dvojí výročí bílinského SOKOLA
Předpokládám, že většina sdělovacích prostředků se již více či méně 
zmínila o stopadesátém výročí nejstarší tělovýchovné organizace SO-
KOL. Přestože byla jeho činnost dvakrát na delší dobu umlčena, zůsta-
lo mnoho těch, pro které Sokol byl a zůstal srdeční záležitostí a jakmile 
došlo v roce 1989 ke změně poměrů, udělali vše pro jeho vzkříšení.

Tak se dostáváme ke druhému výro-
čí: V těchto dnech se dožívá 80. let 
Bílinský rodák Ing. Josef Krhounek, 
jehož zásluhou byla již v březnu 
1990 obnovena Sokolská župa kruš-
nohorská v Ústí nad Labem a poslé-
ze i tělocvičná jednota SOKOL Bíli-
na, jejíž byl zvolen starostou.

Po rozdělení župy z historické-
ho hlediska na župu Severo-
českou – Novákovu se síd-
lem v Děčíně a Krušnohor-
skou Kukaňovu v Duchcově 
se stal jejím místostarostou 
a tajemníkem.
Organizačně a nácvikem Věr-
né gardy se významně podílel 
na přípravě XII. Všesokolské-
ho sletu v Praze – prvního sletu 

konaném v roce 1994 ve svobodné 
vlasti.
Program XII. sletu byl jeho záslu-
hou předveden bílinské veřejnosti 
za účasti 1250 cvičenců na nově 
rekonstruovaném lehkoatletickém 
stadionu na Kyselce v roce 1995.
Celých 20 let stál v čele Bílinského 
SOKOLA a když v roce 2010 pře-
dával funkci starosty své nástupkyni, 
byl valnou hromadou jmenován čest-
ným starostou místního SOKOLA.
Vypočítávat zásluhy bratra KR-
hounka nejen pro SOKOL, ale i pro 
město by zabralo ještě hodně dalších 
řádků. Jedno je ale jisté, SOKOL 
a Krhounek, to v Bíliněnerozlučně 
patří k sobě. Tak tedy: 14. března 
„Na mnohá léta“! Jana Flašková

XII. všesokolský slet v Praze v roce 1994 – starosta 
TJ SOKOL Josef Krhounek a bílinští cvičenci.

Poznámka redakce:
Panu Ing. Josefu Krhounkovi popřeje v pátek 
16. 3. k jeho významnému životnímu jubileu 

i starosta města pan Josef Horáček.
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Mimořádného úspěchu dosáhli žáci 3. třídy HC Draci Bílina na 
prestižním turnaji v Děčíně. Zde obsadili výborné 2. místo v silné kon-
kurenci. Mladíci tak jasně ukázali, že nastolený mládežnický trend 
v Bílině funguje na výbornou a klubu se úspěšná práce s mládeží vra-
cí. Hráči předvedli výborné výkony se stříbrným puncem.

V Děčíně se sešla šestice týmů, kte-
ré byly rozděleny do dvou skupin. 
Bílinští Draci v základní skupině 
narazili na celky: HC Děčín B a na 
rezervu HC Slovan Ústečtí Lvi.
Bílinští mladíci do turnaje vstou-
pili na výbornou a v prvním utká-
ní proti domácí rezervě HC Děčín 
si otevřeli střelnici. HC Draci 
nakonec porazili Děčín B rozdí-
lem několik tříd 14:2. O branky 
se v prvním turnajovém utkání 
postarali: Perný5, Valkoun 3, 
Klobouček 2, Šarkov, Novotný, 
Beran a Doubek.
Ve druhém utkání šlo tak Drakům 
o postup do finále, v případě ví-
tězství by totiž mohli hrát o kov 
nejcennější. Proti byl ale silný tým 
HC Slovan Ústečtí Lvi. Ten ale 
nedokázal zastavit výborně hrající 
Draky, kteří ve vyrovnaném utkání 
byly nakonec o branku šťastnějším 
týmem a nakonec Bílina vyhrála 
6:5, když výborným výkonem se 

v utkání prezentoval brankář HC 
Draci Štěpka. Branky: Šarkov 2 
,Perný, Šikl,Valkoun a Klobouček. 
Vítězství tak katapultovalo Draky 
do finále, kde v boji o zlato je čekal 
celek HC Most.
Finálový duel přinesl výbornou 
podívanou, oba celky hráli ak-
tivní útočný hokej a celkem 
k vidění bylo 21 branek. 
Nakonec Draci pro-
hráli 9:12, ale ani 
porážka ve finále 
nic nezměnila ne 
celkovém velkém 
úspěchu, který se n 
aledě zimního stadio-
nu v Děčíne podařil.
„Musím všechny 
hráče pochválit za 
výbornou prezen-
taci našeho oddílu. 
Předvedli velký zá-
pal pro hru a zejména 
výborný hokej,“ říkal 

po skončení turnaje sekretář 
oddílu HC Draci Bílina Jan 
Perný.
Draci na turnaji v Děčí-
ně posbírali i individuální 
úspěchy. Jakub Klobouček 

získal cenu pro nejlep-
šího hráče turnaje 

v dresu HC Draci 
Bílina a Do-

minik Per-
ný, který 

je teprve žákem 2. třídy se stal nej-
lepším střelcem na turnaji 3. tříd se 
sedmi přesnými zásahy.
„Je vidět, že práce s naší mládeží 
je úspěšná a jsem na naši mládež 
velice pyšný. Práce s mládeží je 
naši hlavní prioritou a chceme dě-
tem v Bílině vytvářet ty nejlepší 
možné podmínky k sportování 
a lednímu hokeji,“ sdělil prezi-
dent HC Draci Bílina a radní měs-
ta René Štěpánek.
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3. třída HC Draci Bílina. 
Foto: Karel Schön

Dominik Perný
- nejlepší střelec turnaje 

- 7 branek.




