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Páteční večer patřil v Bílině 
tradičnímu reprezentační-
mu plesu města. Návštěvní-
ky plesu vítal starosta města 
Josef Horáček a dámám pře-
dával kytičky. Úderem osmé 
hodiny mohla zábava začít. 

Reprezentační ples města:
Tanec, zábava a Václav Neckář

● Školáci budou mít prázdniny ● Jednatel RSZ ušetřil na energiích ● Veřejnost projednávala územní plán ● Vzdělávání v eGON centru letos 
finišuje ● Školáci ZŠ Za Chlumem mají svůj webový magazín ● Angličtina již od 1. třídy na ZŠ Lidická ● Krasobruslařské talenty v Bílině ●

Na rozehřátí a inspiraci se 
na parketu rozvlnili taneční-
ci STYL - DANCE TEPLICE. 
K tanci i poslechu hrála celý 
večer skvělá skupina Bonit. 
Hlavní hvězdou večera byl však 
zpěvák Václav Neckář. Ve svém 
hodinovém vystoupení zazpíval 
většinu svých hitů. Především 
starší rádi zavzpomínali. O půl-
noci byly vyhlášeni výherci 
hlavních cen tomboly. Mezi pěti 
hlavními výhrami byla třeba te-
levize, vysavač nebo mikrovln-
ná trouba. Podle Petry Zaťkové 

z KC Kasáda proběhl tradiční 
ples v naprosté pohodě a podle 
očekávání. Lidé prý byli velmi 
spokojeni s kapelou Bonit, která 

hrála opravdu k tanci i posle-
chu. Úderem druhé hodiny, kdy 
ples končil, se nikomu z parketu 
nechtělo. Ale jak se říká, v nej-

lepším se má přestat. O repre-
zentační ples města Bíliny byl 
i letos velký zájem, bylo vypro-
dáno. simi

Druhá hokejová liga 
se v Bílině bude hrát 
i v příští sezóně. Defi-
nitivní krok k záchraně 
udělali bílinští Draci 
v sobotním utkání, 
ve kterém porazili 
první tým sou-
těže z Klášter-
ce 6:2. Poslední 
Baník Soko-
lov už náskok 
stáhnout ne-
může, naopak 
HC Draci Bílina 
v případě úspěchu ve středu v Řisutech, může pomýšlet na 
boje v play off. Pokračování na straně 12

Druhá hokejová liga 
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HC Draci Bílina 

Starosta města Josef Horáček uvítal 
každou dámu květinou. Foto: Václav Webwr

Školáky na Teplicku čekají od 
20. 2. – 26. 2. 2012 jarní prázdniny. 
Školy budou zavřené a děti si mo-

hou užívat volna a zimních ra-
dovánek. Mnoho rodičů si kvů-
li svým ratolestem bere v práci 

dovolenou a všichni společně 
vyrážejí třeba na hory. Některé 

děti zase hlídají prarodiče, pokud 
se rodiče nemohou uvolnit z práce. 
Většina rodičů tak o prázdninách 

svých dětí ví a počítá s nimi. Ne-
dávno se však v Bílině stal i případ, 
kdy rodiče odvezli dítě o prázdni-
nách ke škole. Holčička pak stála 
v zimě před školní budovou, až ji 
našli asistenti prevence kriminali-
ty, kteří v Bílině vloni působili. Na 
další prázdniny se pak školáci mo-
hou těšit v dubnu a to na Velikono-
ce, kdy zůstanou doma ve čtvrtek 
5. 4. a pátek 6. 4. simi

Cíl HC Draci Bílina splněn,
2. liga je
zachráněna!

Rodiče pozor,
děti budou mít jarní prázdniny
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Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Fialové, 
vedoucí klubu důchodců na Pražské 1  
za její ochotu.                 václav niž
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O čem se chcete ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

EUROBABIČKA 2012 České a Slovenské 
republiky zahajuje již sedmý ročník

2

EUROBABIČKA 2012 České a

Jde o pohodovou, zábavnou a přiměřeně náročnou soutěž, která je určena 
pro aktivní babičky, dámy v nejlepších letech. Přihlášky jsou přijímány 
do 30. dubna 2012. Vše na www.eurobabička.cz

Městská policie upozorňuje
na novou webovou
záložku „ÚTULEK“
Nově byl web Městské policie Bí-
lina rozšířen o stránku s názvem 
„ÚTULEK“. Na této stránce nalez-
nete informace o zvířatech, která 
byla MP Bílina odchycena nebo 
která byla umístěna v útulku či 
v záchranných stanicích.

Sledujte www.mpbilina.cz

republiky zahajuje již sedmý ročník

Mrazy severočeské elektrárny nezaskočily 
Severní Čechy – Dostatečné zásoby uhlí 
i vápence pro odsíření mají v současné době 
severočeské elektrárny Skupiny ČEZ. Navíc 
jsou uhlím průběžně zásobovány 
z okolních šachet. Ani elektráren-
ský provoz není kvůli mrazivému 
počasí nijak omezen. Stále trvající 
program přípravy na zimní období, 
který je před jeho příchodem na jednotlivých 
elektrárnách prověřován, se tak osvědčil 
i nyní, kdy Česko zasáhly mrazy hluboko pod 
nulou. Dá se naopak říct, že mrazy elektrár-
nám spíše svědčí. Díky lepšímu chlazení se 
zvyšuje jejich efektivita a výkon. Současná 

zima také umožňuje odstavit některé chladicí 
věže elektráren z plného provozu a ušetřenou 
elektřinu poslat do veřejné elektrické sítě. 

Energetici tak dělají vše pro to, aby 
byl zajištěn dostatek vyrobené elek-
třiny do distribuční sítě, stejně tak 
i vyrobeného tepla pro domácnosti 
a podniky na severu Čech.

„Mrazy nás nezaskočily, z tohoto hlediska je 
provozní technologie v pohodě. Stejně jako 
kolegové v jiných elektrárnách, řešíme pří-
padně jen provozní problémy bez přímé sou-
vislosti se zimou. Na skládce máme 62 000 
tun uhlí, přičemž průběžně pásovou dopravou 

doplňujeme zásoby uhlí ze sousedních Dolů 
Bílina, takže nějaké problémy s dodávkou 
nám nehrozí,“  říká Milan Bartl, vedoucí od-
boru řízení provozu elektrárny Ledvice. Ta se 
svými třemi 110 MW bloky spotřebuje 6,5 ti-
síce tun uhlí denně. Problémy zde nemají ani 
s vápencem pro odsíření. Ten nemůže zamrz-
nout vůbec, neboť je do elektrárny dodáván 
v cisternách v sypkém stavu. „Kdyby ovšem 
nastaly problémy s dopravou máme rezervu 
složenou v bývalém kamenolomu v Lahošti, 
kde nám ho i semelou.“

Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy
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Proběhly zápisy do prvních tříd, 
některé děti se ještě na cestě do školy toulají

Centralizace nasmlouvaných odběrů pro jednotlivé objekty města přináší ovoce
Komise pro hospodárné využívání finančních 
prostředků a majetku města prostřednictvím 
předsedy komise pana Bc. René Štěpánka do-
poručila sjednávat nové smlouvy o dodávkách 
energií v rámci sloučeného odběru pro objekty 
města.  Jednatel společnosti Rekreační a spor-

tovní zařízení Bílina pan Mgr. Petr Bouda uza-
vřel ke konci roku 2011 nové odběrní smlouvy 
se společnostmi ČEZ a RWE na dodávky elek-
trické energie a plynu. Společnost RSZ navíc 
získala jednotnou sazbu pro všechna střediska 
a jednotková cena není vázána na množstev-

ní odběry. Předpokládaná úspora, vycházející 
z odběrů v roce 2011, je 540 tisíc Kč. Což je 
v období růstu cen od společnosti RWE o cca 
30% za rok 2011 a spol. ČEZ o 5% za tentýž 
rok dobrým krokem k dalším úsporám chodu 
RSZ. Ing. František Poživil, člen rady města

Všechny základní školy v Bíli-
ně mají za sebou oficiální ter-
míny zápisu do prvních tříd. 
Počty dětí, které je absolvova-
ly, však nejsou konečné. Běž-
ně se totiž stává, že některé 
děti nepřijdou a ruku v ruce 
s maminkou nebo tatínkem se 
objeví v červnu nebo klidně 
i v září. S tím mají zkušenost 
snad všechny školy.

Na ZŠ Za Chlumem
otevřou čtyři třídy

„Zatím nám nepřišly všechny 
děti, které měly. Uvidíme, jest-
li otevřeme tři nebo čtyři první 
třídy. Zatím se dostavilo 88 dětí, 
jedno ještě přijde a devět rodičů 
žádá pro své dítě odklad škol-
ní docházky,“ shrnuje Mgr. Eva 
Flenderová, ředitelka Základní 
školy Za Chlumem. Potvrzuje, že 
se opravdu vždy vyskytne pár pří-
padů, kdy rodiče přijdou s dětmi 
v květnu, červnu, ale také v září. 
Někteří zapomenou, někteří se 
přistěhují. Důvody se různí. Pro 
ředitelku je velmi důležité ote-
vření čtyř prvních tříd. V každé 
by bylo zhruba 22 žáků a to je 
pro počáteční ročník školní do-
cházky ideální, pro děti i pedago-
ga. Když dítě poprvé usedne do 
školní lavice, je to pro něj něco 
nového a v začátcích většina dětí 
potřebuje pomoc a intenzivní po-
zornost učitele. „Udělám vše pro 
to, abychom otevřeli čtyři třídy,“ 
uzavírá Flenderová.

ZŠ Lidická:
Otevřeme dvě třídy,

přípravný ročník máme plný
I Základní škola Lidická ještě 
čeká na nějaké ty zatoulané prv-
ňáčky. Zástupkyně ředitelky ško-
ly Mgr. Marie Sechovcová sdě-
lila, že škola počítá s otevřením 
dvou prvních tříd. Na zápis zatím 
přišlo 34 dětí. V loňském roce se 
počet prvňáčků zvýšil opravdu na 
poslední chvíli, když první školní 
den přišly čtyři děti. V porovná-
ní s loňským rokem přišlo k zá-

pisu letos podstatně méně dětí 
a to téměř o polovinu. „Koukali 
jsme a letos je v našem obvodu 
opravdu málo dětí, které by měly 
nastoupit do školy,“ vysvětluje 
zástupkyně. Dodala, že u dětí se 
vyskytlo poměrně dost odkladů 
školní docházky. Byly tak zařaze-
ny do přípravného ročníku, který 
je již zaplněn.

Nápor prvňáčků
zažila ZŠ Aléská

Nejvíce budoucích prvňáčků se 
přišlo zapsat na Základní školu 
Aléskou a to celkem 95, respek-
tive 96, protože jedno dítko ještě 
přijde. Celkem 6 dětí bude mít 
odklad školní docházky. Podle 
ředitelky školy Mgr. Boženy Hol-
kové jde o podstatné navýšení ve 
srovnání s loňským rokem, kdy 
bylo zapsáno 59 dětí. Otevřeny 
tak budou 4 první třídy. I zde se 
dá předpokládat, že se nějaké dítě 
ještě objeví. „Není problém je 
vzít,“ říká ředitelka.

Základní škola praktická
má odlišný režim

Základní škola praktická je sice 
také základní školou, ale organi-
začně nespadá pod město Bílina, 
ale pod Ústecký kraj a řídí se ji-
ným režime, než běžné základní 
školy. Zápisy zde neprobíhají, 
děti k sem nastupují na základě 
doporučení pedagogicko psycho-
logické poradny nebo speciálně 
pedagogického centra. Jak vy-

světlila ředitelka školy Mgr. Iveta 
Krzáková, na ZŠ praktickou na-
stupují děti většinou až poté, když 
nezvládají běžnou základní školu. 
Ředitelka tak předem nikdy neví, 
kolik dětí nastoupí, protože noví 
žáci přibývají postupně a spora-
dicky.
Konečné číslo všech bílinských 
prvňáčků bude známé až po prv-
ním zářijovém školním dni.
 Jana Šimková

Zápisy probíhají zábavnou 
formou, děti si hrají a přitom 

ukazují, co vše umí. 
Foto: Václav Weber
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Kontrolní činnost obecního živnostenského úřadu v Bílině
Obecní živnostenský úřad vykonává živnostenskou kontrolu v rámci  které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené záko-
nem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a zvláštní právní předpisy s pří-
mou dozorovou činností.

Lidé měli možnost  
diskutovat o připravované 

verzi územního plánu

V obchodním centru se otevřely 
dveře prvního obchodu

V roce 2011 byla kontrolní čin-
nost cíleně zaměřena:    
1.  dodržování ustanovení zákona 

č.  353/2003 Sb., o spotřebních 
daních 89 kontrol

2.  dodržování ustanovení zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci vý-
nosů z trestné činnosti a finan-
cování terorismu 29 kontrol

3.  provozování živností zahranič-
ními osobami 41 kontrol

4.  dodržování ustanovení zákona 
č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o vý-

konu některých činností v oblas-
ti cestovního ruchu 6 kontrol

Obecní živnostenský úřad v roce 
2011 provedl 224 živnostenských 
kontrol, z toho 121 v provozov-
nách.  V rámci kontrolní činnosti 
bylo uloženo 51 pokut za porušení 
živnostenského zákona v celkové 
výši 27 600,- Kč.  Porušení jiných 
právních norem bylo postoupeno 
ve 14 případech místně přísluš-
ným živnostenským úřadům, 
v 21 případech na krajský soud – 
obchodní rejstřík a v 1 případě na 
Policii ČR.

Obecní živnostenský úřad kro-
mě živnostenské kontroly pro-
vádí cenové kontroly dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a projedná-
vá přestupky dle § 24, § 30 a § 33 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů. 
V roce 2011 byly provedeny 4 ce-
nové kontroly zaměřené na ne-
správné označování zboží cenami 
a nebylo zjištěno žádné porušení.  
Kontrolní pracovnice projednaly 
10 přestupků na úseku ochrany 
před alkoholismem a jinými to-

xikomániemi dle přestupkového 
zákona a uložil 8 pokut v celkové 
výši 13 600,- Kč.
Na obecním živnostenském úřadu 
je zřízena spotřebitelská poradna 
SOS, která umožňuje spotřebite-
lům operativně konzultovat své 
problémy, získat základní infor-
mace o právech spotřebitelů, re-
klamačním řízení, délce záruční 
doby, lhůtě k vyřízení reklama-
ce, či podmínkách odstoupení od 
kupní smlouvy.

Ing. Eva Brodská, 
vedoucí odboru ObŽÚ

V úterý 7. února byl otevřen Kik, první obchod v obchodním centru 
u Intersparu. Následovat budou postupně další. Pro obyvatele Bíliny 
je stěžejní i to, že již mohou projet od Intersparu k vlakovému nádraží. 
Před nově postaveným obchodem jsou vidět zastávky autobusů, což 
nasvědčuje plánovanému přesunutí autobusového nádraží. simi

Dne 1. února proběhlo ve velké 
zasedací místnosti Městského 
úřadu Bílina veřejné projednání 
připravovaného nového územní-
ho plánu. Jak uvedla Ing. Alice 
Pevná z úřadu územního plá-
nování, vše proběhlo relativně 

v poklidu. Výrazně vystoupil 
pouze jeden občan, který nesou-
hlasil se schválenou variantou 
obchvatu města. Ke schvalování 
plánu zastupitelstvem by mohlo 
dojít v dubnu, případně v červ-
nu. simi
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Projekt Vzdělávání v eGON centru Bílina letos finišuje
O projektu Vzdělávání v eGON centru jsme již na stránkách Bílinského zpravodaje informovali. Připomenu, že se jedná o projekt, na 
který město získalo dotaci z EU, konkrétně Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a díky kterému se mohou vzdělávat 
úředníci městského úřadu i mnozí další. Tříletý projekt letos končí. Nabídne však ještě dost zajímavých vzdělávacích možností. 

Manažer vzdělávání a zároveň vedoucí IT od-
dělení bílinské radnice Miloslav Dvořák shr-
nul loňský rok jako povedený. „Postupujeme 
podle plánu a těší nás konečně i zapojení ně-
kterých organizací města, například městské 
policie a škol. Bohužel stále se nedaří s na-
bídkou zaujmout spádové obce a zastupitele. 
Jsme přitom schopni se po domluvě přizpůso-
bit i jejich potřebám. To vidím jako jediné mí-
nus. Samozřejmě je budeme i tak informovat 
o dalších nabídkách,“ krátce zhodnotil. Dvo-
řák dodává, že prozatím 119 lidí absolvovalo 
alespoň jeden kurz. Největší zájem byl a je 
o kurzy wordu a excelu. „Pracuje s nimi to-
tiž většina lidí a jejich lepší zvládnutí výrazně 
napomůže při práci, ušetří čas. Je to opravdu 
vidět. Zpětnou vazbou je pro nás jako IT od-
dělení výrazné snížení počtu dotazů k práci 

v těchto programech. Je vidět, že to lidem 
pomohlo,“ pochvaluje si Dvořák. Zlepšování 
dovedností ve wordu a excelu bude pokračo-
vat i v letošním roce. Doběhne zbytek wordu, 
který již absolvovalo 90 % zájemců a bude 
pokračovat spíše excel. Ten vloni teprve začal 
a proškoleno bylo zhruba 15 % lidí, kteří o něj 
projevili zájem. V plánu jsou navazující kur-
zy na tyto dva programy a podle zájmu a času 
možná proběhne i nějaké školení na power-
point. Zatím se nestalo, že by nebylo možné 
vyhovět všem, kteří se chtějí vzdělávat. Lek-
tor Petr Jílek, který vedl word a excel v minu-
lém roce, se osvědčil a zájemci o vzdělávání 
se s ním budou na školeních setkávat i letos. 
Pokračovat budou i stěžejní kurzy, které mo-
hou lidé absolvovat formou dálkového studia 
a kdykoliv se k nim vracet, pokud si potřebují 

něco připomenout. Jde například o certifikač-
ní politiku, ukládání dokumentů atd.
Možnost vzdělávacích kurzů by chtěl Milo-
slav Dvořák využít i pro poměrně obávaný 
příchod centrálních registrů v 1. pololetí to-
hoto roku. Jde o velkou změnu, elektronizaci 
veřejné správy. Ta se významně dotkne všech 
úředníků. Vzdělávací kurzy budou v nabídce 
od března letošního roku. Dvořák věří, že tato 
problematika by konečně mohla vzbudit zá-
jem i spádových obcí.
Ti, kteří mají zájem o vzdělávání, nechť 
pečlivě sledují nabídku kurzů a naplánují si 
jejich absolvování co nejdříve podle mož-
ností. Informace o kurzech i o tom, kdo se 
může v tomto programu vzdělávat, najdete na 
www.bilina.cz v záložce Vzdělávání v eGON 
centru. Jana Šimková

Školáci ze ZŠ Za Chlumem mají internetový magazín

Redakce internetového 
magazínu s Janem Benešem 

(vlevo). Foto: Zdeněk Traxler.

Úvodní strana webového 
magazínu School Times.

Nese název School Times a můžete jej otevřít rozkliknutím webo-
vého odkazu www.school-times.estranky.cz. Řeč je o zajímavém 
webovém projektu  několika školáků. „Magazín píší žáci ZŠ Za 
Chlumem v rámci kroužku žurnalistiky, který dobrovolně vede 
na škole sdružení Bílina 2006. Web, který by měl být otevřený 
pro všechny teenagery nejen z této školy nabízí ankety, reportáže, 
rozhovory a původní fotografie,“ představil projekt Jan Beneš ze 
sdružení Bílina 2006. Je zkušeným rádiovým moderátorem a vede 
zmíněný kroužek žurnalistiky. 

Díky podpoře chlumské školy 
v čele s ředitelkou Mgr. Evou Flen-
derovou mohl na začátku školního 
roku odstartovat konkurz na redak-
tory webového magazínu. Zájem 
podílet se na originálním projektu 
projevilo zhruba 25 dětí. Z nich 
bylo vybráno pět mladých redak-
torů, čtyři žákyně devátých tříd 
a jeden žák sedmé třídy. Za více 
než čtyři měsíce odvedli všichni 
opravdu velký kus práce. Chodit 
do školy, učit se a ještě k tomu pl-
nit pravidelně webový magazí, to 
stojí plno sil. Výsledek je ovšem 
skvělý. I když je projekt v úplném 
začátku, již nyní zde můžete najít 
v MENU mnoho zajímavého, tře-
ba rozhovor se známou osobností, 
otázky pro ředitelku školy, recen-
ze atd. Zjistěte sami. Myšlenkou 
tohoto magazínu je dát prostor 
všem –náctiletým, aby vyjádřili 
svůj pohled na svět, prezentovali 

se, svoje myšlenky a vše sdíleli 
s dalšími kamarády, vrstevníky. 
Obsah webu je samozřejmě pod 
dohledem „dospěláků“, ale jen pro 
jistotu. U mladých redaktorů je re-
spektován jejich styl psaní, názo-

ry a o tom to vše právě je. Je jim 
–náct, jsou sví a my všichni starší 
je možná už tak úplně nechápeme. 
To je ale v pořádku. Díky School 
Timesu mají svůj prostor. Snahou 
bude zapojit do tvorby magazínu 
i žáky z ostatních bílinských škol, 
pokud budou mít zájem. Přejeme 
hodně štěstí dáváme palec nahoru 
za skvělý nápad. simi
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Objektivem Václava Webera: 
Reprezentační ples města Bílina

U vchodu do Kulturního domu Fontána.

K tanci i poslechu hrála skupina Bonit. Lidé si ji velmi chválili.

Předtančení v podání tanečníků z teplického TK Styl dance.

Hlavní host večera  
- zpěvák Václav Neckář s kapelou Bacily.

Mnozí si i rádi zazpívali.

Krásnými ženami se to na plese vždy hemží.
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Dotek světla
je nové Masážní studio relaxace a regenerace, které vám nabízí nevšední 
zážitek odpočinku nejen svým příjemným prostředím, ale i pohodovou 
atmosférou a rozmanitými vůněmi... Je možné vytvářet individuální plány 
terapií a tím cíleně řešit nejen vaše fyzické, ale i psychické problémy… 
Anebo přijďte jen tak pro potěšení, relaxaci a uvolnění. Pokud tedy cí-
títe, že potřebujete uniknout ze všedního způsobu života, načerpat no-
vou energii, případně své nejbližší potěšit originálním dárkem, nechte se 
unést příjemným prostředím nového studia. Můžete se těšit na Relaxační 
masáže, Aromamasáže, Ayurvédské masáže bylinnými, ovocnými, rýžo-
vými a kokosovými měšci, Medové masáže nebo zakusit teplo lávových 
kamenů. Relaxační Indická masáž hlavy a z Čínské medicíny masáže 
s baňkami, technika Kua-ša, Moxa, Čínská tlaková masáž-uvolňování 
blokád nebo Re�exní terapie na ploskách chodidel. Dále budu rozšiřovat 
a připravovat další nové druhy terapie-masáže. Těším se na Vaši návště-
vu, pokud se pro ni rozhodnete. Pavlína Hyrmanová

Kde nás najdete:
Studio je přímo na náměstí v Bílině v prvním patře nad restauraci „ 

Na náměstí - Krušovice“  čp. 44, 45. 
Je to rohový dům, hlavní vchod do studia je v průjezdu domu. 

Objednávat se můžete na tel. čísle 606 832 034
linpa@seznam.cz, www.doteky-svetla.cz

je nové Masážní studio relaxace a regenerace, které vám nabízí nevšední 
zážitek odpočinku nejen svým příjemným prostředím, ale i pohodovou 

Dotek světla
INZERCE 0112/BZ Karneval v domě dětí 

V sobotu 28. ledna se v domě dětí konal karneval pro nejmenší. Sešlo se 
tu v skoro dvě stovky dětí a rodičů. Pro všechny byl připraven zábavný 
program, písničky, soutěže, skákací hrad a velká klouzačka, 
čokoládová fontánka, výrobna odznáčků a malování na ob-
ličej. Sobotní odpoledne jsme si krásně užili a už se těšíme 
na letní karneval. Všem, kteří k nám přišli, moc děkujeme.

Závody na autodráze

Projektový den s Ekopolis na ZŠ praktické

Novoroční pohár
Závody na autodráze

V sobotu 28. ledna se domě dětí jel novoroční pohár v závodech na 
autodráze. Závodů se zúčastnilo celkem 14 závodníků a pro pohá-
ry si dojeli soutěžící v tomto pořadí: 1. místo – Filip Kroc, druhé 
místo – Ondra Konárek a třetí místo Míra Šlajer. Všem, kteří se zá-
vodů zůčastnili děkujeme a vítězům blahopřejeme. Za 
zorganizování závodů děkujeme také dětem z automo-
delářského kroužku DDM Bílina a vedoucím Jiřímu 
Konárkovi a Jiřímu Konárkovi mladšímu. 

V lednu proběhl na naší škole projektový den s hrou Eko-
polis, kterého se zúčastnili žáci všech tříd. Cílem projektu 
bylo podpoření environmentální výuky na škole, seznámení 
se s hrou Ekopolis, přiblížení problematiky udržitelného roz-
voje žákům.

Každý hráč v této hře před-
stavuje starostu, jehož snahou 
je vybudovat město v souladu 
s principy udržitelného rozvoje. 
Umožňuje žákům seznámit se 
s novými pojmy jako např. pa-
sivní dům, pochopit sousedství 
ekologických staveb, lidských 
obydlí a průmyslových zón. 
Během tohoto projektu byli 
mladší žáci seznámeni se zá-
kladními pojmy této hry, snažili 
se pochopit, proč některé stav-
by spolu mohou nebo nemohou 
sousedit. Starší žáci se sezná-
mili se základními pojmy a pra-

vidly, stavěli město na interne-
tových stránkách proti počítači 
– tzv.robostarostovi a nakonec 
si sami zahráli na starosty, kteří 
budují své město. Projekt byl 
ukončen výstupem, kterým byla 
samotná hra nebo výstavba „na-
šeho města“.
O tom, že byl projektový den 
úspěšný, svědčí i mimo jiné 
fakt, že někteří žáci hráli hru na 
počítači doma a dokonce se ně-
kterým z nich podařilo robosta-
rostu porazit.

Mgr. Martina Jurdová,
koordinátorka EVVO
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Neděle 19. únor - 15.00
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje 
DOUBRAVANKA TEPLICE.

Vstupné: 30 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
Středa 29. únor - 19.00

BESÍDKA 2011
Divadlo Sklep

Tradiční představení složené 
z vepřových vtipů, nadívaných 
knedlíkovou zábavou a přelité 

zelným humorem, který 
nutí k smíchu, kašli, ale 

i k hlubokému zamyšlení nad 
sebou samým. Účinkují: David 

Vávra, Milan Šteindler, Jiří 
Fero Burda a další. Vstupné: 

260, 220, 180 a 100 Kč

VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST
MĚSTSKÉHO ÚŘADU BÍLINA

6. 2.–28. 5. - 17.00 – 18.30
KURZ: NĚMECKÝ JAZYK 

PRO ZAČÁTEČNÍKY
Lektor: Mgr. Magdalena 

Závodská
Kurzovné: 600 Kč

Termíny: 06.02.; 13.02.; 20.02.; 
27.02.; 05.03.; 12.03.; 19.03; 
26.03.; 02.04.; 09.04.;16.04.; 
23.04.; 30.04.; 07.05.; 14.05.; 

21.05.; 28.05.

14. 2.– 29. 5. - 17.00 – 20.00
KURZ: (SEVERO)ČESKÉ 

DĚJINY V OBRAZECH
Lektor: Mgr. Jiří Řehák

Kurzovné: 500 Kč
Termíny: 14.02; 28.02.; 13.03.; 

27.03.; 10.04.; 24.04.; 15.05; 
29.05.

Kurz si neklade za cíl podat 
vyčerpávající faktografii 

o českých dějinách, v každé 

z osmi přednášek však budou 
nejpodstatnější informace 

daného období předneseny. 
Cílem kurzu je podat české 

dějiny v kontextu dějin 
evropských, soustředit se 
i na regionální události 

a také reflektovat soudobý 
trend v historické vědě - 

tedy historii všedního dne. 
V rámci časových možností 

budou moci posluchači 
lektorovu interpretaci událostí 

připomínkovat či otevřít 
diskusi.

21. 2.–12. 6. - 17.00 – 20.00
KURZ ÚVOD DO BIBLE 

A PROBIBLICKÝ SEMINÁŘ 
K STARÉMU ZÁKONU

Lektoři: doc. ThDr. David 
Tonzar, Th.D. a Mgr. Hana 

Tonzarová, Th.D.
Kurzovné: 500 Kč

Termíny: 21.02.; 06.03; 20.03.; 
03.04.; 17.04; 22.05.; 05.06.; 

12.06.

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba: po–čt: 

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

so–ne: zavřeno
1. únor – 24. únor 2012 

RADKA JEŽKOVÁ  
- BOLESTI SVATBY

Malby akrylem na plátně. 
Vystavuje pražská výtvarnice 
Radka Ježková. Obrazy toho, 
co zbývá z kytic, mají-li držet 

tvar toho, co už není.
Vstupné zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba: po–pá: 10.00–

12.00; 12.30–16.00, so–ne: 
zavřeno

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

Expresivní olejomalby.
Vstupné zdarma
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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 16. únor 17.30
Pátek 17. únor 20.00

JACK A JILL – 2D
USA/komedie/české titulky/
MP, vstupné: 100 Kč, 91 min., 
zvuk DD 5.1

Pátek 17. únor 17.30
Sobota 18. únor 20.00

STAR WARS: EPIZODA I  
– SKRYTÁ HROZBA – 3D
USA/sci-fi/dobrodružný/akční/
český dabing/MP, vstupné: 130 
Kč, 136 min., zvuk DD 5.1

Pátek 17. únor 22.00

NEZVRATNÝ  
OSUD 5 – 3D
USA/horor/thriller/české 
titulky/P-15, vstupné: 80 Kč, 
92 min., zvuk DD 5.1

Sobota 18.únor 17.30

CESTA NA TAJUPLNÝ 
OSTROV 2 – 3D
USA/akční/dobrodružný/
rodinný/fantasy/český 
dabing/MP, vstupné: 130 Kč, 
126 min., zvuk DD 5.1

Neděle 19. únor 15.00

MUPETI – 2D
USA/komedie/rodinný/
loutkový/český dabing/MP, 
vstupné: 100 Kč, 110 min., 
zvuk DD 5.1

premiéra:
Čtvrtek 23. únor 17.30
Pátek 24. únor 17.30

ŠKOLNÍ VÝLET – 2D
ČR/komedie/české znění/MP, 
vstupné: 85 Kč, 90 min., zvuk 
DD 5.1

Pátek 24. únor 20.00

CESTA NA TAJUPLNÝ 
OSTROV 2 – 3D USA/
akční/dobrodružný/rodinný/
fantasy/český dabing/MP, 
vstupné: 130 Kč, 126 min., 
zvuk DD 5.1

Pátek 24. únor 22.00

PARANORMAL ACTIVITY 
3 – 2D
USA/horor/mysteriózní/
české titulky/P-15, vstupné: 
80 Kč, 84 min., zvuk DD 5.1

Sobota 25. únor 17.30

JACK A JILL – 2D
USA/komedie/české titulky/
MP, vstupné: 100 Kč, 91 min., 
zvuk DD 5.1

Sobota 25. únor 20.00

NÁKAZA – 2D
USA/Spojené arabské 
emiráty/thriller/drama/české 
titulky/P-12, vstupné: 80 Kč, 
105 min., zvuk DD 5.1

Poslední šance navštívit
výstavu historických kočárků
Dne 22. 2. skončí pro obyvatele Bíliny 
možnost prohlédnout si ve Výstavní síni 
U Kostela výstavu historických kočárků, 
kolébek a dětských výbaviček z let 1890 
až 1980 sběratelky Miloslavy Šormové. 
Neváhejte  a udělejte si malý výlet do 
historie. 
Otevírací doba:
po–pá: 10.00–12.00; 12.30–16.00,  
so–ne: zavřeno,  
vstupné: rodinné 40 Kč;  
dospělí 20 Kč; děti, studenti,  
senioři 10 Kč; skupiny 100 Kč

Nepřehlédněte!
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Angličtina na ZŠ Lidická již od 1. třídy

Reportáž z hodiny anglického jazyka v 1.B

Milí občané!
Zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů 
a jeho dopad na konání ob-
čanských akcí:

Vítání občánků do života, gra-
tulace starším občanům města 
k životnímu jubileu nám nedo-
voluje zvát maminky na vítá-
ní a jít za staršími lidmi jako 
gratulanti.

Vítání občánků
Dovolili bychom si tímto milé 
maminky a tatínkové požádat 
o nahlášení svého miminka na 
matrice při MěÚ Bílina, č. dve-
ří 212 I. poschodí, s rodným 
listem miminka a občanským 
průkazem jednoho z rodičů.
Termín vítání na rok 2012 se 
koná vždy v úterý a v těchto 
dnech: 27. března, 26. června, 
25. září a 18. prosince
Uzávěrka nahlášených dětí je 
týden před konáním akce.

Svatby
Svatby: stříbrné – 25 let, ru-
bínové – 40 let, zlaté – 50 let 
a diamantové – 60 let je třeba 
nahlásit na matrice při MěÚ 
Bílina, č. dveří 212 I. poscho-
dí, po předložení oddacího lis-
tu manželů. Tuto událost může 
přijít oznámit přímý příbuzný.

Životní jubilea
Zároveň žádáme občany, 
kteří by chtěli oslavit život-
ní jubileum osobní gratulací 
pracovníků městského úřadu, 
tj. 70 let, 75 let, 80 let a poté 
každý následující rok, nechť 
se dostaví na matriku při MěÚ 
Bílina, č. dveří 212 I. poscho-
dí. Nahlásit jubilanta je možné 
přímým příbuzným rodiny.

Vzhledem k výše uvedenému 
zákonu, je třeba souhlasu zá-
konného zástupce jak při vítání 
dětí, tak v ostatních případech 
souhlas s uveřejněním v Bílin-
ském zpravodaji.

Za odbor správní  
a vnitřních věcí – matrika: 

Miloslava Uhrová

Úžasný malý svět
prožily děti z MŠ Šva-
binského v Praze 
v muzeu „Království 
železnic“.Na víc než 
3 100 m2 zábavy pro 
malé i velké jsme 
ještě objevili výstavu 
současné produkce 
stavebnice Lego. Pro 
děti je tu též POMPO 
dětský koutek, projek-
ce oblíbených LEGO 
filmů, mašinka Tomáš 
a spousta další zábavy. 
Našli jsme mezi expo-
náty i elektrárnu Ledvice 
a okolí našeho města. Že-
leznice se neustále buduje, 
děti měly na co koukat. Byl to 
pro ně jedinečný zážitek.
 Eliška Růžičková, ředitelka MŠ

Vzhledem k velkému 
zájmu dětí z 1. a 2.tříd 
o výuku anglického ja-
zyka, která probíhala na 
naší škole  řadu let for-
mou zájmového krouž-
ku, si v letošním škol-
ním roce 2011/2012  
mohli žáčci ze ZŠ Li-

dická vybrat  jako nepo-
vinný předmět Základy 
anglického jazyka. Této 
nabídky využila většina 
prvňáčků i velká část 
žáčků 2.třídy. Již od 
září se děti seznamu-
jí zábavnou a hravou 
formou se základními 

znalostmi anglického 
jazyka. Výuka je zpes-
třena výukovými pro-
gramy pro nejmenší an-
gličtináře, které si děti 
mohou vyzkoušet na 
interaktivních tabulích, 
instalovaných ve všech 
třídách naší školy. Pro 

nácvik poslechu a kon-
verzace mohou využí-
vat moderní jazykovou 
učebnu Robotel. Při 
povinné výuce, která 
probíhá od 3.třídy, zce-
la jistě využijí veškeré 
znalosti nabyté v těchto 
hodinách.

V rámci hodiny mediální 
výchovy,  a probíraného 
tématu  - reportáž,   se 
naše reportérská dvojice 
vydala do třídy 1.B, kde 
žáčci  měli hodinu ang-
lického jazyka.
Děti právě probíraly po-

můcky do školy. Paní 
učitelka Renata Procho-
vá anglicky pojmenová-
vala  věci a děti ukazo-
valy odpovídající česká  
slovíčka -  své pomůcky 
např.pravítko, batoh, pe-
nál, tužku atd..

Žáci pracovali i s inter-
aktivní tabulí a zpívali 
anglickou písničku.Ve 
třídě byla velmi přátel-
ská atmosféra a děti byly 
roztomilé a usměvavé. 
Dokonce i my reportér-
ky jsme s nimi mohly 

spolupracovat a zazpí-
vat si . Hodina byla pro 
nás velmi příjemná ve 
společnosti malých prv-
ňáčků.
 Daniela Bauerová  
 a Tereza Veverková, 
 7.A ZŠ Lidická
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje:

10 16. února 2012

Od 1. 1. 2012 na Městském úřadě Bílina, Odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví, působí sociální 
pracovníci, kteří Vám v rámci své činnosti jsou 
schopni nabídnout pomoc a bezplatné poraden-
ství při řešení nepříznivých životních situací. 
Takovými situacemi jsou např.:
➢ ztráta bydlení, 
➢ ztráta zaměstnání, 
➢ zadluženost, 
➢ vyřizování osobních dokladů, 
➢  pomoc při vyřizování dávek pomoci v hmot-

né nouzi /příspěvek na živobytí, doplatek na 
bydlení, mimořádná okamžitá pomoc/, 

➢  pomoc při vyřizování dávek státní sociální 
podpory /rodičovský příspěvek, přídavek na 

dítě, příspěvek na bydlení, pěstounské dáv-
ky/,

➢  pomoc při vyřizování dávek důchodové po-
jištění / všechny typy důchodů/,

➢   pomoc při získávání kontaktů na organizace, 
instituce a jiná zařízení.

Tato pomoc je zaměřena např. na: 
➢  rodiny s dětmi,
➢  jednotlivce, 
➢  seniory,
➢  osoby žijící rizikovým způsobem života 

/drogově závislí, alkoholici, gambleři, bezdo-
movci/,

➢   osoby závislé na péči jiné osoby,
➢  osoby ohrožené sociálním vyloučením,

➢  oběti trestné činnosti,
➢  oběti ohrožené trestnou činností,
➢  oběti domácího násilí,
➢  imigranty,
➢  a další 
Cílem práce sociálních pracovníků je snaha za-
členit osoby, které se nacházejí v nepříznivých 
životních situacích do společnosti a měli mož-
nost žít důstojným způsobem života.
Najdete nás na Městském úřadě Bílina, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, který sídlí na Žiž-
kově náměstí č.p. 58. Je možné se na nás také 
obrátit prostřednictvím e-mailové adresy,  kterou 
jsme za tímto účelem zřídili. socialni.pracov-
nik@bilina.cz. Sociální pracovníci

Rada města na své 3. schůzi konané 08. 02. 2012 mimo jiné:
Uložila:

■ Tajemníkovi městského úřadu 
přípravou vyhlášení konkursního ří-
zení na obsazení funkce ředitele MŠ 
Bílina, Čapkova 869, příspěvková 
organizace a připravit návrh na jme-
nování konkursní komise ve smyslu 
vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. 
v platném znění. 

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a HC Draci Bílina 
jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na 
podporu mládežnického hokeje, z re-
klamního plnění společnosti ČEZ. 
■ Úpravu "Pravidel pro přidělování 
bytů v Domech se soustředěnou pečo-
vatelskou službou", dle návrhu před-
loženého sociálně zdravotní komisí, 
s účinností dnem schválení.
■ Úpravu "Pravidel poskytování pe-
čovatelské služby", dle návrhu před-
loženého sociálně zdravotní komisí, 
s účinností dnem schválení.
■ Žádost ZŠ Lidická, Bílina, o na-
výšení rozpočtu z Programu podpory 
sociálního začleňování ve městě Bíli-
na ve výši 40.000 Kč na projekt s ná-
zvem "Dejme prostor dětem 2012".
■ Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a SK Favorit Bílina 
jako příjemcem ve výši 20.000 Kč 
na úhradu nákladů na materiálovou 
vybavenost a soustředění sportovců, 
z rezervy pro sportovní organizace. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a VELOSPORT Bílina 
jako příjemcem ve výši 25.000 Kč na 
úhradu pronájmu tělocvičny, materiál 
a dresy, z rezervy pro sportovní orga-
nizace. 
■ Zachování sazby pro nájemné z ne-
bytových prostor města pro rok 2012 
v původní výši a tyto sazby zveřejnit 
s tím, že ukládá tajemníkovi měst-
ského úřadu zpracováním novelizace 
směrnice do konce března 2012.

■ Koncepci prevence kriminality 
města Bíliny na období 2012-2015.
■ Opětovné zveřejnění možnosti pro-
nájmu nebytového prostoru na Míro-
vém náměstí 73.
■ Program prevence kriminality 
města Bílina na rok 2012 a předlo-
žení žádosti o dotaci projektů pre-
vence do Programu prevence krimi-
nality MVČR na rok 2012 ve výši 
1.365.000 Kč. Zároveň schvaluje 
celkovou finanční spoluúčast města 
ve výši 227.300 Kč.
■ Zapojení města Bíliny do "Projektu 
časné defibrilace" včetně zakoupení 
defibrilačního přístroje zn. Lifepak 
1000, který je jeho součástí. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci "Provádění malíř-
ských a natěračských prací dle po-
kynů" pro rok 2012 v objektech ve 
správě města je nabídka firmy MPM 
DUX, s. r. o., Duchcov. 
■ Nejvýhodnější nabídkou zakázky 
malého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 
na akci "Osobní automobil" pro Měst-
ský úřad v Bílině je nabídka firmy Au-
tocentrum Elán, s. r. o., Teplice. 

Doporučila:
■ Valné hromadě Hornické nemocni-
ce s poliklinikou, s. r. o, Bílina, jmeno-
vat MUDr. Jiřího Závodského členem 
Dozorčí rady společnosti Hornická ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina.

Odvolala:
■ Pana Ing. Richarda Hazdru (B10) 
z funkce člena komise pro život-
ní prostředí, dopravu a bezpečnost 
a z komise pro obchvat. 

Jmenovala:
■ Pana Pavla Pilaře (B10) členem 
komise pro životní prostředí, dopra-
vu a bezpečnost a MUDr. Jiřího Zá-
vodského (B10) členem komise pro 
obchvat. 

Projednala a doporučuje ZM
vzít na vědomí:

■ Rezignaci Mgr. Vladimíry Hazd-
rové, zvolené za Občanskou demo-
kratickou stranu, na mandát členky 
Zastupitelstva města Bíliny, a to 
k 30.01.2012.
■ Rezignaci náhradníků Ing. Pavla 
Dvořáka (ODS) a Ing. Marcely Dvo-
řákové (ODS) na mandát člena ZM  
Bíliny.
■ Prohlášení pana Romana Šeb-
ka (ODS) členem ZM Bíliny 
k 31.01.2012.
■ Vyjádření vedoucího odboru do-
pravy k dotazu Bc. Aleše Tallowitze, 
člena ZM, týkající se zajištění měst-
ské hromadné dopravy v Bílině. 

Vzala na vědomí:
■ Zápis ze sociálně zdravotní komise 
z 25.01.2012, včetně plánu zasedání 
na I. pololetí 2012.
■ Informaci finančního odboru o no-
velizaci zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů s tím, že na jednání příští 
rady města rozhodne, zda u kon-
krétních škol a školských zařízení 
bude vyhlášen konkurs na obsazení 
funkce ředitele, a to nejpozději do 
30.04.2012. 
■ Odstoupení paní Ilony Nováčko-
vé z pracovního místa vedoucího 
zaměstnance - ředitelky Mateř-
ské školy v ul. Čapkova, v soula-
du s ust. § 73 a odst. 1 zákona č. 
262/2006 Sb. zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, k datu 
31.07.2012. 
■ Informaci finančního odboru o pro-
vozu mateřských škol během letních 
prázdnin 2012. 
■ Plnění usnesení, kterým bylo sta-
rostovi města ve spolupráci s vedou-
cím odboru nemovitostí a investic za-
jistit potřebné podklady k žádosti pana 
Ondřeje Grabovského o rozšíření 
skateparku v areálu ZŠ Za Chlumem 

s tím, že podklady budou předloženy 
RM nejpozději do 30.04.2012.
■ Petici podanou petičním výborem 
z 16.01.2012 týkající se Regenerace 
panelového sídliště, Teplické před-
městí, III. etapa. Projekt je v souladu 
s územně plánovací dokumentací 
města, parkoviště je v lokalitě s defi-
citem parkovacích míst a parkoviště 
nemá negativní vliv na dětské hřiště 
dle vyjádření Krajské hygienické sta-
nice. Projekt byl veřejně projednán 
s občany města. 
■ Informaci odboru nemovitostí a in-
vestic že v případě uspořádání ankety 
nebo jiného místního šetření ohled-
ně chystaného parkoviště v ulici M. 
Švabinského v Bílině, nebude možno 
letos podat žádost o dotaci MMR ČR 
na projekt Regenerace Teplického 
předměstí III. etapa.
■ Zápis z jednání Komise pro rozvoj 
města z 23.01.2012.
■ Záměr vybudování oplocení dět-
ského hřiště v ulici Síbova v Bílině, 
s tím že do dalšího jednání RM bude 
předložena rozpočtová změna na fi-
nancování akce.
■ Plán oprav chodníků pro rok 2012, 
včetně připomínek členů RM.
■ Postup odboru nemovitostí a inves-
tic při řešení havarijního stavu Zelené 
haly.
■ Odstoupení Ing. Růženy Kitllové 
z funkce členky Dozorčí rady Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou, s. r. o, 
Bílina, a to k 31.01.2012. 
■ Zápisy z komise pro účelné a hos-
podárné využívání finančních pro-
středků a majetku města z 28. 11. 
2011 a z 30.01. 2012.
■ Zprávu o činnosti Městské policie 
Bílina za rok 2011.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu sta-
rosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)
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Podkrušnohorský pohár

V Černé hale se konal 
florbalový turnaj mužů

Podkrušnohorský pohár
Dne 21.1.2012 se v Bílině na Zimním stadionu uskutečnil již pátý ročník celostátních závodů v kraso-
bruslení „Podkrušnohorský pohár“.

Sjelo se na něj bezmála 
sto účastníků 
z celé České 
republiky, 

ať vezme-
me oddíly z Litvínova, Lo-
vosic nebo také Děčína, ale 
i z mnohem větší dálky jako 
jsou Karlovy Vary, Beroun, 
Tachov.
Tento závod 
se díky vel-
ké podpoře 
města Bíliny stá-
vá již každoroční 
tradicí. Zimní stadi-
on ožívá nazdobenými 
a v blýskavých šatičkách 
bruslícími závodnicemi. 

A to jak těmi nejmenšími od pěti 
let, tak také těmi staršími patnácti-
letými, které již ve svých volných 

jízdách předvádějí dvojité 
skoky a kombinované 
piruety.
Náš oddíl kraso-
bruslení pod HC 

Draci Bílina se 

může tento rok pyšnit třemi první-
mi místy, ve třech různých katego-
riích. A to v kategorii Nováčci B, 
ve které vyhrála naše Alexandra 

Bezruková /7let/, v kategorii 
Žačky nejmladší A se umísti-
la na prvním místě Dominika 
Kolmanová  /9let/ a v katego-
rii Žačky mladší A zvítězila 

Nicole Křehlová /11let/.
 Všem našim vítězkám, ale 
také ostatním děvčatům, 
které reprezentovaly náš 
oddíl moc gratulujeme 
a věříme, že příští ročník 
závodu bude alespoň tak 
úspěšný jako ten letošní.
 Kamila Kolmanová

Bezruková AlexandraKolmanová Dominka Krehlová Nicole

V sobotu 21.ledna se konal 
v Černé hale v Bílině turnaj 
mužů ve florbale. Tohoto tur-
naje se celkem zúčastnilo šest 
mužstev z Bíliny a okolí a to 
týmy – TJ Sokol Bílina, Sport-
club Bílina, Hostomice, Chlum, 
Fešáci a Kafáč Bílina. Celkem 
bylo sehráno 15 utkání plných 
bojovnosti, kdy byly vidět kva-
litní výkony mnoha hráčů. Celý 
turnaj překvapivě vyhrál Kafáč 
Bílina, který za celý turnaj pou-
ze v jednom zápase remizoval 
s týmem TJ Sokol Bílina, jinak 
ve všech zbývajících zápasech 
bodoval naplno. Druhý skončil 
TJ Sokol Bílina, který v zápase 
o první místo remizoval z vítě-
zem turnaje, když na začátku 
zápasu vedl 2:0, pak došlo ze 
strany Sokola k podcenění sou-
peře a tomu se podařil otočit 
zápas na 2:3. Nakonec se ale 
podařilo Sokolu zápas alespoň 
zremizovat na 3:3. Na třetím 
místě skončil tým Fešáci, slože-
ný z mladých florbalistů z Mos-
tu a Teplic. Na 4. místě se umís-
til Sportclub Bílina, na 5.místě 
Hostomice a na posledním mís-
tě skončil Chlum. Po celou dobu 
turnaje se bylo skutečně na co 
dívat a ti co jako diváci nedora-
zili můžou jen a jen litovat.

Celkové pořadí:

1. Kafáč Bílina

2. TJ Sokol Bílina

3. Fešáci

4. Sportclub Bílina

5. Hostomice

6. Chlum
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Atletická halová sezóna začala

Cíl HC Draci Bílina splněn, 2. liga je zachráněna!!!
Dokončení ze strany 1
Zápas proti Klášterci sliboval atrak-
tivní podívanou a do ochozů zim-
ního stadionu se i přes velký mráz 
dostavila výborná návštěva. A diváci 
se rozhodně nenudili. Po opatrném 
začátku, kdy oba celky vyčkávaly, 
jako první udeřili domácí, když v 10. 
minutě po přihrávce Machuldy se 
prosadil Kýhos 1:0. O dvě minuty 
později bylo ještě veseleji po přesné 
trefě Nováka. Když ve 14. minuta 
zasadila Bílina třetí úder hostím, bylo 
jasné, že diváci se dočkají výborného 
hokeje a vítězství domácích barev.
Dobře hrající Novák navíc v úvo-
du druhé dvacetiminutovky poslal 
Draky do čtyř brankového vedení. 
Domácí i nadále byli aktivnějším 
týmem, soupeře důsledně napadali 
a nedovolili mu se usadit v útoč-
ném pásmu. V 28. minutě inkasoval 
i střídající brankář Kaššák, který vy-
střídal Damaška a to z hole Salače. 
Ještě do druhé sirény se stihl prosa-
dit Přeučil, jehož trefa byla ozdobou 
večera. Přeučil se rozjel na vlastní 
modré, přešel přes dva bránící hráče 
Klášterce a tváří v tvář Kaššákovi 
zavěsil 6:0.
V závěrečné třetině Bílina polevila 
a dovolila hostím snížit na koneč-
ných 6:2, ale po konečné siréně 
mohla propuknout velká radost. Po-
slední Sokolov totiž prohrál v Bene-
šově 8:2 a to znamená, že tým HC 
Draci Bílina si kolo před koncem 
dlouhodobé základní části zajistil 

druholigovou příslušnost i pro příští 
sezónu.
V posledním kolo cestují Draci na 
led do Řisut a fanoušci a všichni pří-
znivci bílinského hokeje ho budou 
jistě sledovat. Pokud by se podařilo 
zvítězit na ledě Řisut a osmý celek 
v tabulce Benešov by padl v Klato-
vech znamenalo by to, že se v Bílině 
v premiérové sezóně v 2. lize bude 
hrát play off. Držme Drakům palce.
„Jsme velice šťastní, že se nám 
podařilo udržet v 2. hokejové lize. 
Sezóna to byla pro nás premiéro-
vá a hodně lidí nás tipovalo, že po 
roce zase spadneme. Ukázali jsme, 
že ale máme na to hrát stabilně dru-
hou ligu. Pokud budeme mít štěstí, 
tak se nám i povede play off, ale ten 
nejdůležitější úkol jsme splnili dnes, 
když jsme udrželi ve městě 2. hoke-
jovou ligu,“ říkal nadšený prezident 

oddílu HC Draci Bílina a radní měs-
ta René Štěpánek.

Branky a nahrávky:
10. Kýhos (Machulda, Fikrt), 

11. Novák (Havluj), 14. Kolář 
(Škorík, Novák), 24. Novák, 
28. Salač (Urban), 35. Přeučil (Urban, 
Fikrt) – 51. Kalinovč (Řepík), 
52. Řezníček (Žižka, Freiberg)

Aktuální tabulka po 35 kolech:
P Klub Z S B
1. HC Klášterec nad Ohří 35 159:97 76
2. HC Řisuty 35 141:107 68
3. HC Kobra Praha 35 149:140 59
4. HC Milevsko 2010 35 128:126 54
5. HC Děčín 35 130:135 52
6. HC Vlci Jablonec nad Nisou 34 118:114 49
7. SHC Klatovy 35 133:148 48
8. HC Benešov 35 128:138 43
9. HC Draci Bílina 35 136:161 42

10. HC Baník Sokolov 34 113:169 31

Tak konečně! Všichni atleti a atletky v současné době nazouvají 
tretry a dolaďují formu na halové přebory a Mistrovství ČR.

Ne jinak je tomu i v táboře bílin-
ských atletů, kteří absolvují přebo-
ry Ústeckého kraje.Všichni jsme 
v očekávání, kolik medailí si pově-
síme na krk v hale na Strahově ten-
tokrát. Jsme jedním z hlavních týmů 
v kraji, co se týče pořadatelství zá-
vodů, družstev dospělých a nadějí 
z řad mládeže. Udáváme tedy krok 
a to na nás klade velké nároky. 
Vrcholem halové sezóny jsou Mi-
strovství ČR. Nejpilnějšími v pří-
pravě a rozzávodění jsou vícebojaři 
Lucka Odvárková a Pavel Prchal. 
I když jsou ve své kategorii nej-
mladší (Lucka je prvním rokem 
dorostenka, Pavel prvním rokem 
starší žák) mají ambice bojovat ko-

lem první desítky jak na MČR ve 
vícebojích, tak mezi specialisty (oba 
překážky). 
Minulý rok vybojoval Adam Kouba 
druhé místo na Akademickém MČR 
(venku dokonce získal v kategorii 
dospělých bronz v běhu na 1500m) 
a žactvo sbíralo zkušenosti. Letos 
však chceme více umístění v užší 
finálové osmičce, nejlépe i nějakou 
tu medaili. Adama Koubu, Martina 
Jirkala, Petra Šroubka, Járu Fojtíka 
k tomu předurčuje pořadí v průběž-
ných tabulkách. Jenže tabulky jsou 
tabulky a závod je závod. Proto nám 
držte palce jak na přeborech, tak na 
mistrovství. Trochu toho štěstíčka 
bude jistě zapotřebí!

Lucka Odvárková a Pavel Prchal.




