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Sobotní večer 10. prosince 2011 v sále Městského divadla v Bí-
lině patřil již devátému pokračování Bílinských hudebních 
slavností. Slavnostní večer opět přinesl zajímavé prolínání 
různých hudebních směrů a společné vystupování zkušených 
profesionálů s bílinskými talenty. Hlavní událostí letošního 
ročníku bylo premiérové vystoupení Symfonického orchestru 
města Bíliny v rámci Belinensis. 

BELINENSIS IX. VE ZNAMENÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

● Nová vyhláška dala nadobro stop hazardu v Bílině ● Můžete žádat o půjčky z Fondu rozvoje bydlení ● Technické služby 
jsou na zimu připravené ● Asistenti prevence kriminality se osvědčili ● Školáci ze ZŠ Za Chlumem se nestačí nudit ● 

Kalendář města se starými pohlednicemi stále v prodeji ● Nej fanynka Draků byla oceněna na ledě ● Draci porazili Sokolov ●

Orchestr se skládá z profesionál-
ních hudebníků Severočeské fil-
harmonie Teplice a Divadla opery 
a baletu Ústí nad Labem, hraje 
pod uměleckou agenturou Jakuba 
Fischera a pod vedením dirigenta 
Jiřího Knotte.
Zaplněný sál Městského divadla 
v Bílině se v první části koncer-

tu mohl dále zaposlouchat do 
podmanivého sopránu Pavlí-
ny Senič. Během předchozích 
ročníků Belinensis jsme měli 
možnost poslechnout si umění 
desítky sólových umělců, po-
čet účinkujících se již počítá na 
stovky. 

Pokračování na straně 8

Při své premiéře na Bílinských hudebních slavnostech Belinensis se 
Symfonický orchestr města Bíliny představil při interpretaci skladby 
„Město Bílina“ od autorské dvojice Zdeněk Rendl ml., René Štěpánek. 
Sólového partu se výtečně zhostila operní pěvkyně Pavlína Senič.

Betlém v časech dobrých i zlých
Chladné sobotní odpoledne, občas zapršelo a na nádvoří bílinského pivovaru to vypadalo jako na bojišti. Bláto, kameny, louže, 
sláma, plno rekvizit a dominoval lazaret. Vše bylo připraveno na sehrání krátké scény z válečného období s názvem Betlém 
v časech dobrých i zlých. Historický spolek města Bílina společně s přáteli z jiných spolků připravil pro lidi, stejně jako vloni, 
netradiční pojetí betlémského námětu. 

Prostředí pivovarského náměstí vytvářelo do-
konalou iluzi a atmosféru dané doby. Kromě 
připravené scény stálo na náměstí pár stán-
kařů s typickými nápoji na zahřátí i něčím 

dobrým na zub. V jedné pivovarské části byla 
zřízena provizorní hospoda, kde se mohli lidé 
ohřát, dát si svařák, koupit nějaký ruční výro-
bek a třeba i poslechnout dudáky. Hlavní pro-

gram odstartoval po 17. hodině. Zuřila válka 
a lazaret se plnil zraněnými. Všude se ozý-
valy rány z pušek a děl. V tu se zjevil voják, 
který v ruce držel košíček s malým dítětem, 
nalezencem. Tato událost, kdy se uprostřed 
krvavého bojiště objeví malé novorozeně, 
dokázala zklidnit nepokoje a navodila i v ta-

kovém prostředí vánoční atmosféru. Zpráva 
o malém nalezenci doputovala až k císaři 
Franzi Josefovi, který neváhal a přijel 

se na zvláštní betlém s jeptiškou, 
vojákem a miminkem podívat. 

Všichni, bez ohledu na národ-
nosti, začali společně zpívat 

vánoční písně a nad hlavami 
vojáků i přihlížejících za-

zářilo několik barevných 
světlic. 
Bohužel příliš nepřá-
lo počasí, a diváci se 
střídavě schovávali 
před deštěm a zimou. 
I když za tu atmosfé-

ru a nevšední podíva-
nou to jistě stálo. simi
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Milí spoluobčané,
přeji vám příjemné prožitísvátků vánočních, splněná přánío Štědrý den a hodně štěstí,zdraví a úspěchů v roce 2012.Bc. Zdeněk  

Rendl ml.,
místostarosta města

Vážení spoluobčané,

rád bych vám touto cestou

popřál příjemné vánoční svátky,

hodně dárků a především klid

a pohodu u rodinného krbu.

Josef Horáček, starosta města

Štěstí, zdraví, pokoj svatý…

Příjemné prožití vánočních svátků, 

bohatého Ježíška,

pohodu a spokojenost  

v kruhu rodinném a hodně štěstí,

zdraví a radostných událostí  

v novém roce

přeje všem čtenářům  

Bílinského zpravodaje  

redakční rada

Půlnoční mše letos o půlnoci
Všichni občané Bíliny jsou zváni na půlnoční mši v kostele sv. Petra a Pavla. Oproti minulým rokům 

dojde ke změně času konání. Letos se Půlnoční mše uskuteční opravdu o půlnoci.
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Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že v pátek 30.12.2011 MěÚ v Bílině bude zcela uzavřen z provozních důvodů. Odbor 
investic a stavební úřad budou uzavřeny již od pátku 23.12.2011 až do pátku 30.12.2011.
 Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina

Z Bíliny zmizí všechny herny, 
zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku

Od roku 2013 nebude v Bílině 
žádný výherní hrací přístroj 
(VHP) a o dva roky pozdě-
ji ani videoloterijní terminál 
(VLT). Zastupitelstvo města 
Bíliny dalo červenou hazardu 
a schválilo vydání nové obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2011 
o regulaci provozování sázko-
vých her, loterií a jiných po-
dobných her. Vyhláška nabývá 
účinnosti od 1. ledna 2012. 

Město se již dříve snažilo regulo-
vat hazard vyhláškou o místních 
výlukách provozování automatů. 
O propojení hazardu s různou kri-
minální činností a problémovými 
občany by mohli dlouze vyprávět 
strážníci i policisté. Uvědomili 
si to i zastupitelé a odhodlali se 
k tomuto razantnímu kroku. Sa-
motnému schválení samozřejmě 
předcházela diskuze, ve které své 
názory obhajovali zastánci i od-
půrci takové vyhlášky. „Přece 
nemůžeme lidem bránit v podni-
kání a brát jim tak zdroj obživy,“ 
zaznělo z řady zastupitelů. Další 
zase oponovali s různými druhy 
kriminality a výskytem sociopa-
tologických jevů soustřeďujících 
se v okolí heren, mnohdy i v nich. 
Konečný názor dalo zastupitel-
stvo při hlasování jasně najevo 
a vydání vyhlášky schválilo.
Podle informací od Petry Starko-
vé, která má na MěÚ v Bílině sta-
rosti daně a poplatky, provozuje 
na území města v letošním roce 

výherní hrací přístroje pouze 6 fi-
rem v 10 provozovnách. Je to o 3 
firmy a 1 provozovnu méně než 
v roce 2010. V roce 2010 získalo 
město z provozu VHP zhruba 1,5 
milionu korun.  Na konci října 
2011 šplhal příjem města z cel-
kem 83 povolených VHP k 900 
tisícům korun. Terminálů je ve 
městě o něco více, dohromady 
109, a ke konci října bylo za je-
jich provoz vybráno téměř 780 
tisíc korun. Je nesporné, že výher-

ní automaty a terminály jsou pro 
město i nezanedbatelným zdrojem 
financí, tak jako je tomu v jiných 
městech. Ovšem za jakou cenu? 
Ředitel městské policie Pavel 
Ryjáček potvrzuje, že herny patří 
na druhou stranu mezi nejproble-
matičtější místa města. Městská 
policie v nich provádí pravidelné 
kontroly, při kterých zjišťuje také 
například to, zda u automatů nese-
dí lidé, kteří pobírají různé dávky. 
Taková skutečnost je pak hlášena 

odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví. Bílina bohužel patří mezi 
města s vysokou nezaměstnaností 
a obrovským podílem lidí s nedo-
statečnou kvalifikací a vzděláním. 
Nepříznivou situaci ještě zhoršuje 
alarmující nedostatek pracovních 
míst. Je jasné, že taková zařízení, 
jako herny, životní situaci místních 
lidí rozhodně nezlepšují, naopak. 
Od ledna 2012 již žádné nové au-
tomaty ani terminály povolovány 
nebudou. simi

Město upravilo vyhláškou i poplatek za hrací přístroje videoloterijní terminály
Regulaci automatů neboli výherních hracích přístrojů mají města ve své kompetenci již poměrně dlouho. Mohou si tak stano-
vovat podmínky, za jakých se bude tento typ hazardu na jejich území provozovat.

Regulace spočívá v možnosti nastavení výše 
poplatku a určitého místního a třeba i časo-
vého omezení. Když si většina měst vydala 
obecně závazné vyhlášky, které stanovovaly 
provozovnám jasná pravidla, objevily se tak-
zvané videoloterijní terminály, nový a mno-
hem zrádnější hrací přístroj. Bohužel povolení 
pro umístění terminálu bylo pouze v rukách 
ministerstva financí. Města tak musela nečin-

ně přihlížet tomu, jak v hernách s různou regu-
lací provozu hracích automatů rostou neregu-
lovatelné terminály. Trvalo několik dlouhých 
měsíců, než mohla města začít zasahovat i do 
této problematiky. To už však mnohdy bylo 
terminálů více než běžných hracích přístrojů. 
Stejně je tomu v Bílině. 
Na druhou stranu když mohla města začít 
mluvit do umísťování VLT, mohla začít 

i vybírat poplatky, jako je tomu u klasic-
kých VHP. Bílina měla tento poplatek sta-
noven na 5 tisíc korun za jeden VHP čtvrt-
letně. Novou vyhláškou se stanovil i popla-
tek za VLT ve stejné výši. Provozovatelé 
museli za VLT platit i dříve, ale jednání 
s nimi bylo o to obtížnější, že nebyl popla-
tek za VLT závazně stanoven ve vyhlášce.
 simi

Ilustrační foto MP Bílina
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Technické služby 
jsou na zimu připravené

Po čtvrté hodině ranní by měl být v Bílině klid a konec zábavy,
nařizuje to vyhláškaSe zábavou v hospůdkách, barech či klubech, kde lidé po-

slouchají hudbu, tančí, popíjejí, je spojek určitý hluk. Poti-
chu to prostě a jednoduše nejde. Často se však tyto podniky 
nacházejí v obytné zoně a hluk, který z nich vychází, vadí 
místním lidem.

Bílina má obecně závaznou vy-
hlášku z roku 2005, která jasně 
upravuje podmínky pořádání ta-
kových akcí, jako jsou diskotéky 
apod. Taneční zábavy , diskotéky 
a jiné kulturní podniky bylo podle 
vyhlášky možné provozovat pouze 
v době od 09 – 04  hodin následu-
jícího dne. zastupitelům na jejich 
posledním letošním zasedání byl 
předložen návrh nové vyhlášky, 
která by dobu konání zkrátila o 3 
hodiny a veškeré takové akce by 
musely končit hodinu po půlnoci. 

To vyvolalo mezi zastupiteli dis-
kuzi. Jedni samozřejmě obhajova-
li podnikatele a právo lidí bavit se 
a oponenti vyjadřovali pochopení 
s lidmi, které hlučná zábava ruší. 
Takové výměny názorů jsou na 
zastupitelstvu běžné a mají smysl. 
Zastupitelé si řeknou své a mnoh-
dy dokážou své opoziční kolegy 
přesvědčit dobrou argumentací. 
Tentokrát se zastupitelstvo nako-
nec přiklonilo k zachování stáva-
jících hodin provozu, tedy od 09 
– 04 hodin následujícího dne.

Nezapomeňte své akce  
nahlásit!

Ve vyhlášce dále stojí, že pořa-
datel akce je povinen písemně 
oznámit Městskému úřadu Bíli-
na 5 dnů před jejím konáním. To 
je důležité především z důvodu 
možnosti kontrolovatelnosti udr-
žování veřejného pořádku. Měst-
ští policisté, kteří pak na takové 
akce jezdí, pokud se někde něco 
vyhrotí nebo jsou problémy, by 
měli o akcích vědět předem a být 
připraveni. Z toho důvodu je nut-
né akce ohlašovat. simi

Upozornění pro občany
Město Bílina i pro rok 2012 vyhlá-
silo výběrové řízení na poskytování 
půjček z Fondu rozvoje bydlení. 
Uzávěrka příjmu žádostí, včetně 
všech podkladů dle pravidel města 
je nejpozději 31. 1. 2012. Veškeré 
další informace obdržíte na Finanč-
ním odboru MěÚ nebo Stavebním 
úřadu. Jaroslava Hajmová v.r.
 zástupkyně vedoucí finančního odboru

Za výpis z Rejstříku trestů  
si od ledna připlatíte  
dvojnásobek
Na základě novely zákona č. 269/1994 
Sb., o rejstříku trestů, dojde od 1. 
ledna 2012 ke zvýšení ceny za výpis 
z rejstříku trestů z 50 Kč na 100 Kč. 
Zvýšení ceny za výpis z rejstříku trestů 
se týká také služeb CzechPOINTů.

I když je více než polovina prosince, zima se zatím o slovo ještě pořádně nepřihlásila. Nebrodíme se ve sněhu, nekloužeme po 
chodnících a necvakají nám zuby mrazem. Mírnější průběh zimy vždy vítají i technické služby, které pak zimní údržba města 
přijde na méně peněz. Jak vysvětlila ředitelka Městských technických služeb Bílina, Ing. Olga Roučková, v přípravách na 
zimu se musí počítat i s případnými kalamitami.

„Jako každý rok máme připravené 
dva sypače, dvě vozidla multicar 
a ruční čističe chodníků. Případná 
kalamita by si vyžádala zapojení 
dalších pracovníků. Kdyby bylo 

nejhůř, tak i z veřejné služby,“ 
vysvětluje ředitelka. Na kolik pe-
něz může technické služby taková 
zima přijít? V loňském roce se 
náklady na zimní údržbu vyšplha-

ly na zhruba dva miliony korun. 
Letošní začátek zimy nebyl zatím 
finančně příliš náročný. Investo-
váno bylo především do příprav 
spočívajících v opravě malého 

sypače a nákupu soli a dalších 
nutných materiálů. 
Pořádek berou mnozí z nás jako 
samozřejmost, málokdo si ale 
uvědomí, jak je pracné udržet 
ve městě čistotu. Kromě starostí 
o odpad řeší technické služby také 
kácení stromů, úpravu zeleně, čiš-
tění kanalizačních vpustí, obecně 
čištění města i vánoční výzdo-
bu. Pozornost budou pracovníci 
MTSB opět věnovat i lávce přes 
řeku Bílinu. Ta byla ještě před zi-
mou natřena zdrsňujícím nátěrem. 
Uvidíme, jaké překvapení si pro 
nás zima ještě připraví. Přáním 
všech je jistě přečkat zimní mě-
síce bez úrazu. K bezpečnosti po-
hybu v zimních ulicích kždoročně 
výrazně přispívají svou prací prá-
vě technické služby.

Městské technické služby  
děkují občanům města Bíliny a především těm, 

kterým není lhostejný pořádek ve městě.  
Přejí Bíliňanům veselé a klidné Vánoce  

a šťastný nový rok. Ilustrační foto, zdroj www.qap.czIlustrační foto, zdroj www.rszk.cz
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Asistenti prevence kriminality se osvědčili, budou v ulicích chybět
Sotva si lidé zvykli, že v ulicích vídají pomocníky strážníků ve žlutých vestách s nápisem Asistent prevence kriminality, tito z bílinských ulic 
zmizí. V prosinci totiž končí projekt Úsvit - Asistent prevence kriminality financovaný z programu Prevence kriminality a extremismu minis-
terstva vnitra České republiky. Čtyři místní občané, kteří díky projektu získali zajímavou práci, se v lednu vrátí do evidence úřadu práce. Pro-
tože se osvědčili a projekt byl pouze tříměsíční, bude se město snažit opět získat na tuto preventivní aktivitu finance a zajistit její delší trvání.

Přes počáteční obavy, jak budou 
asistenti vnímáni lidmi a zda bu-
dou opravdu přínosem, je nako-
nec projekt možné zhodnotit jako 
úspěšný. Dokazují to i zkušenos-
ti a pocity samotných asistentů: 
„Práce asistentů se nám opravdu 
moc líbila. Lidé si na nás zvykli 
a ptali se, proč nechodíme odpo-
ledne a v noci. Důvěřujou nám 
a když řeknou o nějakém problé-
mu, snažíme se ho hned řešit,“ 
shodli se všichni čtyři chlapíci. 
Při svých pochůzkách po měs-
tě si veškeré zásahy a činnosti 
zapisovali a jejich notýsky byla 
plné opravdu pestrých zážitků. 
Ráno dohlíželi u některých pře-
chodů na bezpečné přecházení 

především dětí. Po osmé hodině 
vyráželi do bílinských ulic. Pů-
sobili hlavně v problematických 
oblastech města. Byli takovým 
prostředníkem mezi lidmi a stráž-
níky, proto si získali důvěru lidí 
a některým problémům dokázali 
předejít, anebo je pomohli řešit. 
„Podařilo se nám třeba omezit to, 
že lidé chodili do heren s dětmi. 
Našli jsme plno stříkaček, hlídali 
nepořádek u popelnic. Často jsme 
potkávali i malé děti, jak se potu-
lují venku. Odvedli jsme je domů 
a upozornili jejich rodiče,“ dopl-
ňovali své zážitky asistenti. Bě-
hem podzimních prázdnin našli 
před jednou školní budovou děv-
če, které se třáslo zimou. Zkon-

taktovali okamžitě strážníky a ti si 
dítě odvezli na stanici. Zjistili, že 
rodiče odvezli děvče před školu 
i v době prázdnin a odjeli. Stručně 
a jednoduše, byli v ulicích vidět 
a snažili se pomáhat a řešit to, co 
zvládli. Měli navíc stoprocentní 
docházku.
Ředitel bílinských strážníků Pavel 
Ryjáček hodnotí projekt pozitiv-
ně. Hned na úvod však upozornil, 
že tři měsíce jsou opravdu krátká 
doba a i když se asistenti zapraco-
vali a osvědčili, bylo by potřeba 
s nimi ještě dále pracovat, vzdě-
lávat je a rozvíjet. „Jsou vidět, 
snaží se. Kdyby se projekt povedl 
i v příštím roce, budeme určitě 
rádi a chtěli bychom s těmito asi-

stenty dále pracovat,“ říká ředitel. 
Podle něj by měli mít pomocní-
ci strážníků i základní znalosti 
odborné terminologie a měli by 
být připraveni občany v různých 
situacích nasměrovat na správné 
organizace atd. Pokud se poda-
ří asistenty opět získat, městská 
police by je ráda více zapojovala 
i do svých akcí a mohli by klidně 
dělat denní či noční směny. 
Žádost o dotaci na asistenty pre-
vence kriminality bude město 
podávat v polovině února. O tom, 
zda bylo s žádostí úspěšné, se 
dozví již na konci března. Pokud 
ano, mohli by se třeba již v květnu 
asistenti znovu objevit v ulicích 
Bíliny. simi

Turnaj „O putovní pohár TAMÚBÍ“, aneb jak to vše dopadlo?
Již  tradicí se stává konání turnaje v bowlingu, který je pořádán pro zaměstnance měst-
ského úřadu v Bílině. Turnaj nese název „O putovní  pohár TAMÚBÍ“. Letos se zaměst-
nanci  úřadu začátkem prosince sešli  již na VI. ročníku turnaje dvojic  o putovní pohár 
tajemníka městského úřadu. Turnaj s e uskutečnil  v restauraci Komplex, s.r.o. v Síbově 
ulici. V tomto turnaji nejde jenom o sportovní výkony, ale i o společné setkání zaměst-
nanců úřadu.

Letošního turnaje se zúčastnilo 15 dvojic, 
které byly  náhodně nalosovány. Ti , kteří se  
obávali špatného výkonu, raději fandili svým 
kolegům a kolegyním. Každá dvojice měla 
dvacet hodů.  Letošní ročník vyhrála dvojice  
Pavel Tomáš a Chalupná Jana (viz foto) s cel-
kovým výkonem 284 bodů.  Z této dvojice 
vynikl především pan Pavel, který dokázal 
celkem srazit 202 kuželek a zároveň se stal 
i nejúspěšnějším hráčem turnaje. Na druhém 
místě se umístila dvojice  Vondráček Milan 
(116 b.) a Krejčová Petra (99 b.) . Na třetím 
místě se umístila Markowiczová Radka (91 

b.) a Fejesová Veronika (121 b.). Za očekáva-
ným výkonem zaostala dvojice Kvěch Láďa  
(92 b.) a Sládková Radka (88 b.), kteří se 
umístili až na sedmém místě. Dle slov Radky 
bylo nad jejími  možnostmi  dohnat ztrátu ko-
legy Ládi. Jeho výkon byl pro ní zklamáním. 
V jednotlivcích se na druhém místě  umístila 
Lenka Krupková (125 b.), která těsna porazi-
la Veroniku Fejesovou. Cenu útěchu získala 
Soňa Chýlová, která svým výkonem pomohla 
kolegyni Mirce Strunzové obsadit 15. místo 
v turnaji dvojic.  Ceny pro jednotlivce dodal 
pan Kozler z firmy  Autodíly-servis s.r.o, 

Bílina. Velký dík patří i zaměstnancům re-
staurace Komplex s.r.o., kteří  nám umožnili 
uskutečnění tohoto turnaje. lq
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Vánoční čas v MŠ Za Chlumem

Kurz tance a společenského chování

Mikulášské besídky v DDM
V dopoledních hodinách 5.12. probíhaly besídky pro nejmenší v dět-
ském klubu Klokánek. Tam byly celkem dvě nadílky, kterých se zúčast-
nilo  50 dětí a stejný počet rodičů. V odpoledních hodinách probíhala 
besídka pro veřejnost od 17 hodin. Tělocvična v DDM se proměnila na 
peklo a nebe, kde čertice se svojí čertovskou rodinou a novými kama-
rády zahráli krátkou pohádku.  Mikuláš všem hodným i těm zlobivým 
rozdal dárečky. Děti si odnesly mnoho zážitků a samozřejmě i dobrot.

Manželé Lébrovi oslavili zlatou svatbu
Josef a Antonie Lébrovi z Bíliny se brali dne 25.listopadu roku 1961 v Ústí 
nad Labem.  V sobotu 3. prosince přišli v doprovodu své rodiny, dětí, vnou-
čat i pravnoučat připomenout svůj slib. Gratulujeme ke krásnému výročí 
a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších společných let. simi

V sobotu 3. prosince definitivně 
skončil v Kulturním domě Fontána 
poslední protančený večer letošní-
ho kurzu tance a společenského 
chování pro mládež, který již ně-
kolik let pořádá a organizuje Kul-
turní centrum Kaskáda v Bílině. 
Letos se ho zúčastnilo 13 párů pod 
vedením tanečního mistra Jiřího 
Vitka se svojí dcerou Martinou, 
kteří pravidelně přijížděli z Teplic 
vyučovat mladé začínající taneč-

níky. Po dobu tří měsíců si svěřen-
ci  pod vedením tanečního mistra 
osvojili nejen taneční kroky, ale 
i společenské vystupování a pra-
vidla společenského chování.
Závěrečný věneček, za hojné 
účasti rodičů i prarodičů, už byl 
ozdobou dlouhé doby zpočátku 
nelehkých kroků v tanečním ryt-
mu. Kroky tanečníků se však staly 
jistějšími a tanec se stal uvolněnou 
kreací na tanečním parketu. P. Z.

Ve vestibulu mateřské školy si 
děti samy ozdobily vánoční stro-
meček, který se poté rozzářil svě-
týlky. Při rozsvícení byly vidět 
jejich dětské usměvavé tváře nad 
krásou stromečku a atmosférou, 
který tento symbol Vánoc přináší 
s sebou. O to více se děti začaly 
těšit na vánoční dárečky. 
 Pro naše děti máme k tomuto ob-
dobí připraveného Mikuláše, kte-
rý k nám zavítal 8. prosince. Zda 
nadělí dětem sladkosti nebo uhlí 

či cibuli, to se musely děti ne-
chat překvapit. Pro rodiče našich 
dětí jsme připravili ten samý den 
vánoční dílnu, při které si mohli 
společně se svými ratolestmi vy-
robit malý dárek, který si poté od-
nesli domů.
Vánoce a adventní čas je nejkrás-
nějším obdobím pro nás všechny. 
Advent má být vždy časem klidu 
a pohody, a proto Vám všem pře-
jeme krásné Vánoce.

Kolektiv MŠ Za Chlumem



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 722. prosince 2011

Opravdu se dětem věnujeme málo?

Studujte techniku! Radí mladým ČEZ a hudebník Jan P. Muchow
Severní Čechy - Nedostatek technicky vzdělaných lidí se stává společenským problémem a ohrožuje konkurenceschopnost České 
republiky. Skupina ČEZ se pustila do popularizace techniky a neobvyklým způsobem chce změnit přístup mládeže k tomuto oboru. 
Spolu s muzikanty J. P. Muchowem, Charlie One a Dušanem Neuwerthem spouští hudební soutěž Elektrika je cool.

Nezájem mladých lidí o technické obory se 
rozhodla řešit energetická společnost ČEZ 
originálním způsobem, oslovuje studenty 
hudbou. Na stránkách www.elektrikajecool.
cz odstartovala soutěž pro kapely, ve kterých 
alespoň jeden člen chodí na střední školu 
s technickým zaměřením.
„Prostředí technických škol je často vnímáno 
jako opak toho kreativního. Dokonce panu-
je mýtus, že studenti těchto škol jsou nudní 
a nezajímaví. My ale víme, že tomu tak není. 
Studium technických oborů je zajímavé a my 

chceme jeho popularitu v očích mladých lidí 
zvýšit,“ vysvětluje Hana Krbcová, ředitelka 
divize personalistika Skupiny ČEZ.
Registrace kapel probíhá až do konce roku 
2011. Deset finalistů se v únoru 2012 zúčast-
ní víkendového workshopu, kde se jim budou 
věnovat hudební profesionálové – skladatel 
a člen skupiny Ecstasy of Saint Theresa Jan 
P. Muchow, britská zpěvačka kapely Ohm 
Square Charlie One a člen skupiny Tata Boys 
Dušan Neuwerth. 
„Mně tento projekt oslovil i proto, že já sám 

jsem studoval střední průmyslovku. Mož-
ná se to někomu na první pohled nezdá, ale 
technika je fakt zajímavá a kreativní. Sou-
těží chceme ukázat, že lidi, kteří technické 
obory studují, se dokážou odvázat,“ říká Jan 
P. Muchow. 
O absolutním vítězi, který natočí profesio-
nální videoklip, rozhodne veřejnost. Více 
informací na www.elektrikajecool.cz a na  
www.facebook.com/pracevcezu.

Ota Schnepp,  
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Často slyšíme otázky: „ A co děláte pro vaše žáky v odpoledních 
hodinách? Jaké mimoškolní aktivity žákům nabízíte?“ Tímto 
krátkým článkem se na ně pokusíme odpovědět.

V letošním školním roce nabízíme 
našim žákům v odpoledních hodi-
nách řadu zajímavých kroužků:
Korálkování – děti si sami vyrá-
bějí drobné šperky a ozdoby
Keramika hrou – kroužek je ur-
čen dětem různého věku i s růz-
nými zkušenostmi
Německý jazyk – děti se naučí 
základní fráze, jednoduchou kon-
verzaci
Redakce časopisu – žáci připra-
vují školní časopis, první číslo by 
mělo vyjít v lednu
Atletika – ve spolupráci s atletic-
kým oddílem v rámci společného 
projektu Atleťáček se děti věnují 
sportu
Další možnosti mimoškolního 
vyžití nabízí školní družina, která 
pravidelně organizuje:
Bruslení s družinkou
Keramika pro začátečníky

Keramika pro pokročilé
Pohybové hry
Naši žáci mohou též navštěvovat 
Žákovskou knihovnu, která je jim 
k dispozici vždy v pondělí od 13. 
00 hod. do 13. 45 hod. Zde si mo-
hou zájemci zapůjčit knihy zcela 
zdarma.
V rámci rozšířené péče o naše 
žáky zajišťujeme pravidelné dou-
čování na 1. stupni. 
Na 2. stupni se doučování usku-
tečňuje zcela dle potřeb žáků, 
a to prakticky ve všech vyučo-
vaných předmětů, záleží jen na 
potřebách a zájmu žáků. (Den 
i hodina záleží jen na domluvě 
s vyučujícím.)
I v letošním roce pokračujeme 
v tradičních celodenních výletech 
(ve všední den, ale i ve dnech 
pracovního volna) za krásnými 
a zajímavými místy naší země. 

I když se jedná o celkem finančně 
nákladnou záležitost, můžeme ji 
organizovat i díky finanční dotaci 
z Městského úřadu Bílina.     
Možná se někomu zdá, že je to 
málo, ale opak je někdy pravdou. 
Ne všichni žáci chtějí trávit své 
volno při organizované zábavě. 

Proto některé kroužky zahajují 
svoji činnost až v říjnu, během 
roku je zájemci navštěvují ne-
pravidelně nebo přestanou zcela 
docházet. Některé kroužky svoji 
činnost ani nezahájí.
 Mgr. Kulinová Ivana, 
 ZŠ Za Chlumem, Bílina
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Pokračování ze strany 1
Svou účastí bílinské hudební 
slavnosti pozvedla řada osobnos-
tí, ale pouze Pavlína Senič stála 

na pódiu od zrodu bílinských 
hudebních slavností po všechna 
léta. V tomto roce byla účast po-
pulární sopranistky s bílinskými 
kořeny nejvíce ohrožena. V le-
tošním roce se totiž stala Pavlína 
Senič poprvé maminkou. I z to-
hoto důvodu se konal slavnostní 

koncert až na samém konci roku. 
Těsně před koncertem v Bílině 
si Pavlína Senič navíc zlomila 
nohu! Svůj „srdeční Belinensis“ 
ani poté neopustila a odzpíva-
la své árie se stejnou noblesou 
i v sedě.  
Pavlíně Senič se Symfonickým 
orchestrem města Bíliny patřilo 

zahájení devátého ročníku Beli-
nensis. Zazněla zde píseň Město 
Bílina od autorské dvojice Zde-
něk Rendl ml. a René Štěpánek. 

Po ní následovala skladba s ná-
zvem Přátelství od stejných auto-
rů. Zde Pavlínu Senič doprovodil 
i další z uměleckých stálic Beli-
nensis Josef Štágr, V další části 
první poloviny koncertu zazněly 
známé skladby světových autorů, 
ať už klasické - Slovanský tanec 

č. 8 od Antonína Dvořáka, či po-
pulární v úpravě pro symfonický 
orchestr, Barcelona, Tenkrát na 
Západě či aktuálně velmi popu-
lární Piráti z Karibiku.
Druhou polovinu večera zahájil 
v Bílině velmi populární zpě-
vák, skladatel, textař a hudební 
aranžér Raven, který tentokrát 

BELINENSIS IX. VE ZNAMENÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Početný Symfonický orchestr města Bíliny natolik zaplnil pódium 
bílinského divadla, že moderátoři Veronika Duchoslavová a Zdeněk 
Svoboda uváděli část koncertu z hlediště.

Své premiérové vystoupení na Bílinských hudebních slavnostech si 
v letošním roce odbyl i bubeník a dlouholetý člen organizačního týmu 
Belinensis Michal Mlej, který vystoupil ve společných skladbách 
s dětmi a jejich učiteli z naší ZUŠ i s hostující skupinou Neřež.

Josef Štágr opět oslnil bílinské publikum svým sytým hlasem 
i charismatickým vystupováním. S Pavlínou Senič a Symfonickým 
orchestrem města Bíliny jim to dohromady skvěle ladilo.

Bílinské hudební  slavnosti jsou tradičně také společenskou událostí, 
kde se setkávají představitelé města s hosty z oblasti kulturního 
i veřejného života. Místostarosta Zdeněk Rendl a radní René 
Štěpánek, kteří před devíti lety Belinensis založili, absolvovali 
v průběhu slavnostního večera řadu setkání a rozhovorů pro tisk 
i regionální televizní stanice.

Dětský pěvecký sbor ZUŠ pod vedením Jiřího Bidrmana umožňuje 
bílinským dětem již řadu let nejen kulturní vyžití v dětství, ale 
i skvělou přípravu na možné hudební aktivity v dospělosti. 
Příkladem může být i bývalý žák bílinské ZUŠ Jakub Fischer, 
jehož umělecká agentura stála u zrodu vystoupení Symfonického 
orchestru města Bíliny na Belinensis.
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vystoupil se svým synem Dami-
ánem Kučerou. Následovaly dvě 
vystoupení bílinské zpěvačky 
Kláry Kozlovské, přičemž ze-

jména píseň Halleluja navodila 
v divadle příjemnou vánoční 
atmosféru. Na ní navázala Ste-
fanie Ruso skladbou od Irvinga 
Berlina Bílé Vánoce. Po ní již 
následoval okamžik, na který 
se vždy těší veliké množství 
místních diváků, vystoupení bí-

linských dětí v souborech ZUŠ. 
Tento blok uvedl dětský sbor 
ZUŠ pod vedením Jiřího Bidr-
mana písní Bílý vánoční slon 
společně se skupinou Neřež, 
která se nácviku společných 
skladeb s naší ZUŠ věnuje již 
řadu let. Následovalo několik 
písní v podání slupiny Neřež, ke 
které se následně připojil soubor 
Komořinka, dechová sekce ZUŠ 
a na bicí Michal Mlej. Společně 

potěšili bílinské diváky směsí 
swingových písní. K vystupují-
cím na pódiu se v samém závěru 
přidali i diváci v sále, když si 

společně zazpívali známou vá-
noční píseň Veselé Vánoce.
Devátý ročník Belinensis probě-
hl opět pod režijním vedením Re-
ného Štěpánka, který je společně 
se Zdeňkem Rendlem, Zdeňkem 
Svobodou a Michalem Mlejem 
členem organizačního týmu Bí-

linským hudebních slavností, od 
kterého směřovalo v samém zá-
věru večera poděkování všem, 
kdo se o pořádání Belinensis 
zasloužili. Díky dlouhodobé 
podpoře města Bíliny v čele se 
starostou Josefem Horáčkem, 
řadě sponzorů, místních nadšen-
ců a dobrovolníků se můžeme již 
v příštím roce těšit na jubilejní 
desátý ročník Bílinských hudeb-
ních slavností. Karel Schön

922. prosince 2011

BELINENSIS IX. VE ZNAMENÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Veronika Duchoslavová se za svůj pěvecký a moderátorský výkon 
dočkala nejen dlouhotrvajícího potlesku publika, ale i květiny 
a polibku od jednoho ze svých fanoušků.

Klára Kozlovská přispěla k vánoční atmosféře koncertu skladbou od 
Leonarda Cohena a Gabriely Osvaldové Hallleluja

Dechová sekce ZUŠ, Komořinka, Michal Mlej a skupina Neřež při 
interpretaci směsi vánočních swingových písní.

V závěru slavnostního večera si zazpívali vánoční píseň „Veselé 
vánoce“ společně vystupující i diváci v sále.
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Uložilo:
■ Starostovi města vstoupit do jed-
nání s Ústeckým krajem o vlastnictví 
cyklostezky Bílina – Kostomlaty.

Vydalo:
■ Obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen OZV) města č. 04/2011 
o regulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných 
her, s účinností od 01.01.2012. 
■ OZV města č. 05/2011 o místním 
poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj, koncový interaktivní 
videoloterní terminál a herní místo 
lokálního herního systému se saz-
bou 5.000 Kč na tři měsíce. 
■ OZV města č. 06/2011 o stanove-
ní podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení veřejnosti přístupných 
tanečních zábav, diskoték a jiných 
kulturních podniků k zajištění ve-
řejného pořádku (odbor školství 
a kultury se nahrazuje finančním 
odborem), v čl. 1 odst. 1, lze pro-
vozovat taneční zábavy a diskotéky 
a jiné kulturní podniky od 9:00 do 
4:00 hodin následujícího dne. Akci 
je pořadatel povinen oznámit měst-
skému úřadu 5 dní před konáním.

Schválilo:
■ Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace ve výši 100.000 Kč mezi 
městem Bílina jako dárcem a Fotba-
lovým klubem Bílina jako obdarova-
ným, na rekonstrukci tribuny v areá-
lu fotbalového stadionu na Kyselce.  
■ Přijetí nadačního příspěvku od 
Nadace ČEZ ve výši 74.200 Kč 
na akci „Výsadba zeleně v mateř-
ských školách“.
■ Přijetí finančního daru od ČEZ, 
a. s., v celkové výši 1.470.000 Kč 
na:
a)  infrastrukturu – oprava pěších 

či vozidlových komunikací ve 
výši 320.000 Kč,

b)  pořízení diagnostického ultra-
zvuku pro Hornickou nemocni-
ci s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
ve výši 450.000 Kč,

c)  pořízení rolby pro Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. 
o., ve výši 400.000 Kč,

d)  opravu šaten, přístupového 
chodníku a opravu lavic na 
tribuně atletického stadionu ve 
výši 100.000 Kč,

e)  opravu sociálního zařízení v ZŠ 
Aléská ve výši 200.000 Kč.

■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí finančního příspěvku mezi 
městem Bílina jako poskytova-
telem a společností s ručeným 
omezeným Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina jako příjemcem ve 
výši 192.625 Kč na dofinancování 
daně z přidané hodnoty k dodávce 
a montáži výměníku na využití 
odpadního tepla. 
■ Přijetí neinvestiční dotace pro 
ZŠ Aléská ve výši 1.014.351,60 
Kč z operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost 
na projekt „Moderní výukou k ak-
tivnímu učení“.
■ Záměr prodeje parcely č. 85/1 
o výměře 577 m2 k. ú. Bílina, 
čp. 38, ul. Komenského, Bílina 
a budov bez čp/če stojících na 
části parcely č. 85/1 o výměře 
cca 220 m2 k. ú. Bílina za cenu 
sjednanou, která činí 1.200.000 
Kč navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitostí s tím, že 
v případě více zájemců se jed-
ná o prodej obálkovou metodou 
s vyvolávací cenou za 1.200.000 
Kč. Vítěz výběrového řízení je 
povinen ve lhůtě 2 let od vydání 
stavebního povolení příslušným 
stavebním úřadem provést rekon-
strukci předmětné nemovitosti 
v rozsahu a kvalitě dle schválené 
projektové dokumentace zastu-
pitelstvem města a všeobecných 
platných norem. Vlastnické právo 
bude převedeno prodávajícím na 
kupujícího v případě splnění pod-
mínek a realizace rekonstrukce ve 
schválené lhůtě.
■ Záměr odstranění budov v bý-
valém vojenském areálu Bílina 

na p. p. č. 1681/20, 1681/21, 
1681/22, 1681/23, 1681/25, 
1681/26, 1681/28, 1681/30 vše 
v k. ú. Bílina, za předpokladu zís-
kání investiční dotace od Minis-
terstva pro místní rozvoj.
■ Prodeje nemovitostí v areálu 
bývalých kasáren, a to budovy bez 
čp/če s pozemkem p. č. 1681/31 
o výměře 537 m2 za cenu obvyk-
lou ve výši 1.100.000 Kč, poze-
mek p. č. 1681/45 o celkové vý-
měře 565 m2, vše k. ú. Bílina, za 
cenu dle cenové mapy stavebních 
pozemků města Bíliny 130 Kč/m2 
tj. 73.450 Kč. Kupujícím je spo-
lečnost TRUNN, s. r. o., se sídlem 
v Bílině, Teplická 239/62. 
■ Podání žádosti o dotaci na Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR 
z podprogramu Regenerace pa-
nelových sídlišť pro rok 2012 na 
projekt Regenerace panelového 
sídliště – Bílina, Za Chlumem – 
II. etapa, s finanční spoluúčastí 
města ve výši 5.915.744 Kč.
■ Podání žádosti o dotaci na Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR 
z podprogramu Regenerace pa-
nelových sídlišť pro rok 2012 na 
projekt Regenerace panelového 
sídliště - Bílina, Teplické před-
městí – III. etapa, s finanční spo-
luúčastí města ve výši 3.586.842 
Kč.
■ Uzavření dodatku č. 2 ke 
smlouvě o poskytnutí půjčky mezi 
městem Bílina a společností Hor-
nická nemocnice s poliklinikou, s. 
r. o., Bílina. Předmětem dodatku 
je prodloužení termínu splatnos-
ti bezúročné půjčky poskytnuté 
městem Bílina určené na mzdy 
zaměstnanců a odvody z mezd, 
a to do 31.12.2012, s ohledem na 
hospodaření předchozího mana-
gementu. 
■ Prodloužení platnosti Plánu 
odpadového hospodářství města 
Bíliny na dalších pět let, tj. na ná-
sledující období od roku 2012 do 
roku 2016.

■ Harmonogram zasedání Za-
stupitelstva města Bíliny v roce 
2012, dle návrhu předloženého ta-
jemníkem městského úřadu, tzn. 
v těchto termínech: 16.2., 19.4., 
21.6., 6.9., 11.10. a 6.12. 
■ Rozpočtový výhled města Bíli-
ny na rok 2013–2014, dle návrhu 
předloženého finančním odbo-
rem. 
■ Rozpočet města, jeho zařízení 
a řízených organizací na rok 2012 
v této výši:
Celkové příjmy ve výši: 
242.367.000 Kč
Financování ve výši: 
89.955.000 Kč
Celkové výdaje ve výši: 
332.322.000 Kč
■ Úpravu Pravidel podpory spor-
tu ve městě Bílina, s účinností od 
01.01.2012, dle návrhu předlože-
ného finančním odborem.
■ Činnost rady města v samostat-
né působnosti za období od 05.10. 
do 16.11.2011

Vzala na vědomí:
■ Informace člena zastupitelstva 
města, pana Pavla Ryjáčka, o mo-
biliární exekuci.
■ Informace zástupců občanského 
sdružení Most k naději k progra-
mu „Asistent pro terénní kontakt 
– Bílina“ za III. čtvrtletí 2011.
■ Zápis z jednání pracovní sku-
piny pro přípravu podkladů pro 
možné vykoupení vynaložených 
investic v prostoru autobusového 
nádraží, z 14. listopadu 2011. 
■ Zápis z jednání finančního vý-
boru z 28.11.2011. a zápis z jed-
nání kontrolního výboru ze 17.10. 
a 14.11.2011.
 Kvěch Ladislav, 
 tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariá-
tu starosty a dále na webových 
stránkách www.bilina.cz.

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, které se uskutečnilo 8. 12. 2011 mimo jiné:

V prodeji je krásný nástěnný kalendář  
s historickými pohlednicemi města

KC Kaskáda nabízí k prodeji nástěnný kalendář na rok 2012 s historickými pohlednicemi města Bílina. K dostání je v Infocentru 
na Mírovém náměstí za 249 korun. Pohlednice jsou zvětšené ve velmi dobré kvalitě a tedy vhodné i k případnému zarámování.
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Jéééééééé, 
my to máme hezké

Předvánoční čas patří ve všech 
dětských zařízeních k těm nej-
hezčím-dychtivá očekávání 
,výroba přáníček,vůně perníč-
ků a cukroví smíchaná s pur-
purou,rozzářená očka dětí…

V naší MŠ jsme tuto dobu odstarto-
vali Mikulášskou nadílkou spojenou 
s vánoční dílnou, které se zúčastnili 
i rodiče a společně s dětmi si vyrobili 
malý dárek. Po týdnu plném příprav 
na příchod Ježíška vše vyvrcholilo 
vánočním posezením, které bylo tak 
trochu generálkou na Štědrý večer. 
Děti s paní učitelkami zpívaly kole-
dy, zapalovaly prskavky, rozkrojo-
valy jablíčka, pouštěly skořápkové 
lodičky a u slavnostně vyzdobeného 
stolu si pochutnávaly na vánočním 
cukroví. Nakonec se dočkaly i Ježíš-
ka, po kterém zbyla  zvonivá znělka 
rolniček,dým z prskavek a spousta 
dárečků pod stromečkem.
Za všechny děti naší MŠ a paní uči-
telky přejeme všem Vánoce plné 
pohody, smíchu, lásky a pěkných 
zážitků a do příštího roku spoustu 
štěstí, zdraví a životních úspěchů!

Kolektiv MŠ Čapkova

NYNÍ V BÍLINĚ
VŠECHNY POJIŠŤOVNY NA JEDNOM MÍSTĚ

 
Zastupujeme tyto pojišťovny: 
AEGON, ALLIANZ, AXA, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, ČPP, GENERALI, ING, KOOPERATIVA, 
METLIFE AMCICO, POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, SLAVIA, UNIQA, WÜSTENROT.

ZDARMA PORADENSTVÍ A KALKULACE JAKÉKOLIV POJISTKY: 

0911_BZ_FORCZECH_90x65

Adresa: FORCZECH s.r.o.
 Člen sítě SMS finanční poradenství
 Wolkerova 74/1
          418 01  Bílina
Telefon: 774 974 000
E-mail: forczech@sms-as.eu

POVINNÉ RUČENÍ
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

DOMÁCNOST
NEMOVITOST

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

inzerce 0911/Bz

Vánoční čas
v MŠ Čapkova

Akce pro školy
Dne 5. 12. 2011 uspořádal Měst-
ský úřad v Bílině – odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví mikuláš-
ské představení na Základní škole 
praktické. Akce byla určena pro 
žáky prvního stupně, zúčastnilo se 
téměř 50 dětí. Program byl v režii 
Divadla Krabice Teplice, účinku-
jící mají bohaté zkušenosti nejen 
s dětskými představeními, ale 
i jinými kulturními akcemi, kdy 
tito vycházejí především z vlast-
ní divadelní tvorby. Mikulášské 
představení zahrnovalo pohádku 
s hudebními prvky, děti se měly 
možnost do programu přímo za-
pojit, předvést své vlastní pěvecké 
umění a důležitým prvkem byla 
přímá komunikace mezi účinkují-
cími a publikem.  Akce trvala při-
bližně hodinu a půl a z kladných 
ohlasů nejen samotných žáků, ale 

i pedagogického personálu bylo 
zřejmé, že „mikuláš s čertem“ 
svými dobře nacvičenými čísly 
opravdu zaujali. 
Dále dne 7. 12. 2011 Odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví MÚ 
v Bílině zorganizoval pro žáky ZŠ 
Za Chlumem divadelní předsta-
vení „Dášenka“, které proběhlo 
v Divadle Rozmanitosti v Mostě. 
Akce se zúčastnili žáci prvního 
stupně. Do mosteckého divadla 
zamířili taktéž žáci Základní ško-
ly Lidické, kteří si nenechali ujít 
představení „Vánoce tří sněhulá-
ků“.  Všechny výše zmíněné akce 
byly financovány z programu te-
rénního pracovníka MěÚ Bílina. 
Věříme, že v budoucnu budeme 
moci takových představení pro 
děti připravit více.
 Š. Lukáš, Š. Türb

znělo z koupelen 
všech tříd v MŠ 

Š v a b i n s k é h o 
664 v Bílině. To 
děti už dostaly 
dárek pod stro-
meček - nové 
dělící příčky 
mezi WC. Jsou 
to pěkné dřevě-
né plastiky s ve-
selými dětskými 
motivy.
 E. Růžičková, 

 ředitelka MŠ
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

15. 11. 2011 – 31. 1. 2012
DANIEL ŘEŘICHA A TOMÁŠ 

MORKES – PROCHÁZKA 
KRAJINOU

Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 
divadle. Výstava fotografií. 

Vstupné zdarma. Více na www.
kckaskada.cz

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. Vstupné: 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. Jarmila 
Haldová, dnes významná česká 

výtvarnice, pracuje především se 
dřevem, je přední ilustrátorkou 
odborné botanické literatury, 
pohádek a pověstí z Orlických 

hor. Vstupné zdarma
Otevírací doba: 8.00 – 12.00, 

12.30 – 17.00 hodin;  
pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.00.

KC KASKÁDAPŘIPRAVUJE
NA LEDEN 2012

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 13. leden - 20.00 hodin

EROTICKÝ PLES

Sobota 14. leden - 20.00 hodin
MYSLIVECKÝ PLES

Neděle 15. leden - 15.00 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje 
PICHLOVANKA.
Vstupné: 30,- Kč

Sobota 20. leden - 20.00 hodin
PLES FOTBALISTŮ

Pátek 27. leden - 20.00 hodin
AUTOŠKOLA JANA PLES

Sobota 28. leden - 20.00 hodin
PLES GYMNÁZIA BÍLINA

12 22. prosince 2011

čtvrtek 22. prosinec 15,00 hodin
ALVIN A CHIPMŮNKOVÉ 3
USA/Komedie. Český dabing. 
Chipmůnkové jsou zpět a i o letošních vánocích to 
pořádně  rozpiští! V českém znění: Martin Stránský, 
Zbyšek Pantůček, Zuzana Norisová, Tomáš Juřička 
a další. Vstupné: 90 Kč, 87 minut, DCP 2D, MP

www.bontonfilm.cz/alvin-and-the-chipmunks-3.html 

PŘEDSILVESTROVSKÁ 3D PROJEKCE
Středa 28. prosinec 15.00 hodin
Čtvrtek 29. prosinec 15.00 hodin
KOCOUR V BOTÁCH 3D
USA/Animovaná komedie.  Český dabing.
Nebýval žádný koťátko… V českém znění: Aleš Pro-
cházka, David  Suchařípa, Tereza Bebarová, Dana 
Černá a další. Vstupné: 130 Kč, 90 minut, DCP 3D, 
MP www.bontonfilm.cz/kocour-v-botach.html 

středa 28. prosinec 17.00 hodin
ŠMOULOVÉ 3D
USA/Animovaná komedie. Český dabing.
Známý modří hrdinové a jejich dobrodružství je 
opět zde. V českém znění: Ondřej Brzobohatý, 
Nikola Votočková, Václav Knop, Andrea Elsne-
rová a další. Vstupné:130 Kč, 102 minut, DCP 
3D, MP

www.falcon.cz/film/smoulove/videa 

čtvrtek 29. prosinec 17.00 hodin
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
USA/Animovaná komedie. Český dabing.
Stihne Santa nadělit dětem všechny dárky? V čes-
kém znění: Matouš Ruml, Bohuslav Kalva, Jana Alt-
manová, Jitka Moučková a další. Vstupné: 150 Kč, 
98 minut, DCP 3D, MP

www.falcon.cz/film/velka-vanocni-jizda/videa

Digitální kino Bílina 2D a 3D
budova městského divadla více na  www.kckaskada.cz

Ohlédnutí za
koncertem skupiny
NEŘEŽ
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Vánoční koncert  ZUŠ Gustava Waltera
1322. prosince 2011

Kdy bude na náměstí pošta?
V jednom z nedávných čísel Bílinského zpravodaje jsem slibovala bližší informace o tom, kdy bude na Mírovém náměstí otevřena pobočka České pošty, 
a.s. S dotazem jsem se ve druhé polovině listopadu obrátila na tiskovou mluvčí a bohužel mi nepřišla žádná odpověď. Paní mluvčí jsem nesehnala ani na 
telefonu. Je možné, že e-mail nedošel nebo spadl do SPAMU. V novém roce budu mluvčí pošty znovu kontaktovat a věřím, že úspěšně. Jana Šimková

Společné vystoupení tanečního a hudeb-
ního oboru tentokrát nazvané První bílý 
sníh se tradičně uskutečnilo v bílinském 
divadle.

Program nebyl tentokrát komponován jako ta-
neční příběh s dějem, střídala se taneční a hu-
dební čísla. V choreografiích učitelky Petry 
Běláčové se návštěvníkům koncertu postupně 
představili žáci všech ročníků tanečního obo-
ru. K nejvíce očekávaným patří vždy samo-
zřejmě vystoupení přípravky, neboť pro ně-
které děti je to první setkání s velkým pódiem 
nebo – to v případě hudební přípravky – první 
zkušenost se zpěvem na mikrofon. A možno 
konstatovat, že premiéra se jim vydařila. Ná-
vštěvníci koncertu si mohli poslechnout i za-
jímavé soubory: rockově zaměřenou skupinu 
EXIT II, v instrumentálních skladbách trio 
elektrických kytar, dechový soubor s příčný-
mi flétnami, klarinetem a fagotem. Nechyběl 
školní pěvecký sbor ani dívčí pěvecké sdru-
žení Komořinka. Ta na závěr zazpívala směs 
vánočních písniček ve swingovém stylu za 
doprovodu saxofonového tria a pozounu. Hu-
debníci se již těší, až nahrané rytmické zákla-
dy na CD nahradí nejšikovnější žáci z nově 
otevřené bubenické třídy. Myslím, že mohu 
přislíbit, že při jarním koncertu vystoupí již 
živě hrající kompletní kapela. 
Rád bych popřál jménem naší umělecké ško-
ly příjemné prožití svátků v klidu a s těmi, 
které máte rádi. Přeji nám všem, aby rok 
2012 byl rokem dobrým. 

Bc. Jiří Kopa,  ředitel školy

Zabijačka 
v baště
V Husistské baště se v sobotu 17. prosin-
ce konala pravá česká zabijačka. Vepřové 
maso již bylo přivezeno a v průběhu dne 
pak pod rukama kuchařů vznikaly klasic-
ké zabijačkové dobroty.
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NEJ fanynka byla oceněna na ledě

Vyučovat se budou standartní a latinsko-americké tance.
Přihlášky do 18. 1. 2012 přijímá: 

Infocentrum na Mírovém náměstí v Bílině, 
tel: 417 810 985, e-mail: info@kckaskada.cz, 

www.kckaskada.cz
Cena: 950,- Kč / osoba

Přihlásit se mohou i účastníci z předešlých ročníků 
základních tanečních kurzů.

Soutěž klubu HC Draci Bíli-
na O NEJ Fanynku zápasu je 
u svého konce. Po dobu de-
seti dní mohli diváci hlaso-
vat a vybírat z tří fotografií, 
které byli umístěny na ofici-
áních webových stránkách 
klubu. A vítězka je známa.

Nejvíce hlasů získalo trio fa-
nynek, která na zápasy cestují 
z Mostu a patří mezi ozdoby 
každého mistrovského utkání 
HC Draci.Absolutním vítězem 
se po velkém boji stala fotogra-
fie A – trio fanynek. Ta získala 
celkem 231 hlasů. Na druhém 
místě skončila dívka soutěžící 
s písmenem B, která v průběhu 
úterního dne mocně dotahovala, 
ale nakonec získala 228 hlasů. 
Vyrovnanou trojici doplňuje 
soutěžící s písmenem C, která 
získala v konečném součtu 220 
hlasů.
Vítězné dívky při 
středečním 
u t k á n í m 
s Baníkem 
S o k o l o v 
byly de-
korová -
ny přímo 
na ledo-
vé ploše. 
„Uděla lo 
mi to vel-
kou ra-
dost, ještě 
nikdy jsem 
nic nedostala, a to na sportoviš-
tě chodím hodně často,“ říkala 
po ceremoniálu slečna Marcela. 
„Ještě větší radost než z vyhra-
ného mobilního telefonu měla 
navíc s nádherných růží, které ji 
předával osobně na ledové ploše 
prezident HC Draci Bílina a rad-
ní města René Štěpánek.
„Jsem velice potěšen, kolik 

hlasujících se do naší soutěže 
zapojilo. Téměř sedm stovek 
hlasujících jsem nečekal. Moc 
nás to těší a soutěž v budoucnu 
ještě budeme opakovat,“ řekl po 
uveřejnění konečných výsledků 
prezident HC Draci Bílina René 
Štěpánek.  Soutěžícím děkuje-
me za účast v soutěži a vítěz-
kám gratulujeme. Karel Schön

Prezident HC 
Draci Bílina 
René Štěpánek 
a slečna Marcela 
- vítězka soutěže 
O NEJ Fanynku.
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Sokolov dostal sedmičku

Druhým turnajem pokračoval Krušnohorský pohár

Hokejovou bitvu se vším všudy zažil zimní stadion v Bílině. Stře-
deční  druholigový zápas se hrál o šest bodů. Poslední Sokolov 
ztrácel na předposlední Bílinu pět bodů a potřeboval nutně bodo-
vat. Naopak domácí se mohli odpoutat od konce tabulky.

Začátek zápasu zchladil domácí 
optimismus, když již po 40 vte-
řinách hosté vedli. Ale bylo to 
poslední vedení Sokolova. Do-
mácí se dokázali rychle oklepat 
a v 5.minutě již vedli 2:1. Dvě 
branky ve 12.minutě jen upra-
vily stav na 3:2. V 25.minutě 
odskočili domácí na dvě bran-
ky a na další se diváci načekali. 
Ale hrál se útočný hokej v po-
dání obou mužstev. V 32.minutě 
najížděl Hrubant, ale sokolov-
ský Jakubal střelu vyrazil. Ve 
37.minutě měl šanci Pořický. 
10 vteřin před koncem druhé 
třetiny byly současně vyloučeni 
dva hráči Sokolova a poslední 
třetinu začínali domácí přesi-
lovkou pět na tři. Tu nevyužili, 
ale ve 46.minutě vstřelil branku 
Přeučil a bylo rozhodnuto. Po-
tom naprosto zbytečně fauloval 
sokolovský Soukup, domácí 
dostali opět možnost pět na tři 
a tu již Szakal využil. Ale bran-
ky padaly dál, trestné střílení 
proměnil hostující Brožovský 
a snížil na 6:3. Poslední mož-
nost na zvrat propásly hosté 
v 58.minutě školáckým vylou-
čením Hartmana, která dostal 

za řeči i osobní trest. Přesilovku 
bleskově využil Švácha. Když 
se utkání chýlilo ke konci došlo 
za brankou Bíliny ke zbytečné 
rvačce draka Urbana s horníkem 
Jakubalem, kterého přijel ještě 
pomstít jeho bratr brankař Pa-
vel, která pokazila dojem z pěk-
ného výkonu domácích. Dlouho 
se nehrálo, rozhodčí rozdali 
tresty a u každého mužstva 
odebraly dva hráčské průkazy. 
U hostů to byli oba Jakubalo-
vé, u domácích Urban a Ketner, 
který se však rvačky vůbec ne-
zúčastnil. „Z posledních čtyřech 
zápasů jsme získali deset bodů 
z možných dvanácti, tak jsme 
spokojeni. Dnes jsme chtěli 
hrát zodpovědně zezadu, to se 
nám až na úvodní branku dařilo. 
Škoda toho závěru, padly zby-
tečné tresty, je to škoda. Jinak 
to byl kolektivní výkon, posled-
ní zápasy hrajeme jako mužstvo 
a to je také jeden z důvodů, proč 
se nám daří,“ usmíval se trenér 
Draků Miroslav Kanis. K po-
sledním dvěma letošním kolům 
dodal: „Byli jsme několik kol 
poslední, nyní se nám začalo 
více dařit, hrajeme s větším kli-

dem. Je to vidět i v koncovce. 
Fiky nás podržel ve spoustě zá-
pasů, to se na mužstvu projeví, 
když cítí, že ho gólman podrží.“ 
Dostalo se pochvaly i branka-
ři Tomáši Fikrtovi. Poslední 
v tabulce zůstává Sokolov s 20 
body, Bílina a Klatovy mají 28 
bodů a právě do Klatov Bílina 
v sobotu zajíždí.

Branky: 4. 48. Szakal, 5. Novák, 
12. Machulda, 26. Hrubant, 
46. Přeučil, 59. Švácha – 
1. Dobřemysl, 12. Soukup, 
48. Brožovský, 59. Račanský
Vyloučení: 9 – 16
Využití: 2 – 0
Diváci: 200

Rozhodčí: Orlický – Koskuba, 
Fiala
Třetiny: 3:2, 1:0, 3:2

Bílina: Fikrt – Havlůj, Müller, 
Ketner, Polák, Zeman, Kunrt, 
Jirkovský, Kabeláč – Szakal, 
Machulda, Kýhos – Salač, 
Hrubant, Urban – Pořický, 
Novák, Přeučil – Maďa, Švácha, 
Lhotka

Sokolov: Jakubal P. 
(60. Francisko) - Mudra, Koblitz, 
Šulc, Brožovský, Diblík, Říha, 
Maděra, Soukup, Dobřemysl, 
Hartman, Sopr, Formánek, 
Račanský, Jakubal T., Nový, 
Baar, Závorka, Chodounský

Jednotlivé výsledky druhého turnaje:

TJ Sokol Bílina red TJ Sokol Bílina orange 1:2

Fbc Most 1.Fbc DDM Děčín 0:2

TJ SokoL Bílina red TJ Sokol Světec 2:0

TJ Sokol Bílina orange Fbc Most 0:5

1. Fbc DDM Děčín TJ Sokol Světec 6:0

TJ Sokol Bílina red Fbc Most 1:5

TJ Sokol orange 1.Fbc DDM Děčín 4:3

TJ Sokol Světec Fbc Most 0:3

TJ Sokol Bílina red 1.Fbc DDM Děčín 2:3

TJ Sokol Bílina orange TJ Sokol Světec 2:4

Průběžná tabulka po 2. turnaji
Pořadí Tým Skóre Body

1. Fbc Most 23:5 18

2. TJ Sokol Světec 11:14 15

3. 1. Fbc DDM Děčín 21:17 12

4. TJ Sokol Bílina red 13:17 9

5. TJ Sokol Bílina orange 12:26 6

Druhým turnajem pokračoval 
v sobotu 10.12. od 10:00 hod. 
v Černé hale v Bílině florbalový 
Krušnohorský pohár žáků. Opět 
do Bíliny zavítaly žákovské týmy 
1.Fbc Most, 1.Fbc DDM Děčín, 
TJ Sokol Světec a turnaje se také 
účastnily domácí týmy pořádající-
ho TJ Sokol Bílina – red a orange. 

Opět byly k vidění urputné, vy-
rovnané a zajímavé zápasy flor-
balových nadějí ve věku 10 – 13 
let. Domácím se tentokrát tolik 
nedařilo, když tým Sokol Bílina 
red několikrát nešťastně prohrál 
i když byl v zápase lepším týmem. 
Příjemným překvapením byl dru-
hý tým bílinského Sokola – Sokol 

Bílina orange. Tým se od první-
ho turnaje zlepšil o po obětavých 
výkonech získal své první body. 
I když se bílinským týmům tolik 
nedařilo, bylo na nich po měsíci od 
prvního turnaje vidět zase zlepše-
ní. O větší bodový zisk je připra-
vily neproměněné šance, vyplýva-
jící z jejich nevybranosti. Jestliže 

ale budou dále na sobě pracovat, 
můžete se připravit na další bodo-
vý zisk na třetím turnaji, který se 
bude konat 14. ledna od 10:00 hod. 
opět v Černé hale v Bílině. Přijďte 
proto podpořit bílinské 
florbalové naděje 
a staňte jejich hna-
cím motorem!

Soupisky domácích týmů:
TJ Sokol Bílina red - Luboš Krišal, Ma-
těj Rosenkranc, Karel Grümann, Jirka 
Klíma, Honza Pohl, Daniel Pícha, Voj-
ta Pastyřík, Patrik Benda, Láďa Beneš 
a brankář Ondra Bůžek

TJ Sokol Bílina orange - Pavel Raichl, 
Dominik Rýpal, Tomáš Adamec, Libor 
Chládek, Kuba Andrt, Honza Sládek, 
Adam Hamák, Tomáš Řádek a brankář 
Karel Čáp
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Sokolov závěr neunesl,
brankář napadal vše

HC Draci Bílina - 2. liga 
Datum Kolo Domácí Hosté

08.01.2012 26 HC Klášterec nad Ohří HC Draci Bílina

11.01.2012 27 HC Draci Bílina HC Řisuty

14.01.2012 28 HC Vlci Jablonec nad Nisou HC Draci Bílina

18.01.2012 29 HC Draci Bílina HC Kobra Praha

21.01.2012 30 HC Benešov HC Draci Bílina

28.01.2012 31 HC Draci Bílina HC Milevsko 2010

01.02.2012 32 HC Baník Sokolov HC Draci Bílina

04.02.2012 33 HC Draci Bílina SHC Maso Brejcha Klatovy

08.02.2012 34 HC Děčín HC Draci Bílina

11.02.2012 35 HC Draci Bílina HC Klášterec nad Ohří

15.02.2012 36 HC Řisuty HC Draci Bílina

NEVÍDANÉ – závěr zápasu HC Draci Bílina – HC Baník Sokolov se rovnal velké „divočině“. Hostující tým neunesl porážku 
a zcela zbytečně atakoval všechny a všechno, co jim v 60. minutě stálo v cestě.

„Vyznamenal“ se zejména mladý 
brankář Pavel Jakubal (na sním-
ku), který neovládl své emoce 
a napadl fyzicky v chodbě stadi-
onu i sekretáře oddílu HC Dra-
ci Bílina Jana Perného! Všemu 
předcházela potyčka domácího 
Tomáše Urbana s bratrem bran-
káře Jakubala Tomášem. Do té 
následně zcela nesmyslně za-
sáhl jeden z hostujících hráčů 
a strhla se velká bitka. Bran-
kář hostí přejel ze své branky 
na polovinu hřiště, kde se vrhl 
na Urbana, který se vracel po 
vítězné šarvátce. Ještě před-
tím vhodil sokolovský brankář 
hokejku do hlediště, kde bylo 
jediné štěstí, že netrefil žádné-
ho diváka. Besnění Jakubala 
pokračovalo i při odchodu do 
šaten, když v chodbě zimního 
stadionu zcela bezdůvodně na-
padl sekretáře oddílu HC Draci 
Bílina Jana Perného, který se 
ho snažil doprovodit do šaten 
za asistence pořadatele. Ani ten 
nevyvázl s prázdnou, když tento 
mladík (Jakubal Pavel, ročník 
narození: 1986), který se dostal 
do stavu „běsnícího býka“ na-
padl i jeho a poranil mu pravou 
ruku. Slušné chování a respekt 

a úcta k soupeři ze strany Soko-
lova zcela zmizela. Podobným 
způsobem se zachoval obrán-
ce Diblík, který urážel domácí 
tým, napadl i zdravotníka, který 
zajišťoval zápas. Sokolov, neje-
nom, že je v soutěži zcela jasně 
poslední, ale v Bílině ukázal, že 
i mimo hokejové chování je mu 
zcela cizí. Pokud pětadvacetile-
tý „floutek“ (brankář Jakubal) 
napadne muže ve věku 60 ti let, 

měl by se stydět a hlavně 
se alespoň OMLUVIT!
A jedna rada závěrem pro 
Baník Sokolov: na hokej 
chodí i malé děti a pokud 
oddíl neumí krotit své 
emoce, popřípadě brankář 
vhazuje části své výstro-
je do hlediště, kde mohl 
i zasáhnout například sed-
mileté děti,  tak ať ho raději 
nehraje. Karel Schön

1. rvačka: 
Jakubal Tomáš (Sokolov) vs. Tomáš Urban (HC Draci Bílina).

2. rvačka:  
Jakubal Pavel (Sokolov) - brankář vs. Tomáš Urban (HC Draci Bílina).

mileté děti,  tak ať ho raději 
Karel Schön




