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V listopadu uplynulo 30 let, kdy se poprvé pro bílinské děti otevře-
ly dveře Mateřské školy v ulici Čapkova na chlumském sídlišti. Při 
příležitosti tohoto významného výročí uspořádaly zaměstnankyně 
školky malou oslavu, na kterou byly pozvány všechny kolegyně 
z pedagogických i provozních řad. Celý kolektiv  stávajících za-
městnankyň přiložil ruku k dílu a jednu třídu proměnil ve slav-
nostní sál s bohatým občerstvením. Vystavené byly výtvarné práce 
dětí, které navštěvovaly  v minulosti MŠ a k nahlédnutí byla také 
kronika MŠ a fotodokumentace pořizovaná v průběhu let. K potě-
šení všech se sešel  velký  počet  pozvaných minulých i současných 
kolegyň  a pozvání přijal také  starosta města pan  Josef Horáček 
společně s tajemníkem MěÚ Ing. Ladislavem  Kvěchem.

Mateřská škola Čapkova slavila výročí

● Bílina se stará o své kulturní památky ● V ulicích potkáváme asistenty prevence kriminality ● Silnice se budou opravovat efektivněji 
● Hejtmanka vyzývá k podpisu petice ● Bílinští mladíci porazili Litvínov ● Utkání HC Dravi s HC Klatovy rozhodly nájezdy ●

Přijďte na tradiční rozsvícení vánočního stromu

Pan starosta s bývalou  ředitelkou MŠ pí Kubeškovou 
a současnou ředitelkou MŠ pí Nováčkovou.

Bývalé a současné 
zaměstnankyně MŠ Čapkova.

Oslavu zahájily děti z prostřední 
třídy Adélka Zavázalová, Petruš-
ka Tušínská  a Sebastián Oravec, 
které přednesly pásmo básní a ří-
kanek. Dále pan starosta a paní 
ředitelka  Ilona  Nováčková po-
děkovali svým proslovem všem 
zaměstnankyním, které se svou 
prací podílely v průběhu uplynu-
lých třiceti let na chodu MŠ ,  poté 
již nastala volná zábava vyplněná 
spoustou vzpomínek,v yprávění 
a historek z minulosti i součas-
nosti.Celému  odpoledni,které se 
lehce přehouplo až do pozdních 
večerních hodin vévodila dob-
rá nálada, příjemná atmosféra 
a školkou se nesl  veselý smích, 

nostalgické vyprávění  i drobné 
slzičky dojetí.
Všechny zúčastněné odcházely 
s příjemným pocitem  a přáním,  
aby se tu zase při dalším výročí 
opět v hojném počtu a ve zdraví 
setkaly. LQV

Poděkování p. ředitelce 
Nováčkové a kolektivu 

zaměstnankyň MŠ 
Čapkova za pozvání 

a příjemně strávený čas 
v milém kolektivu od 

bývalých spolupracovnic.

V sobotu 26. listopadu bude na Mírovém ná-
městí slavnostně rozsvícen vánoční strom. Ur-
čitě si toto první větší připomenutí blížících se 
Vánoc nenechte ujít. Součástí akce, která star-
tuje již ve 14 hodin, bude samozřejmě kulturní 
program a koncert klasické hudby v kostele sv. 
Petra a Pavla. Slavnost zakončí ohňostroj.
V rámci akce „Rozsvícení vánočního stro-

mu“ proběhne v pátek 25. 11. 2011 od 17 
hodin v Městském divadle hra SNĚHOVÁ 
KRÁLOVNA na motivy klasické pohádky 
H. Ch. Andersena v netradičním provedení 
divadla MALÉhRY Brno. Vhodné pro děti od 
tří let. Hrají: Nikola Zbytovská, Barbora Seid-
lová, Daniela Zbytovská. Vstupné: 60 Kč; děti 
do 3 let zdarma. 
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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

Čertovské
hrátky

O čem se chcete

ČertovskéČertovské
hrátkyhrátkyhrátkyhrátkyhrátkyhrátkyhrátkyZimní stadion Bílina

Pondělí 5. 12. 2011 
od 13,00 do 15,00 hodin

Soutěž o nejhezčí masku čerta, mikuláše, anděla
Hlavní cena stavebnice lego!
Soutěže o ceny, sladkosti pro účastníky
Jednotné vstupné 10 Kč

Akce je pořádána za sponzorské podpory firem:
RASZ, s.r.o. Bílina, BAUeR, m&m ReALIty, POHáRy – SICHROVSKÝ, 
BALLÝ, PRCHAL PAVeL, SmARt CAPItAL, a.s., WegA ReCICLINg, s.r.o., 
VAVřINeč, tRANS exPeRt, teDOS, s.r.o., NORDtOP, s.r.o., mAKULA

Městská policie Bílina vyhlašuje 3. ročník zimní sbírky
pro Záchrannou stanici pro opuštěná a handicapovaná zvířata Falco.

Občané mohou přispět jakýmkoliv finančním obnosem nebo krmením pro zraněná 
či jinak handicapovaná zvířata, která díky Vašim darům mohou přežít kruté zimní měsíce 
v Záchranné stanici Falco. Stanice Falco, sídlí v Dolním Týnci (Litoměřice).

Finanční i věcné dary (krmení) shromažďuje operační pracoviště MP Bílina,
Želivského 50/1, tel.: 417 810 999.
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Bílina se stará o své kulturní památky.
Může využít podpory ministerstva kultury
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své kulturní památky.
Může využít podpory ministerstva kultury

Asistenti prevence kriminality brázdí ulice města. Dohlížejí na pořádek

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že v pátek 30.12.2011 MěÚ v Bílině 
bude zcela uzavřen z provozních důvodů. Odbor investic a sta-
vební úřad budou uzavřeny již od pátku 23.12.2011 až do pátku 
30.12.2011. Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina

Budoucí budovat České pošty, která se sem přesune z nádraží. Bližší 
informace včetně předpokládaného termínu otevření přineseme 
v dalším čísle Bílinského zpravodaje. Foto: Václav Weber

Vzpomínka
11. 11. 2011 uplynuly 2 roky od doby,  
co nás navždy a náhle opustil  
milovaný manžel, tatínek, dědeček  

JOSEF MERGL.
Naše vzpomínky jsou radostné a stálé, chybí nám.
S láskou vzpomíná celá rodina.

V Bílině můžeme najít 31 oficiál-
ních kulturních památek. Všechny 
památky, kromě třech, leží v Měst-
ské památkové zóně Bílina. V roce 
2010 vznikla studie s názvem 
Program regenerace Městské pa-
mátkové zóny Bílina. Tento doku-
ment mapuje současný stav všech 
památek a vyčísluje náklady na 
jejich opravy. Celková suma, která 
by byla nutná k opravě všech kul-
turních památek ve městě, šplhá 
až k 380 milionům korun. Jedná 
se o skoro nepředstavitelnou sumu, 

proto město investuje do oprav pa-
mátek postupně a snaží se využít 
jakékoliv možnosti získat peníze 
z nějakých externích zdrojů. Jak 
vysvětlila Ing. Renata Straková 
z oddělení regionálního rozvo-
je, existuje program ministerstva 
kultury na regeneraci městských 
památkových rezervací a zón, ze 
kterého se dají čerpat prostředky 
na opravy. „Město se rozhodlo 
této možnosti využít. V minulosti 
byla díky zmíněnému programu 
opravena Lesní kavárna a střecha 

na kostele sv. Petra a Pavla,“ do-
plňuje Straková. Na příští rok je 
naplánovaná oprava sochy Panny 
Marie Immaculaty, která léta stojí 
v parku v Lidické ulici. Prostředky 
z programu je možné použít napří-
klad také na výměnu oken u Lva 
a sousedního domu, které také patří 
mezi kulturní památky. Město na-
stínilo ministerstvu kultury v do-
tazníku finanční potřeby na opravy 
kulturních památek a na základě 
toho a dalších údajů bude přidělena 
odpovídající finanční kvóta. simi

Panna marie Immaculata
Immaculata (Neposkvrněná) – má dvanáct hvězd kolem hlavy a šlape na hada/draka obtáčejícího Zemi, 
který symbolizuje ďábla, nad nímž Maria vítězí. V současnosti je barokní socha uložena v Praze a čeká, 
až se jí ujme restaurátor profesor Petr Siegl se svými pracovníky. Jeho posledním počinem v Bílině je 
kašna na náměstí. Kamenná socha Panny Marie byla vytvořena mezi lety 1760 – 1790. Za tu dobu se 
na jejím stavu výrazně podepsalo počasí i lidská ruka. Socha je poškozena velkou vertikální trhlinou, 
která narušuje statiku a především pak hlubokou korozí kamenného materiálu. Na soše byla v minulosti 
provedeny také různé neodborné opravy, které přispěly k doslova havarijnímu stavu výtvarného díla. 
Další zimu by socha již nemusela zvládnout, proto byla odvezena a uložena v Praze.

Ředitel městské policie Pavel Ry-
jáček se spolu s manažerem pre-
vence kriminality bílinských stráž-
níků Františkem Krejčím shodují, 
že v mnoha městech, kde již pro-
jekt proběhl, nezaznamenal příliš 
velký úspěch. „Jsme tady v Bílině 
v mnohem lepší situaci, než byl na-
příklad litvínovský Janov, kde stojí 
přímo uprostřed sídliště dvě velké 
ubytovny pro sociálně slabé“ říká 
Krejčí. Největším problémem bylo 
ze začátku vybrat vhodné lidi pro 

tuto práci. Šanci dostali tito čtyři 
a zatím na tři měsíce se z nich stali 
pomocníci strážníků. Každý den 
ráno můžete asistenty vídat u pře-
chodů pro chodce nebo u škol, kde 
dohlížejí na bezpečný pohyb dětí. 
V průběhu dne pak dohlížejí na-
příklad na pejskaře, zda po svých 
miláčcích uklízejí exkrementy, asi-
stenti mapují nepořádek u popel-
nic a upozorňují případné původce 
na porušení zákona, monitorují 
a upozorňují strážníky na výskyt 

použitých injekčních stříkaček po 
narkomanech, dohlížejí na dodr-
žování zákona v hernách, atd. Při 
svém působení využívají zejména 
osobní znalost místních lidí. Filo-
zofie je taková, že by z asistentů 
lidé měli mít obavy, že budou za 
nějaký prohřešek postiženi. Nao-
pak tím, že mají blíže k lidem, jim 
mohou v mnohém poradit, domlu-
vit či upozornit a působit tak pre-
ventivně. „Přestože asistenti půso-
bí v Bílině poměrně krátce, hodno-

tíme jejich činnost pozitivně nejen 
my, ale kladné ohlasy máme i od 
občanů zejména panelového síd-
liště,“ shodují se Ryjáček a Krejčí.
Projekt zatím potrvá do prosin-
ce. Jeho případné pokračování 
je otázkou, na kterou zatím není 
v tuto chvíli možno odpovědět. 
Pokud by MP získala na činnost 
asistentů finanční zdroj například 
z Úřadu práce, nic nebude bránit 
v pokračování projektu i po No-
vém roce. simi

V ulicích města, zvláště pak na Teplickém předměstí, se pravidelně mohou lidé setkávat se čtyřmi muži ve žlutých vestách, na 
kterých je napsáno „Asistent prevence kriminality“. Jedná se o tříměsíční projekt „Úsvit“, který je financován z Programu 
prevence kriminality a extremismu ministerstva vnitra. Cílem programu je snížení projevů kriminality v problematických 
částech města a to prostřednictvím působení asistentů prevence. Asistenti jsou rekrutováni z řad místních obyvatel. Čtveřice 
asistentů vzešla z bílinských obyvatel dlouhodobě evidovaných na úřadu práce.
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Městské technické služby budou mít nové vozidlo na spravování silnic

Kašna na Mírovém náměstí je zazimovaná. Před 
nepřízní počasí a případnými nenechavci ji v mrazivých 

a zasněžených měsících ochrání zastřešení.

Bílina se stane členem 
Euroregionu Krušnohoří

Základní škola Aléská 
zatím čeká, 
jak bude soutěž 
„Nejlepší česká škola“ 
pokračovat

Technické služby požádaly za-
stupitelstvo města o schválení 
zakoupení nového vozidla, kte-
ré dokáže efektivněji spravovat 
rozbité silnice. Zastupitelé po 
zvážení všech okolností tuto žá-
dost schválili. Ing. Olga Roučko-
vá, ředitelka technických služeb 
vysvětlila důvody, proč by bylo 
takové vozidlo pro Bílinu pří-
nosné. Městské technické služby 

Bílina každým rokem ze svého 
rozpočtu vynaloží na vysprávku 
vozovek zhruba 150 tisíc korun. 
V letošním roce, po obzvlášť 
tuhé zimě, se však spotřeboval 
materiál za více než 200 tisíc ko-
run. Vyspravení jednoho výtluku 
klasickým způsobem je finančně 
i časově náročné. „Výtluky se 
musí vyříznout, vyčistit, vymazat 
emulzí a následně zabalit, uvál-

covat a opět zamazat emulzí. Je-
den den se řeže asfalt a následně 
druhý, třetí den se může výtluk 
zabalit teplou balenou směsí,“ 
popisuje ředitelka. Balenou as-
faltovou směs je navíc potřeba 
objednat a ta se nevyrábí každý 
den. Nové vozidlo bude velkou 
změnou. K jeho obsluze stačí 
pouze dva pracovníci a není za-
potřebí umístění značek. Zrychlí 

se provoz, protože vyspravené 
místo je možné ihned přejíždět. 
Vysprávková souprava je výměn-
ná nástavba vhodná například 
pro vozidlo Multicar. Vozidlo 
tak může po „odmontování“ ná-
stavby sloužit i k jiným účelům. 
Financování bude zajištěno z re-
zervního fondu technických slu-
žeb, který plní příjmy z doplňko-
vých služeb. simi, re

Po tom, co se ZŠ Aléská stala 
vítězem krajského kola, bude 
čekat do jara příštího roku 
na další pokračování soutěže 
Nejlepší česká škola, kterou 
pořádá Česká televize. Ředi-
telka školy Božena Holková 
vysvětlila, že až do jara příští-
ho roku bude ještě probíhat 
hlasování v dalších kolech. 

Vítězové by měli postoupit 
dále a z nich pak bude vybrá-
no deset finalistů, kteří budou 
soutěžit i milion korun. Zatím 
však podle ředitelky nejsou 
jasná kritéria, podle kterých 
bude výběr finalistů probíhat. 
Musíme se nechat překvapit. 
Už tak má škola za sebou vel-
ký úspěch. simi

Euroregion Krušnohoří nabídl městu Bílina členství. Pro Bílinu 
by to znamenalo větší možnosti čerpání dotací ze Strukturálních 
fondů, protože bude moci využít dotačních výzev pro tento regi-
on. Zastupitelstvo města záměr schválilo. 

Euroregion Krušnohoří/Erzge-
birge je dobrovolným regionál-
ním zájmovým sdružením měst 
a obcí okresů Chomutov, Most, 
Louny, Teplice a Litoměřice 
a jiných právnických osob, za-
měřených na vzájemnou pomoc 
a spolupráci obcí a měst a dalších 
partnerů v severočeské oblasti, 
vymezené územím jmenovaných 
okresů, obcí a měst v okresech 
Mittelsachsen a Erzgebirgskreis 
ve Spolkové republice Němec-
ko. Sdružení vyvíjí koordinační 

poradenskou a informační čin-
nost k vytváření podmínek přá-
telské spolupráce subjektů pře-
sahující státní hranice mezi ČR 
a SRN ve vymezených územích. 
Euroregion Krušnohoří je mj. 
také správcem Fondu malých 
projektů Cíle 3 (Přeshraniční 
spolupráce mezi Českou repub-
likou a svobodným státem Sas-
ko). Město Bílina je již členem 
Euroregionu Labe. Toto členství 
není překážkou pro vstup do Eu-
roregionu Krušnohoří.  re

Pojeďte s námi na poslední dva zájezdy letošního roku. Nenechte 
si ujít tradiční předvánoční trhy v Drážďanech anebo předvánoční 
Prahu. Pro více informací o zájezdech kontaktujte prosím paní Janu 
Houdkovou, telefon 417 810 811. PRo malý počet zájemců může být 
zájezd zrušen. Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV

Termín Cíl zájezdu Cena

10. 12. 2011
Drážďany  

předvánoční trhy,  
2 autobusy

100 Kč

17. 12. 2011 Praha – Dejvice 100 Kč

Město Bílina - zájezdy 2011
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Petice na podporu Ústeckého balíčku

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

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve II. pololetí 
2011 je 30. 11. 2011. Poplatek na rok 2011 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

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

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na čísle 
417 810 957, 417 810 827 nebo  
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2011 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2011.

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

Návštěva z USA aneb angličtina v praxi
Středa 2. listopadu se pro de-
sítky studentů na bílinském 
gymnáziu stala výjimečnou, 
protože hosty ze Spojených 
států amerických nemíváme 
často. Skupina devíti evange-
lických misionářů z různých 
koutů USA a čtyř dalších 
z Německa zavítala v rámci 
své cesty na sever Čech do 
Bíliny a přijala pozvání také 
do naší školy. 

Studenti sekundy, kvinty, ale i ok-
távy a předmaturitních ročníků 
měli možnost osobně si popovídat 
s každým z hostů. Otestovat si 
tímto způsobem svoji schopnost 
dorozumět se s rodilými mluvčí-
mi v cizím jazyce je neocenitelné. 
Vyslechnout a rozumět vyprávění 
o mývalech – zlodějích nebo o se-
tkání s Johny Deppem, případně 
úspěšně vysvětlit cizinci způsob 
hry zvané házená, to se dá na-
zvat praktickou výukou pro život. 

K tomu by škola měla vždy slou-
žit, že? Mgr. Helena Pátková

„Musíme udělat vše proto, aby-
chom pomohli slušným obča-
nům nejenom na Šluknovsku, 
ale kdekoli v České republice. 
Suplujeme legislativní roli vlá-
dy, která vyhrocené sociální na-
pětí ve vyloučených lokalitách 

dlouhodobě ignorovala. Chceme 
proto požádat občany Ústecké-
ho kraje, aby vyjádřili podporu 
naší legislativní iniciativě s cí-
lem pomoci jejímu schválení 
v Parlamentu ČR,“ uvedla Jana 
Vaňhová, hejtmanka Ústeckého 
kraje. 
Ústecký kraj intenzivně od roku 
2009 pracoval na tzv. Ústeckém 
balíčku - návrhu legislativní 
úpravy, která by poskytla nástroj 
policii a obcím proto, aby mohly 
důsledně vyžadovat dodržování 
veřejného pořádku. Balíček rov-
něž řeší otázku sociálního byd-
lení a novelizuje loterijní zákon, 
který by měl dát více pravomocí 
obcím.
Petice na podporu Ústeckého 
balíčku bude probíhat ve spo-
lupráci s magistráty, městský-
mi a obecními úřady od 1. do 
30. listopadu 2011. 

Petiční archy na podpisy jsou 
k dispozici na MěÚ, Břežán-
ská ulice, přízemí, č. dv. 102 
- podatelna.
 

PetICe – dopis 
od hejtmanky Ústeckého 

kraje Jany Vaňhové
Situace ve vyloučených lokalitách 
Ústeckého kraje, kterou mimo 
jiné charakterizují zvýšená krimi-
nalita, narušování veřejného po-
řádku a sousedských vztahů, dob-
rovolná nezaměstnanost apod., 
dospěla do vyhroceného stavu, 
který je potřeba rychle a účin-
ně řešit. Primárním cílem Vlády 
ČR a Parlamentu ČR by měla být 
ochrana slušných občanů před tě-
mito negativními jevy. Bohužel 
dlouhodobé přehlížení problémů 
spojených s vyloučenými lokali-
tami a frustrace občanů nakonec 
přerostla ve spontánní protesty. 

Ústecký kraj zpracoval návrhy 
zákonů ve čtyřech problematic-
kých oblastech, které by se měly 
stát prvním legislativním krokem 
k řešení vyhrocené situace. Přes-
tože se Vláda ČR snaží vzbudit 
dojem, že chce situaci řešit, v sou-
časné době nemá žádný konkrétní 
plán nutných legislativních změn. 
Očekávali jsme proto jasnou pod-
poru naší zákonodárné iniciativy. 
Bohužel Vláda ČR s Ústeckým 
balíčkem vyjádřila nesouhlas, 
aniž by zároveň přijala efektivní 
rozhodnutí k tolik potřebnému 
vlastnímu legislativnímu počinu. 
Toto vnímáme jako jasný roz-
por mezi slibem vlády situaci na 
Šluknovsku rychle řešit a skuteč-
nými činy.
K organizaci této petice nás vedly 
zejména tyto skutečnosti:
- schválení Ústeckého balíčku je 
důležitým legislativním krokem 

V souvislosti s neodůvodněným zamítnutím Ústeckého balíčku Vládou ČR se Ústecký kraj rozhodl uspořádat petici na jeho podporu.

k uklidnění situace na Šluknovsku 
a zároveň zabránění obdobným 
eskalacím na dalších místech ne-
jenom v Ústeckém kraji, ale v ja-
kékoli vyloučené lokalitě v České 
republice,
-  Vládu ČR zastihla situace ve 

Šluknovském výběžku zcela 
nepřipravenou a k Ústeckému 
balíčku nemá zpracované žádné 
alternativní legislativní změny,

-  zdůvodnění nesouhlasného sta-
noviska Vlády ČR ve vztahu 
k Ústeckému balíčku vnímáme 
spíše jako výmluvu než dosta-
tečně a přesvědčivě argumento-
vané stanovisko,

-  je potřeba každé podpory, kte-
rá pomůže k co nejrychlejšímu 
schválení Ústeckého balíčku 
v Parlamentu ČR.

Prosíme, podpořte nás v úsilí 
o správnou a potřebnou legislativ-
ní změnu a zasaďte se o schválení 
Ústeckého balíčku legislativních 
změn.
Za Vaši podporu Vám upřímně 
děkujeme. Jana Vaňhová, 
 hejtmanka Ústeckého kraje
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Jede jede mašinka

Byla jedna Švabinka,
veselá a malinká,

/:děti do ní chodily
očíčka jim zářily:/

Učily se písničky,
cvičily si ručičky.

/:hrávaly si v kuchyňce,
vařily své mamince:/

Na procházku půjdeme,
kamaráda vezmeme,

/:hrát si budem na písku,
postavíme si vísku.:/

Po vycházce obídek,
sněd by ho i medvídek.
/:kuchařka se usmívá,

rizoto nám ubívá:/

Krásně se nám usíná,
dáme hlavu do klína.

Manželé Šubrovi
oslavili diamantovou svatbu. 
Gratulujeme!

Před 60. lety se Josef a Olga Šubrovi z Bíliny stali manželi. Dne 
22. 10. svoje manželství znovu potvrdili na městském úřadu v Bí-
lině a oslavili diamantovou svatbu. Za zmínku stojí, že Šubrovi 
si již před 10 lety v obřadní síni městského úřadu připomněli 
padesáté výročí svého sňatku – tedy zlatou svatbu. Manželům 
přejeme hlavně hodně zdraví do dalších společných let.

Matrikářka Miloslava Uhrová dodala, že v letošním roce se jedná o dru-
hou diamantovou svatbu. Ta první proběhla v lednu. Diamantová svatba 
je vždy velkou událostí. simi

Návštěva v německém Nordenu
Již několik let trvá spolupráce mezi Městem Bílina a občanským sdružením Bílina 2006 na jedné straně 
a spolkem Heimatkreisverein Bilin Gerolzhofen na straně druhé. Tento spolek tvoří němečtí rodáci bý-
valého bílinského okresu, kteří byli po válce odsunuti z Čech a nyní žijí na různých místech v německy 
mluvících zemích. Tito lidé se stále zajímají o veškeré dění na Bílinsku a ve své tzv. „domovské světničce 
- Heimatstube“ v bavorském Gerolzhofenu, kde  se několikrát do roka scházejí, opatrují spousty různých 
starých map, plánků, knih, předmětů a jiných zajímavostí o Bílinsku.  Také při tvorbě koncepce budoucí-
ho muzea v Bílině jsme s tímto spolkem spolupracovali a velké množství jejich dokumentů a sbírek jsme 
v Gerolzhofenu zdigitalizovali. 

Aktivním členem tohoto sdružení je 
i pan Harald Hauptvogel, který se na-
rodil v roce 1930 v Červeném Újezdě 
u Bíliny. Po vzniku partnerství mezi 
Městem Bílina a Heimatkreisverein  
Bilin Gerolzhofen několikrát Bílin-
sko navštívil, dokonce sponzoroval 
opravu kostela sv. Prokopa v Muko-
vě. Před několika týdny se v Mukově 
konala „Slavnost císaře Josefa II.“, 
které se pan Hauptvogel také zúčast-
nil, a právě na této  akci  mě  a mého 
kolegu Miroslava Loskota pozval na 
návštěvu do města Norden, kde již 
více než 60 let žije. Norden je krásné 
město u Severního moře, ke kterému 
neodmyslitelně patří hráze s majáky, 
kanály protkávající celou krajinu, 
romantické kostelíky a historické 
budovy.
Tohoto milého pozvání jsme využi-
li, nabídku přijali a strávili jsme tak 
v tomto krásném městě u Severní-
ho moře poslední říjnový  a navíc 
díky státnímu svátku prodloužený 
víkend.  Pan Hauptvogel byl milým 
a pozorným hostitelem. Projeli jsme 
celé město a nadšeně poslouchali 

jeho výklad. Pan Hauptvogel se ve 
válečných letech učil česky a ještě si 
základy českého jazyka pamatoval. 
My jsme zase oprášili naše znalosti 
německého jazyka a díky obou-
stranné snaze jsme se docela dobře 
domluvili. Nejdříve jsme navštívili 
domovskou světničku v Nordenu ve 
staré „Sielschule“, prohlédli jsme si 
její vybavení a také jsme byli obda-
rováni různými letáčky a knihami. 
Poté jsme zamířili k záchranné sta-
nici tuleňů, tato milá zvířátka bych 
vydržela pozorovat celý den. V tzv. 
Waloseu jsme si prohlédli kostru 
velryby. Odtud naše cesta vedla 
k muzeu aut, zde by si leckteří pá-
nové určitě přišli na své. Historická 
auta, veterány, nechyběl samozřej-
mě i nám známý trabant. Velmi 
nás nadchlo historické městečko 
Greetsiel s dvěma větrnými mlýny, 
ve kterých se podle starého výcho-
dofríského zvyku pije čaj s nezbyt-
nou smetanou a „cukrkandlem“. 
V malebných hospůdkách je možné 
ochutnat všechny možné druhy ryb, 
což jsme také učinili. Naší posled-

ní zastávkou byla hráz Severního 
moře a tou jsme naši cestu zakon-
čili. Miroslav Loskot, nadšený fo-
tograf, neustále vše dokumentoval. 
Cd z naší polopracovní návštěvy 
zašleme i p. Hauptvogelovi, kte-
rému ještě jednou moc děkujeme 
za milé pozvání, poznali jsme díky 
němu alespoň trochu krásné dolno-
saské německé město a získali nové 
 přátele. Mgr. Zdena Jílková
saské německé město a získali nové 
přátele. Mgr. Zdena Jílková

Dům dětí a mládeže  Bílina
Havířská 529 / 10  418 01 
Bílina, tel.417 821 577-8, 
www.ddmbilina.cz

PřIJEDE K NÁM JEžÍŠEK
Tradiční akce na vítání zimy 

pro děti a rodiče
čtvrtek 24. listopadu v 16.00

zahrada DDM Bílina
-  předvánoční písničkový 

a soutěžní program Divadla 
Ve Tři a Vlasty Vébra 

-  předání dětských dopisů 
Ježíškovi a Sněhové královně

-  focení s Ježíškem a Sněhovou 
královnou

- vánoční výtvarné dílny 
- ohňostroj
-  dětská herna pro nejmenší v RC 

Klokánek
- promítání 
pohádek  
- občerstvení
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Chceme se podílet

Bílinští mladíci porazili Litvínov
Velkou radost dělají všem v Bílině starší a mladší žáci HC Draci Bílina. Ti, v po-
sledním kole zajížděli ke svým mistrovským utkáním na led do Litvínova a obě 
věkové kategorie ukázaly své kvality. Cenné vítězství vybojovali mladší žáci, 
kteří si v Litvínově otevřeli střelnici, a žluto-černé Bílina porazila vysoko 11:4. 

Výsledek utkání mladších žáků: HC Litvínov – HC Draci Bílina 4:11
Branky za HC Draci:
Jungvirt 4, Tůma 3, Jindra David, Štěpánek, Druxa a Ouřada

Starší žáci HC Draci Bílina v Litvínově na spodní ledové ploše dlouho 
svému soupeři vzdorovali, ale nakonec šťastnějším týmem byli domácí, 
kteří Draky porazili 11:6. 
 
Výsledek utkání starších žáků:
HC Litvínov – HC Draci Bílina 11:6
Branky za HC Draci:
Chlán 3, Piškule 2 a Pavlíček

TABULKA Liga mladších žáků 2000 - 2001 
- průběžná ke dni: 31. 10. 2011

1. SK HC Baník Most 7 7 0 0 0 0  69:18 14
2. HC Draci Bílina 7 6 0 0 0 1 70:39 12
3. HC Ústí n. L. 6 4 0 0 0 2 40:32 8
4. HC Litvínov 7 2 0 2 0 3 59:45 6
5. Slovan Louny 6 2 0 1 0 3 34:40 5
6. Litoměřice 6 2 0 0 0 4 25:62 4
7. HC Kladno 7 1 0 0 0 6 26:62 2
8. HC Děčín 6 0 0 1 0 5 23:48 1

Mládežnické týmy HC Draci Bílina se při mistrovských utkáních v Litvínově představily v nových dresech, s novým logem a ve stejném prove-
dení jako A tým HC Draci Bílina. 
Vedení HC Draci Bílina za pořízení nových dresů pro mladé hokejové talenty děkuje firmě HPM Servis Most. 
„Jsme nesmírně rádi, že naše mládež předvádí výborný výkony a hraje líbivý hokej,“ říká prezident klubu HC Draci Bílina René Štěpánek. „Pevně 
věřím, že udržíme vysoce nastavenou laťku a ještě ji i zvýšíme. Mládeži chceme věnovat veškerý čas,“ doplnil Štěpánek.

TABULKA Liga starších žáků 1998 - 1999
- průběžná ke dni: 31. 10. 2011

1. HC Litvínov 7 6 0 0 0 1 82:18 12
2. SK HC Baník Most 6 5 0 0 0 1 65:7 10
3. HC Draci Bílina 6 5 0 0 0 1 70:27 10
4. HC Ústí n. L. 6 4 0 0 0 2 55:27 8
5. HC Kladno 6 2 0 0 0 4 32:35 4
6. HC Stadion Litoměřice 5 2 0 0 0 3 28:32 4
7. HC Rakovník 7 1 0 0 0 6 21:90 2
8. HC Děčín 7 0 0 0 0 7 10:127 0

Bílina, Teplické předměstí: Byla 
jsem s kamarády z Nízkoprahové-
ho centra uklízet v lese u Chlum-
ského sídliště.
Měli jsme rukavice a pytlíky, sbí-
rali jsme odpadky. Uklízíme kaž-
dý čtvrtek. Měli jsme nová trička.
Našli jsme tam oblečení, papíry, 
použité i nepoužité jehly, lahve.
Nepořádku bylo hodně. Měli jsme 
9 pytlů. Děláme to, protože lidi po 
sobě neumí uklízet. Příště půjde-
me k Intersparu.
Nízkoprahové centrum je pro 
všechny od 6-21let.
Hrajeme tady míčové hry, maluje-
me, učíme se, batikujeme, děláme 
orientální tance.
 Alenka Holanová (10 let)
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Kulturní servis
tANečNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zájemci o taneční kurz se 

mohou přihlásit do 15. 12. 2011 
v Informačním centru v Bílině 
(417 810 985; info@kckaskada.

cz). Kurz bude zahájen v případě 
naplnění počtu zájemců. 

Z důvodu rekonstrukce 
a obnovení DIGITÁLNÍHO 

KINA v Bílině najdete program 
kina v průběhu prosince 

na www.kckaskada.cz a na 
samostatných plakátech.

KULtURNÍ DŮm FONtáNA
Úterý 1., 8., 15., 22. 11. - 19.00

tANečNÍ KURZ 2011
Vyučují Jiří a Martina Vitkovi.  

Sobota 3. prosinec - 18.00
tANečNÍ KURZ 2011 – 

ZáVĚRečNÝ VĚNečeK
Vstupné: 100,- Kč

Pátek 9. prosinec - 20.00
NeřeŽ

Koncert české folkové skupiny.
Vstupné: v předprodeji 130,-Kč/

senioři 65,- Kč; na místě 160,- 
Kč/senioři 80,- Kč

mĚStSKÉ DIVADLO
15. 11. 2011 – 31. 1. 2012

DANIeL řeřICHA  
A tOmáŠ mORKeS – 

PROCHáZKA KRAJINOU
Výstava fotografií ke zhlédnutí 

v rámci kulturních akcí 
v Městském divadle. Více na 
www.kckaskada.cz. Vstupné 

zdarma

Pátek 25. listopad - 17.00
SNĚHOVá KRáLOVNA

MALÉhRY Brno
Známý příběh o Kajovi 

a Gerdě, jak ho vidí uklízečky 
Růža, Máňa a Jiřina. Hrají: 

Nikola ZBYTOVSKÁ, 
Barbora SEIDLOVÁ, Daniela 

ZBYTOVSKÁ. Vhodné pro děti 
od 3 do 10 let. Vstupné: 60,- Kč; 

děti do 3 let zdarma

Pátek 9. prosinec - 8.30 a 10.00
třI POHáDKy NA VáNOCe

Divadlo Pohádka Praha
Pohádkové vyprávění pod 
vánoční stromeček pro děti 
z MŠ, 1. st. ZŠ a maminky 

s dětmi. Představení složené 
ze dvou pohádek čerpajících 

z motivů klasických 
pohádkových námětů 

a vánočního příběhu „Půjdem 
spolu do Betléma“ s celou řadou 

koled. Vstupné: 60 Kč

Sobota 10. prosinec - 18.00
BeLINeNSIS - 9. ROčNÍK 
BÍLINSKÝCH HUDeBNÍCH 
SLAVNOStÍ BeLINeNSIS.

Vystoupí SYMFONICKÝ 
ORCHESTR MĚSTA BÍLINY, 

PAVLÍNA SENIČ, JOSEF 
ŠTÁGR, RAVEN, SKUPINA 

NEŘEŽ, GYMNÁZIUM 
BÍLINA, ZUŠ BÍLINA aj.

mÍROVÉ NámĚStÍ 
Sobota 26. listopad - 14.00
ROZSVÍCeNÍ VáNOčNÍHO 

StROmU
Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu s kulturním programem. 

Součástí akce bude koncert 
klasické hudby v kostele sv. 

Petra a Pavla a celá akce bude 
zakončena ohňostrojem. 

VÝStAVNÍ SÍŇ U KOSteLA
26. 11. 2011 – 22. 2. 2012

VÝStAVA HIStORICKÝCH 
KOLÉBeK A KOčáRKŮ 1890-

1980 SBĚRAteLKy mILOSLAVy 
ŠORmOVÉ

Pokračování výstavy známé 
sběratelky historických kočárků, 

kolébek, dětských výbaviček. 
Sběratelka, paní Miloslava 
Šormová,začala kočárky 

shromažďovat před necelými 
dvaceti lety. Vstupné v den 

rozsvícení vánočního stromu: 
10 Kč/osoba; otevírací doba: 
14.00-18.00. Vstupné ostatní 
dny: rodinné 40 Kč, dospělí 

20 Kč, děti, studenti, senioři – 
10 Kč, skupiny 100 Kč (nad 10 

lidí); otevírací doba: po: zavřeno; 
út-ne: 10.00-12.00, 12.30-16.00.

gALeRIe POD VĚŽÍ
7. 11. 2011 – 25. 1. 2012
JARmILA HALDOVá – 

BetLÉmy
Výstava známé řezbářky 
a výtvarnice paní Jarmily 
Haldové z Orlických hor. 

Vstupné zdarma. Otevírací doba 
v den rozsvícení vánočního 

stromu: 14.00-18.00. Otevírací 
doba v ostatní dny: po-čt: 8.00-

12.00, 12.30-17.00; pá: 8.00-
12.00, 12.30-15.00

KLUBOVNA mĚSt. KNIHOVNy
Čtvrtek 24. listopad - 18.00

ROmAN NeŠetřIL – tANZáNIe
Cestopisná přednáška Romana 
Nešetřila o Tanzánii. Přednáška 

bude doplňovat výstavu fotografií 
„Tanzania …on theRoad“, která 

je instalována v přístupové 
chodbě knihovny od září tohoto 
roku. Roman Nešetřil by chtěl 

širší veřejnosti přiblížit všechno 
to, co zažila čtveřice kamarádů, 

když vyrazila na vlastní pěst 
v lednu 2009 poznávat krásy této 
východoafrické země. Vstupné 

zdarma.

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

24.11.
16:00-18:00

Přijede k nám Ježíšek
Tradiční akce na vítání zimy a příprava na 

příchod Ježíška. Zábavný program na zahra-
dě DDM a v prostorách DDM. Výtvarné dílny 
pro děti a rodiče, občerstvení, promítání po-
hádek, herna v RC Klokánek. Jako každý rok 
i letos přijede Ježíšek a sněhová královna pro 

dětské dopisy a celou akci zakončí krásný 
ohňostroj. Výtvarné dílny jsou za poplatek.

29.11.
9:30-10:30

Výtvarka pro MŠ
Výtvarná dílna pro děti z MŠ Chlum B.  

Děti si budou vyrábět mikulášskou punčochu.

mIKULáŠSKá Pohádková besídka 
pondělí 5. prosince 2011
PRO VEŘEJNOST
od 17:00 do 18:30 hodin
vstupné: 30 Kč dospělá osoba
30 Kč za balíček – při převzetí
BALÍČKY PŘIJÍMÁME 
V RECEPCI DDM
2. prosince 2011
od 10:00-12:00 a 13:00-18:00
5. prosince 2011
od 10:00-12:00 a 13:00-16:30
Kapacita besídky je omezena. 
Bližší informace na recepci DDM.

Bílinské hudební večery 2011 
Restaurace u Kádi, Kyselka, Bílina 
www.ukadi.cz 
16/12/2011 Bonzo & the Resonators (SK) 
Bonzo & the Resonators  je hudební projekt veterána slovenské blu-
esové scény, zpěváka a hráče na rezofonickou gkytaru Petra „Bonza“ 
Radványiho, který byl v roce 1996 vyhlášený Slovenskou bluesovou 
společností za Bluesmana roku a o dva roky později získal spolu se 
skupinou The Blues Mother-In-Law výroční cenu Slovenské bluesové 
společnosti za první koncertní CD v historii slovenského bluesu.

mIKULáŠSK

30
BALÍČKY PŘIJÍMÁME 
V
2.
od 10:00-12:00 a
5. prosince 2011
od 10:00-12:00 a
Kapacita besídky je omezena. 
Bližší informace na recepci DDM.

Bílinské hudební večery 2011 

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10 418 01 Bílina,
tel.: 417 821 577, 774 821 111,  
www.ddmbilina.cz
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Městské divadlo Bílina - předplatné jaro 2012
Vážené dámy a pánové, naši divadelní přá-
telé, předkládáme vám přehled divadelních 
představení, která budou odehrána od ledna 
do května 2012 v Městském divadle v Bílině. 
Všechny hry jsou zařazeny do divadelního 
předplatného, které vám umožňuje navští-
vit tato představení s cca 20% slevou oproti 
vstupnému. Věříme, že každý z Vás si v naší 
nabídce najde to své a po návštěvě bílinského 
divadla budete mít pocit příjemně strávených 
chvil. 
 Toto vše Vám přeje a na pravidelná setkávání 
s Vámi v bílinském Městském divadle se těší 
kolektiv Kulturního centra Kaskáda Bílina.

Místa v divadelním sále jsou rozdělena do 
čtyř cenových pásem: 
 I. pásmo - přízemí, 1. řada balkon
II. pásmo - 2. - 4. řada balkon
III. pásmo - 5. - 6. řada balkon
IV. pásmo - 7. - 8. řada balkon
Cena předplatného je oproti celkovému 
vstupnému na jednotlivá představení 
značně zvýhodněna:
Předplatné
I. pásmo - 960,- Kč
II. pásmo - 800,- Kč
III. pásmo - 630,- Kč
IV. pásmo - 370,- Kč

Divadelní předplatné si můžete zakoupit od 
2. 1. 2012 v Informačním centru.
Stávající abonenti si mohou své předplatné 
obnovit již od 4. 11. 2011 do 16. 12. 2011.
Informační centrum v Bílině je otevřeno od 
pondělí do čtvrtka vždy od 8.00 – 12.00 ho-
din, 12.30 – 17.00 hodin,
 v pátek od 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 
hodin, tel: 417 810 985,info@kckaskada.cz.
Zakoupením abonentní průkazky získáváte 
některé výhody:
-  majitelé předplatného mají zajištěné své stá-

lé místo v hledišti divadla
-  budou jim pravidelně zasílány propagační 

materiály o všech akcích pořádaných KC 
Kaskáda v Bílině

-  abonentní průkazka je přenosná
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Ledvice vysadí 1000 nových stromků

Leden 2012
Petr Kolečko, tomáš Svoboda
JAROmÍR JágR, KLADeŇáK

Městské divadlo Kladno
Bílinské jeviště jako hokejové kluziště. 
Hrdinský epos se zpěvy. Hra věnovaná 
významné kladenské osobnosti Jaromí-
ru Jágrovi, balancující na hraně tragi-
komedie, pohádky a grotesky. A možná 
i muzikálu!
Účinkují: Jaromír Jágr - David Matásek 
/ Robert Záruba - Miroslav Večerka / 
Jan Zrzavý / Hejtman středočeského 
kraje - Jaroslav Slánský / Šéfka středo-
českého svazu rybářů - Alena Štréblová 
/ Umělecký šéf Středočeského divadla - 
Petr Pěknic / Slepec František - Zdeněk 
Dolanský / Andrea Verešová - Vladimíra 
Striežencová / Inna Puhajková - Šárka 
Opršálová / Paní Poldi - Jana Jiskrová 
/ Mario Lemieux - Tomáš Petřík / Jean-
Sebastien Aubin / hokejista Nikolaj - Jan 
Vlas / Ron Francis / hokejista Ivan - Jan 
Krafka/ Alexej Čerepanov - Štěpán Be-
noni / Fotografka / Marta / - modelka 
Olga Zuzana Mixová / Fanynka / Pavla 
/ modelka Máša - Lenka Zahradnická / 
Milenka / Monika / modelka Irina - Ka-
rolína Nižníková / Martin Straka / hoke-
jista Alexandr - Zdeněk Velen / Ludwig 
Wittgenstein  - Roman Staněk / Miroslav 
Pávek. Režie: Tomáš Svoboda.
Vstupné: 260, 220, 180 a 100 Kč

Únor 2012
BeSÍDKA 2011
Divadlo Sklep

Tradiční představení složené z vepřo-
vých vtipů, nadívaných knedlíkovou 
zábavou a přelité zelným humorem, 
který nutí k smíchu, kašli, ale i k hlu-
bokému zamyšlení nad sebou sa-
mým. Účinkují: David Vávra, Milan 
Šteindler, Jiří Fero Burda, František 
Váša, Lenka Andelová, Jana Hanáko-
vá, Tereza Kučerová, Marta Marino-
vá, Hana Navarová, Roman Fojtíček, 
David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír 
Vytiska.
Vstupné: 260, 220, 180 a 100  Kč

Březen 2012
Sue townsend
HLeDáNÍ SLOV

Divadlo Kalich
Komedie, která má vtip, šarm a vytří-
bený britský humor.Osud čtveřice lidí, 
jež spojuje diskrétní kurz čtení a psaní 
pro dospělé (kteří z nějakých důvodů 
neovládají tyto základní dovednos-
ti, jak je obvyklé). Učitelka (která se 
k této podivné výuce upíná po ztros-
kotaném vztahu), školník (velmi vtip-
ný podivín), dva studenti (starší muž 
a žena ve středním věku). Ona je krás-
ná hypochondrička, on je staromilský 
elegán.

Účinkují: Oldřich Vízner, Sabina Lauri-
nová, Barbora Munzarová a Hynek Čer-
mák. Režie: Jakub Nvota.
Vstupné: 270, 230, 180 a 100 Kč

Duben 2012
Claude Magnier

OSKAR
Divadlo U Hasičů

Slavná francouzská komedie plná záměn 
a převleků.
Původní divadelní hra francouzského 
dramatika oslovila svojí komediál-
ností i legendárního herce Louise de 
Funése, který podle ní natočil úspěšný 
film téhož jména. Příběh významného 
podnikatele Barniera, kterého podvede 
jeho zaměstnanec jen proto, aby získal 
ruku jeho dcery. Barniere takřka vyletí 
z kůže, když se dozví, že jeho dcera 
je těhotná – a zrovna s jeho šoférem 
Oscarem! Pak se ovšem vynoří další 
potencionální zeť, několik kufříků 
a vše se zamotá ještě víc…
Účinkují: Zdeněk Podhůrský / Ivan Vy-
skočil, Eva Čížkovská / Michaela Do-
linová, Juraj Bernáth / Martin Sochor, 
Anife Ismet Hassan, Zuza Ďurdinová / 
Veronika Malá, Marcel Rošetzký / Mi-
roslav Šimůnek, Nikol Kouklová / Jana 
Tabrea, Lukáš Rous / Josef Vágner. Re-
žie: Ivan Vyskočil.
Vstupné: 190, 150, 110 a 80 Kč

květen 2012
Blažek, Podskalský, Illín, Hála

SVĚtáCI
Divadelní Společnost Háta

Parta tří fasádníků od Velhartic pra-
cuje v Praze, v tom zářivém, veli-
kém hlavním městě plném lákadel, 
zábavy a bujarého nočního života. 
Po dramatickém zážitku v grilba-
ru Diplomat, kde způsobí požár, 
se rozhodnou vzdělat v oblasti 
společenského chování. Doufají, 
že si napříště v takovém „lepším 
podniku“ zaslouží, jako opravdoví 
světáci, společnost dam na úrovni. 
Odevzdají se do rukou zkušeného 
vychovatele, emeritního profesora 
tance a společenské výchovy. Kdo 
mohl tušit, že nakonec natrefí na 
trojici podobně „dobře vyškole-
ných“ lehkých dam?
Účinkují: Viktor Limr / Lumír Olšov-
ský / Filip Tomsa, Dalibor Gondík / 
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma / Martin 
Zounar, Vlasta Žehrová / Olga Želen-
ská, Monika Absolonová / Ivana An-
drlová / Jana Zenáhlíková, Mahulena 
Bočanová / Adéla Gondíková, Miriam 
Kantorková / Vlasta Peterková, Josef 
Oplt / Jan Přeučil, Petr Gelnar / Martin 
Sobotka, Lukáš Pečenka / Pavel Vítek. 
Režie: Lumír Olšovský.
Vstupné: 220, 180, 140 a 90 Kč

„Získaný příspěvek nám poslouží na 
úpravu parčíku v centru Ledvic. Je 
to místo kde si děti hrají a dospělým 
slouží k relaxaci. Kromě zeleně jsou 
zde totiž i lavičky a různé dětské 
prvky. Do budoucna bychom zde 
chtěli vybudovat ještě více dětských 
prvků. Vysazená zeleň zároveň po-
slouží ke snížení prašnosti a pomů-
že vylepšit životní prostředí.“ říká 
Zdeňka Fritscherová, starostka měs-
ta Ledvic. „V Ledvicích bude v ně-
kolika etapách celkem vysazeno 907 
sazenic listnatých keřů, 60 ks listna-
tých stromků a 13 ks jehličnanů“ 
Ledvice jsou jednou ze 117 lokalit 
v České republice, která se chystá 

ozelenit své okolí. Více než třetina 
všech podpořených projektů je z Ús-
teckého kraje. Dalšími lokalitami, 
kde budou ještě v letošním roce sá-
zet stromy jsou například Kostomla-
ty pod Milešovkou, Světec, Bílina, 
Háj u Duchcova. Projekt Stromy 
2011 vyhlásila Nadace ČEZ letos 
v květnu. Počítá s vysazením více 
než 44 tisíc dřevin v hodnotě téměř 
18 miliónů korun. Nadační příspě-
vek mohly získat města a obce z celé 
republiky například na obnovu alejí, 
vybudování nových parků nebo ze-
lených protihlukových stěn.
O dalších projektech podporova-
ných Skupinou ČEZ se dozvíte na 

www.facebook.com/pomahame.re-
gionum. Ondřej Horák, mluvčí 
 Skupiny ČEZ pro severní Čechy
___________________________
Nadaci ČEZ založila energetická spo-
lečnost ČEZ v roce 2002 s cílem zastře-
šit svou dárcovskou činnost. Nadace 
ČEZ podporuje prostřednictvím gran-
tových řízení různé veřejně prospěšné 
aktivity zaměřené na děti a mládež, so-
ciální oblast, kulturu, sport, vzdělávání, 
infrastrukturu a ekologii. Díky objemu 
rozdělených příspěvků se řadí ke špič-
ce nadací v České republice. Programy 
Nadace ČEZ: Oranžové hřiště, Oran-
žová učebna, Oranžové schody, Oran-
žové kolo a Podpora regionů.

Ledvice – Starostka Ledvic Zdeňka Fritscherová a zástupce Nadace ČEZ Ondřej Horák vysadili prv-
ní z necelé tisícovky nových stromů, které pomohou v Ledvicích snížit prašnost a zlepší životní pro-
středí. Projekt podpořila Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy 2011 částkou 195 tisíc korun českých.
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Rada města na své 25. schůzi konané 16.11. 2011 mimo jiné:
Schválila:

■ Přijetí daru formou reklamy od 
SD – 1. strojírenská, Bílina, pro 
Dům dětí a mládeže ve výši 15.000 
Kč na akce s účastí skupiny aerobi-
ku – CAVIKY, které se uskuteční do 
31.12.2011. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 8.000 Kč z progra-
mu podpory kultury a literární fond, 
mezi městem Bílina jako dárcem 
a Městským pěveckým sborem 
SCHOLA VIVA BILINENSIS, o. 
s., jako obdarovaným, na hudebně 
literární pořad 1939 1968 1989, kte-
rý se konal 16.11.2011. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 5.000 Kč z Progra-
mu podpory kultury a literární fond 
mezi městem Bílina jako dárcem 
a Pražskou diecézí Církve českoslo-
venské husitské jako obdarovaným, 
na vydání Ročenky Pražské diecéze 
CČSH – části nazvané Bílina. 
■ Dokument „Interní antikorupční 
program“, dle návrhu předloženého 
tajemníkem MěÚ.
■ Na návrh tajemníka MěÚ  zruše-
ní funkce Technický pracovník, a to 
k 31.1.2012.
■ Na návrh tajemníka MěÚ zrušení 
oddělení dávek pomoci v hmotné 
nouzi, funkce sociální pracovník–
příspěvek na péči I. a II. a funkci pří-
spěvku pro zdravotně postižené, a to 
k 31.12.2011, v souvislosti se sociál-
ní reformou platnou od 01.01.2012.
■ Na návrh tajemníka MěÚ změnu 
pracovních činností vyplývajících ze 
změny kompetencí v oblasti sociál-
ních služeb platných od 01.01.2012 
u funkcí vedoucí oddělení pomoci 
v hmotné nouzi,  sociální pracovník  
III.  a VI.     
■ Plán odpisů dlouhodobého hmot-
ného majetku Městských technic-

kých služeb Bílina na rok 2012, dle 
návrhu předloženého ředitelkou.
■ Harmonogram zasedání Rady 
města Bíliny, dle návrhu předlože-
ného tajemníkem MěÚ, tzn. v ná-
sledujících termínech:
11. a 25. ledna , 8. a 29. února, 14. 
a 28. března, 11. dubna, 2., 16. a 30. 
května, 13. a 27. června, 18. červen-
ce, 8. a 29. srpna, 19. září, 3., 17. 
a 31. října, 14. a 28. listopadu a 19. 
prosince.

Souhlasila:
■ S realizací přístavby tří squasho-
vých kurtů k objektu č. p. 271 v Al-
šově ulici, dle návrhu předloženého 
majitelkou objektu.

Rozhodla:
■ Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Umístění psů a koček odchyce-
ných na území města Bílina v útul-
ku“ firmě Útulek pro opuštěná zví-
řata – David Kubalík Jimlín, jako 
jedinému uchazeči. 
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:
• „Dodání VoIP telefonní ústředny 
včetně telefonních přístrojů Bílina“ 
je nabídka firmy Telefónica, Praha. 
• „Zpracování projektové dokumen-
tace pro stavební povolení na kom-
pletní rekonstrukci Teplické ulice 
v Bílině, včetně inženýrské činnosti 
potřebné pro stavební povolení“ je 
nabídka firmy AZ CONSULT, spol. 
s r. o., Ústí nad Labem
■ Uplatnit návrh na zařazení ploch 
do připravované změny č. 3 Územ-
ního plánu sídelního útvaru Hrob-
čice pro část cyklostezky Bílina 
– Kostomlaty a in-line dráhy v k. 
ú. Radovesice u Bíliny, dle návrhu 

předloženého stavebním úřadem. 

Stanovila:
■ Celkový počet zaměstnanců 
Městského úřadu Bílina s účinností 
od 01.01.2012 na 113, vč. 22 pra-
covníků na veřejně prospěšné práce, 
dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102, 
písm. j), v platném znění.

Pověřila:
■ Pana Mgr. Zdeňka Svobodu, 
Ph.D., člena rady města, zastupo-
váním vedení města ve dnech 24.–
26.11.2011. 

Stanovila:
■ Dle § 108 odst. 2. zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích může závěsný odznak 
se státním znakem ČR použít člen/
ka zastupitelstva města, pan Mgr. 
Zdeněk Svoboda, Ph.D., a to za 
účelem svatebních obřadů, které se 
uskuteční 26. listopadu 2011. 

Jmenovala:
■ Na návrh tajemníka městského 
úřadu, paní Ing. Janu Rogulovou, do 
funkce vedoucí finančního odboru, 
s účinností od 01.02.2012.

Projednala:
■ Zápis z jednání komise pro životní 
prostředí, dopravu a bezpečnost ze 
dne 7. 11. 2011 a ukládá tajemníko-
vi MěÚ pověřit vedoucího odboru 
dopravy k zajištění úkolu z komise 
č. 12., kterým  komise doporučuje 
prověřit a zajistit obnovení svislého 
dopravního značení v SUNN.

Vzala na vědomí:
■ Odpovědi odboru nemovitostí 
a investic na otázky člena Zastupi-
telstva města Bíliny, Ing. Petra Ro-
senkranze.

■ Informaci vedoucího odboru ne-
movitostí a investic ohledně zby-
lého armovacího železa ze stavby 
lávky přes řeku Bílinu a silnici I/13 
a zároveň ukládá starostovi města 
jednat o možnosti odkoupení armo-
vacího železa některou ze staveb-
ních firem. 
■ Informace vedoucího odboru 
nemovitostí a investic ohledně mož-
ností rozvodu tepla v Hotelu U Lva. 
■ Informaci tajemníka městského 
úřadu o sjednocení administrace 
a výplatního místa nepojistných 
dávek na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví od 01.01.2012 s tím 
že dojde ke změně kompetencí 
v rozhodování o dávkách pomoci 
v hmotné nouzi, příspěvku na péči 
a dávek pro zdravotně postiže-
né z pověřených obecních úřadů, 
obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností na Úřad práce ČR a jeho 
krajské pobočky.
Výsledky průzkumu spokojenosti 
občanů/zákazníků, předložené ve-
doucí živnostenského úřadu.

Zápisy:
• z komise pro účelné a hospodárné 
využívání finančních prostředků 
a majetku města z 30. 9. a z 31.10. 
2011.
• z jednání komise pro rozvoj města 
z 31.10.2011
• ze zasedání sociálně zdravotní ko-
mise z 02.11.2011.
■ Informace RNDr. Jaroslava Her-
zingera, jednatele společnosti Hor-
nická nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina, týkající se změn praktic-
kých lékařů a organizačních změn 
v Hornické nemocnici s poliklini-
kou Bílina, s. r. o.

Ing. Ladislav Kvěch,
tajemník MěÚ

Výstava fotografií - Tanzania... on the Road
Cestovatel a amatérský fo-
tograf Roman Nešetřil se už 
v bílinské knihovně před-
stavil přednáškou o gepar-
dech v loňském roce. Letos 
jsme se s ním domluvili 
nejen na další přednášce, 
která proběhne ve čtvrtek 
24. listopadu od 18 hodin 
a bude tentokrát věnována 
Tanzanii, ale také na výstavě fotografií. 
V lednu 2009 se čtveřice kamarádů z dvou se-
veročeských vesniček (Horní Maxov a Roud-
níky) domluvila a vyrazila poznávat krásy 
této východoafrické země. Na vlastní pěst, za 
co nejméně peněz a s jediným přáním. Aby to 
byl největší zážitek jejich života. 

Nakonec se to nejen po-
vedlo, ale zdaleka před-
čilo očekávání všech 
zúčastněných. Proto by 
chtěli nyní touto výsta-
vou, přednáškami i při-
pravovanou knihou ale-
spoň částečně 
přiblížit širší ve-
řejnosti všechno, 

co s touto cestou souviselo.
Smyslem celého projektu je hlavně 
ukázat, že cestování do exotických 
končin není otázkou velkého balíku 
peněz, ale především velkého od-
hodlání „splnit si svůj sen“.
Na cestě po Tanzanii potkali spoustu 

zajímavých lidí, mezi jinými i Gobu z města 
Mbeya, jehož život není jenom reggae, joint 
a zábava, ale především aktivity na podpo-
ru vzdělávání dětí z ulice. Tomuto Gobovu 
počinu se také účastníci výpravy rozhodli 
věnovat část případného výtěžku všech akti-
vit „Tanzania ... on the Road“. Pokud tento 

projekt chcete podpořit přímo, pak 
bližší informace naleznete na www.
ilonaf.cz. 
Pokud vás výstava, která je instalo-
vána v přístupové chodně centrální 
knihovny na Mírovém náměstí od 
21. září do ledna příštího roku za-
ujme, nenechte si ujít zajímavou 
přednášku, viz. výše.
 Městská knihovna Bílina

pravovanou knihou ale

přiblížit širší ve
spoň částečně 

řejnosti všechno, 
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Po přestřelce se Bílina potápí, střelecký koncert Martina Mila, utkání dvou poločasů, nevídaných 11 branek. To vše platí o posledním pod-
zimním domácím zápase Bíliny v krajském přeboru. Závěr podzimu mají domácí katastrofální, z posledních pěti zápasů uhráli jediný bod 
a propadli se až na dno tabulky. Přitom se v sobotu hrál na Kyselce pěkný útočný fotbal, diváci viděli krásné fotbalové akce i branky.
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FK Bílina – FK Lovochemie Lovosice 5:6 (4:2)

HC Draci Bílina – HC Klatovy 5:6 (samostatné nájezdy)
Výborný hokej viděli diváci v sobotu v Bílině, jen úplný závěr 
domácím nevyšel a tak se museli spokojit s jedním bodem.

Hrálo se ve svižném tempu, bez 
zbytečného přerušování a také 
velice slušně. Hosté se předsta-
vili jako vyzrálý hokejový celek, 
v brance měli výborného plzeň-
ského Mazance, domácí opět po-
sílil exlitvínovský Krátký. První 
šanci měli hosté, ale Steiner střílel 
vedle a Kocmanovu střelu bran-
kař Fikrt vyrazil. Domácí měli 
první šanci v 9. minutě po chybě 
Petrušky na modré, ale Machulda 
neproměnil. Ve 13. minutě opět 
výborně zasáhl Fikrt proti střele 
Bernarda a potom byl prvním vy-
loučeným hráčem zápasu Krátký. 
Klatovy hned nabízenou šanci 
využili pěknou střelou Hucla. Po-
tom hosty podržel Mazanec, kte-
rý zlikvidoval i nájezd Hrubanta. 
V závěru třetiny měli přesilovku 
Draci, ale Salač sám před Mazan-
cem neproměnil. V úvodu druhé 
třetiny pokračovala přesilovka 
domácích a střela Machuldy jen 

„lízala“ tyčku. Ale ve 24. minutě 
se protáhl před branku Příhoda 
a bylo vyrovnáno. Vzápětí byl vy-
loučen klatovský Vizinger a než 
se stačil na trestné lavici usadit 
domácí vedli. Müllerovi stačilo 
z přesilovky pět vteřin. Radost 
trvala jen půl minuty a Košťálek 
vyrovnal. V 28. minutě po faulu 
Jirkovského dostal Pavlis šanci 
na trestné střílení, ale Fikrt byl 
na místě. Ale jen se rozehrálo, 
domácí obrana zaváhala a Steiner 
z dorážky dostal hosty vedení. 
Výborný hokej pokračoval, nej-
dříve přidal další pěkný zákrok 
Fikrt a potom byl v šanci Ký-
hos, ale přestřelil. Vyrovnání se 
dočkali Draci v 35. minutě, kdy 
po nevinné akci střelou po ledě 
dopravil puk do branky Nedrda. 
V poslední třetině měl nejdříve 
šanci domácí Švácha a potom po-
držel Draky Fikrt. Ve 49. minutě 
byly vyloučeny současně dvě de-

sítky Maďa a Švík, při hře čtyři 
na čtyři krásnou brankou z otoč-
ky skóroval klatovský Pouska. 
V 51. minutě zlikvidoval Fikrt 
nájezd Petrušky. Branky padaly 
v závěru utkání. V oslabení využil 
chybu v rozehrávce klatovských 
obránců Nedrda a vyrovnal. 
V 58. minutě nejdříve v bílinské 
brance místo puku skončil klatov-
ský Hošťálek a potom využil pře-

silovku Machulda a Bílina vedla. 
Vedení však neudržela a Petruška 
vyrovnal. V nastavení branka ne-
padla a tak přišly poprvé v Bílině 
ke slovu nájezdy. Domácí Kýhos 
nedal stejně jako klatovský Maxa. 
Ve druhé sérii nedal ani Urban, 
ale klatovský Steiner ano. Když 
potom nedal Machulda, Klatovy 
si odvezly z Bíliny dva body.
 Pokračování na straně 12

Již ve druhé minutě po roku 
předváděl své umění Pohl. Po-
tom začal koncertovat Milo. 
Po krásném vysunutí nedal lo-
vosickému Šafránkovi šanci. 
V 11. minutě po dalším rohu 
a hlavičce Fausta předvedl zá-
zračný zákrok Pohl. Ovšem 
obrana, která bývala chloubou 
mužstva, se nepoučila a přišel 
trest. Nejdříve dorážel, a obra-
na se jen dívala, Mikoláš a po-

tom střílený centr 
u s m ě r n i l 

d o 

branky Hušek. Hosté byli aktiv-
nější, domácí střelbu obstarával 
Milo, ale dvě střely mířily těsně 
vedle. Na druhé straně v 25. mi-
nutě po rohu dokázal z malého 
vápna překopnout branku Hu-
šek. Za dvě minuty vyrazil bran-
kovou střelu zblízka Podrazilovi 
Pohl. Domácí se vzpamatovali 
a hrálo se útočně na obě branky. 
V koncertu pokračoval Milo, 
nejdříve zužitkoval přesnou při-
hrávku Levého, potom se uvol-
nil mezi třemi hráči a nakonec 
opět sám nezaváhal. V prvním 
poločase mu lovosická obrana 
prostě nestačila rychlostí ani 

takticky. Další zajímavostí 
bylo, že mu rozhodčí ne-

odmával žádný ofsajd. 
Ve druhém poločase 

se již do uniku ne-
dostal, praporek 
měl pomezní čas-
to nahoře. Úvod 
druhého poloča-

su patřil opět hostům. Nejprve 
po rychlém útoku prošel obra-
nou Mikoláš a snížil. V 53. mi-
nutě našel přesně na hranici 
šestnáctky Pavlíček Egrta, ale 
tem místo přihrávky volnému 
Milovi nakonec tísněn střílel 
vedle. Nedáš dostaneš platilo 
i zde. Z pohotové dorážky Hu-
šek vyrovnal. V 67. minutě po 
rohu nedoskočil Karel na míč 
a za ním stojící Stejskal pro-
střelil Pohla. Bílina ještě jednou 
dokázala odpovědět. Po akci 
Egrt – Milo ve skrumáží dorazil 
střídající dorostenec Kořínek. 
Ovšem potom přestali domácí 
nepochopitelně hrát a nechali 
prostor hostům. Nejdříve v šan-
ci přestřelil Mikolášek, potom 
po rohu Rada. Kalich hořkosti 
si vypila domácí obrana čtyři 
minuty před koncem, kdy opět 
po rohu nepokryla Radu a ten 
hlavou ukončil brankovou pře-
střelku ve prospěch hostů. 

„Dát doma pět gólů a prohrát 
je neštěstí. Co dokážeme udělat 
v obraně za kiksy, to jsem dlou-
ho neviděl. Snad, když jsme pa-
dali z krajské soutěže a dávali 
si vlastní branky. Máme zku-
šené obránce a ti dělají větší 
chyby než mladí kluci. Přitom 
by měli mužstvo táhnout. O po-
ločase si říkáme co dělat, ale je 
to jako k hluchým. Jsem hodně 
zklamaný,“ těžko hledal po zá-
pase slova domácí trenér Josef 
Tichý. Oldřich Bubeníček

Branky: 4., 34., 39., 42. Milo, 
73. Kořínek – 13., 51. Mikoláš, 
15., 54. Hušek, 67. Stejskal, 
86. Rada
Bílina: Pohl – Filo, Karel, 
Hasal, Bečvařík – Levý, 
Augusta, Pavlíček, Svoboda 
(61. Kořínek) – Milo, Egrt 
(79. Rameš)
Trenér: Josef Tichý + Bedřich 
Hulínský
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Začal Krušnohorský pohár žáků ve florbale
V sobotu 12. listopadu začal ve sportovní hale ve Studentské ulici (tzv. Černé hale) Krušnohorský pohár žáků, který pořádá TJ Sokol Bílina.

Na prvním turnaji bylo sehráno celkem 10 zápasů s těmito výsledky:
TJ Sokol Bílina orange Fbc Most 0:3
1. Fbc DDM Děčín TJ Sokol Světec 1:2
TJ Sokol Bílina orange  TJ Sokol Bílina red 1:4
Fbc Most 1. Fbc DDM Děčín 3:0
TJ Sokol Světec TJ Sokol Bílina red 1:0
TJ Sokol Bílina orange 1.Fbc DDM Děčín 3:4
Fbc Most TJ Sokol Světec 0:2
TJ Sokol Bílina red 1. Fbc DDM Děčín 3:2
TJ Sokol Bílina orange TJ Sokol Světec 0:2
Fbc Most TJ Sokol Bílina red 4:0

Průběžná tabulka:
Tým Skóre Body

1. TJ Sokol Světec 7:1 12
2. Fbc Most 10:2 9
3. TJ Sokol Bílina red 7:7 6
4. 1. Fbc DDM Děčín 7:11 3
5. TJ Sokol Bílina orange 4:13 0

Tento pohár se skládá z celkem 4 
turnajů, kdy se postupně utkají žá-
kovské florbalové týmy 12. listo-
padu, 10. prosince, 14. ledna 2012 
a 11. února 2012 ve vzájemných 
utkáních každý s každým během 
jednoho turnaje. Do konečného 
pořadí se budou počítat výsledky 
ze všech 4 turnajů. Na posledním 
z turnajů 11. února se budou vy-
hlašovat celkoví vítězové a budou 
se předávat ceny. Poháru se účast-
ní celkem 5 týmů – 1. Fbc DDM 
Děčín, Fbc Most, TJ Sokol Světec 
a dva týmy pořádajícího oddílu – 

TJ Sokol Bílina red a TJ 
Sokol Bílina orange. 

Domácím týmům po-
řádající tělocvičné 

jednoty se dařilo střídavě, tým TJ 
Sokol Bílina orange je po prvním 
turnaji na posledním místě, kdy ve 
dvou zápasech prohráli jeho svě-
řenci nešťastným způsobem, kte-
rý pramenil z jejich nezkušenosti 
a nevyhranosti. Druhý tým domá-
cích TJ Sokol Bílina red, který byl 
složený z přece jen zkušenějších 
hráčů, si na poháru vedl velice 
dobře, kdy po prvním turnaji je 
na 3. místě.  Na obou týmech je 
vidět jejich chuť se zlepšovat, tak 
se můžeme těšit na další turnaj 
v prosinci, kde mohou předvést 
své zlepšení.

Dokončení ze strany 11
„Já jsem spokojený, za bod jsem 
rád. Lidi viděli pěkný hokej. Ne-
dotažený závěr, kdy vedeme a ne-
udržíme to do konce, se nám stává 
často. Ale to jsou zkušenosti, které 
se musí získat. A až budeme ve 
druhé časti soutěže hrát ve svět-
lých dresech, bude bodů přibývat,“ 
netajil spokojenost šéf bílinského 
klubu René Štěpánek. V závěru 

druholigové tabulky zůstávají již 
s odstupem tři mužstva, Benešov 
a Bílina mají 15 a Sokolov 14 
bodů. Ve čtvrtek zajíždí Bílina do 
Děčína. Oldřich Bubeníček

Branky: 24. Příhoda, 
24. Müller (Kýhos, Szakal), 
35. Nedrda (Kunrt), 55. Nedrda, 
58. Machulda (Kýhos, Szakal) 
– 14. Hucl (Hobl, Košťálek), 

25. Košťálek (Petruška, Hobl), 
28. Steiner (Bernard), 50. Pouska 
(Steiner, Kajer), 59. Petruška 
(Švík, Hobl) – nájezd Steiner
Vyloučení: 4 – 6
Využití: 2 –1
Oslabení: 1 – 0
Diváci: 300
Třetiny: 0:1, 3:2, 2:2 – 0:0
Rozhodčí:  Kostourek  

– Fiala, Pavelec

Bílina: Fikrt – Müller, Havlůj, 
Pozděna, Kunrt, Jirkovský, 
Polák, Zeman, Krátký – Szakal, 
Machulda, Kýhos – Nedrda, 
Urban, Salač – Lhotka, Švácha, 
Hrubant – Příhoda, Přeučil, Maďa
Klatovy: Mazanec – Mrázek, 
Zeman, Hucl, Pouska, Petruška, 
Topinka, Kajer, Maxa,, Košťálek, 
Steiner, Vizinger, Bernard, Švík, 
Hobl, Kocman, Pavlis, Čuban

HC Draci Bílina – HC Klatovy  5:6 (samostatné nájezdy)

TJ SOKOL BíLINA rED: Zleva: Luboš Krišal, Matěj 
rosenkranc,Karel Grümann, Jirka Klíma, Míra Sabolčík, Honza 
Pohl, Daniel Pícha, Vojta Pastyřík, dole: brankář Ondra Bůžek.

TJ SOKOL BíLINA OrANGE: Zleva nahoře: Pavel raichl, Dominik 
rýpal, Tomáš Adamec, Libor Chládek, zleva dole: Dan Pecháček, 
Kuba Andrt, brankář Karel Čáp, Honza Sládek, Adam Hamák.




