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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my si opět budeme chvíli zvykat na to, že 
na konci data budeme psát rok 2012. Počátek nového roku je pro 
mnohé nadějí na změny, které si již dlouho plánují. Rekapituluje-
me uplynulý rok a dáváme si různá předsevzetí. Přál bych všem 
občanům Bílinska, aby se jim jejich plány a přání vyplnily a nový 
rok přinesl to, co od něj očekávají.

Vítejte V roce 2012

Pevně věřím, že si rok 2012 budete 
moci zapsat jako úspěšný a že hravě 
překonáte všechny možné nástrahy 
a nepříznivé situace, které se obje-
ví. Za nejdůležitější považuji, aby 
vás celým rokem 
2012 provázelo 
pevné zdraví. Po-
kud slouží zdraví, 
to štěstíčko a spo-
kojenost se pak 
většinou přidají 
sami.  Jako sta-
rosta Bíliny mám 
také mnohá přání 
pro naše město. 
Ta se pravidelně 
každoročně týkají 
i našich lázní, pi-
vovaru, náměstí, 
kasáren či obchvatu. Uvědomuji si, 
že řešení těchto otázek není na rok 
a bude trvat možná ještě několik let, 
než se dají věci do pohybu. Nicméně 
jde jen o přání a jejich naplnění mů-
žeme mnohdy bohužel jen velmi těž-
ce ovlivňovat. Jako starosta města, 
kterému dali občané důvěru, je pro 
mě nejdůležitější, aby lidé v Bílině 
rádi žili. Myslím, že v uplynulém 
roce se povedlo mnoho věcí, které 
k tomu mohou napomoci. Bohužel 
není možné vyhovět všem a inves-
tice jsou vždy omezené finančními 
možnostmi. Opravu si jistě zaslou-
žil například dům číslo popisné 87 
na Mírovém náměstí, který se řadí 
mezi kulturní památky. Náměstí 
letos vůbec bylo centrem dění zají-
mavých událostí. Téměř dva měsíce 
zde působili archeologové a našli 
opravdové skvosty, které poukázaly 
na význam našeho města v historii. 

Na přání občanů byla rozšířena par-
kovací místa v sídlišti Za Chlumem, 
zastávka u polikliniky byla přizpů-
sobena přepravě nízkopodlažními 
autobusy, oprav se dočkaly některé 

ulice a další mís-
ta. Pro zvýšení 
bezpečnosti byl 
rozšířen kame-
rový systém. Co 
se týče kultury, 
máme digitalizo-
vané kino, vytvo-
řili jsme koncepci 
muzea. Sportov-
ním úspěchem je 
účast bílinského 
hokeje ve II. lize 
a pěkná třetí pozi-
ce bílinských atle-

tů v I. lize. Mohl bych jmenovat další 
a další události a počiny. Budu velmi 
šťastný, pokud budeme i v tomto 
roce pokračovat podobně činorodě. 
I na tento rok má Bílina v plánu de-
sítky menších či větších investičních 
akcí. Zateplení by se měly dočkat dvě 
školky a budova technických služeb, 
bude pokračovat regenerace panelo-
vého sídliště na Teplickém Předměs-
tí a Za Chlumem, sanace se dočká 
skalní masiv v Důlní ulici, jehož ří-
cení ohrožovalo bezpečnost lidí a tak 
dále. Pozornost opět bude věnována 
jak sportovištím, tak i městským ob-
jektům, organizacím, komunikacím, 
zdravotnictví i kultuře. A třeba se 
podaří po těch letech skepse udělat 
krůček vpřed s lázněmi nebo pivova-
rem... Nechme se překvapit. A přej-
me si, ať nás v tomto roce čekají jen 
samá příjemná překvapení.
Josef Horáček, starosta města
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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

oZNÁMeNí 
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

ZÁPISY 
DO PRVNÍCH TŘÍD

V BíLINSKÝcH 
ZÁKLADNícH 

ŠKoLÁcH
ZŠ Lidická 19. a 20. 1. 2012 od 14.00 hod do 17.00 hod

ZŠ Za Chlumem  23. 1. 2012 od 13.00 hod do 17.00 hod 
24. 1. 2012 od 13.00 hod do 16.30 hod

ZŠ Aléská  16. 1. 2012 od 14.00 hod do 17.00 hod 
17. 1. 2012 od 14.00 hod do 16.00 hod

Náhradní termín u ZŠ Aléská:
 30. 1. 2012 od 14.00 hod do 16.00 hod

Jaroslava Hajmová, zástupce vedoucí finančního odboru

Okapy na školce zlákaly zloděje

Informačně poradenská služba ČOI

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

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

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

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

Vzpomínka
Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Kdo s Tebou žil, kdo Tě znal, ten ví, co ztratil...
Dne 6. ledna by oslavila 69. narozeniny 
naše drahá maminka, babička, prababička,
sestra a tetička Helena BřINČILOVÁ
S láskou na Tebe vzpomíná celá Tvá velká rodina

„Jé, paní učitelko tady nám něco schází“,volaly děti na paní učitelku, 
když šly na procházku. Je to smutné, ale někdo okrádá již ty nejmenší. 
Nedávno nám zateplili naší MŠ a dali jí novou fasádu, které však schází 
okapy.To již podruhé paní ředitelka nechala opravit spadlé okapy, teď 
nemáme co přidělat. Okapy přes noc zmizely. Je to smutné…
 Růžičková Eliška

Česká obchodní inspekce zajiš-
ťuje informačně poradenskou 
službu spočívající v poskytování 
rad a informací spotřebitelům, 
drobným a středním podnikate-
lům každou první středu v měsíci 
v době od 10:00 do 14:00 hodin 
na Městském úřadu Bílina, ul. 

Seifertova 1, 1. patro, č. dveří  
203. Veřejnost se může také obrá-
tit na pracovníky ČOI  telefonicky 
v pracovní dny v době od 8:00 do 
15:30 hodin na telefonním čísle 
475 209 493.  

Ing. Eva Brodská, vedoucí 
obecního živnostenského úřadu

PF  2012
„Knihy jsou největší přátelé - rády s námi rozmlouvají, o čemkoli 
s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají 
nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí 
věci, našemu zraku velmi vzdálené. 
Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“

(J. A. Komenský)
 Hodně zdraví a štěstí všem občanům 
                                     a milovníkům knih
                                                   přeje Knihkupectví Mazánek 
                                                                  Bílina

Naše nabídka pro rok 2012  - knihy z našeho regionu
---------------------------------------------------------------------------------

Informace získáte v knihkupectví. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Radní v Bílině uctili památku Václava Havla 

Mírové náměstí nebo Václava Havla?

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

Kostel sv. Petra a Pavla v Bí-
lině se ve středu 21. prosince 
zcela zaplnil. Proběhla zde 
bohoslužba k uctění památky 
pana prezidenta Václava Hav-
la. Bohoslužba proběhla v době 
konání Rady města a památku 
Václava Havla k bílinskému 
kostelu přišli uctít i všichni čle-
nové Rady města. 

Před kostelem, kde mohli lidé 
zapalovat svíčky a dávat květiny 
k velké fotografii českosloven-
ského a prvního českého prezi-
denta, se všichni zastavili (viz. 
snímek) a zapálili svíčky a polo-
žili květiny. 
Samotné zasedání Rady města bylo 
zahájeno minutou ticha, stejně jako 
následující hokejový zápas 2. ligy 
mezi domácím týmem HC Draci 
Bílina - HC Děčín. K. Schön

V souvislosti s úmrtím bývalého prezidenta pana 
Václava Havla projednávala Rada města Bíli-
ny možnost přejmenování bílinského Mírového 
náměstí podle Václava Havla jako projev úcty . 
„Návrh předložil na jednání rady ve středu ve-
čer radní Zdeněk Svoboda (Nezávislí pro Bílinu) 
a rada města se rozhodla doporučit zastupitel-
stvu, aby změnu názvu na náměstí Václava Havla 
schválila," uvedl Karel Schön, mluvčí bílinské 
radnice.  I když jde zatím pouze jen o návrh, který 
musí projednat únorové zastupitelstvo, vyvolala 

tato myšlenka v Bílině poměrně velké emoce. 
Lidé na sociálních sítích diskutují a vyměňují si 
názory proč ano nebo ne. Někteří se jako patrioti 
nechtějí vzdát „svého Míráku“, jiní naopak tento 
návrh považují za dobrý nápad a projev velké úcty 
významné české osobnosti , kterou Havel bezpo-
chyby byl. Názor lidí je velmi důležitý, proto se 
na sociální síti stále častěji objevují názory, že by 
se k tomuto kroku měli mít možnost vyjádřit také 
občané města. Co si o tom myslíte vy? Piště vaše 
názory na bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. simi

Večerní pohled z radniční věže na vánoční Mírové náměstí v Bílině. Foto: Václav Weber
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Bílina se připravuje ke schválení nového územního plánu. 
Veřejnost může k návrhu uplatňovat své připomínky! 

Budova na náměstí, kde bude pobočka České pošty, je již zastřešena. Původní plán otevřít poštu již 
v lednu, se naplnit nepodařilo. Foto: Václav Weber

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

Občan a územní plánování, 
aneb co je dobré vědět

Územní plán (ÚP) § 43 až 60 zá-
kona č. 183/2006 sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon) stanoví zejmé-
na koncepci rozvoje a ochranu 
hodnot území obce; je z hlediska 
obce a jejích občanů nejdůležitěj-
ším nástrojem územního plánování. 
Vymezuje zastavěné území, zasta-
vitelné plochy, plochy přestavby, 
plochy pro veřejně prospěšné stav-
by, plochy pro veřejně prospěšná 
opatření, plochy pro územní rezer-
vy a stanovuje podmínky využití 
těchto ploch. Dále řeší koncepci 
dopravní a technické infrastruktury, 
koncepci využití krajiny apod. Po-
zornost vydaných územních plánů 
se ve větší míře věnuje vyhodnoce-
ní vlivů ÚP na udržitelný rozvoj 
území. Územní plán je závazný pro 
pořízení a vydání regulačního plánu 
zastupitelstvem obce, pro rozhodo-
vání v území, zejména pro vydává-
ní územních rozhodnutí. Každý

občan se přímo nebo nepřímo 
s územním plánem setkává. 
Proto je třeba územnímu plánu 
věnovat patřičnou pozornost.

UPOZORNĚNÍ:
●  Námitky proti návrhu územ-

ního plánu mohou podle § 52 
odst. 2 stavebního zákona po-
dat pouze vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem 
veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření 
a zastavitelných ploch a zástup-
ce veřejnosti (podle § 23 sta-
vebního zákona).

●  Podle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona mohou výše uvedené 
dotčené osoby uplatnit své ná-
mitky nejpozději při veřejném 
projednání. V námitce musí 
uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladují-
cí dotčená práva a vymezit úze-
mí dotčené námitkou. 

●  Podle § 52 odst. 3 stavebního zá-
kona může nejpozději při veřej-

ném 
projednání  každý uplatnit k ná-
vrhu územního plánu své připo-
mínky.

●  Dotčené orgány uplatní na závěr 
veřejného jednání své stanovis-
ko k připomínkám a námitkám. 

●  K později uplatněným námit-
kám, připomínkám a stanovis-

kům se podle § 
52 odst. 3 sta-
vebního zákona 
nepřihlíží.

Upravený a po-
souzený návrh 
územního plánu 
je v tištěné podo-
bě vystaven k ve-
řejnému nahléd-
nutí na Městském 

úřadě Bílina, Sta-
vební úřad – ÚÚP, 

Břežanská 50/4, Bíli-
na  od  21.12. 2011 do 

1.2. 2012 v úřední dny 
(pondělí, středa) v kanceláři 

č. 305, mimo úřední dny dle do-
mluvy u Ing. Alice Pevné (Tel:  
417 810 879 nebo e-mail: pev-
na@bilina.cz), ve stejné lhůtě je 
zveřejněn v elektronické podo-
bě na webových stránkách měs-
ta - www.bilina.cz pod odkazem 
„Územní plánování/ Aktuální 
informace“. Úřad ÚP, red

ZŠ Kostomlaty 
pod Milešovkou

vás všechny srdečně zve
na zápis do 1. ročníku,

který se bude konat v úterý
17. 1. 2012 od 14  do 17 hodin.
Do naší školy je možno zapsat
i zájemce do vyšších ročníků.

Nabízíme výuku s nižším 
počtem žáků a individuální 

přístup ke každému.
Máte-li zájem o bližší 

informace o naší škole, 
navštivte nás na 

www.zskostomlaty.cz
nebo se
přijeďte
podívat
osobně.

Kolektiv ZŠ  
Kostomlaty.

Břežanská 50/4, Bíli
na  od  21.12. 2011 do 

1.2. 2012 v
(pondělí, středa) v
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O Štědrém dni Vánočním se po-
prvé v Bílině uskutečnila tzv. 
Štědrovečerní večeře, na kterou 
byli pozváni všichni bez domo-
va, tedy ti, kteří z nějakých dů-
vodů nemají možnost užít Váno-
ce tak jako většina z nás. Akci 
iniciovali Michal Hübner se Si-
monou Přenosilovou a zaštítila ji 
Církev československá husitská, 
která pro vydávání jídel poskytla 
své prostory modlitebny. Porcí 
jídel, tedy řízek s bramborovým 
salátem, se rozdalo celkem 40, 
přičemž mnoho oslovených tuto 
možnost odmítlo, někteří však 
neodmítli teplé oblečení. 

Uctivé díky všem, kteří se ně-
jakým způsobem přičinili, a to 
jak finančně tak organizačně.  
Kromě dvěma iniciátorům dě-
kuji také panu starostovi Ho-
ráčkovi, panu tajemníkovi Kvě-
chovi, Petře Musílkové, Káje 
Kochrtové, Lucce Ječmenové, 
panu Karlu Hübnerovi, Aloisu 
Kadašovi a manželům Musíl-
kovým.
 Michal Mlej

55. ledna 2012

Milí občané!
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jeho dopad na konání občanských akcí:
Vítání občánků do života, gratulace starším občanům města k životnímu jubileu nám nedovoluje zvát maminky na vítání a jít za star-
šími lidmi jako gratulanti.

Vítání občánků
Dovolili bychom si tímto milé maminky a ta-
tínkové požádat o nahlášení svého miminka 
na matrice při MěÚ Bílina, č. dveří 212 I. 
poschodí, s rodným listem miminka a občan-
ským průkazem jednoho z rodičů.
Termín vítání se koná vždy v úterý v těch-
to dnech: 27. března, 26. června, 25. září 
a 18. prosince.         
Uzávěrka nahlášených dětí je týden před ko-
náním akce.

Svatby
Svatební obřady pro výročí 25 let sňatku 
(stříbrná svatba), 40 let sňatku (rubínová 
svatba), 50 let sňatku (zlatá svatba) a 60 let 
sňatku (diamantová svatba) je nutné nahlásit 

na matrice č. dveří 212, I. poschodí. Je třeba 
doložit oddací list manželů.  Tuto událost mo-
hou přijít oznámit přímí příbuzní rodiny. 

Životní jubilea
Zároveň žádáme občany, kteří by chtěli osla-
vit životní jubileum osobní gratulací pracov-
níků městského úřadu, tj. 70 let, 75 let, 80 let 
a poté každý následující rok, mají možnost 
nejdéle 14 dní před uskutečněním akce. Na-
hlásit jubilanta je možné přímým členem ro-
diny. 

Změna 
Životní jubilea je nutné nahlásit na matrice 
při MěÚ Bílina, č. dveří 212, I. poschodí u pí 
Uhrové. 

Vzhledem k výše uvedenému zákonu, je třeba 
souhlasu zákonného zástupce, jak při vítání 
dětí, tak v ostatních případech s uveřejněním 
v Bílinském zpravodaji.

Chtěla bych vám alespoň 
touto cestou popřát do nového 
roku 2012 hodně zdraví, štěstí 
a pohody. Moc se těším na další 
společné akce v obřadní síni 
MěÚ Bílina.

Miloslava Uhrová 
za odbor správní a vnitřních věcí – matrika, 
tel. č. 417 810 848, e-mail: uhrova@bilina.cz

Štědrovečerní večeře v Bílině
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V úterý 20. 12. se obřadní síň 
městského úřadu zaplnila ma-
minkami s miminky, tatínky, 
rodinnými příslušníky a přáteli. 
Proběhlo poslední vítání ob-
čánků. Zhostil se ho pan mís-
tostarosta Zdeněk Rendl. Dojetí 

maminek, tatínků i ostatních 
přítomných umocnilo slavnost-
ní ráz této hezké akce. A jaké 
šikovné děti mohou z miminek 
vyrůst předvedly děti z MŠ Sí-
bova, které zarecitovaly básnič-
ky. Když se rodiče podepiso-

valy do pamětní kroniky města 
a přebírali pamětní listiny, dárky 
a květiny, jejich miminka si tra-
dičně vzaly do náručí budoucí 
zdravotní sestřičky, studentky 
Zdravotní školy Teplice, které 
při vítání pravidelně asistují.

Milé maminky, tatínkové, dědo-
vé, babičky, ... radujte se z nových 
přírůstků do rodiny i s nimi. Hod-
ně štěstí do života!
Termíny vítání občánků v roce 
2012 zveřejníme v jednom z příš-
tích čísel Bílinského zpravodaje.

Do života byly přivítány tyto děti

Bílina přivítala nové občánky

Viktor Štryndl
Vojtěch Kára
Daniel Žáček

Lucie Slačíková
Nina Toševová

Eva Maierová
Marek Tapšík

Michaela Stehnová
Viktorie Hrádková

Lenka Dragounová

Martina Drgoňová
Victoria Dvořáková

Vendula Charvátová
Emma Šrámková

Kamil Vitouš

Anežka Hamanová
Kateřina Kutnerová
Barbora Šestáková

Ema Švarcová
Ondřej Haderka

Matyáš Šmejkal
Eliška Bauerová

Karolína Martonová
Ondřej Grossman

Milan Kohout
Eliška Hošková

Kristýna Urbánková
Eliška Hošková

Kristýna Urbánková

oBrAZeM: Betlém v časech dobrých i zlých
Netradiční pojetí tradičního námětu v podání Historického spolku města Bíliny a jeho přátel. Foto:Václav Weber
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Předvánoční čas na poliklinice v Bílině

ilustrační foto

Předvánoční čas zpříjemnila Hornická nemocnice 
s poliklinikou v Bílině svým návštěvníkům a klien-
tům. Návštěva Mikuláše s čerty v doprovodu s kou-
zelným andělem, byla milým zpestřením nejen pro 
všechny malé pacienty, ale také pro seniory. Všichni 
dostali sladký dárek a společně si připomněli blížící 
se vánoce koledami a básničkami. 

Děkujeme všem, kteří ke zpříjemnění adventního 
času přispěli, zvláště pak DDM Bílina za krásného 
Mikuláše s doprovodem. 

Všem občanům pevné zdraví 
a v roce 2012 jen to nejlepší, 

přeje Hornická nemocnice 
s poliklinikou spol. s r.o.

oBrAZeM:
Vánoční koncert

ZUŠ v Bílině
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Pátek 13. leden - 20.00 hodin
EROTICKÝ PLES

Celý večer bude v rockovém 
stylu. Erotická tombola, erotická 
rocková show, módní erotická 

přehlídka, dámský strip, pánský 
strip, lesbi show rockerek, erotická 

obsluha. Jako host vystoupí 
zpěvák, písničkář a básník ZÁVIŠ, 

který bývá nazýván jako „Kníže 
pornofolku“. Celý večer bude 

hrát skupina R.U.M. rock band. 
Vstupné: 220 Kč; 200 Kč na stání. 
Prodej vstupenek od 2. 1. 2012.

Sobota 14. leden - 20.00 hodin
MYSLIVECKÝ PLES

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

dechovky na pravidelné odpolední 
setkání s dobrou dechovou 

muzikou. Dnes k tanci i poslechu 
hraje PICHLOVANKA.

Vstupné: 30 Kč

TANEČNÍ POKAČOVACÍ KURZY
Zahájení kurzu v úterý 24. ledna 
2012 od 19.00 hodin. Přihlášky 

do 18. ledna 2012 v Informačním 
centru Bílina. 

Vyučují Jiří a Martina Vitkovi 
z Teplic. Vyučovat se budou 

standartní a latinsko-americké 
tance. Přihlásit se mohou 

i účastníci z předešlých ročníků 
základních tanečních kurzů.

Cena: 950,- Kč/osoba
Rozvrh hodin: Úterý - 24. 1., 
31. 1., 7. 2., 14. 2., 6. 3., 13. 3., 

20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4. - 
vždy od 19.00 do 21.00 hodin

Závěrečný večer: 21. 4. od 18.00 
do 23.00 hodin

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

DANIEL ŘEŘICHA A TOMÁŠ 
MORKES – PROCHÁZKA 

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

Vstupné zdarma.
Více na www.kckaskada.cz.

Úterý 17. leden - 19.00 hodin
Petr Kolečko, Tomáš Svoboda
JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK

Městské divadlo Kladno
Bílinské jeviště jako hokejové 

kluziště. Hrdinský epos se 
zpěvy. Hra věnovaná významné 
kladenské osobnosti Jaromíru 
Jágrovi, balancující na hraně 

tragikomedie, pohádky a grotesky. 
A možná i muzikálu! Režie: 

Tomáš Svoboda
Vstupné: 260, 220, 180 a 100 Kč

DIGITÁLNÍ KINO
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 5. leden - 17.30 hodin   
VÁLKA BOHŮ - 3D

USA/akční /fantasy/drama/české 
titulky. Vstupné: 130 Kč, 110 min., 

P–15 let

Čtvrtek 5. leden - 20.00 hodin 
SHERLOCK HOLMES:  

HRA STÍNŮ - 2D  
PREMIÉRA FILMU - USA/akční/
mysteriózní/krimi/dobrodružný/

české titulky. Vstupné: 90 Kč, 
90 min., MP

Pátek 6. leden - 15.00 hodin
Sobota 7. leden - 15.00 hodin

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ - 3D
USA/Nový Zéland/animovaný/

dobrodružný/rodinný/mysteriózní/
český dabing.  Vstupné:130 Kč, 

107 min., MP

Pátek 6. leden - 17.30 hodin
Sobota 7.leden - 17.30 hodin

RUMOVÝ DENÍK – 2D
USA/komedie/drama/romantický 

/thriller/české titulky. Vstupné: 
90 Kč, 110 min., P–12 let

Pátek 6. leden - 20.00 hodin
Sobota 7. leden - 20.00 hodin

HRANAŘI – 2D
ČR/krimi/drama/thriller/české 
znění. Vstupné: 90 Kč, 96 min., 

P–15 let

Čtvrtek 12. leden - 17.30 hodin
Pátek 13. leden - 20.00 hodin

Sobota 14. leden - 20.00 hodin
SHERLOCK HOLMES:  

HRA STÍNŮ - 2D  
USA/akční/mysteriózní/krimi/

dobrodružný/české titulky. 
Vstupné: 90 Kč, 90 min., MP

Pátek 13. leden - 17.30 hodin
Sobota 14. leden - 17.30 hodin

TŘI MUŠKETÝŘI - 3D
Německo/Francie/Velká Británie/

USA/dobrodružný/akční/
romantický/český dabing. Vstupné: 

130 Kč, 110 min., P–12 let

Sobota 14. leden - 15.00 hodin
Neděle 15. leden - 15.00 hodin

KOCOUR V BOTÁCH – 3D
USA/animovaná komedie/český 

dabing.  
Vstupné: 130 Kč, 90 min., MP

Čtvrtek 19. leden - 17.30 
hodin(Premiéra filmu)

Pátek 20. leden - 17.30 hodin
Sobota 21. leden - 15.00 hodin
Neděle 22. leden - 15.00 hodin

HAPPY FEET 2 - 3D 
USA/animovaný/komedie/

rodinný/hudební/český dabing.
 Vstupné: 130 Kč, 97 min., MP

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:

Po-Čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00
Pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00

7. listopad 2011 – 25. leden 2012
JARMILA HALDOVÁ – BETLÉMY

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
26. listopad 2011 – 22. únor 2012

VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
KOLÉBEK A KOČÁRKŮ 
1890-1980 SBĚRATELKY 
MILOSLAVY ŠORMOVÉ

KLUBOVNA
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Čtvrtek 12. leden - 18.00 hodin
ROMAN NEŠETŘIL - TANZANIE

Druhá část přednášky věnována 
Tanzanii. Opět bude přednášet 

Roman Nešetřil a tentokrát 
bude hovořit hlavně o zpáteční 
cestě i projektu, do kterého se 

zapojili, aby pomohli dětem, které 
vyrůstají ve velmi náročných 
podmínkách. Tanzanie patří 
k africkým zemím, které jsou 
relativně bezpečné a poměrně 

stabilní, přesto je zde každá 
pomoc vítána. Vstupné zdarma.

KC Kaskáda nabízí dárkový poukaz
Udělejte radost svým blíz-
kým a věnujte jim dárkový 
poukaz!
Poukaz je na libovolně zvo-
lenou částku a platí 1 rok od 
data vydání.
Poukaz platí na divadelní 
představení, předplatné, kino 
nebo koncert.
Hodnotu poukazu si určujete vy sami.
Při výběru vstupenek ve vyšší hodnotě je nutné finanční rozdíl do-
platit. Při výběru vstupenek v nižší hodnotě se finanční rozdíl nevra-
cí, ale zbývající kredit je možné využít a doplatit pouze rozdíl.
Při uplatňování poukazu a rezervaci vstupenek na vámi vybrané 
představení máte tyto možnosti:
•  telefonicky:  417 810 985
•  e-mailem: info@kckaskada.cz
•   osobně: Informační centrum Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bí-

lina (po–čt: 8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin, pá: 8.00 – 12.00  
a 12.30 – 15.00 hodin)

Kdy bude
v roce 2012 

vycházet 
Bílinský 

zpravodaj?
leden 5.1., 19.1.
únor 2.2., 16.2.
březen 1.3., 15.3., 29.3.
duben 12.4., 26.4
květen 10.5., 24.5.
červen 7.6., 21.6.
červenec 5.7., 19.7.
srpen 2.8., 16.8., 30.8.
září 13.9., 27.9.
říjen 11.10., 25.10.
listopad 8.11., 22.11.
prosinec 6.12., 20.12.

Autoškola
Jana
přeje

hodně
šťastných 
kilometrů

v novém
roce

2012.
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Na zimu jsme připraveni, hlásí energetici ze severu Čech

Mikuláš na Gymnáziu v Bílině
Gymnazisté z primy se převlékli za čerty a anděly a zpestřili 

spolužákům vyučování. Zdroj fotek: www.gymbilina.cz

Různé varianty oprav poruch v zimním 
období. Do terénu energetici vyrážejí 

i na sněžných skútrech.

Paní Zima již dala vědět, kdo se ujímá vlády nad krajem, a tak 
poruchové čety Skupiny ČEZ jsou plně připraveny na nástra-
hy zimního období v následujících dnech a měsících. To s sebou 
mnohdy přináší zvýšený počet poruch a následných výjezdů. V te-
rénu se energetici neobejdou bez těžké techniky, v zimě ovšem 
často k poruchám  vyrážejí i na skútru či sněžnicích.    

K dobře a rychleji od-
vedené práci napomáhá 
modernizace vybavení. 
„Máme nové motoro-
vé pily STIHL, dále 
trasovací komplety, 
které pomáhají přesněji zaměřit 
kabely, měřící přístroje zemních 
a izolačních odporů a také se-
stavy manipulačních tyčí, které 
se používají k ořezům stromoví 
ze země a oklepávání námrazy. 
Poměrně nové jsou i zkratovací 
soupravy k zajištění pracoviště 
na venkovním vedení vysokého 
napětí ze země bez použití mon-
tážní plošiny a také jednofázové 
elektrocentrály, které se používají 
v případech, kdy je trafostanice 
například vlivem poruchy bez na-
pětí,“ říká Jiří Zapadlo, vedoucí 
odboru vn, nn ČEZ Distribuční 
služby. I letos proběhla částečná 
obnova vozového parku – nákup 
více modernějších vozů 4x4 pro 
větší dostupnost v terénu za hor-
ších klimatických podmínek.
V pohotovosti je v severních Če-
chách na 66 pracovníků porucho-
vé služby Skupiny ČEZ. V přípa-
dě kalamitního stavu způsobené-
ho nepřízní počasí dochází až ke 
zdvojnásobení počtu pracovníků 
v pohotovosti a povolání subdo-

davatelských firem. 
V zimním období čas-
to dochází k teplotním 
výkyvům. Zpravidla 
s oteplením po třesku-
tých mrazech se ener-

getici vydávají na mimořádné 
preventivní pochůzkové kontroly 
v námrazových oblastech. Jejich 
cílem je kontrola venkovního 
vedení a případné „oklepání“ ná-
mrazy, která by mohla způsobit 
problémy s dodávkou elektřiny. 
„Vysoké mrazy a s tím související 
nízké teploty nám problémy nedě-
lají, námraza na vedeních se tvoří 
zpravidla okolo nuly, kdy je vyso-
ká koncentrace vlhkosti,“ dodá-
vá Jiří Zapadlo. Svojí vahou pak 
může prověsit vedení či dokonce 
přetrhnout vodiče. Energetici ná-
mrazu sklepávají speciálními ty-
čemi, popřípadě dispečink „pustí“ 
více elektřiny přes vedení, kde se 
námraza tvoří. Dojde pak k přiro-
zenému odtávání.
V případě kalamitní situace mají 
poruchové čety Skupiny ČEZ při-
pravenu k okamžitému nasazení 
veškerou techniku a mechanizaci 
včetně osobních terénních vozi-
del, montážních plošin na pod-
vozcích lehkých, těžkých i terén-
ních nákladních vozidel. Vozidla 

v horských oblastech jsou vyba-
vena řetězy a navijáky. Na území 
severních Čech posádky disponují 
4 sněžnými skútry s vlečnými sa-
němi, a to dvěma v Tanvaldu, po 
jednom ve Výškově a Vejprtech. 
Nezbytné pro pracovníky na po-
hotovostních místech v horských 
oblastech jsou také sněžnice, kte-
ré zlepšují mobilitu pracovníků 
v hlubokém sněhu, a běžky. 
V nepřetržitém spojení s techni-
ky jednotlivých pohotovostních 
míst poruchové služby je dispe-
čink Skupiny ČEZ. Systém GPS, 
kterým jsou vybavena všechna 
vozidla posádek, umožňuje ihned 
lokalizovat místa jejich výskytu 
a k odstranění vzniklé poruchy 
vyslat nejbližší z nich.

V zimních měsících dochází ke 
zvýšení počtu poruch především 
v důsledku přívalů sněhu, námra-
zy či vichřice, kdy k přerušení 
dodávky elektrické energie do-
chází nejčastěji vlivem pádu stro-
mů nebo větví do vedení.  I přes 
provedené průklesty v řádech 
milionů korun, které Skupina 
ČEZ v ochranném pásmu vedení 
provádí, dochází k pádům vyšších 
stromů stojících mimo ochranné 
pásmo.  Svojí výškou pak stromy 
i přes tato bezpečnostní opatře-
ní dopadají na vodiče. Případné 
rozšíření tohoto pásma naráží na 
absolutní nesouhlas ekologických 
aktivistů. 
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy
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Rada města na své 28. schůzi konané 21. 12. 2011 mimo jiné:

Machulda i mládež v nominaci
Vladimír Machulda, Michaela Jurčová a A tým HC Draci, se dostal do závěrečné nominace o Nejlepšího sportovce Teplicka 2011.

Anketa Teplického dení-
ku, jejímiž partnery jsou 
ČSTV Teplice, město 
Teplice a ČOK cz s.r.o., 
bude slavnostně vyhlá-
šená ve středu 11. ledna 
v malém sále Krušnohor-
ského divadla. Vítězové 
budou opět dekorováni 
v šesti kategoriích; jed-
notlivci dospělí, druž-

stva dospělí, jednotlivci 
mládež, družstva mládež, 
veterán, handicapovaný 
sportovec a trenér. Z hla-
sování čtenářů se navíc 
zrodí Sportovní hvězda. 
Své zastoupení má i tým 
HC Draci Bílina, hlaso-
vat jste mohli pro Vladi-
míra Machuldu, kapitána 
A týmu HC Draci nebo 

Michaela Jurčovou, která 
se v letošním ročníku sta-
la nejlepším sportovcem 
města Bílina. V kategorii 
týmů jste mohli dát hlas 
A týmu HC Draci Bíli-
na. Uspěje bílinský sport 
v celookresní konkuren-
ci? Nechme se překvapit 
na slavnostní vyhlášení 
výsledků.Michaela Jurčová Vladimír Machulda

Schválila:
■ Odpisový plán – zásady pro 
odepisování majetku, dle návrhu 
předloženého finančním odbo-
rem. 
■ Žádost MŠ Švabinského o pou-
žití finančních prostředků z inves-
tičního fondu MŠ Švabinského 
ve výši 182.263,91 Kč na opravy 
– např. zednické práce, pokládka 
PVC, malířské práce, oprava kry-
tu topení a obložení pískoviště.  
■ Uzavření Dodatku č. 1 ke smlou-
vě o výpůjčce mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a Motoklubem Bí-
lina jako vypůjčitelem. Předmětem 
dodatku je prodloužení předmětu 
výpůjčky – stavby v objektu bý-
valé skládky Chotovenka, na dobu 
určitou do 31.12.2012 s tím, že ža-
datel se zavazuje ke splnění všech 
podmínek stanovených legislati-
vou. Podpisem dodatku pověřuje 
starostu města.  
■ Bytový pořadník na I. pololetí 
2012, dle návrhu předloženého 
bytovou komisí.
■ Přijetí věcného sponzorského 
daru – opravu chodníku v Kol-
lárově ulici v Bílině v hodnotě 
10.228 Kč od pana Karla Bendy, 
IČ 656 09 913.
■ Organizační řád Městské-
ho úřadu Bílina s účinností od 
01.01.2012, včetně Organizač-
ního schématu Městského úřadu 
Bílina platného od 01.01.2012 
a Organizačního schématu Města 
Bíliny platného od 01.01.2012, 
dle návrhu předloženého tajemní-
kem městského úřadu.
■ Jména oddávajících pro svatby 
v roce 2012, dle předloženého ná-
vrhu.
■ Uzavření „Smlouvy o výkonu 
veřejné služby“ uzavírané mezi 
městem Bílina a Úřadem práce 
ČR, s účinností od 02.01.2012 do 
31.03.2012. 

Souhlasila:
■ S investiční akcí „Stavební 
úpravy plicního oddělení“ .
■ Se žádostí KC Kaskáda v Bí-
lině s pořádáním kurzů v rámci 
volnočasových aktivit pro senio-
ry, přičemž městu Bílina uhradí 
náklady za pronájem ve výši 100 
Kč/hod + DPH. 
■ Se stavbou s názvem „Rekulti-
vace Radovesice XVI“ na pozem-
cích p. č. 251/61 a 251/63 v k. ú. 
Chudeřice u Bíliny, společnosti 
Báňské projekty Teplice, a. s., 
se sídlem v Teplicích, Kollárova 
1879/11. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci:
•  „Přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2011“ je nabídka firmy 
AGIS, s. r. o., Most. 

•  „Výměna oken v ul. Seifertova 
č. p. 105 – Bílina“ je nabídka fir-
my DŘEVOTEP PLUS, s. r. o., 
Teplice. 

•  „Provádění zednických a obkla-
dačských prací dle pokynů“ pro 
rok 2012 je nabídka firmy Ballý 
Hostomice. 

•  „Provádění podlahářských 
a truhlářských prací dle pokynů“ 
pro rok 2012 je nabídka firmy 
Ing. Führmann, Hrobčice. 

•  „Provádění topenářských prací, 
vodoinstalačních prací vč. oprav 
domovní kanalizace a plynoin-
stalačních prací včetně revizí 
odběrného plynového zařízení 
dle pokynů“ pro rok 2012 je na-
bídka firmy ESOX ETC, s. r. o., 
Račín. 

•  „Provádění klempířských a po-
krývačských prací dle pokynů“ 
pro rok 2012 je nabídka firmy 
H.P.M. Servis, s. r. o., Most. 

•  „Provádění elektroinstalačních 
prací a revizí elektroinstalačních 
zařízení dle pokynů“ pro rok 
2012 je nabídka firmy STANI-
SLAV TEJČEK – ELEKTRO-
SERVIS, Bílina. 

■ Zadat zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci:
•  „Provádění kominických prací 

včetně pravidelných revizí dle 
pokynů“ pro rok 2012 firmě 
STUDNIČKA VLASTIMIL, 
Bílina, jako jedinému uchazeči.

•  „Provádění čištění, prohlídky 
a opravy kanalizace dle pokynů“ 
pro rok 2012 firmě GUTRA, s. 
r. o., Most-Velebudice, jako je-
dinému uchazeči.

Vzala na vědomí:
■ Zápis z jednání komise pro škol-
ství, kulturu a sport z 05.12.2011.
■ Vyhodnocení bytového pořad-
níku za II. pololetí 2012.
■ Návrh podnikatelského záměru 
„Znovuobnovení provozu Lázní 
Bílina“ předložený Věrou Boháč-
kovou – APOGEY, a.s., Duchcov.
■ Informaci sdružení Lungta o 53. 
výročí povstání Tibeťanů proti čín-
ské okupaci a zároveň schvaluje 
vyvěšení tibetské vlajky na budo-
vu městského úřadu u příležitosti 
53. výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci 10.3.2012.
■ Informaci ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o sta-
vu objektu kasáren na Teplickém 
Předměstí.
■ Návrh investičního záměru fir-
my H.P.M. Servis, s. r. o., v areálu 
bývalých kasáren.

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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TJ Sokol Bílina ztratil další body
Krupská florbalová liga pokračovala v sobotu 18. prosince 
dalšími dvěma koly. Bílinský Sokol sehrál dvě utkání, kdy 
v prvním zápase po tuhém boji zvítězil a v druhém utkání ne-
šťastně o jednu branku prohrál. Protože byl Sokol úspěšný 
pouze v jednom zápase, ztratil další body a v průběžné tabulce 
soutěže je po této sobotě na druhém místě s tím, že na vedoucí 
celek Green Power 2010 ztrácí tři body.

Sehrané zápasy:
TJ Sokol Bílina : Phantoms     4:3

V prvním zápase se Sokolové utkali s loňským vítězem KFL  týmem 
Phantoms, který v se v letošní sezóně drží kole 5. místa 
tabulky. Bílinští zaspali úvod zápasu, kdy někteří hrá-
či dorazili již po začátku zápasu. To se projevilo na 
jejich výkonu v úvodu, kdy soupeř dvěma šťastnými 
góly odskočil na náskok 0:2. Pak ale k útoku zavele-
la letošní opora týmu David Gebhardt a Sokol výsle-
dek otočil, když v zápase zvítězil nakonec 4:3.

TJ Sokol Bílina : Fbc Teplice Juniors     1:2
V druhém zápase nastoupil Sokol proti mladému týmu 
s příznačným názvem  Fbc Teplice Juniors. Opět bílinští 
zaspali začátek zápasu a prohrávali 0:1. Pak ale srovnali skóre na 
1:1 a tento stav trval většinu zápasu. Po celou dobu zahazovali So-
kolové šanci za šancí, kdy výborným výkonem své spoluhráče po-
držel brankář soupeře. V poslední třetině přišel ale šok v podobě 
gólu v síti Sokola. I když poté měli ještě bílinští několik tutových 
šancí, gól se jim nepodařilo vsítit. Tak prohráli nešťastně 1:2 a ztra-
tili tak zbytečně další body do tabulky soutěže.

Průběžná tabulka k 18. 12. 2011
P  Tým Z V VSN R PSN P SK B

1.  Green Power 2010 22 16 3 0 1 2 115:40 55

2.  Sokol Bílina 22 15 2 2 1 2 110:59 52

3.  Sport Krupka 22 15 1 1 2 3 112:55 50

4.  Levná nafta 22 16 0 0 0 6 95:57 48

5.  Phantoms 22 13 0 1 2 6 65:55 42

6.  Fénix Krupka 22 13 0 1 1 7 101:67 41

7.  Jiný Tým 22 11 1 3 2 5 67:47 40

8.  FBC Desillusion 07 22 9 1 1 1 10 66:68 31

9.  Black Knights 22 9 0 1 0 12 85:110 28

10.  Vipers Most B 22 8 1 1 0 12 65:87 27

11.  Legendy Ústí 22 8 0 1 0 13 67:89 25

12.  FBK Děčín 22 6 1 0 2 13 60:99 22

13.  FBC Pupíci Most 22 5 2 2 0 13 63:84 21

14.  FBC Teplice Juniors 22 5 1 1 0 15 47:89 18

15.  1.FIBR TEAM Teplice 22 3 0 0 1 18 42:97 10

16.  FBC Young Boys 22 3 0 1 0 18 47:103 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

Veřejné bruslení
na zimním stadionu v Bílině  

podle posledního  
dostupného plánu ledu

čtvrtek 5.1 14:45 – 15:45
pátek 6.1. 14:30 – 15:45
sobota 7.1. 14:15 – 15:45
neděle 8.1. 10:30 – 12:30

Mládež HC Draci Bílina ve výsledcích 
Mládežnické týmy HC Draci Bílina mají odehrány další zápasy včetně zajímavých turnajů, kde nebyla nouze o výborný hokej. Mladé talenty 
oddílu HC Draci Bílina svůj tým reprezentovali na výbornou. 

Třetí třída odehrála svůj turnaj ve Varnsdorfu, kde se prezentovali s tě-
mito výsledky:

Bílina : Děčín 8:7 třetiny (3:1, 2:4, 3:2)
Beran 1+0, Šarkov 4+1, Perný 1+0, Chlán 2+0, Beneš 0+1, Doubek 0+2

Bílina : Rumburk 9:9 třetiny (4:2, 3:3, 2:4)
Doubek 5+0, Valkoun 2+0, Beran 1+0, Perný 1+0

Bílina : Varnsdorf 2:22 třetiny (0:7, 2:8, 0:7)
 Doubek 1+0, Valkoun 1+0

Čtvrtá třída hrála turnaj na ledě v Děčíně.
HC Draci Bílina : HC Verva Litvínov 8 : 10

Branky: 4 Hoffmann, 2 Dolanský, 1 Prokeš M., 1 Vlach

HC Draci Bílina : HC Roudnice 6 : 18
Branky: 4 Pavlíček K., 1 Prokeš M., 1 Dolanský

Mladší a starší žáci HC Draci Bílina mají odehrán zápas s HC Litvínov, 
ve kterém se Drakům dařilo, i když výsledek zápasu nedotáhli do ví-
tězného konce.

Mladší žáci:
HC Draci Bílina : HC Litvínov 5 : 8

Branky: 3 Jindra, 1 Wainer, 1 Štěpánek

Starší žáci:
HC Draci Bílina : HC Litvínov 3 : 8
Branky: 2 Pavlíček, 1 Chlán

Junioři:
HC Draci Bílina : HC Vlašim 5 : 6
Branky: 1 Tetřev, 1 Steklý, 1 Holzknecht, 1 Kroupa, 
1 Tauš Karel Schön
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Zápas rozhodla první třetina

Teletubbies
na Panoramě

Dne 11.12.2011 se na dvorcích LTC Pano-
rama Teplice pro děti z místního klubu i pro 
děti z LTK Bílina konala vánoční besídka . 
Pro děti jsme měli připravené různé hry, hud-
bu, občerstvení, ale stěžejní částí našeho pro-
gramu byly 2 nafukovací atrakce, ze kterých 
byly děti nadšené. Každé dítě přineslo zaba-
lený dáreček a ke konci našeho 3 hodinového 
programu přišlo na řadu rozdávání dárečků. 

Na závěr naší vánoční besídky čekalo 
na všechny překvapení. Dárečky při-
šli dětem rozdat Teletubbies, za které 
se převlékli trenéři klubu. Besídky se 
zúčastnilo 46 dětí a všechny odcházely 
spokojené a s dárečkem od Ježíška. Za 
LTK Bílina přejeme všem příjemné 
prožití vánočních svátků a radostný 
vstup do roku 2012.

V dalším kole druhé hokejové 
ligy prohráli před domácím 
publikem HC Draci Bílina 
s HC Děčín 4:5. O výsledku 
utkání rozhodla první třetina, 
která se Drakům nevydařila 
a ti ji prohráli 0:5. Poslední 
zápas v roce 2011 vyšel bodově 
naprázdno.

Zápas původně neměl být odehrán, 
ale žádost našeho oddílu nebyla 
soupeřem akceptována. V těžkých 
chvílích našeho společného smut-
ku spojeného s úmrtím pana pre-
zidenta Václava Havla a následně 
konanou bohoslužbou v kostele 
sv. Petra a Pavla v Bílině, se vede-
ní HC Draci Bílina snažilo zápas 
s HC Děčín přeložit na jiný, ze-
jména vhodný termín. Naše žádost 
bohužel ze strany soupeře neby-
la  akceptována. Než zápas začal 
proběhla na ZS v Bílině minuta 
ticha a všichni se smutkem při po-
slechu státní hymny zavzpomínali 
na pana prezidenta Václava Havla. 
Bohužel na bílinské Draky se mi-
nuta ticha přenesla i do hry v první 
třetině, kdy svěřenci trenéra Kani-
se se marně hledali, nedokázali si 
přihrát, dohrávat osobní souboje 
a Děčín toho využil a po první dva-
cetiminutovce šel do vedení 0:5.
Ve druhé třetině se na ledě už pro-
háněl zcela jiný tým. Důrazná do-
mluva hráčům v kabině zabrala 
a výborná divácká kulisa, která 
hnala Draky k boji se dočkala i bra-
nek. Ve 23. minutě se trefil obrán-
ce Pozděna, ve 30. a 32. minutě se 
následně prosadili Salač a Havlůj 
a bylo sníženo na 3:5. „Pokud se 
trefíme do páté minuty třetí třetiny, 
tak zápas srovnáme,“ prorokoval 

před třetí třetinou za stavu 3:5 v ne-
prospěch Draků vedoucí mužstva 
Jan Perný. A hráči jeho přání na 
půl splnili. V čase 42:18 se prosa-
dil před Děčínskou brankou Polák 
a bylo sníženo na 4:5. Ale to bylo ze 
strany Draků vše. S každou minu-
tou, která ukrajovala čas třetí třetiny 
se na hokejky domácích dostávala 
větší nervozita a Děčín si nakonec 
odvezl tři body.
„Mrzí nás to, chtěli jsme se roz-
loučit s diváky v roce 2011 vítěz-
stvím, bohužel to nevyšlo. Roz-
hodla první třetina,“ říkal zkušený 
útočník Draků Vlastimil Salač. 
„Asi jsme si mysleli, že to půjde 
samo, když jsme předchozí zápa-

sy doma vyhráli, ale dnes to ne-
šlo,“ doplnil mladý útočník Adam 
Szakal. Karel Schön

Branky a nahrávky: 
23. Pozdena (Salač, Havlůj), 
30. Salač (Szakal, Pozdena), 
32. Havlůj (Pozdena), 
43. Polák (Hrubant) – 4. Zíka 

(Filipovský), 5. Oliverius (Zíka), 
13. Zíka (Filipovský, Stezka), 
14. Sádovský (Oliverius), 
19. Stezka (Sádovský, 
Filipovský).
Ostatní výsledky:
Jablonec – Klatovy 5:2
Benešov – Milevsko 1:2 po SN
Klášterec – Řisuty 3:4

Následující zápasNásledující zápasNásledující zápas




