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Že se v Bílině sportu daří dokázaly výsledky tradiční ankety Tep-
lického deníku „Nejúspěšnější sportovec roku 2011“. Na slavnost-
ním vyhlášení v teplickém divadle se slovo Bílina ve všech mož-
ných tvarech opakovalo poměrně často. Z celkových osmi katego-
rií bodoval bílinský sport ve čtyřech. To je skvělý úspěch.

Bílinští sportovci zabodovali v okresní anketě.

● V nemocnici je nová recepce a občerstvení ● Nominujte osobnost na cenu hejtmanky ● Na světě je kniha Bořeň 
očima geologa ● Můžete se vyjádřit k územnímu plánu ● Obchodní centrum - stavba v čase ● ČEZ podpoří nadějné 

matematiky ● Zimní fotbalový turnaj v Souši - Bílina podlehla Kadani ● Na zimním stadionu si můžete půjčit brusle ●

Získali pět ocenění.

Prvním sportovcem z Bíliny, který 
si přišel na podium pro cenu, byl ta-
lentovaný bikrosař Matěj Chalupný. 
V kategorii „Jednotlivci mládeže“ 
skončil třetí. Skvělých výsledků 
dosahuje pravidelně jak doma, tak 
i v zahraničí. Vybojoval si mimo 
mnohé jiné úspěchy i členství v repre-
zentaci ČR. Sebevědomí a odhodlání 
sympatickému mladíkovi rozhodně 
nechybí. Můžeme se na něj prý těšit 
na olympiádě v Brazílii v roce 2016, 
sdělil s úsměvem divákům.
Ocenění v kategorii „Masters“ si at-
letka Alexandra Adlerová opravdu 
zasloužila. Po zdravotních problé-
mech se dokázala vrátit k milované 
atletice a porážet soupeřky. Na kontě 
má za svou dlouholetou atletickou 
kariéru nesčetně mnoho úspěchů. 
Moderátorovi pořadu nešlo na mysl, 
jak atletka oštěpařka a kladivářka 
v tomto věku běhá i 60 metrů. To prý 
aby poškádlila jednu svou soupeřku. 
Neustále se předhánějí, jak už to ve 
sportu bývá.
Třetí místo v kategorii „Kolek-
tiv dospělých“ obsadili atleti AK 
Bílina. Družstvo mužů patří mezi 
nejlepší prvoligová. V roce 2011 
skončili i přes velkou konkurenci 
pražských družstev na 3.místě I. 

ligy. Cenu si přišel převzít Josef 
Mairych.
Poslední kategorií byli „Jednotlivci 
– dospělí“. V desítce vyhlášených 
se na skvělých pozicích objevila 
i dvě jména bílinských sportovců. 
Šesté místo patřilo hokejistovi Vla-
dimíru Machuldovi z HC Draci Bí-
lina. Je lídrem nováčka II. hokejové 
ligy a v kanadském bodování patří 
k nejlepším drakům. Má řadu zku-
šeností z domácích i zahraničních 
klubů. Cenu za bílinského hokejistu 
převzala mladá hokejistka Michaela 
Jurčová ze stejného klubu. V době 
slavnostního vyhlášení výsledků 
ankety zrovna hráli draci zápas proti 
HC Řisuty.
Posledním, kdo si měl přijít pro cenu 
za bílinský sport, byl atlet Adam Kou-
ba. V desítce jednotlivců získal skvě-
lé 3. místo. Skvěle běhá 1500 metrů, 
což dokázal na halovém Mistrovství 
České republiky. Z MČR pod otevře-
ným nebem si přivezl bronz a skvěle 
běhal třeba i na Zlaté tretře. Vítězství 
na regionálních závodech jsou téměř 
samozřejmostí. Adam bohužel do 
Teplic nemohl dorazit kvůli studij-
ním povinnostem v Praze.
Všem patří velká gratulace a díky za 
skvělo reprezentaci města.

Josef Mairich převzal z rukou 
ředitele bílinské městské policie 
Pavla Ryjáčka cenu pro AK Bílina.

Za Adama Koubu přišel na podium 
převzít ocenění klubový kolega 
Josef Kalát.

Alexandra Adlerová s cenou 
v kategorii 
Masters.

Hokejistka Michaela Jurčová zastoupila 
oceněného Vladimíra Machuldu.

Matěj 
Chalupný 
měl 
z ocenění 
radost.

Foto: Zdeněk Traxler
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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

Termíny
zasedání
Zastupitelstva
města Bílina v roce 2012
V letošním roce by mělo Zastupitelstvo města Bílina zasednout 
minimálně šestkrát. První letošní zasedání zastupitelů se uskuteční  
16.února. Dalšími termíny pak jsou 19. duben, 21. červen, 6. září, 
11. říjen a 6. prosinec. Zasedání jsou veřejná a může je navštívit 
kdokoliv, koho zajímá dění ve městě a rozhodování těch, které si 
lidé zvolili do zastupitelských křesel. Možnost pro občana zeptat se 
nebo vyjádřit svůj názor je samozřejmostí. simi

Nominujte osobnost 
na cenu hejtmanky
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová vyzývá k předkládání návrhů 
na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2011. 

Cena bude udělována osobnostem, které 
významným způsobem přispěly k rozvoji 
Ústeckého kraje v následujících oblastech:   
- regionální rozvoj
-  sociální a zdravotní oblast  

včetně záchrany lidského života
- věda a výzkum
- kultura
- sport
Veškeré informace naleznete na oficiální 
webové stránce Ústeckého kraje: 

www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1663568

19. ledna 2012

OZNÁMENÍ 
Zápisy do prvních tříd v bílinských ZŠ
ZŠ Lidická 19. a 20. 1. 2012 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
ZŠ Za Chlumem  23. 1. 2012 od 13.00 hod. do 17.00 hod. 

24. 1. 2012 od 13.00 hod. do 16.30 hod.
Řádné termíny zápisů na ZŠ Aléská již proběhly. K dispozici je ještě tento 
náhradní termín: 30. 1. 2012 od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Informace 
o odchycených 
psech a kočkách

Městská policie Bílina umisťuje odchycené či naleze-
né psy a kočky do útulku v Jimlíně. Webové stránky 
útulku v Jimlíně najdete na adrese: www.utulek-jimlin.
wz.cz. Na webu útulku najdete aktuální fotografie od-
chycených psů a koček včetně informací, kdy a kde byli 
odchyceni. Odkazy a kontakty rovněž najdete nově na 
stránkách Městské policie Bílina – www.mpbilina.cz.                                   

Útulek Jimlín – p. Kubalík, Jimlín 147, Louny
tel: 604 451 258 (8-18h) – NE SMS!

e-mail: utulek.jimlin@centrum.cz 

Informace o dalších odchycených či nalezených zvířatech
V případě odchytu jiných zvířat jsou tato umisťována 
v záchranných stanicích. Městská policie Bílina využí-
vá služeb dvou uvedených záchranných stanic. 

ZS Zoopark Chomutov, tel.: 474 629 917
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

ZS Falco Dolní Týnec
tel.: 606 280 121
Jana Tomšovská
Dolní Týnec 39

412 01 Litoměřice

Zastupitelstva

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

VzpomínkaVzpomínka
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 3. 1. 2012 uplynul jeden rok, 
co nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček, tchán 
pan Stanislav KLECAN z Bíliny. 

Stále na něj vzpomínají manželka 
a děti s rodinami

Čas plyne, vzpomínka zůstává

Dne 20. 1. 2012  
uplyne 30 let od úmrtí  
naší maminky, babičky 
paní Marie HLADÍKOvé 
z Bíliny.

Za tichou vzpomínku  
děkuje rodina
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Stránka pro Hornickou 
nemocnici s poliklinikou v Bílině
v naší rubrice o bílinské nemocnici se ten-
tokrát věnujeme především prostoru kolem 
hlavního vchodu do nemocnice, kde po re-
konstrukci vzniklo nové občerstvení a recep-
ce, která je novým komunikačním a bezpeč-
nostním centrem nemocnice.

V novém roce 2012 přivítá pa-
cienty bílinské Hornické ne-
mocnice s poliklinikou (HNsP) 
v mnoha ohledech podstatně mo-
dernější zdravotní zařízení, než 
jaké zde bylo počátkem minulé-
ho roku.  Od ledna je v provozu 
intranetová síť, která propojuje 
všechna zdravotnická pracoviš-
tě. Ordinace a stanice lůžkové 
části byly vybaveny počítačo-
vou technikou pracující s vyspě-
lým programem Medicus. Tento 
program uchovává všechny in-

formace, které dříve byly poři-
zovány na kartách a ukládány 
v kartotékách. Ošetřující lékař 
tak má možnost v průběhu vy-
šetření si otevřít kompletní his-
torii průběhu choroby pacienta, 
včetně laboratorních výsledků 
a rentgenologických snímků. To 
bude možné díky zahájení pro-
vozu nového radiologického od-
dělení, které pracuje s moderní 
digitální technologií, jež umož-
ňuje posílat snímky dle potřeby 
elektronickou sítí k okamžité 

konzultaci s odborníky v libo-
volně vzdálených místech. Do 
minulého roku se rentgenové 
snímky pacientů HNsP pořizo-
valy klasickým způsobem jako 
fotografie, včetně zdlouhavého 
vyvolávání a sušení, přičemž 
odborný posudek mohl provést 
pouze lékař, který se k posouze-
ní snímku osobně dostavil. 
Roli informačního centra HNsP 
převezme nová recepce, jež po-
skytne návštěvníkům nemocni-
ce možnost objednat se zde do 

ambulantních ordinací či získat 
potřebné informace. V recepci 
bude soustředěna i 24 hodino-
vá ostraha, která díky instalaci 
bezpečnostních kamer zajistí 
nepřetržitý dohled nad bezpeč-
ností v celém areálu HNsP. 
Zlepšování úrovně služeb naší 
nemocnice bude i v tomto roce 
pokračovat příchody nových 
lékařů a rekonstrukcí vnitřních 
i vnějších prostor HNsP.

Bc. Zdeněk Rendl ml.,
místostarosta

Zdravotní péče v Bílině pohledem místostarosty města

Očima redaktorky Jany Šimkové – pro recepci i bistro palec nahoru
Jaké ordinační hodiny má dnes pan dok-
tor Štembera? Kde prosím najdu gyneko-
logii? Na tyto a další otázky odpoví nyní 
pacientům Hornické nemocnice s po-
liklinikou v Bílině příjemná recepční. 
Prostorná recepce je novinkou u hlavní-
ho vchodu do nemocnice a hned naproti 
ní i moderní občerstvení. Už při prvních 
krocích v nemocniční budově tak paci-
enta doprovází vstřícnost a vůně čerstvé 
sekané. Pracovnice recepce potvrzuje, že 
pacienti novou informační službu vítají 
a hojně využívají. Ptají se na ordinač-

ní hodiny lékařů, na lékaře samotné, co 
kde najdou a vlastně prakticky na vše, co 
souvisí s nemocnicí nebo zdravotnickou 
péčí obecně. Recepce je zatím ve zku-
šebním provozu a ještě je potřeba mno-
hé doladit, například informační systém, 
pomocí kterého se budou moci pacienti 
objednávat k jednotlivým lékařům a také 
dovybavení recepčních prostor. Krokem 
vpřed je i moderní občerstvení se stolky 
k posezení nebo pultíky ke stání. A na 
čem si zde lidé pochutnají? Nabídka 
zahrnuje samozřejmě sladkosti, čerstvé 

pečivo, slané i sladké, obložené bagety, 
chlebíčky, saláty podle nabídky, zákusky 
i třeba čerstvou sekanou, párek v rohlíku 
nebo polévku. Samozřejmostí je káva, čaj 
a různé jiné druhy teplých či studených 
nápojů. V občerstvení je možno platit jí-
delními kupony, které dostává personál 
nemocnice na stravování. Bistro je ote-
vřeno teprve pár dní, ale již nyní se dá 
předpokládat, že díky příjemnému pro-
středí a nabídce dobrot si jistě brzy získá 
plno příznivců. Za tyto dvě přínosné no-
vinky jednoznačně dávám palec nahoru.

Ještě nedávno vypadal prostor za vchodem do nemocnice jako neútulný tmavý tunel (snímek vlevo). Po rekonstrukci čeká návštěvníky HNsP 
otevřené prosvětlené prostranství s pěkným zařízením a bohatě vybaveným občerstvením (snímek vpravo). Foto: Jana Šimková
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Bílina se připravuje ke schválení nového územního plánu. 
Veřejnost může k návrhu uplatňovat své připomínky! 

Dne 1. 2. 2012 od 15 hodin proběhne ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 
v Bílině veřejné projednání územního plánu města Bíliny.

Občan a územní plánová-
ní, aneb co je dobré vědět

Územní plán (ÚP) § 43 až 60 
zákona č. 183/2006 sb. o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon) stano-
ví zejména koncepci rozvoje 
a ochranu hodnot území obce; 
je z hlediska obce a jejích ob-
čanů nejdůležitějším nástrojem 
územního plánování. Vymezuje 
zastavěné území, zastavitelné 
plochy, plochy přestavby, plo-
chy pro veřejně prospěšné stav-
by, plochy pro veřejně prospěš-
ná opatření, plochy pro územní 
rezervy a stanovuje podmínky 
využití těchto ploch. Dále řeší 
koncepci dopravní a technické 
infrastruktury, koncepci využi-
tí krajiny apod. Pozornost vy-
daných územních plánů se ve 

větší míře věnuje vyhodnocení 
vlivů ÚP na udržitelný rozvoj 
území. Územní plán je závazný 
pro pořízení a vydání regulační-
ho plánu zastupitelstvem obce, 
pro rozhodování v území, ze-
jména pro vydávání územních 
rozhodnutí. Každý
občan se přímo nebo nepřímo 
s územním plánem setkává. 
Proto je třeba územnímu plá-
nu věnovat patřičnou pozor-
nost.

UPOZORNĚNÍ:
●  Námitky proti návrhu územ-

ního plánu mohou podle § 52 
odst. 2 stavebního zákona po-
dat pouze vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření 

a zastavitelných ploch a zá-
stupce veřejnosti (podle § 23 
stavebního zákona).

●  Podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona mohou výše uvedené 
dotčené osoby uplatnit své 
námitky nejpozději při veřej-
ném projednání. V námitce 
musí uvést odůvodnění, úda-
je podle katastru nemovitos-
tí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené ná-
mitkou. 

●  Podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona může nejpozději při 
veřejném projednání  každý 
uplatnit k návrhu územního 
plánu své připomínky.

●  Dotčené orgány uplatní na 
závěr veřejného jednání své 
stanovisko k připomínkám 
a námitkám. 

●  K později uplatněným námit-
kám, připomínkám a stanovis-
kům se podle § 52 odst. 3 sta-
vebního zákona nepřihlíží.

Upravený a posouzený návrh 
územního plánu je v tištěné po-
době vystaven k veřejnému na-
hlédnutí na Městském úřadě Bí-
lina, Stavební úřad – ÚÚP, Bře-
žanská 50/4, Bílina  od  21. 12. 
2011 do 1. 2. 2012 v úřední dny 
(pondělí, středa) v kanceláři 
č. 305, mimo úřední dny dle do-
mluvy u Ing. Alice Pevné (Tel:  
417 810 879 nebo e-mail: pev-
na@bilina.cz), ve stejné lhůtě je 
zveřejněn v elektronické podo-
bě na webových stránkách měs-
ta - www.bilina.cz pod odkazem 
„Územní plánování/ Aktuální 
informace“. Úřad ÚP, red

Obyvatelům města se malé autobusy nelíbí 
Od 1.listopadu v ulicích města Bíliny jez-
dí malé autobusy Iveco Daily Stratos L37 
a LE 37. Ty zajišťuje Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova. "To je neuvěřitelné, 
čím musíme jezdit," říká rozhořčeně pan 
Vladimír, který právě vystoupil. 
A stížnosti se množí. "Proč 
nemáme normální auto-
busy,které jezdí v každém 
jiném městě? Já tomu 
vážně nerozumím," tvrdí 
žena středních let. "Je to 
malé, nepohodlné, pros-
tě celé špatně," doplňuje 
mladá dívka Lenka, která 
právě dokončila jednu ze 
svých denních jízd malým 
autobusem.
Město Bílina od samotného 
počátku problému podniká kro-
ky k okamžité nápravě. "Tyto spoje 
měly jezdit pouze v nočních hodinách, 
kdy jezdí po městě málo lidí, ale rozhod-

ně ne během dne,"sděluje vedoucí odboru 
dopravy města Bíliny Miroslav Jedlička. 
"Na posledním jednání nám bylo přislíbeno 
předsedou 

představenstva DP měst Chomutova a Jir-
kova Janem Řehákem, že od 1. ledna za-
čnou jezdit velké autobusy, ale opět se tak 
nestalo. Jediná změna, která se stala je ta, 
že místo jednoho malého autobusu nyní ve 

špičce jezdí dva," dodává Jedlička.
Město Bílina v žádném případě od 

jednání o sjednání okamžité nápravy 
neustoupí a obyvatelům dává nadě-

ji. "Rozhodně budeme pokračovat 
v jednání a chceme situaci řešit, 

aby v co nejbližší době, 
a já pevně věřím, že se 
tak stane v co nejkrat-
ším termínu, mohli 
naši obyvatelé města 
jezdit v pohodlí vel-
kých autobusů, tak 
jak tomu mělo být 
už od 1. listopadu 
2011.

 Karel Schön

LE 37. Ty zajišťuje Dopravní podnik měst 
Jirkova. "To je neuvěřitelné, 

čím musíme jezdit," říká rozhořčeně pan 
Vladimír, který právě vystoupil. 

stížnosti se množí. "Proč 
nemáme normální auto-

každém 
jiném městě? Já tomu 
vážně nerozumím," tvrdí 
žena středních let. "Je to 
malé, nepohodlné, pros-
tě celé špatně," doplňuje 
mladá dívka Lenka, která 
právě dokončila jednu ze 
svých denních jízd malým 

Město Bílina od samotného 
počátku problému podniká kro-

okamžité nápravě. "Tyto spoje 
nočních hodinách, 

kdy jezdí po městě málo lidí, ale rozhod-

"Na posledním jednání nám bylo přislíbeno 
předsedou 

čnou jezdit velké autobusy, ale opět se tak 
nestalo. Jediná změna, která se stala je ta, 
že místo jednoho malého autobusu nyní ve 

špičce jezdí dva," dodává Jedlička.
Město Bílina v žádném případě od 

jednání o sjednání okamžité nápravy 
neustoupí a obyvatelům dává nadě

ji. "Rozhodně budeme pokračovat 
v jednání a chceme situaci řešit, 

aby v co nejbližší době, 
a já pevně věřím, že se 
tak stane v
ším termínu, mohli 
naši obyvatelé města 
jezdit v
kých autobusů, tak 
jak tomu mělo být 
už od 1. listopadu 
2011.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 519. ledna 2012

Obchodní centrum v čase

Několik měsíců přihlížejí Bíliňané výrazným stavebním změnám u vlakové-
ho nádraží. Roste zde nákupní centrum, které by mělo být otevřeno v únoru. 
Pod jednou střechou najdou lidé obchody s nejrůznějším zbožím, od oblečení 
až po občerstvení. Občanům Bíliny se tak rozšíří možnosti nákupu o zboží, 
pro které museli a zatím stále musejí jezdit do nákupních center v Mostě, 
Teplicích i vzdálenějších městech. Obchodnímu centru musela ustoupit část 
staré nádražní budovy a také autobusové nádraží. To bylo umístěno před poš-
tu. Rozsáhlé stavební práce na více než polovinu roku znemožnily průjezd 
od Intersparu k nádraží a volný zůstal pouze chodník podél řeky. Prvotní 
problémy s uzavírkou, zákazovými značkami a nedostatkem parkovacích 
míst u pošty záhy město po domluvě s investorem stavby vyřešilo. Podmínky 
nejsou ideální, stále se staví, ale lidé si na dočasný stav zvykli. Odměnou jim 
má být nákupní zóna s Intersparem a jednotlivými obchody. V návaznosti na 
to byla často zmiňována i rekonstrukce vlakového nádraží. To je však v kom-
petenci Českých drah. Zrekapitulujme si uplynulý rok na stavbě obchodního 
centra, které investor, skupina JTH, nazývá Retail park Bílina (retail = ang-
licky obchod nebo obchodní).

vizualizace

březen

červen říjen

srpen
prosinec
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Vánoční 
besídka na 
ZŠ Lidická  
ve znamení 
charity

Závěr kalendářního roku byl  
na naší škole již tradičně ve 
znamení školní besídky pro 
rodiče a žáky. v téměř  dvou-
hodinovém programu se před-
stavily třídy I.stupně se svými 
vánočním pásmem a pohádka-
mi z celého světa, které si na-
cvičily v rámci projektu „Ži-
jeme v multikulturní společ-
nosti“ a nechybělo vystoupení 
pěveckého sboru Hvězdičky.

Tradicí se stalo, že besídka je  cha-
ritativní  a sbírkou granulí, piškotů 
a dalších „dobrůtek“  podporujeme  
opuštěná zvířátka v útulku. Byli 
jsme mile potěšeni zájmem ze stra-
ny rodičů, kteří opravdu přicházeli 
na besídku s různými pochoutkami 
pro pejsky a kočičky.
Díky pomoci ze strany Městské 
policie Bílina se podařilo vybra-
nou sbírku potravin  předat po-
třebným zvířatům v útulku.
Dovolte nám, abychom  touto ces-
tou poděkovali všem rodičům,  žá-
kům i vyučujícím za krásnou atmo-
sféru, kterou na besídce vytvořili.  
Přejeme  všem hodně zdraví, štěs-
tí a pohody v roce 2012.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Předvánoční čas v MŠ Síbova

V posledním adventním týdnu si rodiče dětí 
našli chvilku času a přišli do školky na spo-
lečné vánoční tvoření společně s dětmi.
Po třídě vonělo cukroví a kávička, zněly 
vánoční písně a koledy, zkrátka příjem-

ná vánoční atmosféra, při které si rodiče 
s dětmi vyráběli ubrouskovou technikou 
svícny. A nejen to. Také se naučili sklá-
dat ubrousky a vyrobit andílka z ponožek 
a papíru.

A protože rodičům se vánoční tvoření líbilo, 
domluvili jsme se společně na velikonoční 
dílnu.
Tak se budeme těšit!
 děti a učitelky MŠ Síbova
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Jsou z nás kuchařky...
DDM  Bílina
Havířská 529/10  
418 01 Bílina

tel.: 417 821 577, 774 821 111
www.ddmbilina.cz           

Jarní 
prázdniny
Nová Ves nad Nisou
18.2. – 25.2.2012

 

Zájezd pro školní děti a rodiny 
s dětmi, pro lyžaře i začáteč-
níky.
Ubytování: Horská chata Ma-
ják, pokoje jsou vybaveny soc. 
zařízením, v chatě je k dispo-
zici společenská místnost s te-
levizorem.
Lyžování: lyžařský vlek 
(800 m) je 600 m. od hotelu.
v ceně zájezdu je zahrnuto 
ubytování, doprava, strava 5x 
denně, pitný režim, doprovod-
ný program pro děti
Cena:  děti: 3550 Kč, dospělí: 
4250 Kč.

18.2. – 25.2.2012

„Dělaly jsme knedlíky asi takhle veliký“,ukazo-
valy děti svými maminkám,když pro ně odpoled-
ne přišly.Nejprve si s paní učitelkou na nečisto 
vyzkoušely dělat knedlíky z plastelíny a potom je 
zavolala paní kuchařka a zkusily si udělat knedlí-

ky z těsta.Někdo se hrnul,někomu se nechtě-
lo patlat si ruce od těsta,ale k obědu se hrnuly.
Každý tvrdil,že ten knedlík je zrovna jeho.Byla 
to velká legrace a pro malé děti úžasný zážitek.
 Růžičková, ředitelka MŠ

„Všechno znám a všechno vím, zápisu se nebojím“
Pod titulkem se skrývá týdenní téma předškoláků ze Síbovky. Aby se zápisu opravdu nebáli, navštívi-
li jsme v rámci dne otevřených dveří ZŠ Aléská. Školou nás provázela děvčata z deváté třídy.

Nahlédli jsme do 1. třídy a pozo-
rovali, jak ve třídě probíhá vyu-
čování. Paní učitelka Zemanová 
nás zapojila do zpěvu a vytleská-
vání slov na slabiky, a paní uči-
telka Kubastová nás vyzkoušela 

ze znalosti domácích zvířat. Vše 
jsme zvládli a byli jsme pochvá-
leni.
Také jsme si prohlédli ostatní pro-
story budovy, abychom věděli co 
nás čeká a nemine.

Moc se nám líbilo v jídelně, kde 
to pěkně vonělo. Oběd nám však 
nedali a tak jsme se vrátili do naší 
školky na Síbovku, kde to také 
pěkně vonělo. děti a učitelky 

3. třídy MŠ Síbova

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. Rezervované 
vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce. Jinak budou zrušeny a dány do prodeje. 

Čtvrtek 19. leden 17.30 (Premiéra)
Pátek 20. leden 17.30
Sobota 21. leden 15.00
Neděle 22. leden 15.00
 

HAPPY FEET 2 - 3D 
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/
Hudební/Český dabing.
Vstupné: 130 Kč, 97 min., zvuk DD 5.1, MP

Pátek 20. leden 20.00 
Sobota 21. leden 20.00

 
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY- 2D
USA/Švédsko/Velká Británie/
Německo/Drama/Thriller/České 
titulky.
Vstupné: 100 Kč, 158 minut, zvuk DD 
5.1, P-15 let

Čtvrtek 26. leden 17.30
Pátek 27. leden 17.30
Sobota 28. leden 17.30

LÁSKA JE LÁSKA - 2D
ČR/Komedie/Drama/
České znění.
Vstupné: 100 Kč, 95 minut, 
zvuk DD 5.1, MP

Čtvrtek 26. leden 20.00
Pátek 27. leden 20.00
Sobota 28. leden 20.00

UNDERWORLD: PROBUZENÍ - 3D
USA/Akční/Fantasy/Horor/České 
titulky.
Vstupné: 160 Kč, 85 minut, zvuk DD 
5.1, P–15 let
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Sobota 20. leden - 20.00 hodin

PLES FOTBALISTŮ
Pátek 27. leden - 20.00 hodin
AUTOŠKOLA JANA PLES

Ples konaný u příležitosti oslav svých 20. narozenin. 
Vstupné: 180 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním 

centru Bílina, tel. 417 810 985, e-mail: info@kckaskada.cz
Sobota 28. leden - 20.00 hodin

PLES GYMNÁZIA BÍLINA
TANEČNÍ POKAČOVACÍ KURZY

Zahájení kurzu v úterý 24. 1. 2012 od 19.00 hodin. 
Přihlášky do 18. 1. 2012 v Informačním centru Bílina. 

Vyučují Jiří a Martina Vitkovi z Teplic. Vyučovat se 
budou standartní a latinsko-americké tance. Přihlásit 
se mohou i účastníci z předešlých ročníků základních 

tanečních kurzů. Cena: 950 Kč/osoba. Rozvrh hodin: ÚT 
- 24. 1., 31. 1., 7. 2., 14. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 
10. 4., 17. 4. - vždy od 19.00 do 21.00. Závěrečný večer: 

21. 4. od 18.00 do 23.00.

MĚSTSKÉ DIVADLO
do 31. ledna 2012

DANIEL ŘEŘICHA A TOMÁŠ MORKES  
– PROCHÁZKA KRAJINOU

Výstava fotografií ke zhlédnutí v rámci kulturních akcí 
v Městském divadle. Vstupné zdarma. Více na www.

kckaskada.cz
Úterý 24. leden 

8.30 - 9.15 hodin - prezence dětí, 9.30 hodin - zahájení
15. ročník - RECITAČNÍ SOUTĚŽ  

„BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2012“
Postupová soutěž pro předem přihlášené děti ze 

školských zařízení. Propozice k soutěži v KC Kaskáda 
Bílina. Uzávěrka přihlášek v úterý 10. ledna 2012. 

V kulturním bloku vystoupí žáci ZUŠ Bílina.
Neděle 29. leden - 15.00 hodin

O PRAČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtarie Olomouc. Báječný výlet do světa 
dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění 

o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel 
objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tygrem 

a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. Vstupné: 60 Kč; 
děti do 3 let zdarma.

Úterý 31. leden - 8.30 a 10.00 hodin
O ČERVENÉ KARKULCE

Divadlo Duha Polná. Představení pro MŠ, 1. st. ZŠ 
a maminky s dětmi. Dramatizace pohádky, která se 
stala pro děti jednou z nejznámějších. Humornou 

formou hrané představení neztrácí nic ze svého půvabu. 
Vstupné: 60 Kč. Rezervace míst pro školy nutná v KC 

Kaskáda.

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba: Po – Čt: 8.00 – 12.00 a 12.30 -17.00, Pá – 

8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00 hodin 
do 25. ledna 2012

JARMILA HALDOVÁ – BETLÉMY
Výstava známé řezbářky a výtvarnice paní Jarmily 

Haldové z Orlických hor. Vstupné zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
do 22. února 2012

VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOLÉBEK A KOČÁRKŮ 
1890-1980 SBĚRATELKY MILOSLAVY ŠORMOVÉ

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.

Dům dětí a mládeže  Bílina
Havířská 529 / 10  418 01 Bílina, tel.417 821 577, 774 821 111, 
www.ddmbilina.cz LEDEN 2012

20.- 21.1.
13:00-16:00
pátek-sobota

Podkrušnohorské setkání Baltíků
Přátelská soutěž v programování mezi pozvanými školami z celé 
ČR. Dle propozic.

26. 1.
18:00-20:00

čtvrtek

výtvarná dílna Fimo - šperk
Vyzkoušíme si vyrobit šperk za pomoci polymerových hmot, pudrů, 
razítek a dalších speciálních pomůcek. Rezervace akce je nutná na 
recepci DDM do úterý 24.1.2012. Přijít mohou i úplní začátečníci. 
Cena 80,- Kč

28.1.
10:00-12:00

sobota

Keramická dílna č. 7
Keramická dílna pro začátečníky i pokročilé. Pracujeme s keramic-
kou hlínou podle předlohy i své fantazie. Cena 30,- Kč/hod.

28.1.
13:00-16:00

sobota

Tiffany skleněná mozaika
Pro zájemce od 8 do 99 let Počet míst omezen, přihláška+platba 
nejpozději do 26.1.2012. Cena 70,- Kč

28. 1.
15:00-17:00

sobota

Závody na autodráze – novoroční pohár
Pro všechny od 7 let i pro dospělé zájemce, půjčovné za autíčko: 
50,- Kč. Rezervace závodů do čtvrtka 26.1. na recepci DDM. Star-
tovné 30,- Kč
Karneval
Pro děti od 3 do 7 let, nafukovací atrakce, čokoládová fontánka, 
soutěže a písničky pro nejmenší. Cena 50,- Kč
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DDM  Bílina, Havířská 529 / 10  418 01 Bílina, tel.: 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

Itálie - Lido Adriano 20. 7. - 29. 7. 2012

MĚSTSKÉ DIVADLO V BÍLINĚ - PŘEDPLATNÉ JARO 2012
vážené dámy a pánové, naši divadelní přátelé, 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 umož-
ňuje navštívit 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. 

LEDEN 2012
Petr Kolečko, Tomáš Svoboda
JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK

Městské divadlo Kladno
Bílinské jeviště jako hokejové 
kluziště. Hrdinský epos se zpěvy. 
Hra věnovaná významné kladen-
ské osobnosti Jaromíru Jágrovi, 
balancující na hraně tragikome-
die, pohádky a grotesky. A možná 
i muzikálu! Režie: Tomáš Svo-
boda. Vstupné: 260, 220, 180 
a 100 Kč.

ÚNOR 2012
BESÍDKA 2011
Divadlo Sklep

Tradiční představení složené 
z vepřových vtipů, nadívaných 
knedlíkovou zábavou a přeli-
té zelným humorem, který nutí 
k smíchu, kašli, ale i k hluboké-
mu zamyšlení nad sebou samým. 
Účinkují: David Vávra, Milan 
Šteindler, Jiří Fero Burda, Fran-
tišek Váša, Lenka Andelová, 
Jana Hanáková, Tereza Kučero-
vá, Marta Marinová, Hana Na-
varová, 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 vytříbený britský humor.Osud 
čtveřice lidí, jež spojuje diskrét-
ní kurz čtení a psaní pro dospělé 

(kteří z nějakých důvodů neo-
vládají tyto základní dovednosti, 
jak je obvyklé). Učitelka (která 
se k této podivné výuce upíná 
po ztroskotaném vztahu), škol-
ník (velmi vtipný podivín), dva 
studenti (starší muž a žena ve 
středním věku). Ona je krásná hy-
pochondrička, on je staromilský 
elegán. Účinkují: Oldřich Vízner, 
Sabina Laurinová, Barbora Mun-
zarová a Hynek Čermák. 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 dra-
matika oslovila svojí komediál-
ností i legendárního herce Louise 
de Funése, který podle ní natočil 
úspěšný film téhož jména. Příběh 
významného podnikatele Barnie-
ra, kterého podvede jeho zaměst-
nanec 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 zamo-
tá ještě víc… Účinkují: Zdeněk 
Podhůrský/Ivan Vyskočil, Eva 
Čížkovská/Michaela Dolinová, 
Juraj Bernáth/Martin Sochor, 
Anife Ismet Hassan, Zuza Ďurdi-
nová/Veronika Malá, Marcel Ro-

šetzký/Miroslav Šimůnek, Nikol 
Kouklová/Jana Tabrea, Lukáš 
Rous/Josef Vágner. Režie: Ivan 
Vyskočil. Vstupné: 190, 150, 110 
a 80 Kč.

KVĚTEN 2012
Blažek, Podskalský, Illín, Hála

SVĚTÁCI
Divadelní Společnost Háta

Parta tří fasádníků od Velhartic 
pracuje v Praze, v tom zářivém, 
velikém hlavním městě plném lá-
kadel, zábavy a bujarého nočního 
života. Po dramatickém zážitku 
v grilbaru Diplomat, kde způso-
bí 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 vychova-
tele, emeritního profesora tan-
ce a společenské výchovy. Kdo 
mohl tušit, že nakonec natrefí na 
trojici podobně „dobře vyškole-
ných“ lehkých dam? Účinkují: 
Viktor Limr/Lumír Olšovský/Fi-
lip Tomsa, Dalibor Gondík/Zby-
šek Pantůček, Aleš Háma/Martin 
Zounar, Vlasta Žehrová/Olga 
Želenská, Monika Absolonová/
Ivana Andrlová/Jana Zenáhlíko-
vá, Mahulena Bočanová/Adéla 
Gondíková, Miriam Kantorko-
vá/Vlasta Peterková, Josef Oplt/
Jan Přeučil, Petr Gelnar/Martin 
Sobotka, Lukáš Pečenka/Pavel 
Vítek. Režie: Lumír Olšovský. 
Vstupné: 220, 180, 140 a 90 Kč.

Residence BELVEDERE je moderní uby-
tovací komplex postavený kolem 2 bazénů. 
Volná písčitá pláž se nachází pár kroků od re-
sidence, bez nutnosti přecházet silnici. 
UBYTOvÁNÍ: šestipatrová residence s vý-
tahem nabízí ubytování ve standardně zaří-
zených apartmánech typu trilo pro 6 osob: 2 
pokoje vždy s 2 lůžky, obytná místnost s roz-
kládací pohovkou pro 2 osoby, kuchyňským 
koutem, koupelna se sprchou ,WC a balkón.
CENA ZAHRNUJE: ubytování v apartmá-
nech s bazénem, strava (česká kuchyně – sní-

daně, polévka, večeře, pitný režim), doprava 
lůžkovým autobusem tam a zpět, doprava do 
Mirabilandie (zábavní park), pedagogický 
dozor, zdravotnici, program pro děti
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění 
na cestu a pobyt, vstupné do Mirabilandie – 
20 €, vstupné do aqvaparku 10,- €
Odjezd: 20.7.od DDM lůžkovým autobusem
Návrat: 29.7. k DDM Bílina
PROGRAM: pro děti bude připraven bohatý do-
provodný program, hry u bazénu i na pláži, také 
aerobik a zumba, návštěva velkolepého zábavné-

ho parku v Raveně (v ceně 20,- € jsou dva stupy – 
jeden den celodenní vstup a druhý den odpolední 
program + večerní laserová show), aquapark
CENA ZA OSOBU:  6 900 Kč (v případě 
obsazení apartmánu 5-6 osobami), 7 600 Kč 
(v případě obsazení apartmánu 4 osobami)
ZÁLOHU 1000,- Kč zaplaťte na recepci 
DDM do 10.2.2012!
Zájezd je určen pro děti od 8 let a pro rodiny 
s dětmi. Děti musí umět plavat!
S dotazy se obraťte na vedoucí zájezdu Věru 
Ryjáčkovou tel.: 774 821 091

Místa v divadelním sále  
jsou rozdělena  
do čtyř cenových pásem: 
I. pásmo - přízemí, 1. ř. balkon
II. pásmo - 2. - 4. ř. balkon
III. pásmo - 5. - 6. ř. balkon
IV. pásmo - 7. – 8. ř. 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.
Informační centrum v Bílině je 
otevřeno od pondělí do čtvrtka 
vždy od 8.00 – 12.00 hodin, 
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 stálé 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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Kniha Bořeň očima     geologa je na světě
Ano, je to tak, řadou bílinských 
občanů očekávaná již čtvrtá kníž-
ka z edice Bílinské přírodovědné 
společnosti byla v prosinci 2011 
dokončena a je již k mání. Publika-
ci je možno získat přímo od vedení 
Bílinské přírodovědné společnosti 
nebo v prodejně knihy na náměstí 
v Bílině za shodnou cenu 70 Kč. 
Kniha o 96 stranách má formát 
A5 a tradiční praktické brožované 
vydání. Na knize se pracovalo ně-
kolik let. Autory jsou geolog SD 
a.s. Karel Mach a rovněž geolog – 
pracovník Geofyzikálního ústavu 
Akademie věd ČR – Prokop Záva-
da. Cílem práce obou autorů a řady 
jejich kolegů v uplynulém období 
bylo provést mnohá zcela nová 
mapování, systematická měření 

a rozbory a všechna data nově vy-
hodnotit a předat lidem. Výsledkem 
je nové vysvětlení způsobu vzniku 
Bořně, tato publikace  a také něko-
lik článků v odborných časopisech. 

Nové geologické poznatky o hoře 
Bořeň je možné použít také k objas-
nění vzniku hory Devils Tower ve 
Wyomingu v USA, která se Bořni 
velmi podobá. 

Tato kniha je určena všem, kte-
ré hora Bořeň zaujala, patriotům 
žijícím v širokém okolí hory, stu-
dentům geologie i dalších přírodo-
vědných oborů, učitelům a zejmé-
na všem, kteří milují přírodu. Pu-
blikace je zamýšlena spolu s nově 
vydanou mapou Bořně jako úvod 
do několikadílného cyklu, který 
vytvoří během dalších let skupina 
odborníků. Ten se bude věnovat 
nejen geologii, ale také živočiš-
ným a rostlinným zajímavostem 
Bořně, historii jeho poznávání  
a dobývání a cyklus by měl být 
završen vydáním reprezentativní 
fotopublikace. Materiály získa-
né zpracováváním právě vydané 
a dalších knih budou sloužit jako 

Rada města na své 1. schůzi konané 11. 01. 2012 mimo jiné:
Uložila:

■ Tajemníkovi městského úřadu předložit úpra-
vy zásad pro přidělování bytů v domě se sou-
středěnou pečovatelskou službou, dle připomí-
nek členů rady města.  
 

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a EQUI-
PARK, o. p. s., jako příjemcem, ve výši 10.000 
Kč na krmivo a jezdecké potřeby pro koně. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Sportov-
ním kuželkářským klubem Bílina jako příjem-
cem, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů na 
elektrickou energii a plyn pro provoz kuželny 
v roce 2012. 
■ Úpravu platů ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM, 
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, s účinností od 01.01.2012.
■ Záměr rozdělení finančních prostředků vyčle-
něných v rozpočtu města na lyžařské výcviky 
a školy v přírodě dle předloženého návrhu fi-
nančním odborem, příspěvek na žáka na lyžař-
ský výcvik činí 1.000 Kč a příspěvek na žáka 
základní a mateřské školy do školy v přírodě 
činí 500 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a HC Draci 
Bílina jako příjemcem, ve výši 10.000 Kč na 5. 
ročník Podkrušnohorského poháru v krasobrus-
lení, který se koná 21.01.2012 v Bílině. 
■ Záměr realizace parkoviště Tylova, dle návr-
hu předloženého vedoucím odboru nemovitostí 
a investic. 
■ Realizaci rozšíření parkoviště v ulici Pražská 
v Bílině, dle návrhu předloženého ved. ONI.
■ Záměr kompletní rekonstrukce ulice 5. května 
v Bílině, dle návrhu předloženého ved. ONI.
■ Uzavření smlouvy o pronájmu nebytového 

prostoru mezi městem Bílina jako pronajímate-
lem a společností FAREBO, s. r. o., Most, jako 
nájemcem, na Mírovém náměstí 23 – Černý 
kůň, Bílina, s účinností od 16.01.2012, za úče-
lem provozování restaurační činnosti.
■ Uzavření dodatku ke smlouvě mezi městem 
Bílina a Dopravním podnikem Ústeckého kra-
je, a. s. Předmětem dodatku je spolufinancování 
zabezpečení dopravní obslužnosti na nedělních 
spojích č. 3 a 6 linky č. 570 914 Litvínov – Bí-
lina – Louny – Praha a zpět částkou 4.000 Kč 
měsíčně. 
■ Doplnění ceníku zimního stadionu v Bílině 
o cenu půjčovného bruslí ve výši 20 Kč/pár/ho-
dinu vč. DPH. 
■ Zahraniční služební cestu starosty města do 
Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 
od 13. do 15. února 2012.

Projednala a doporučuje 
ZM schválit:

■ Uzavření smlouvy o podmínkách provozo-
vání ambulantní pohotovostní péče v Bílině na 
rok 2012 mezi městem Bílina a HNsP, s. r. o., 
Bílina. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 155.000 Kč na zabezpečení am-
bulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti 
města Bílina na období 01.01.–31.03.2012, 
mezi městem Bílina jako příjemcem a Ústec-
kým krajem jako poskytovatelem. Uzavření 
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 155.000 Kč na zabezpečení ambulantní po-
hotovostní péče ve spádové oblasti města Bílina 
na období 01.01. – 31.03.2012., mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a HNsP, s. r. o., Bíli-
na jako příjemcem. 

Rozhodla:
■ Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Provádění malířských 
a lakýrnických prací dle pokynů“ pro rok 2012, 

dle připomínek členů rady města.
■ O svolání valné hromady společnosti Hornic-
ká nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, dle 
§ 129 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní 
zákoník, a to 08.02.2012 od 15:00 hod.

Vzala na vědomí:
■ Splnění usnesení rady města č. 813 
z 19.10.2011, kterým bylo tajemníkovi měst-
ského úřadu uloženo pověřit vedoucího odbo-
ru nemovitostí a investic zadáním posouzení 
technického stavu a bezpečnosti Zelené haly 
pro provozování sportovních aktivit a pořádání 
kulturních akcí s tím, že o výsledku kontroly 
bezpečnostního technika bude rada města infor-
mována na zasedání 08.02.2012.
■ Vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví k podnikatelskému záměru 
„Projekt Bílina“ Občanským sdružením pro 
lepší mezilidské vztahy s tím, že do rady města 
08.02.2012 bude předloženo i vyjádření přísluš-
ných vedoucích odborů a organizací.
■ Zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise 
z 07.12.2011. 
■ Žádost pana Ondřeje Grabovského o rozšíře-
ní skateparku v areálu ZŠ Za Chlumem a záro-
veň uložila starostovi ve spolupráci s ved. ONI 
zajistit potřebné podklady, a to nejpozději do 
30.04.2012. ■ Zprávu vedoucí odboru interního 
auditu o provedených následných veřejnospráv-
ních kontrolách za IV. čtvrtletí 2011.
■ Informace starosty města o jednáních ohledně 
uzavřené smlouvy na zajištění veřejné městské 
hromadné dopravní obslužnosti ve městě Bílina 
v režimu veřejné linkové dopravy. 

Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina

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

Pokračování na straně 11
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FK Bílina – Tatran Kadaň 1:2 (0:1) Sportovně střelecký 
klub 0715 

Městské technické 
služby Bílina

Téměř pod-
zimní počasí 
přivítalo tři 
desítky střel-
ců SSK 0715 
MTs Bílina, 
při tradič-
ním novo-
ročním klání 
o Mistra a Krále střelců. Na 
repliky historických terčů vy-
střelil každý pouze jednu ránu 
z velkorážního revolveru nebo 
pistole a tak měli všichni stej-
né podmínky a trochu rozho-
dovala náhoda a štěstí. Nejví-
ce ho měl, Mistr střelec roku 
2005 a 2006,  Ivan Pastiřík (na 
foto vlevo), který se stal letoš-
ním Králem střelců a Jaroslav 
Nováček (vpravo), který je po 
pěti letech opět Mistrem střel-
ců. Přejeme všem střelcům 
i nestřelcům vše nejlepší v no-
vém roce.

Text a foto: M. Zábranský, 
dopisovatel SSK MTs Bílina

Bez tří opor, ale ve svižném tempu vstoupila Bílina do zimního turnaje Apollo cup v Souši. Soupeře, 
Tatran Kadaň, většinu zápasu přehrávala, ale chybělo lepší zakončení. Za umělého osvětlení první 
poločas mrholilo, druhý již vydatně pršelo. Trenér Jaroslav Kovačka mohl být s prvním vystoupe-
ním určitě spokojen.

Úplnými nováčky v dresu Bíliny byl 
teplický stoper Vosátka, který napo-
sledy působil v Duchcově a hrobčic-
ký útočník Kotěšovský, který hrál 
na podzim v Milešově. Z hostování 
se vrátili Čurda, Proch, Junek, 
Gutsch, po dlouhodobém 
zranění Žemba a po pau-
ze se k fotbalu vrací 
Sčuka. Mimo 39letého 
brankaře Pohla v Bíli-
ně skončil také 34letý 
obránce Filo. Novým líd-
rem mužstva bude 35letý 
záložník Novák, který se vrátil 
z hostování v Ledvicích.
O počátku zápasu měla Bílina 
územní převahu, hrála v pohybu, ale 
do zakončení se příliš nedostávala. 
Ve 24.minutě pěkně vystřelil Beč-
vařík, ale kadaňský brankař byl na 
místě. Ovšem Kadaň šla do vedení 
o minutu později, když z ojedině-
lého útoku vstřelila z pravé strany 

branku. V 35.minutě vystřelil Ko-
těšovský, ale byl z toho jen roh. Ve 
druhém poločase již byla hra vyrov-
naná a Kadaň měla obrovskou šanci 
hned po zahájení. Potom měl šanci 

Proch a vedle střílel Kotěšovský. 
Po hodině hry prudce vypá-

lil Svoboda, ale brankař 
vyrazil na roh. Bílina si 
opět vytvořila převahu. 
Sčuka nahrál pěkně 
před branku, kde Kotě-

šovský ve skluzu na míč 
nedosáhl. Vyrovnání přišlo 

v 82.minutě. Svoboda vyvezl 
míč, Sčuka nahrál přesně Koutníko-
vi a ten obloučkem z hranice šest-
náctky přehodil brankaře. Potom 
skončila hlavička Gutsche těsně 
vedle a po faulu na Sčuku odpustil 
rozhodčí Kadani penaltu. Míč vytá-
hl z hlouby šestnáctky jen na trest-
ný kop. Závěr zápasu však patřil 
kadaňskému Tatranu. V 86.minutě 

po rohu vstřelil druhou branku. Od 
vyšší porážky nakonec zachraňoval 
brankař Čurda. V 89.minutě chytil 
penaltu, kterou sám zavinil a potom 
vyrazil střelu z jasné šance kadaň-
ských. 
„Výkon nebyl špatný, ale beru 
to, že je začátek ledna. Hrálo se 
v pohybu, líbili se mě oba nováč-
ci. Dnes chyběli Novák, Pavlíček 
a Levý, tedy hráči, kteří si bu-
dou chtít říci o základní sestavu. 
A také brankař Vondráček, který 
se vrátil z hostování v Ohníči,“ 
doplnil předseda FK Bílina Petr 
Procházka. Oldřich Bubeníček

Branka Bíliny: Koutník
Sestava: Čurda – Žemba 
(55. Svoboda), Vosátka, Karel, 
Mergl – Bečvařík (65. Koutník), 
Augusta (46. Žák), Proch, Egrt 
(46. Junek) – Kotěšovský, Gutsch 
(46. Sčuka)

Kniha Bořeň očima     geologa je na světě

Společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o.  zrealizovala svůj záměr a zřídila na zimním
stadionu v Bílině počtem 46 párů půjčovnu bruslí. Brusle pokrývají celou velikostní škálu, těžiště je ale
v dětských velikostech. Brusle by měly být určeny především školní mládeži, jejíž rodiče nemohou vzhledem ke své 

ekonomické situaci svým dětem brusle zakoupit, nebo neví, zda jejich dítě bude o bruslení jevit zájem a rádi před 
nákupem bruslí prověří nadšení dítěte na zapůjčených bruslích. Brusle dětských velikostí budou k zapůjčení 
i hokejovému klubu Draci Bílina pro rodiče, kteří přivedou své děti na klubové nábory a s investicí do nákupu 
bruslí by rádi počkali do doby, kdy se ujistí, že jejich dítě u ledního hokeje vydrží.
V současné době probíhá úprava prostoru pro uložení, půjčování a zkoušení bruslí. 

S půjčování bruslí by chtěla společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina začít již od pátku 20.ledna 
2012. 

Cenu půjčovného chce společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina stanovit spíše 
symbolickou. Prioritou je přivést děti a mládež ke sportu a aktivnímu pohybu.

Mgr. Petr Bouda, jednatel  RSZ Bílina

podklad pro rekonstrukci dnes již 
zcela zničené naučné stezky. 
V edici Bílinské přírodovědné 
společnosti je knížka dalším kro-
kem vpřed. Publikace je přede-
vším orientována na obrázkové 
vyjádření popisovaných věcí (83 
barevných ilustrací). Pro cizince 
byl vytištěn rovněž 28-stránko-
vý německo-anglický dodatek 
zahrnující cizojazyčná resumé 
a popisky obrázků. Poprvé v edi-
ci Bílinské přírodovědné společ-
nosti o.s. je v této knížce  použita 
možnost víceúrovňového čtení. 
To znamená, že nejvýznamnější 
informace jsou soustředěny v ob-
rázcích a tabulkách s dostatečně 
podrobnými vysvětlivkami psa-

nými kurzívou. Pro běžného čte-
náře je určen text psaný běžným 
písmem. Méně podstatné zajíma-
vosti a odbornější části textu pro 
hloubavější čtenáře jsou vytištěné 
v modré kurzívě v podobě číslo-
vaných hvězdičkami označených 
poznámek. Vybrané geologické 
termíny jsou vysvětleny ve struč-
ném slovníčku v závěru knížky. Ti 
nejhloubavější mohou čerpat ještě 
ze seznamu použité literatury.
Nízké ceny knihy bylo dosaženo 
tím, že autoři pracovali bez náro-
ku na honorář a na jejím vydání se 
podílela řada sponzorů. Mezi nej-
většími můžeme jmenovat Město 
Bílinu, Severočeské Doly a.s. a fir-
my GIS GEOINDUSTRY s.r.o. 
a Penetra s.r.o.. Další jednotlivci, 

firmy a instituce bezplatně přispě-
ly cennými daty, zpracovatelským 
software, fotografiemi a podobně.     
Kniha byla autory za přítomnosti 
asi dvacítky skalních příznivců 
31.12.2011 pokřtěna přímo na vr-
cholu Bořně. Symbolicky tak byl 
završen „rok Bořně a slavných bí-
linských přírodovědců otce a syna 
Reussových“. V tomto roce Bílin-
ská přírodovědná společnost  o.s. 
vydala zcela novou mapu Bořně, 
první ze série knížek o Bořni a po-
dařilo se vyrobit i nádherný dárko-
vý předmět – model Bořně v mě-
řítku 1 : 11 771 vypálený laserem 
ve skleněné krychli velikosti 6 cm 
(ten bude k mání za 700 Kč, lze jej 
vidět rovněž v prodejně knih na 
náměstí v Bílině). K. Mach

Dokončení ze strany 10
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Klub HC Draci Bílina před rozhodující fází sezóny posiluje. Oddíl 
získal z Litvínova brankáře Miroslava Brzobohatého (na snímku). 

„Jsme si plně vědomi, že nás v lednu čeká rozhodující fáze celé 
sezóny, která rozhodne o tom, zda sezóna bude úspěšná či 

nikoliv. Děláme proto vše pro úspěch našeho týmu,“ říká 
prezident HC Draci Bílina René Štěpánek.

Příchod Miroslava Brzobohatého není poslední změ-
nou v kádru v týmu HC Draci Bílina. „Podařilo se 
nám posílit i ofenzivu týmu. Té by měl pomoci zku-
šený útočník David Zíma. Pevně věříme, že následu-
jící zápasy náš tým zvládne a dostaneme se do play 

off,“ doplnil informace k posilám René Štěpánek.
„Chci týmu pomoci a věřím, že se to podaří,“ sdělil bran-

kář Brzobohatý. „Letošní sezónu jsem toho moc neodchytal. 
V létě jsem podstoupil operaci kolene a teprve v listopadu 
jsem se dostal na led s extraligovým Litvínovem. Zde je ale 

silná konkurence, ať už Petr Franěk či Martin Volke, navíc 
na postu trojky je Patrik Nechvátal. Takže jsem nyní rád, že 

dostanu příležitost si zachytat a udělám pro úspěch Draků 
vše,“ doplnil Brzobohatý.

Klub HC Draci Bílina před rozhodující fází sezóny posiluje. Oddíl 
získal z Litvínova brankáře Miroslava Brzobohatého (na snímku). 
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19. ledna 2012

Draci pod drobnohledem
Po nečekaném vítězství na ledě vedoucího Klášterce nad Ohří při-
vítali Draci ve středu druhé mužstvo soutěže HC Řisuty. Ovšem 
tentokrát se překvapení nekonalo. Hosté se představili jako zku-
šený celek, od počátku nikam nespěchali, hráli se zajištěnou obra-
nou a čekali na chybu domácích.

První šanci měl hostující Veselý 
a potom střílel od modré Fiala. 
Obě střely domácí brankař Fikrt 
zneškodnil. Ve 12.minutě se dostal 
před branku Řisut útočník Urban, 
ale již nestačil zakončit. V 15.
minutě hráli hosté přesilovku po 
zbytečném vyloučení Jirkovského 
a dokázali ji rychle brankou Lan-
dy využít. V 19.minutě zazvonila 
tyčka řisutské branky a potom byl 
po faulu na brankaře vyloučen Hru-
bant. V čase 19.36 za šest hráčů na 
ledě přišlo další vyloučení a hosté 
hráli závěr první a začátek druhé 
třetiny 5 na 3. Domácí se ubránili, 
ale ve 23.minutě trefil Chamrád 
horní růžek Fikrtovi branky, a hos-
té vedli o dvě branky. V polovině 
zápasu předvedl vynikající reflex 
Fikrt a při protiútoku byl faulován 
Pořický. Trestné střílení však ne-
proměnil. O minutu později však po 
střele Urbana dorážel Salač a dostal 
domácí do hry. Ve 35.minutě se 
sympaticky projevil Havlůj, který 
provedl nové navrtání otvorů pro 
usazení posunuté branky. Bílina 
se snažila, v závěru třetiny střílel 
Pořický, Machulda, Szakal, ale ři-
sutský brankař Schwamberger byl 
na místě. Sprchou byla pro Draky 
přesilovka v závěru třetiny, kdy 
Kos v oslabení vstřelil třetí branku. 
Na poslední třetinu se postavila do 
branky Draků další litvínovská po-
sila Brzobohatý. Po šesti minutách 
však bylo po zápase. Nejdříve ztratil 
Brzobohatý hůl a Landa zvýšil a ve 
46.minutě domácí obrana propad-
la a Chamrád ujel a zvýšil na 1:5. 
V 51.minutě domácí druhé trestné 
střílení proměnili a Salač korigoval 

na 2:5. To již byl do konce zápasu 
za nesportovní chování vyloučen 
Přeučil. Utkání řídil s přehledem 
rozhodčí Orlický. Domácí se sna-
žili, ale pro lepší výsledek se musí 
vyvarovat zbytečných chyb v obra-
ně. Nyní je čekají další mužstva 
z první poloviny tabulky. V sobotu 
zajíždějí na led čtvrtého Jablon-
ce a ve středu přivítají doma třetí 
Kobru Praha. Boj o play off je stále 
otevřený. „Věděli jsme, že Řisuty 
jsou zkušené druholigové mužstvo, 
že umí hrát na brejky. Necháme se 
ale zbytečně vyloučit a nabídneme 
soupeři vedení, neproměníme trest-
né střílení a třetí branku 
si necháme dát při 
vlastní přesilovce. 
Ale musíme bojo-
vat dál,“ díval se již 
k dalším zápasům 
trenér Draků Milo-
slav Kanis.

Branky: 31. Salač (Urban), 
51. Salač – 17. Landa (Schezl, 
Kašák), 23. Chamrád (Kraus, 
Čermák), 40. Kos (Čížek, 
Landa), 45. Landa (Kos, Schezl), 
46. Chamrád (Kraus, Fiala)

vyloučení: 10 – 7
využití: 0 – 1
Oslabení: 0 – 1
Třetiny: 0:1, 1:2, 1:2
Rozhodčí: Orlický - Mašek, Hynčica
Diváci: 220

NOVÁ SOUTĚŽ: Děti s maskotem drakem
Hokejový klub HC Draci Bílina zahajuje 
zbrusu novou soutěž. Vyfoťte děti s plyšovým 
maskotem HC Draci. První soutěž probíhá na 
stránkách Facebook, kde můžete tipovat přes-
ný výsledek středečního utkání, druhá začala 
v pátek 13. ledna a v hlavní roli budou plyšo-
vý maskoti týmu HC Draci Bílina (populární 
dráčci) a Vaše děti. Karel Schön

Dodávejte fotografie své ratolesti 
s plyšovým maskotem HC Draci Bílina

na emailové adresy:

kschon@seznam.cz
schon@bilina.cz.

Následně budeme fotografie zveřejňovat, 
a ta nejvíce oblíbená se dočká ohodnocení.




