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Jubilejní 15. ročník Bořeňské čarodějnice odstartoval 24. ledna recitač-
ní soutěží dětí a žáků. O účast v tradiční oblíbené soutěži byl opět velký 
zájem. Čtyřčlenná porota zhodnotila celkem 78 recitačních vystoupení 
jednotlivců a recitačních kolektivů v pěti věkových kategoriích.

Bořeňská čarodějnice 2012:
Recitační talent předvedla skoro stovka dětí

●  Pomozte najít tyrana zvířat ● Paní doktorka Profousová se loučí s poliklinikou ● Zmizela další část pasovky ● ZŠ Za Chlumem 
má moderní knihovnu ● Zájmové vzdělávání pod radnicí ● FK Bílina porazil Horní Jiřetín ● Draci převálcovali Milevsko ●

Pošta na náměstí začne fungovat na jaře 

Na podiu se tak postupně objevilo 
94 dětí od těch nejmenších, před-
školáků, až po žáky posledních 
ročníků základek či odpovída-
jících tříd víceletého gymnázia. 
Soutěžily kolektivy i jednotlivci. 
Kolektivy předškoláků předvedly 
čtyři vystoupení, skupiny starších 
dětí jedno. Soutežní půlden začal 
nultou nepostupovou kategorií, ve 
které předvedly děti z mateřských 
škol celkem 17 vystoupení. První 
kategorie, již postupová, nabídla 
16 přednesů. Nejvíce vystupují-
cích, celkem 21, spadalo do dru-
hé kategorie. Ve třetí kategorii 
posuzovali porotci přednesy 12 
dětí a v poslední čtvrté sedm. Děti 
byly od svých pedagogů opravdu 
dobře připravené a bylo vidět, že 
soutěž berou opravdu vážně. Nad 

drobným zadrhnutím nebo zapo-
menutým úklonem dokáže neza-
ujatý pozorovatel mávnout rukou. 
Ne však porota. Odborníci zastou-
pení Mgr. Ivanou Pitkovou, paní 
Janou Urbanovou, paní Marcelou 
Šímovou a panem Šimonem Pe-
čenkou posuzovali opravdu vše. 
V posuzování recitace a recitáto-
rů mají dlouholetou praxi a jen ty 
nejlepší předpoklady díky dlou-
holetým zkušenostem ve školství, 
knihovnictví či divadle. Soutěž 
moderoval také tradičně Jiří Fait. 
Recitátoři na 1., 2. a 3. místech dle 
výsledkové listiny postupují do 
dalších kol v recitaci (mimo kate-
gorií mateřských škol, které končí 
účastí v kolech základních). 
Okresní kolo proběhne 5. 3. 2012 
v Teplicích v Regionální knihov-

ně. Soutěžící budou písemně na 
soutěž pozváni pořadatelskou or-
ganizací, kterou je DDM Teplice. 

Přihlášky a soutěžní texty z bílin-
ského kola zasílá do Teplic KC 
Kaskáda Bílina. Jana Šimková

Všem soutěžícím dětem a studentům děkujeme za účast v recitační 
soutěži, vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při repre-
zentaci v postupových kolech.
Děkujeme všem p. učitelkám a rodičům za přípravu dětí na soutěž.

Za KC Kaskáda Petra Zaťková

Již dlouho se mluví o tom, že by se pobočka České 
pošty a.s. měla přesunout z budovy u vlakového 
nádraží do opraveného domu na Mírovém náměs-
tí. Konkrétní informace ale nebyly dlouho známy. 

Termín opravy budovy se různě posouval a když 
se dlouho nic nedělo, lidé se začali ptát, zda se poš-
ta na náměstí opravdu přesune. Nyní je již jasné, 
že ano. Rekonstrukce objektu na náměstí by měla 

skončit v únoru. Samotná pobočka pak bude ote-
vřena během druhého čtvrtletí letošního roku. Sdě-
lila to tisková mluvčí České pošty s. p.. Mgr. Marta 
Selicharová. Pokračování na straně 3

Výsledky soutěže najdete na straně 10
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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

Psovi přichystal krutou smrt

Městská policie zavedla novou službu pro občany
Počínaje únorem zavádí Městská policie novou službu pro občany. 

Městská policie zavedla novou službu pro občany
Počínaje únorem zavádí Městská policie novou službu pro občany. 

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10

418 01 Bílina
tel. 417 821 577 

774 821 111
www.ddmbilina.cz

POVÁNOČNÍ KURZ
PRO SENIORY

Je vám více jak 55 a dostali jste 
pod stromeček počítač a chcete 

vědět jaké má možnosti?
Rádi byste se o něco nového 

dozvěděli o počítačích 
a popovídali se svými vrstevníky?

Právě pro Vás otvíráme 
v pondělí 6. února další z kurzů 

Internet pro seniory.
Kurz bude mít 15 lekcí po dvou 

vyučovacích hodinách.
Scházet se budeme vždy 
v pondělí od 10:00 hodin.

Budeme se učit, jak funguje 
e-mailová schránka, jak si uložit 

soubor a kde ho zase najít, 
naučíme se psát v textovém 
editoru, upravovat fotografie, 

možná i něco navíc.
poplatek: 850,- kurz

Každou první středu v daném ka-
lendářním měsíci v době od 14:00 
do 18:00 hodin, bude ředitel měst-
ské policie Pavel Ryjáček přijímat 
občany bez nutnosti předchozí 
domluvy. Občané se tak budou 
moci na ředitele MP obrátit se 
svými problémy, návrhy či dotazy 
přímo, přičemž si nebudou mu-

set  předem sjednávat schůzku na 
konkrétní termín, který by vyho-
voval oběma stranám. Vzhledem 
k časovému vytížení ředitele bylo 
v některých případech složité najít 
pro obě strany vyhovující termín. 
Zavedením "ředitelské středy" se 
situace bezesporu zlepší a ze-
jména zjednoduší.

Zvlášť krutým způsobem se chtěl zatím ne-
známý pachatel zbavit svého psa. Toho při-

vázal silným provazem ke stro-
mu v lesním prostoru mezi 

obcemi Kostomlaty pod 
Milešovkou a Štěpá-
nov u vrchu Chlo-
mek, mimo běžnou 
dostupnost. Jednalo 

se  křížence labradora ve 
stáří asi 1,5 roku, kterého 

majitel po uvázání opus-
til.  Psa, který se sám nebyl 
schopen z úvazu uvolnit, 

tak přímo, zvlášť surovým a trýznivým způ-
sobem týral a ohrozil na životě nedostatkem 
potravy, vody a zdravotními riziky z možného 
podchlazení. Zcela náhodně jej objevil v pon-
dělí 16.1. lesní dělník, provádějící kontrolu 
oplocení lesní školky v uvedeném místě z dů-
vodu proběhlé vichřice. Pes zde zřejmě nebyl 
dlouho, protože na něm nebyla zřejmá žádná 
újma, to však nic nemění na tom, že policis-
té případ šetří pro podezření z trestného činu 
týrání zvířat. Pes byl následně předán do útul-
ku v Jimlíně. Policisté žádají případné svěd-
ky, kteří by mohli svými poznatky napomoci 
k dopadení tyrana, aby zavolali na linku 158.

Městská policie zavedla novou službu pro občany

známý pachatel zbavit svého psa. Toho při
vázal silným provazem ke stro
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Po sedmačtyřiceti letech odchází do zaslouženého důchodu
paní doktorka Anna Profousová

Pošta na náměstí začne fungovat na jaře 

Vedení města Bíliny zastoupené panem starostou a místosta-
rostou se v pátek 27. ledna přišlo do Hornické nemocnice 
s poliklinikou rozloučit s paní doktorkou Annou Profousovou, 
která ve svých 82 letech odchází z pozice lékařky užívat si za-
sloužených důchodových let. Téměř polovinu století byla tato 
dáma nedílnou součástí lékařského sboru a cestu do její or-
dinace si našly tisíce pacientů. Za její celoživotní práci a péči 
o lidské zdraví jí patří velké uznání a dík.

Více o paní doktorce a jejím ži-
votě prozradila dlouholetá spolu-
pracovnice zdravotní sestra Pavlí-
na Eliášová. 
Paní MUDr. A. Profousová na-
stoupila do Bíliny 15. července 
v roce 1965 na tehdejší interní od-
dělení. Po roce k této práci přibyla 
práce závodní lékařky na tehdej-
ším VMG. Později, po složení 
atestační zkoušky v roce 1968, se 
ujala práce v ordinaci praktického 
lékaře. Má ráda vážnou hudbu, 

koncerty a kulturu všeobecně. 
Ráda čte psycholaogické historic-
ké romány, životopisy. Baví ji cha-
lupaření, zahrádka, příroda. Její 
velkou láskou je péče o pacienty. 
29. ledna letošního roku oslavila 
paní doktorka krásné 82. naroze-
niny. Dle jejích vlastních slov je 
ráda, že se mohla podílet a ochra-
ně zdraví pacientů. Dle slov P. Eli-
ášové se jednalo nejen o ochranu 
zdraví, ale několikrát i o záchranu 
lidského života. Paní doktorka 

pomohla opakovaně svým paci-
entům rovněž i ve svízelných ži-
votních situacích. Paní doktorka 
děkuje všem, kteří jí za dlouhá 

léta projevovali důvěru, poslou-
chali jejích rad a doufá, že budou 
nadále jako pacienti HNsP spolu-
pracovat s její nástupkyní.

Dokončení ze strany 1
Kousek od Mírového náměstí 
v Zámecké ulici je nyní men-
ší pobočka České pošty. Nabízí 
se otázka, co s ní bude? „Pošta 
v Zámecké ulici, tedy pošta Bíli-
na 3 bude, po otevření nové pošty 
uzavřena. Na poště na Mírovém 

náměstí naleznou klienti České 
pošty interiér pošty podle nové 
vizibility,“ uvedla mluvčí.
Otevírací doba bude stejná jako 
na stávající poště Bílina 1. Nová 
pošta bude mít pět přepážek pro 
veřejnost a jednu specializovanou 
přepážku. simi

Otevírací doba nové pošty:

Pondělí: 08:00  -  18:30 

Úterý: 08:00  -  18:30 

Středa: 08:00  -  18:30 

Čtvrtek: 08:00  -  18:30 

Pátek: 08:00  -  18:30 

Sobota: 08:00  -  12:00 

Neděle: zavřeno

V tomto stylu 
bude nová pobočka pošty

na náměstí. Ilustrační foto: Česká pošta.

Průběh rekonstrukce budovy. Foto: V. Weber

Rekonstrukce si vyžádala i velké vnitřní úpravy. Foto: V. Weber

Paní doktorce Profousové přišli za její práci poděkovat pan starosta 
Josef Horáček a místostarosta Bc. Zdeněk Rendl.
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Od 1. 1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitel-
nými údaji (s čipem nebo bez čipu).  S tím souvisí i úprava pra-
coviště cestovních dokladů a občanských průkazů na Městském 
úřadě v Bílině, kdy fotografování občana probíhá již na místě 
a žádost o občanský průkaz je zpracovávána elektronicky. 

VzpomínkaVzpomínka
Dne 14. 2. 2012  
uplyne rok,  
kdy nás opustil  
náš milovaný manžel,  
kamarád a přítel 

René ŠLOSER.

Manželka Eva

Tak ráda jsi pro nás žila a s námi tady byla, 
vždy na tváři úsměv měla, 
zlý osud nám Tě náhle vzal 
a co my za lásku Tvou Ti můžeme dát? 
Jen hrst krásných květů a v slzách vzpomínat.
Dne 30. ledna je tomu již 7 let, co nám tři bílinští vrazi vzali naši 
jedinou dcerušku a vnučku Kamilku ČENTÁKOVOu.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Zarmoucení rodiče a babička

Nové elektronické občanské průkazy

Elektronický občanský průkaz 
bez čipu je vydáván zdarma, 
elektronický občanský průkaz 
s kontaktním čipem je vydáván za 
správní poplatek  500,- Kč. Oba 
občanské průkazy jsou vzhledově 
stejné, vyrobeny ve formě plasto-
vé karty s černobílou fotografií. 
Liší se pouze tím, že na zadní 
straně je umístěn kontaktní elek-
tronický čip, do kterého lze nahrát 
elektronický podpis (podle § 17b 
odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., 
o elektronickém podpisu, ve zně-
ní pozdějších předpisů).
Nově patří mezi volitelné údaje 
rodinný stav, registrované part-

nerství a titul. Údaje o manželích 
a nezletilých dětech se již do no-
vého občanského průkazu neuvá-
dějí. 
Od 01.01.2012 je možné vydávat 
elektronické občanské průkazy 
též občanům mladším 15-ti let za 
správní poplatek  50,- Kč.
Držitel občanského průkazu je 
povinen s přihlédnutím ke všem 
okolnostem chránit jej před po-
škozením, zničením, ztrátou, od-
cizením nebo zneužitím. Porušení 
této povinnosti je přestupkem.
Dosavadní občanské průkazy 
platí po dobu v nich uvedenou. 
Pokud má občan platný doklad 

a nedošlo ke změně údajů nebo 
k podstatné změně podoby, ne-
lze provádět výměnu (s výjim-
kou občanského průkazu s či-
pem).
Dle statistik bylo k 11. Lednu 
podáno 71 tisíc žádostí, prů-

měrná doba k vyřízení jednoho 
podání se pohybuje kolem 6 mi-
nut.
Městský úřad Bílina se z celkového 
počtu 227 úřadů (magistrátů) umís-
til na 17. místě, s průměrnou dobou 
4,58 minut. Ing. Petra Krejčová

Pasovka vznikla v roce 1968 a byla důležitým 
pomocníkem při těžbě. Posledních skoro 10 
let však byla z důvodu ukončení ukládání na 
výsypku Radovesice nevyužívaná. Kam zmizí 
tuny odpadu ze starého mostu? Speciální stav-
by Most spol. s r. o, 

která provádí demolici pro Severočeské doly 
a.s., odpadový materiál drtí a dodává je zpět 
dolům jako drť k dalšímu širokému využití. 
Do budoucna mají doly v plánu si část mostu 

ponechat jako dopravní trasu pro lehčí dopra-
vu do 25 tun a omezit tak v daném úseku ces-
tování po silnici. Demoliční práce se neobešly 
bez dočasného omezení vlakové dopravy.

Zmizela další část bílinské pasovky
Bíliňané i řidiči projíždějící městem jistě zaregistrovali, že v uplynulých dnech zmizely další části mostu pasové dopravy v Bílině – 
takzvané pasovky. Velká část mostu, která vedla nad silnicí I/13, zmizela již před více než rokem. Nyní přišly na řadu komplet další 
tři pole nad tratí ČD. Další pokračování demoličních prací bude muset počkat kvůli omezeným finančním prostředkům. 

by Most spol. s r. o, 
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Do ledvické elektrárny vloni zavítaly 
skoro 3 tisíce návštěvníků

Město Bílina
Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích,  
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Zveřejňujeme záměr prodeje nemovitosti

➊  Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozemkové parcely č. 1756 
pod stavbou o výměře 229 m2 a p. p. č.1757 (zahrada) v. k. ú. Bílina za 
kupní cenu obvyklou, která dle znaleckého posudku činí 2.300.000 Kč.

Web Tv Bílina 
začíná fungovat 

Od druhé poloviny ledna 2012 
začíná fungovat na oficiálních 

webových stránkách města 
Bílina (www.bilina.cz) novinka 

- web TV Bílina. 
ODKAZ:

http://bilina.cz/mesto/videogalerie 

Uveřejněné reportáže budou 
sloužit obyvatelům a návštěvní-
kům města Bíliny. Návštěvníci 
webových stránek budou mít 
možnost sledovat reportáže z ak-
tuální dění ve městě. 
První videoreportáž web TV 
Bílina je již umístěna na webu - 
otevření knihovny v ZŠ ZA Chlu-
mem v Bílině. Následovat bude 
reportáž z recitační soutěže Bo-
řeňská čarodejnice a další. „Sna-
hou bude zachytit zajímavé dění 
ve městě. V době, kdy regionální 
TV stanice se už téměř neobjevu-
jí na trhu, nebo informují se znač-
nou časovou prodlevou, chceme 
dodávat aktuální informace oby-
vatelům i návštěvníkům města 
Bíliny v té nejlepší a nejrychlejší 
kvalitě,“ říká Karel Schön. 
O aktuální zpravodajství se 
z města Bíliny stará zkušený tele-
vizní štáb: redaktor Karel Schön 
a kameraman Milan Svítek.
 Karel Schön

Návštěvnost In-
formačního centra 
Ledvice, v němž 
se může každý se-
známit s historií, 
současností i bu-
doucností klasické 
energetiky od vzniku uhlí až po 
rozsvícení žárovky v bytě, čítá 
za loňský rok 2 829 osob. „Opět 
k nám zavítalo v rámci projektu 
UNEP UNESCO i pětadvacet 
postgraduálních studentů z exo-
tických zemí, jejichž pobyt 
v Evropě organizuje Technická 

univerzita v Dráž-
ďanech. Byli to 
zaměstnanci stát-
ní správy a mi-
nisterstev, kteří se 
ve svých zemích 
věnují ekologii 

a ochraně životního prostředí. 
Nejvzdálenější tuzemští ná-
vštěvníci byli ze Střední prů-
myslové školy v Olomouci, při-
jelo jich padesát devět,“ uvedla 
Dita Červinková, průvodkyně 
Informačního centra Ledvice.
 Ota Schnepp

a kameraman Milan Svítek.kameraman Milan Svítek.
Karel Schön

kameraman Milan Svítek.

Činnost odboru Obecního ŽÚ 
na úseku registrace za rok 2011

V územním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina je v rejstříku živnostenského podnikání evidováno 
2775 (v roce 2010 - 2787) podnikatelů s platným živnostenským oprávněním a 3785 (v roce 2010 - 3700) plat-
ných živnostenských oprávnění. Na úseku registrace v roce 2011 pracovnice zpracovaly v souvislosti s podá-
ním podnikatelů níže uvedené dokumenty. Správní poplatky na úseku registrace v souvislosti podáním JRF 
podnikatelů v roce 2011 činili 147 790 Kč, což je pokles o 15 760 Kč proti roku 2010 (163 550 Kč).

Proti roku 2010 došlo k nárůstu počtu rozhodnutí o zru-
šení živnostenského oprávnění z moci úřední z 1 případu 
na 5 případů, a v 1 případě bylo rozhodnuto o pozasta-
vení provozování živnosti jako sankčního postihu. Ve 30 
případech bylo vydáno upozornění, že zaniklo živnos-
tenské oprávnění (živnostenské oprávnění bylo vydáno 
na dobu určitou). O výpis ze živnostenského rejstříku 
si celkem požádalo 162 osob – exekutoři, podnikatelé, 
soudy…, zatímco v roce 2010 to bylo jen 34 osob.
Úsek registrace také zapisuje změny údajů v živnosten-
ském rejstříku na základě avíz dle zákona č. 111/2009 
Sb., o základních registrech, v roce 2010 se jednalo 
o 116 případů a v roce 2011 o 894 případů. 
Na tomto úseku je také zřízeno pracoviště Czech PO-
INTu, které vydává ověřené výstupy z informačních 
systémů veřejné správy.

Mezi další činnosti na úseku registrace obecního živnos-
tenského úřadu patří i kontrola předmětu nájmu a dodr-
žování provozní doby u nebytových prostor v majetku 
města pronajatých k provozování živnosti. V současné 

době město Bílina 
pronajímá podni-
katelům celkem 62 
nebytových pro-
stor. V roce 2011 
bylo provedeno 5 
kontrol, jejichž vý-
sledek byl postou-
pen Odboru nemo-
vitostí a investic. 
Ing. Eva Brodská, 
vedoucí obecního 

živnostenského 
úřadu

Dokument 2010 2011
Podání JRF (jednotný registrační formulář) 914 894
Výpis živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 556 587
Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 641 936
Rozhodnutí o udělení koncese 11 10
Rozhodnutí o tom, že nebyly splněny  
podmínky pro vznik oprávnění 1 1

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění 
na vlastní žádost 68 78

Počet 
v r. 2010

Výše správních 
poplatků v r. 2010

Počet 
v r. 2011

Výše správních 
poplatků v r. 2011

Výpis z rejstříku trestů 68 3 400 Kč 48 2 400 Kč

Výpis z obchodního rejstříku 30 3 350 Kč 35 3 450 Kč

Výpis katastru nemovitostí 21 2 400 Kč 16 2 650 Kč

Autorizovaná konverze 5  510 Kč 8 750 Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku 1  200 Kč 3 500 Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče 1  100 Kč 0 0 Kč

Úkony v souvislosti s přístupem  
do datové schránky 4  200 Kč 5 200 Kč

Celkem 130  10 160 Kč 115 9 950 Kč
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Základní škola Za Chlumem
se může pochlubit moderní knihovnou

Padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních, 

pojedeme z kopce dolů, 
narazíme na stodolu…

říkaly si děti
z MŠ Švabinského,

když jezdily z kopce dolů.

Základní škola Za Chlumem má 
novou knihovnu, respektive se 
jedná o studijní a informační cen-
trum. Díky podpoře Skupiny ČEZ 
mohly být provedeny drobné sta-
vební úpravy, modernizace a na-
koupeny nové knihy. Slavnostního 
otevření knihovny se dne 17. ledna 
zúčastnili zástupci města – pan sta-
rosta Josef Horáček, místostarosta 
Bc.Zdeněk Rendl. Ředitelka školy 
Eva Flenderová je za moderní stu-
dijní a informační centrum velmi 
ráda. Pro žáky školy se tak otevíra-

jí nové možnosti. Mohou si nejen 
přijít půjčit nebo přečíst knihu, ale 
mají možnost využít dva počítače 
zapojené do školní sítě, trénovat 
si práci s výukovými programy, 
které učitelé používají při výuce, 
studovat i doučovat se. V infor-
mačním centru se budou pravidel-
ně střídat učitelé a děti tak budou 
mít možnost sem za nimi chodit na 
konzultace. Místnost mohou v pří-
padě potřeby využívat i učitelé 
jako učebnu. Dveře mají otevřené 
všichni žáci školy, ti se speciální-

mi vzdělávacími potřebami, děti 
se sociokulturním znevýhodněním 
i všichni ostatní včetně jejich rodi-
čů. Jen ať nová moderní knihov-
na dobře slouží a žákům pomůže 

nejen ve vzdělávání, ale třeba 
i posilování kamarádských vztahů 
ve školním kolektivu. Vstup pro 
všechny žáky školy je samozřejmě 
bezplatný. simi

Paní učitelky si připravily pro děti pěknou vycházku.Místo procházky po sídlišti se 
nechaly s dětmi odvézt na Komáří vížku, kde si pořádně užily sněhu. Měly štěstí, 
horská služba společně s hasiči zde měla cvičení s příletem vrtulníku. To bylo něco 
pro děti, když hned vedle nich na louce přistál vrtulník. Počasí nám přálo, ani se 
nám nechtělo na oběd. To se nám to dobře spalo?!Těšíme se na další výjezd za 
sněhem. Eva Růžičková

Padá sníh, padá sníh,

pojedeme z
narazíme na stodolu…

z

pojedeme z
narazíme na stodolu…

z

Mgr. Ivana Pitková má ke knihám velmi blízko, prodává totiž 
v Knihkupectví Mazánek, je bývalou pedagožkou a dlouholetou 
porotkyní v recitačních soutěží.

Slavnostního otevření se zúčastnil za Skupinu ČEZ ředitel 
Elektrárny Ledvice František Strach (vpravo) a starosta města 
Bíliny Josef Horáček.

Nechyběla dětská vystoupení.
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Představení „Kladeňák Jarda Jágr“ nabídlo zajímavou podívanou. Herec David Matásek coby Jaromír Jágr byl zárukou dobrého divadla.
Foto: Václav Weber

Logopedická péče ve školce
- mluvíme hezky a česky

I v naší mateřské škole věnujeme této problematice velkou pozor-
nost. Výslovnost dětí se celkově zhoršuje, děti potřebují více mluvit 
a procvičovat pusu. Proto jsou jazykové hříčky a gymnastika mlu-
videl  součástí denního programu ve všech třídách. Provádíme je 
krátce při ranním cvičení, před zpíváním i v šatně  při oblékání.

Malířka
CHTĚLA BYCH BÝT MALÍŘKOU. KDYŽ JSEM BYLA MALÁ, 
TAK JSEM NEUMĚLA KRESLIT. A PAK JSEM ZAČALA 
CHODIT DO ENCÉČKA* A CHODILA JSEM NA VÝTVARKU 
S IVANOU. NAUČILA MĚ KRESLIT A VYRÁBĚT.
JEDNOHO DNE MĚ VYBRALA NA BOŘEŇSKOU 
ČARODĚJNICI. MĚLI JSME 3 MÍSTO A VELIKOU RADOST. 
DALŠÍ ROK JSEM SE ZÚČASTNILA ZNOVU.
PRACOVNÍCI V ENCÉČKU MI NABÍDLI, JESTLI NECHCI 
CHODIT DO UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŽE MI TO ZAŘÍDÍ A JÁ 
ODPOVĚDĚLA ANO.
KAŽDOU STŘEDU CHODÍM NA ZAKLÁDNÍ UMĚLECKOU 
ŠKOLU V BÍLINĚ. MOC MĚ TO TAM BAVÍ. 

MARUŠKA RADOŠOVÁ (11 LET)

 * Encéčko je dětmi nazývané Nízkoprahové 
centrum Na Předměstí. Je to ambulantní 

služba sociální prevence. Poskytuje 
odbornou pomoc a poradenství dětem 
a mládeži od 6-21 let z Bíliny a jejího 

okolí, kteří se ocitají v nepříznivé 
sociální situaci. Kromě 
poradenství zde mohou 

mladiství trávit svůj volný 
čas a doučovat se. 

Dětem  s nesprávnou výslovností  
je zajištěna ve všech našich škol-
kách kvalitní logopedická péče 
paní ředitelkou Bc. Zd. Heinricho-
vou. Ta úzce spolupracuje s rodiči 

a zajišťuje spolupráci s odborníky. 
Pravidelně 1x týdně provádí s tě-
mito dětmi nápravu řeči dle rozpi-
su jednotlivých mateřských škol – 
Síbova, Aléská a Žižkovo údolí.
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Sobota 4. únor - 20.00
RYBÁŘSKÝ PLES
Pátek 10. únor - 20.00

REPREZENTAČNÍ PLES  
MĚSTA BÍLINY

Celým večerem bude provázet 
moderátor PETR BERAN 
z Českého rozhlasu Sever. 
Taneční vystoupení STYL-
DANCE TEPLICE. Hostem 
plesu bude zpěvák a filmový 

herec VÁCLAV NECKÁŘ 
se skupinou BACILY. Hraje 

skupina BONIT. 
Vstupné: 230 Kč

Neděle 12. únor - 15.00
KOUZELNÝ KARNEVAL
Dětská diskotéka, soutěže, 

modelování balónků, zábavné 
scénky a legrace s klaunem 

Bublinou a postavičkami Toma 
a Jerryho. Spousta odměn pro 
všechny děti. Vstupné: 60 Kč;  

děti do 2 let zdarma

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 7. únor - 19.00

FRANZ KAFKA V SIŘEMI
Siřemský den aneb Den 

v Siřemi (Radim von Neuvirt). 
Projekce filmového snímku 

u příležitosti 90. výročí cesty 
Franze Kafky do Špindlerova 

Mlýna (1922 - 2012).
Vstupné dobrovolné, 95 minut

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

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: 6. 2.; 13. 2.; 20. 2.; 27. 2.; 
5. 3.; 12. 3.; 19. 3; 26. 3.; 2. 4.; 

9. 4.; 16. 4.; 23. 4.; 30. 4.; 7. 5.; 14. 
5.; 21. 5.; 28. 5.

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

DĚJINY V OBRAZECH
Lektor: Mgr. Jiří Řehák

Kurzovné: 500 Kč
Termíny: 14. 2; 28. 2.; 13. 3.; 

27. 3.; 10. 4.; 24. 4.; 15. 5; 29. 5.
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.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:  

po-pá: 10.00-12.00; 12.30-16.00 
hodin; so-ne: zavřeno

do 22. února 2012
VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
KOLÉBEK A KOČÁRKŮ 

1890 - 1980 SBĚRATELKY 
MILOSLAVY ŠORMOVÉ
Pokračování výstavy známé 

sběratelky historických kočárků, 
kolébek, dětských výbaviček. 

Vstupné: rodinné 40 Kč; dospělí 
20 Kč; děti, studenti, senioři 

10 Kč; skupiny 100 Kč

Zájmové vzdělávání pod radnicí
Kulturní centrum Kaskáda připravuje na následující kalendář-
ní rok sérii vzdělávacích kurzů, které se v letním semestru bu-
dou konat od února do května ve velké zasedací místnosti Měst-
ského úřadu v Bílině, pokračovat pak budou od září do prosince 
v zimním semestru. Kurzy jsou připraveny celkem tři. Prvním 
z nich bude kurz německého jazyka pro začátečníky, druhým 
Kurz (severo) českých dějin a třetím pak Úvod do Bible a zá-
kladní znalosti Starého zákona. 

Kurzy jsou určeny pro všechny 
věkové kategorie občanů. Mohou 
se jich tedy zúčastnit jak senioři, 
pro které se v jiných městech orga-
nizují přednášky v rámci univerzit 
třetího věku, studenti středních 
škol, kterým by doplnění vzdělání 
pomohlo ať už u maturity či při 
přijímacích zkouškách na vyso-
kou školu humanitního zaměření, 
ale také široká veřejnost v rámci 
zaplnění svého volného času.  
Kurzy německého jazyka pro za-
čátečníky povede lektorka Mgr. 
Magdalena Závodská, od února 
do května jich proběhne celkem 
17 po dvou vyučujících hodinách, 
tedy celkem 34 hodin. Vyučujícím 
dnem bude pondělí a cena kurzu je 
stanovena na 600 Kč (necelých 18 
Kč za hodinu). Maximální počet 
zájemců je stanoven na patnáct. 
Kurz (severo) českých dějin 
se uskuteční v letním semestru 
v osmi čtyřhodinových blocích 
a povede ho pedagog teplického 
gymnázia a teplický zastupitel 
Mgr. Jiří Řehák, známý svým pů-
sobením i v bílinských školách 
v devadesátých letech. Přednáško-
vým dnem bude úterý a cena kur-
zu je stanovena na 500 Kč. 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 kon-
textu dějin evropských, soustředit 
se i na regionální události a také 
reflektovat soudobý trend v histo-

rické vědě - tedy historii všedního 
dne. V rámci časových možností 
budou moci posluchači lektorovu 
interpretaci událostí připomínko-
vat či otevřít diskusi. 
Přednášky na téma Úvod do Bible 
a základy biblických znalostí se 
budou konat taktéž v osmi čtyř-
hodinových blocích a přednáš-
kovým dnem bude taktéž úterý. 
Přednášet budou střídavě dva hu-
sitští teologové - Doc. ThDr. Da-
vid Tonzar, Th.D., pražský biskup 
Církve československé husitské, 
ředitel Husova institutu teologic-
kých studií a přednášejí na Vyso-
ké škole zdravotnictva a sociální 
práce sv. Alžběty v Bratislavě 
a Praze, a Mgr. Hana Tonzarová, 
Th.D., přednášející na Husitské 
teologické fakultě Univerzity 
Karlovy a taktéž na Vysoké ško-
le zdravotnictva a sociální práce 
sv. Alžběty v Bratislavě a Praze. 
Cílem přednášek bude seznámit 
posluchače se vznikem knih Sta-
rého zákona a dále pak s jejich 
obsahem. Bude-li zájem v dalších 
semestrech, přednášky by pokra-
čovaly Novým zákonem. 
Kurzy pořádá Kulturní centrum 
Kaskáda, příspěvková organi-
zace města Bíliny, ve spoluprá-
ci s městem Bílina a Husovým 
institutem teologických studií, 
c.p.o. Projekt je financován spo-
lečností ČEZ, a.s. Rezervace 
míst lze provést prostřednictvím 
webu www.kckaskada.cz nebo 
přímo v bílinském Informačním 
centru. Michal Mlej

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 2. únor 17.30 (Premiéra)
Pátek 3. únor 17.30

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV - 3D
USA/dobrodružný/drama/
mysteriózní/rodinný/české titulky. 
Vstupné: 130 Kč, 126 minut, 
zvuk DD 5.1, MP

Pátek 3. únor 20.00

KONTRABAND - 2D
USA/Velká Británie/thriller/krimi/
české titulky. Vstupné: 90 Kč, 
110 minut, zvuk DD 5.1, P-15

Pátek 3. únor 22.00              

ČERNÁ HODINA - 3D
USA/akční/Sci-Fi/thriller/horor/české 
titulky. Vstupné: 130 Kč, 89 minut, 
zvuk DD 5.1, P -12

Čtvrtek 9. únor 17.30 (Premiéra)
Pátek 10. únor 20.00

STAR WARS:  
EPIZODA I - SKRYTÁ HROZBA - 3D
USA/Sci-Fi/dobrodružný/akční/
český dabing/3D verze původní série. 
Vstupné: 130 Kč, 136 minut, 
zvuk DD 5.1, MP

Pátek 10. únor 17.30 
Sobota 11. únor 17.30

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV - 3D
USA/dobrodružný/drama/
mysteriózní/rodinný/české titulky. 
Vstupné: 130 Kč, 126 minut, 
zvuk DD 5.1, MP

Pátek 10. únor 22.00

PIRAŇA - 3D
USA/horor/komedie/český dabing/3D 
konečně ukáže zuby! Vstupné: 
100 Kč, 88 minut, zvuk DD 5.1, P-15

Sobota 11. únor 20.00

SPECIÁLNÍ JEDNOTKA - 2D
Francie/akční/dobrodružný/drama/
české titulky. 
Vstupné: 90 Kč, 110 minut, 
zvuk DD 5.1, P-12

Čtvrtek 16. únor 17.30
Pátek 17. únor 20.00

JACK A JILL - 2D
USA/komedie/české titulky. 
Vstupné: 100 Kč, 91 minut, 
zvuk DD 5.1, MP
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Porovnání cen tepla z různých zdrojů energií

 
pátek 2. 3. 2012 - KULTURNÍ DŮM FONTÁNA - 20:00–3:00 hod.

hraje kapela Metrum, BOHATÁ TOMBOLA

vystoupení dětí ze zájmových kroužků
vstupné:  190 Kč, předprodej v recepci DDM Bílina

Tímto článkem bych rád upozornil na výši cen energie na vytápění používané v našem městě. Základními topidly zde jsou centrální vy-
tápění z uhlí (Chlum,Sunn,Teplické předm.) a centrální vytápění z plynu (PPI a PPII), samostatné plynové kotelny(některé Panel.Domy 
PPII, RD), samostatné kotle na uhlí a dřevo( RD). Porovnání cen jsem provedl pro větší odběr naší plavecké haly ve velikosti 8494 GJ/
rok v porovnání s panelovým domem, kde je bytový odběr 38 GJ/rok tedy  jako kotelna pro 223 bytů v panelovém domě. V níže uvedené 
tabulce jsou ceny energií za rok 2011 ještě s rozdílnou sazbou DPH(sloupec D), která se bude sjednocovat a není zde počítáno s nárůstem 
ceny plynu ve výši cca 30%, který v tomto minulém roce proběhl ze strany RWE.

Z tabulky je možno vyčíst kolik stojí jen samotné palivo pro tento daný objem viz.tabulka níže.

Tato tabulka může svádět k tomu, že účet za plyn,dřevo či uhlí 
je jasně menší než-li účet za centrální vytápění. Ovšem je nutné 
k hodnotám paliva také přičíst tyto položky: hodnota samotného 
kotle a komínu a jeho zařízení s montáží(životnost cca 15let), pro-
jekt kotelny a komínu,opravy, spotřebu el. proudu pro oběhová čer-
padla, servis kotlů, kontroly komínů,cenu za obsluhu kotlů a i úvěr 
při nakoupení drahé kotelny, který budeme splácet třeba 6 let, kde 
nám skáčou úroky. Tyto výše zmíněné položky ovšem zase neplatí-
me u centrálního vytápění a potom nám vyjdou více srovnané hod-
noty cen Energií.

Z daného grafu je patrné, že pro naši plaveckou halu by bylo nejlepší vy-
tápění tuhými palivy jako je dřevo,hnědé či černé uhlí, které ovšem v Žiž-
kově údolí vzhledem  k množství dopravovaného materiálu a znečištěného 
ovzduší dané lokality není pro tyto druhy vytápění možný.  Dále zde vyhází 
poměrně stejná cenová úroveň při vytápění vlastní plynovou kotelnou a cen-
trálním vytápěním z uhlí. Centrální vytápění z velké plynové kotelny je již 
poměrně drahé jako i vytápění z LTO a propan-butanu. Závěrem tedy mohu 
říct, že centrální vytápění z uhlí z Ledvické elektrárny není nijak předražené 
oproti vlastní plynové kotelně, musí se jen započíst veškeré náklady s tímto 
provozem svázané. Dále jsme při uzavírání smluv s Čez-teplárenskou sní-
žily požadavek na max.růst ceny na 3%/rok a v porovnání z růstem ceny 
plynu od RWE o 30% to ani zvýšení DPH z 10% na 17,5% nedohoní. Dále 
je nutné zmínit i čistotu ovzduší, která i při spalování plynem není ideální.

Člen rady města, Ing.František Poživil
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RECITAČNÍ KOLEKTIVY
předškolní věk (MŠ nepostupují)

1. místo - KOŤATA - 2. tř. MŠ Žižkovo údolí, 
Bílina, rec: Paleček a jeho kamarádi  
vedoucí: Marcela Bečáková (ocenění Bořeňská 
čarodějnice 2012)
Diplom bez místa - VČELKY - MŠ Švabin-
ského, Bílina, rec: Sněhulák, vedoucí: Michaela 
Šťastná
Diplom bez místa - VALČA A MAKČA -  MŠ 
Švabinského, Bílina, rec: Deset mužíčků, ve-
doucí: Petra Junková
Diplom bez místa - kolektiv MŠ Hrobčice, 
rec: O kůzlatech,  ved: Šárka Šťastná, Gabriela 
Nestlerová

RECITAČNÍ KOLEKTIVY
školní věk (s postupem do okresního kola):

3. C a 4. A - ZŠ Za Chlumem Bílina, rec: Ku-
bula a Kuba Kubikula, vedoucí: Mgr. M. Ter-
šípová

0. KATEGORIE  (NEPOSTUPOVÁ)
(mateřské školy)

1. místo - Pavlína Sabolčíková, rec: Užovka 
Božena - MŠ Chlum B, Bílina, (ocenění Bořeň-
ská čarodějnice 2012)
2. místo - Karolína Štolbová, rec: Když straši-
dlo nastydlo  - MŠ Chlum B, Bílina

3. místo - Gabriela Kapferová, rec: Pan Pale-
ček usíná - MŠ Aléská, Bílina

1. KATEGORIE
(postupují všechna místa do okresního kola)

(1. tř. - 3. tř. ZŠ)
1. místo - Michaela Führmannová, rec: Jak 
liška napálila medvídky - ZŠ Aléská, Bílina, 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 2012)
2. místo - Dominika Kolmanová, rec: Nemu-
set spát - ZŠ Za Chlumem, Bílina
3. místo - Adam Koubek, rec: Pivo shop 
U medvěda - ZŠ Za Chlumem, Bílina
3. místo - Dana Špetová, rec: Kočičí dům - ZŠ 
Aléská, Bílina

2. KATEGORIE
(postupují všechna  místa do okresního kola)

(4. tř. - 5. tř. ZŠ)
1. místo - Tomáš Vajdečka, rec: 
Vejce - ZŠ Za Chlumem, Bílina, 
(ocenění Bořeňská čarodějnice 
2012)
2. místo - Roman Koubek, 
rec: Petrolejová lampa - ZŠ 
Za Chlumem, Bílina
3. místo - Karolína Brezá-
ková, rec: Prstem po Praze 
- ZŠ Aléská, Bílina

3. místo - Vojtěch Vlček, rec: Ztracená teta - ZŠ 
Aléská, Bílina

3. KATEGORIE
(postupují všechna místa do okresního kola)

(6. tř. - 7. tř. ZŠ)
2. místo - Petr Skuthan, rec: Ptala se Františky 
Marta - ZŠ Lidická, Bílina            
3. místo - Marek Bažant, rec: Těžkosti s letem 
do vesmíru - ZŠ Lidická, Bílina   

4. KATEGORIE
(postupují všechna místa do okresního kola)

(8. tř. - 9. tř. ZŠ, stř. školy)
1. místo - Ondřej Kvěch, rec: O snu - Podkr. 

gymnázium, Bílina, (ocenění 
Bořeňská čarodějnice 2012)
2. místo - Anna Dvořáčko-
vá, rec: U rentgenu - ZŠ Za 
Chlumem, Bílina
3. místo - Veronika Kobli-

hová, rec: Starý muž 
- ZŠ Lidická, Bílina

Vítěz IV. kategorie 
Ondřej Kvěch 
s porotkyní Janou 
Urbanovou.

Navrhla:
■ Jmenovat paní Ing. Evu Vondrákovou 
členkou Dozorčí rady Hornické nemoc-
nice s poliklinikou, s. r. o., Bílina.

Jmenovala:
■ Pana Bc. Reného Štěpánka členem 
Komise pro školy, mládež a kulturu Eu-
roregionu Krušnohoří a jako náhradníka 
pana Michala Mleje. 

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina jako poskytova-
telem a :
• Hipodromem Most, a. s. jako příjem-
cem ve výši 50.000 Kč na propagaci 
Města Bíliny na dostihu „Cena Jezdec-
tví“, který se koná 2. 6. 2012. 
• Domovem důchodců Dubí, příspěv-
ková organizace jako příjemcem ve 
výši 10.000 Kč na kulturní, společen-
ské a sportovní akce pro seniory v roce 
2012. 
• TJ SOKOL, BÍLINA jako příjemcem 
ve výši 7.000 Kč z rozpočtu města na 
pořádání Krušnohorského poháru žáků 
ve florbale. 
• Motoklubem Bílina jako příjemcem ve 
výši 20.000 Kč na plánované akce v roce 
2012, hrazeno ze schváleného rozpočtu 
města. 
■ Uzavření nájemní smlouvy s panem 
Pavlem Vrchotkou na pronájem neby-
tového prostoru Mírové náměstí 46, 

Bílina.
■ Záměr pronájmu části pozemkové 
parcely č. 2332/1 a 2315 o výměře 564 
m2 k. ú. Bílina.
■ Záměr pronájmu části pozemkové 
parcely č. 2315 k. ú. Bílina o výměře 570 
m2, za účelem zřízení zahrady. 
■ Zpracování projektové dokumentace 
na chodník v ulici Mostecká v Bílině.
■ Postup odboru nemovitostí a investic 
při pokračování oprav bytů v domech 
s pečovatelskou službou.
■ Prodloužení termínu plnění usnesení, 
kterým bylo uloženo tajemníkovi měst-
ského úřadu pověřit vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví předlože-
ním úpravy zásad pro přidělování bytů 
v domě se soustředěnou pečovatelskou 
službou, dle připomínek členů rady měs-
ta, do další rady města, tj. 8. února 2012.
■ Žádost ZŠ Lidická o použití finanč-
ních prostředků z investičního fondu 
ZŠ Lidická ve výši 72.249 Kč na ná-
kup kopírovacího stroje zn. CANON 
iR3225N.  

Rozhodla:
■ Zadat zpracování projektové doku-
mentace na řešení křižovatek u bloku č. 
6 a bloku č. 8 Za Chlumem.
■ Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle Směrnice č. 
04/2007 – Pravidla pro přípravu a zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina na akce:

• Správa a údržba svislého dopravního 
značení na území města Bíliny na rok 
2012
• Správa a údržba vodorovného doprav-
ního značení na území města Bílina na 
rok 2012
• Osobní automobil pro městský úřad
• Užitkový vůz dodávkového typu pro 
Hornickou nemocnici s poliklinikou, s. 
r. o.
■ Vypsat výběrové řízení na poskyto-
vatele služby „Asistent pro terénní kon-
takt“ dle směrnice č.04/2007 s termínem 
předání nabídky do 15 dnů od zveřejnění 
výzvy.
■ Přerozdělit částku ve výši 100.000 Kč 
poskytnutou z reklamního plnění ČEZ 
Teplárenská, a. s., Chomutov tak, že 75% 
z reklamního plnění bude určeno na kul-
turní akce a 25% na sportovní akce.

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města

vzít na vědomí:
■ Nabídku společnosti EMPORUM 
Praha na odkoupení areálu Lázně Ky-
selka v Bílině, jejímž záměrem je v lá-
zeňském areálu vybudovat a následně 
provozovat specializované sanatorium 
zaměřené na péči o seniory.

Vzala na vědomí:
■ Informaci o zveřejnění (vystavení) ná-
vrhu Územního plánu Bílina, který bude 
veřejně projednán 1. 2. 2012 od 15:00 

hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ 
Bílina. 
■ Plán oprav chodníků s tím, že na příš-
tí radě města bude tento plán detailněji 
rozpracován.
■ Splnění usnesení č. 1285 z 21. 12. 
2011, kterým uložila tajemníkovi měst-
ského úřadu pověřit vedoucího odboru 
dopravy k možnosti prověření rozšíření 
komunikace na křižovatce (tvar T) u blo-
ku č. 6 a bloku č. 8 Za Chlumem, na úkor 
zeleně.
■ Informaci o nápravě situace v areálu 
Teplická 555.
■ Stížnost pana Josefa Hlaváčka na 
MHD.
Výroční zprávu Městského úřadu Bílina 
o poskytování informací za rok 2011, dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.
■ Informaci starosty města ohledně jed-
nání s Ústeckým krajem o vlastnictví 
cyklostezky Bílina - Kostomlaty s tím, 
že cyklostezka zůstane v majetku Města 
Bíliny.
■ Přehled čerpání neinvestiční dotace na 
zajištění provozu Ambulantní pohoto-
vostní péče za rok 2011. Kvěch 
Ladislav, tajemník MěÚ

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

Rada města na své 2. schůzi konané 25. 01. 2012 mimo jiné:

Vyhodnocení recitační soutěže „Bořeňská čarodějnice 2012“
15. ročník - 24. ledna 2012 - Městské divadlo v Bílině
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TJ Sokol Bílina
stále na druhém místě KFL

P  Tým Z V VSN R PSN P SK B

1.  Green Power 2010 24 16 3 1 1 3 122:48 56

2.  Sokol Bílina 24 16 2 2 1 3 123:68 55

3.  Sport Krupka 24 15 1 1 3 4 115:60 51

4.  Levná nafta 24 16 0 1 0 7 99:62 49

5.  Fénix Krupka 24 14 1 1 1 7 112:72 46

6.  Phantoms 24 14 0 1 3 6 73:59 46

7.  Jiný Tým 24 11 2 4 2 5 71:50 43

8.  FBC Desillusion 07 24 9 2 2 1 10 69:70 34

9.  Black Knights 24 10 0 1 1 12 90:115 32

10.  Legendy Ústí 24 9 1 1 0 13 78:97 30

11.  Vipers Most B 24 9 1 1 0 13 72:95 30

11.  FBC Pupíci Most 24 7 2 2 0 13 75:93 27

13.  FBK Děčín 24 6 1 0 3 14 74:119 23

14.  FBC Teplice Juniors 24 6 1 1 0 16 52:96 21

15.  1.FIBR TEAM Teplice 24 3 1 0 2 18 49:104 13

16.  FBC Young Boys 24 3 0 1 0 20 47:111 10

Z - zápasy, V - vítězství, VSN - V po nájezdech, R - remíza, PSN - P po nájezdech, P - prohra, SK - skóre, B - body

Ilustrační foto - zdroj: www.florbalbohumin.cz

FK Bílina – Horní Jiřetín  3:1 (1:1)

Dohrávka 3. kola Apollo cupu, 
zimního turnaje Baníku Souš, se 
hrála ve středu večer v Bílině. 
V původním sobotním termínu 
hustě sněžilo, na hřišti bylo de-
set centimetrů sněhu.  A Bílina 
se dočkala prvních bodů.  Začala 
svižně a prudká střela Sčuky vy-
strašila jiřetínského brankaře. Po-

stupně  se hra ustálila ve středu 
hřiště, domácí se snažili o rychlé 
protiútoky. Bečvaříkovu střelu 
brankař chytil. Ve 13. minutě 
měl na noze branku Sčuka po 
přihrávce Svobody, ale napálil 
míč do brankaře.  Egrtovu stře-
lu z dálky brankař chytil.  Hosté 
proměnili hned svoji první šanci. 
Další šance hostů na sebe nedala 
dlouho čekat, ale Čurda v tvá-
ří tvář jiřetínskému útočníkovi 

střelu ztlumil a Mergl vykopl míč 
z brankové čáry. Vyrovnání při-
šlo před poločasem. Po trestném 
kopu Sčuky vyrovnal ze skrumáže 
Mergl. O přestávce trenér Kovač-
ka důrazným hlasem žádal hráče 
o zrychlení hry a důsledné vra-
cení. „Myslíte si, že to oběhá Au-

gusta, ale on tu dnes není,“ bylo 
Kovačkovo připomenutí. Ve dru-
hém poločase nastoupil za hosty 
Filo, který ještě na podzim oblékal 
bílinský dres. V 60.minutě  byl 
v gólové pozici Gutsch, ale střílel 
vedle. Postupně získávala Bílina 
převahu a do vedení šla po roho-
vém kopu a hlavičce Karla.  Pa-
rádu předvedl Sčuka, který se na 
hranici šestnáctky uvolnil přes dva 
hráče a trefil se k tyči. V poslední 
minutě vystřelil pěkně z trestné-
ho kopu Levý, ale brankař střelu 
k tyči vyrazil. 
„Bylo to pěkné utkání. Příprava 
zatím probíhá podle plánu a trénin-
ková docházka je příkladná. Pokud 
takto budeme  makat dál, nemám 
z jara strach. A kádr máme také ši-

roký,“ usmíval se zápase bílinský 
trenér Jaroslav Kovačka. Obrana 
nastoupila ve složení, které by mělo 
jistit jarní zápasy. Největší přetlak je 
v záloze. Ke čtveřici, která většinou 
hrála na podzim přibyl Novák a na 
příležitost čekají další čtyři šikovní 
mladíci. V útoku se zatím střídá pět 
hráčů. Oldřich Bubeníček

Branky: 42. Mergl, 68. Karel, 
82. Sčuka – 34. Kešner
Rozhodčí: Davignon
Bílina: Čurda (46. Vondráček) 
– Žemba (60. Bečvařík), Ka-
rel, Vosátka, Mergl – Svoboda 
(46. Koutník), Žák (25. Gutsch), 
Egrt, Levý (65. Svoboda) – 
Bečvařík (46. Junek), Sčuka 
(85. Levý)

V sobotu 21. ledna pokračovala Krupská florbalová liga 
23. a 24. kolem. Sokol Bílina sehrál první utkání s týmem ze 
spodu tabulky FBK Děčín a ve druhém se postavil týmu ze 
středu tabulky Legendy Ústí.

Přestože byly bílinští úspěšný jen 
v prvním zápase, udržel si druhé 
místo v tabulce, protože sousedi 
z tabulky také ztrácely body, do-
konce stáhl Sokol ztrátu na vedou-
cí celek na jeden bod. Za Sokol na 
tomto turnaji nastoupili tito hráči: 
v obraně František Folejtar, Radek 
Nedbálek, Petr Beránek, Karel Zen-
ker, útoku Ondřej Rais, Dan Tölg, 
David Gebhardt a Robert Fišer, 
v brance vše jistil Luboš Skákal.

SEHRANÉ ZÁPASY:
Sokol Bílina : FBK Děčín

9:3 (3:1,3:1,3:1)
Branky a asistence TJ Sokol Bílina: 3. Nedbálek (Gebhardt), 
7. Zenker K. (Gebhardt), 10. Tölg (Beránek), 17. Tölg (Rais), 
17. Gebhardt (Folejtar), 19.Gebhardt (Nedbálek), 22. Rais (Ze-
nker K.), 23. Nedbálek (Gebhardt), 27. Gebhardt (Fišer)  
V prvním zápase se Sokol utkal s houževnatým týmem, který ze začát-
ku trošku bílinské hráče trápil, ale postupným navyšování skóre nako-
nec zvítězili  jednoznačně 9:3.

Sokol Bílina : Legendy Ústí
4:6 (0:1,1:4,3:1)

Branky a asistence TJ Sokol Bílina: 20. Gebhardt (Fišer), 21. Gebhardt 
(Fišer), 26.Folejtar, 28. Fišer (Gebhardt) 
Ve druhém zápase nastoupili sokolové proti týmu ze středu tabulky, kdy 
zahazovali jednu šanci za druhou a soupeř předvedl lekci z produktivi-
ty, kdy ze šesti šancí dal pět branek.  Tak po dvou třetinách prohrával 
Sokol 1:5, v poslední třetině se pokusil o zázrak a postupně snižovat 
náskok soupeře, když za stavu 4:5 dostal opět z nenápadné šance bran-
ku na 4:6, to už nedokázali bílinští zvrátit a prohráli 4:6. Škoda jen této 
ztráty bodů, jinak by se dostal Sokol Bílina na první místo tabulky.
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Malí samurajové se opět setkali v Bílině
V pátek a sobotu (13. a 14.1.) se v bílinském DDM konal seminář japonského bojového umění kendó. Seminář vedli Jindra a Jana 
Ziegelheimovi (oba 5. dan kendó), nejvyšší technický stupeň v ČR, kteří mají z Japonska bohaté zkušenosti se cvičením s dětmi. 

V páteční podvečer se sjeli kendisté z Prahy, 
Hradce Králové, dětského domova v Tuchlo-
vě a z bílinského kroužku kendó, aby spolu 
strávili dva dny naplněné cvičením a jinými 
radostmi.
Začalo se dvouhodinovým tréninkem na kte-
rém jsme se vzájemně seznamovali s úrovní 
dětí i dospělých lidí. Po tréninku a večeři 
jsme se věnovali společenským hrám, aby-
chom po veliké bitvě šli řádně unaveni spát. 
Spalo se na žíněnkách v tělocvičně DDM, 
což děti braly jako ohromný zážitek. V sobo-
tu ráno jsme vstali před šestou, abychom od 
půl sedmé do osmi cvičili. Teprve po prvním 
ranním cvičení následovala snídaně. Po hodi-
nové přestávce se pokračovalo ve cvičení až 
do půl dvanácté, kdy byl čas jít na oběd. 
Po obědě byly závody dětí. Soutěžilo se v ka-

tegoriích Kihon (základy – pro děti cvičící 
méně než 1 rok), šiai (zápas) ve věkových 
kategoriích 8-10 let, 11-14 let a open. V ka-
tegorii kihon a open byla navíc udělena cena 
za nejlepšího bojového ducha (Best Fighting 
Spirit), kdy rozhodčí hodnotí nasazení v boji 
a celkový dojem ze závodníka.
Během zápasů jsme viděli mnoho strhují-
cích momentů, děti se ze všech sil snažily 
ukázat to nejlepší co umí a co se naučily na 
semináři. V turnaji se Bílinské děti neztratily, 
i když měly proti sobě často mnohem zkuše-
nější a starší borce. V nejmladší kategorii šiai 
děti z DDM obsadily 1., 2. a jedno 3. místo, 
v open kategorii pak Vítek Máliš po veliké 
bitvě obsadil místo druhé. Celkové výsledky 
jsou uvedeny níže.
Po závodech se ještě poslední nadšenci sešli 

k cvičným zápasům, aby si vyzkoušeli nově 
nabité zkušenosti a po 5 hodině se všichni 
rozjeli do svých domovů.
Během oněch dvou dnů se mezi dětmi i do-
spělými vytvořilo nové pouto lidí, kteří spolu 
něco zažili jiného než pravidelné 1x týdně 
tréninky. Všichni měli pocit, že se jejich ken-
dó během dvou dnů moc a moc zlepšilo. Do-
dalo to všem chuť do dalšího cvičení.
Seminář a turnaj organizoval Dům dětí a mlá-
deže Bílina, přípravy pro-
bíhaly pod vedením 
paní Věry Ryjáčkové. 
Pro závodníky i orga-
nizátory to byl dlouhý 
víkend. Těšíme se na 
další podobnou 
akci.

VÝSLEDKY ZÁVODŮ:
KIHON: 

1. Adam Šmíd (NZM)
2. David Tokár (Tuchlov)
3.  Jaroslava Tatárová (Tuchlov) 

Erika Řeháková (Tuchlov) 

BEST FIGHTING SPIRIT:
Vilém Saudek (SDM)

8-10 LET:
1. Vít Máliš (DDM)
2. Matěj Vitouš (DDM)
3.  Pavel Hellinger (DDM) 

Viktorie Eichlerová (NZM) 
11-14LET:

1. Nikol Eichlerová (NZM)
2. Dominik Vágner (NZM) 

OPEN:
1. Nikol Eichlerová (NZM)
2. Vít Máliš (DDM)
3.  Dominik Vágner (NZM) 

Viktorie Eichlerová (NZM)

BEST FIGHTING SPIRIT:
Viktorie Eichlerová (NZM)

bíhaly pod vedením 
paní Věry Ryjáčkové. 
Pro závodníky i orga-
nizátory to byl dlouhý 
víkend. Těšíme se na 
další podobnou 

Úkol doma splněn - Milevsko poraženo
Hokejisté HC Draci Bílina na výbornou zvládli sobotní domácí 
zápas proti Milevsku. Diváci se dočkali jedenácti branek a výhry 
bílinských Draků 7:4. Ti houževnatého soupeře zlomili v závěreč-
né dvacetiminutovce, kdy se svěřenci trenéra Miroslava Kanise 
prosadili hned ve třech případech a body zůstaly doma.

Domácí do zápasu vstoupili na 
výbornou a po devíti minutách šla 
Bílina do vedení 2:0, když se tre-
fil nejdříve Švácha a druhou bran-
ku přidal Hrubant. Ten následně 
skóroval ještě v jednom případě, 
když na 3:1 zvyšoval v 18. minutě 
první třetiny. Závěr první dvaceti-
minutovky ale patřil hostím, kteří 
během minuty stihly srovnat skó-
re při přesilovce a do šaten se šlo 
za nerozhodného stavu.
Přestávku tradičně vyplnily 
atraktivní soutěže na ledové plo-
še o hlavní cenu, kterou věno-
vala firma Farebo. Po pauze se 
znovu začalo hrát a byli to hos-
té, kteří se Urbancem dostali ve 
23. minutě do vedení 3:4. To ale 
bylo ze strany Milevska v Bílině 

vše. Do konce druhé třetiny chy-
běli rovné čtyři minuty a k velké 
radosti všech na zimním stadi-
onu dokázal srovnat skóre ka-
pitán týmu Vladimír Machulda. 
Po dvou třetinách byl stav zápa-
su opět nerozhodný 4:4.
Třetí třetinu rozhodla 48. minu-
ta, nejdříve na 5:4 dával Szakal 
a po několika vteřinách při-
dal šestý přesný zásah obránce 
Pozdněna a bílinský zimní sta-
dion se otřásal v základech. Na 
konečných 7:4 dával Vladimír 
Kýhos. Bílinští hokejisté Mi-
levsko porazili po výborném 
a bojovném výkonu a zcela jas-
ně ukázali svým soupeřů, že se 
s tímto celkem musí v bojích 
v play off počítat. Karel Schön

Branky a nahrávky: 
6. Švácha (Přeučil, Havlůj), 
9. Hrubant (Urban, Kunrt), 
18. Hrubant (Urban), 
36. Machulda (Havlůj), 
48. Szakal (Machulda, Urban), 

48. Pozdněna (Urban), 
55. Kýhos (Machulda, Muller) 
– 13. Kořánek (Procházka, 
Urbánek), 20. Urbánek 
(Procházka, Kořánek), 20. Klíma, 
23. Urbanec (Procházka).




