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Bílinská nemocnice 
se proměňuje před očima 

Nezapomeňte 
na slavnostní 

rozsvícení 
vánočního 

stromu.
Program najdete 

na straně 8.

Při vstupu do HNsP se návštěvníci často nestačí divit, jak veli-
kou proměnou zdravotní zařízení prochází. V nemocnici pracu-
je řada nových lékařů, k nepoznání se mění budova i její okolí. 
O přiblížení probíhajících změn jsme proto požádali místostaros-
tu Mgr. Zdeňka Rendla, který má modernizaci naší nemocnice 
na starosti. 

Jaká největší investiční akce 
v HNsP právě probíhá?
Nejrozsáhlejší rekonstrukcí je 
kompletní obnova pláště nemoc-
nice, jež zahrnuje zateplení bu-
dov, výměnu původních oken,  
povrch střechy a novou fasádu. 
Vzhledem k povaze zařízení byl 
zvolen výhradně nehořlavý izo-
lační materiál, takže naše nemoc-
nice bude v tomto hledisku dosa-
hovat vysokých bezpečnostní pa-
rametrů. Na tuto stavební akci se 
nám podařilo získat dotaci ve výši 
téměř poloviny celkové investice, 
což pro rozpočet města pochopi-
telně představuje zcela zásadní 
úsporu.      

Které další novinky se 
v nemocnici právě odehrávají?
Všichni si velmi chválí přesunutí 
lékárny do prostor hlavní budovy. 
V době nemoci je pro pacienty 
pochopitelně každý ušetřený krok 
velmi milý. S přicházející zimou 
to pak bude platit dvojnásob. Ob-
libě návštěvníků se těší i další dvě 
provozovny sousedící s lékárnou, 

prodejna zdravé výživy a optika. 
Plynulejšímu pohybu mezi pod-
lažími velmi prospěl nový výtah 
umístěný do levé strany budovy. 
V nejvyšším patře této části ne-
mocnice právě probíhají úpravy 
prostor pro ambulance, kanceláře, 
sklady a čekárny. Změnami dis-
pozic některých místností získá-
me vhodněji uspořádané ordinace 
a prostornější čekárny.

Jaké rekonstrukce plánujete 
na příští rok?
V roce 2014 bychom chtěli pře-
devším dokončit modernizaci 
lůžkové části LDN. Měli jsme to 
v plánu již na tento rok, získávání 
nejrůznějších povolení nás ale stá-
lo mnoho času. Zejména jednání 
s hasiči vedlo k několika změnám 
v projektu. V této chvíli již máme 
potřebná povolení vyřízená a smě-
řujeme k zahájení rekonstrukcí. 
Od února by měly začít opravy po-
slední části přízemí, která ještě ne-
prošla modernizací. Své místo zde 
najdou tři praktičtí lékaři a přemís-
tíme sem i pohotovost. Po dokon-
čení přízemí budeme pokračovat 
s rekonstrukcemi ambulancí v prv-
ním patře. Vedle těchto velkých 
akcí bude průběžně probíhat i řada 
menších, např. úprava vchodu 
na dětském oddělení, oprava šaten 
pro zaměstnance a mnoho dalších.     
  
Čeká nás v HNsP ještě nějaký 
„dárek“ do Vánoc?
Ano. A budou z něj mít radost pa-
cienti, návštěvníci i zaměstnanci 

naší nemocnice. U zadního vcho-
du se právě staví velké parkovi-
ště pro 25 automobilů. Ke všem 
parkovacím místům povede 
zámková dlažba, celý prostor je 
koncipován bezbariérově. Na roz-
díl od většiny nemocnic v ČR se 
v Bílině nechystáme parkování 
v nemocničním areálu zpoplat-

ňovat. Našim cílem je poskytnout 
návštěvníkům HNsP dostatečný 
počet parkovacích míst v blízkos-
ti vchodů do nemocnice, aniž by-
chom řidiče zatěžovali placením 
parkovného.

Rozhovor s místostarostou 
Z. Rendlem připravila 

Jana Šimková

Zadní vstup do nemocnice se proměňuje v pohodlný bezbariérový 
vchod s automatickým otevíráním dveří, dostatkem parkovacích míst 
v dosahu a  přístupem k novému bezbariérovému chodníku. 
   

Nová lékárna v centrální části nemocnice je součástí obchodní zóny, 
kde je dále občerstvení, prodejna zdravé výživy a optika.
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Z deníku Policie ČR

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:

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Ztratil se Vám pejsek?
Pan Bc. David Kubalík, DiS., Jimlín 147, 440 01 Louny, IČ: 706 99 879 

provádí pro Město Bílina, na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 1.1. 2013,  
práce vyplývající z této smlouvy (umístění psů a koček nalezených na území města,  

provoz psí a kočičí karantény a distribuci zvířat k novým majitelům).

Pro možné nalezení svého pejska (kočky) a dalších informací  
se více můžete dozvědět na stránkách Útulku Jimlín  

www.utulek-jimlin.wz.cz

Vykradená garáž a dům
Bílinští policisté prověřují případ 
vloupání do garáže a neobývané-
ho rodinného domu v Ledvicích. 
Neznámý pachatel někdy v prů-
běhu uplynulého týdne vnikl 
nezajištěným oknem do garáže, 
ze které odcizil plechovou skříň-
ku s nářadím. Následně vnikl 
do domu, odkud si odnesl DVD 
přehrávač, celkovou škodu vyčís-
lila poškozená na dva a půl tisíce 
korun. V případě dopadení bude 
zloděj čelit trestnímu stíhání pro 
přečin porušování domovní svo-
body, za který může strávit až dva 
roky ve vězení.

Povedený zaměstnanec
Povedeného zaměstnance, který 
namísto plnění pracovních po-
vinností kradl, měli na šachtě 
v Bílině. Začátkem října při noční 
směně odřízl šest metrů měděné-
ho kabelu, který vedl ke spojovací 
skříni, a schoval si ho do služeb-
ního vozidla.
Přistihli ho ale pracovníci bez-
pečnostní agentury, kteří krádež 
oznámili policistům. Ti museli 

vyžádat stanovisko poškozené 
společnosti k výši způsobené 
škody, která v konečné fázi pře-
sáhla částku sedmi tisíc korun. 
Jednání muže tak bylo kvalifi-
kováno jako přečin krádeže, ze 
kterého mu bylo sděleno pode-
zření. Pokud ho soud uzná vin-
ným, může strávit až dva roky 
ve vězení.

„Oloupané“ potrubí
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v uplynulých dnech 
odcizil v katastru obce Ledvice 
plechové opláštění potrubí. Ze 
sto dvaceti metrů potrubí zmizelo 

oplechování v hodnotě kolem 34 
tisíc korun, další třicetitisícová 
škoda vznikla poškozením izola-
ce. Pokud se podaří pachatele vy-
pátrat, hrozí mu trestní stíhání pro 
přečiny krádeže a poškození cizí 
věci, za které může strávit až dva 
roky ve vězení.

Vykradená dodávka
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v katastru obce 

Ledvice vloupal do zaparkova-
né dodávky. Lapka násilím vnikl 
do kabiny automobilu, když v ní 
nenašel nic hodnotného, odstranil 
okénko vedoucí do nákladové-
ho prostoru, ze kterého si odnesl 
bourací kladivo a další nářadí. 
Celková škoda přesáhla částku 
26 tisíc korun, v případě dopade-
ní hrozí zloději trestní stíhání pro 
přečin krádeže.

Kradli jako o závod,  
skončili ve vazbě
Obyvatelé Bíliny mohou zase spát 
o něco klidněji. Ve vazební vězni-
ci totiž skončili dva muži ve věku 
27 a 33 let, kteří mají na svědo-
mí opakované krádeže na území 
města. „Nejpilnější“ byl mladší 
zloděj, kterému policisté prokáza-
li dvanáct krádeží, při třech z nich 
mu pomáhal starší muž. Dvou 
krádeží se pak dopustil s pomocí 
30letého spolupachatele, jedné 
s dalším 19letým podezřelým 
a šestkrát kradl sám.
K první krádeži došlo v polovině 
srpna, kdy 27letý muž vykradl 
v Bílině byt, ze kterého si odne-
sl elektroniku, nářadí a další věci 
za téměř 50 tisíc korun. Hned dal-
ší den vyrazil na lup znovu, ten-
tokrát s nejmladším podezřelým, 
společně se vloupali do nehtové-
ho studia, kde odcizili cigarety 
a notebook.
Koncem srpna a v polovině září 
třikrát vyrazil krást sám, jeho 
cílem bylo již jednou vykrade-
né nehtové studio, podruhé si 
vybral kadeřnictví, ze kterého 
si odnesl nůžky a vlasovou kos-
metiku a do třetice se vloupal 
do bytu.
S 30letým komplicem v září ještě 
vykradli garáž, ze které si odnesli 
především nářadí a speciální pří-
stroje za více jak 200 tisíc, v říjnu 
se dali dohromady znovu, aby se 
vloupali do bytu, ze kterého odci-
zili televizor a notebook.
Během října a listopadu se nej-
činorodější lapka sám vloupal 
do cukrárny a dodávky, ve třech 

případech si potom vzal na po-
moc nejstaršího muže, se kterým 
vykradli například garáž a sklad, 
nebo prodejnu drogerie.
Jejich řádění skončilo minulou 
sobotu ráno po posledním vlou-
pání, kdy v areálu bílinské firmy 
vnikli do tří zaparkovaných vo-
zidel, ze kterých odcizili nářadí 
v hodnotě přes 40 tisíc korun. 
Oba zloděje policisté zadrželi 
bezprostředně po činu, následně 
je obvinili z několika trestných 
činů a podali podnět k jejich vze-
tí do vazby.
Sedmadvacetiletý muž, který 
poškozené připravil o majetek 
v hodnotě nejméně 650 tisíc ko-
run a v minulosti už za krádeže 
strávil několik let ve vězení, byl 
obviněn z trestných činů kráde-
že, porušování domovní svobody 
a poškození cizí věci, za které mu 
hrozí až osm let za mřížemi.
Jeho nejstarší spolupachatel, kte-
rý bude na soud také čekat ve vaz-
bě, byl obviněn z přečinů krádeže 
a poškození cizí věci, za které 
může strávit maximálně pět let 
ve vězení.
Třicetiletý muž, který se podílel 
na dvou krádežích, byl obviněn 
z přečinů krádeže, poškození 
cizí věci a porušování domovní 
svobody, za které může být také 
odsouzen až k pětiletému vězení 
a nejmladšímu spolupachateli 
hrozí obvinění z přečinu kráde-
že, za který ho může soudce po-
slat za mříže maximálně na dva 
roky.

Zloděj odnesl kolo i brambory
Bílinští policisté pátrají po pa-
chateli, který se vloupal do dvou 
sklepních kójí v panelovém domě. 
Z první si lapka odnesl elektrické 
ruční nářadí, vodováhy a 50 kilo 
brambor, z druhé zmizelo dětské 
horské kolo a fotbalové míče. 
Celková škoda byla vyčíslena 
na téměř 11 tisíc korun, v případě 
dopadení hrozí pachateli za přeči-
ny krádeže a porušování domovní 
svobody až tři roky za mřížemi.
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INZERCE 1113/BZ

ANTÉNNÍ  
A SATELITNÍ  

TECHNIKA
Luděk Svoboda

tel.: 603 470 161

  MONTÁŽ A SERVIS ANTÉN A SAT 
  AKTIVACE ON-LINE PROGRAMŮ 

SKYLINKU A SERVISNÍHO POPLATKU

Již máte vyměněný řidičský průkaz?

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, 
přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek 
za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 
2013 je 30. 11. 2013. Poplatek na rok 2013 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i slo-
ženkou nebo bezhotovost-
ním převodem na účet města  
19-1060440379/0800, variabil ní 
symbol: 1337, konstantní symbol: 
0558, specifický symbol: rodné 
číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit fi-
nančnímu odboru Městského úřa-

du v Bílině jména osob, za které 
je poplatek odváděn, a to buď 
telefonicky na č. 417 810 957,  
417 810 827 nebo e-mailem 
na adresu  financni@bilina.cz.
Od poplatku 
na rok 2013 
jsou osvo-
bozeny děti 
n a r o z e n é 
v roce 2013.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00

Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00

Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že MěÚ v Bílině bude ve dnech:

pondělí 23.12. 2013, pátek 27.12. 2013,  
pondělí 30.12. 2013 a úterý 31.12. 2013

u z a v ř e n   z provozních důvodů.
V pondělí 23.12. 2013 a v pondělí 30.12. 2013 bude otevřena 

pouze podatelna (informace) a sekretariát starosty města
v době od 7:00 hod. do 15:00 hod., t.č. 417 810 800.

Platby v hotovosti budou přijímány nejpozději do pátku 
20.12.2013 do 12:00 hod. Děkujeme za pochopení.

 Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina, v.r.

Na Teplickém Předměstí v současnosti probíhá revitalizace panelového 
sídliště, která v sobě zahrnuje mimo jiné také obnovu chodníků, 
vybudování dětského hřiště, řešení veřejného osvětlení a vytvoření 
nových parkovacích míst. Práce by měly být hotové do konce letošního 
roku. Na tuto investiční akci získalo město dotaci z Programu 
regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj.

Výměny ŘP provádí obecní 
úřad obce s rozšířenou působ-
ností  příslušný podle místa 
trvalého pobytu držitele ŘP 
na území České republiky. Pro 
účely této výměny „si přineste“ 
jednu barevnou nebo černobí-
lou fotografii průkazového for-
mátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, 
stávající ŘP, doklad totožnosti 
a vyplněnou „Žádost o vydání 
ŘP“, která je k dispozici na pra-
covištích ORP. 
Zákonná lhůta pro vydání nové-
ho ŘP je do 20 dnů od podání 

žádosti, a jelikož se jedná o po-
vinnost z platné právní úpravy, 
není výměna ŘP zpoplatněna. 
Pokud bude požadováno vydání 
ŘP (v rámci povinné výměny) 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracov-
ních dnů od podání žádosti, 
je pro tento úkon již stanoven 
správní poplatek 500 Kč. 
Doporučujeme Vám výměnu 
ŘP neodkládat. S blížícím se 
koncem stanoveného termínu 
pro výměnu řidičských průkazů 
lze očekávat na ORP zvýšenou 
kumulaci řidičů (osob). Neza-

pomínejte, že vyřízení žádosti 
o vydání dokladu trvá až 20 
dnů! 
Jestliže řidič nedodrží nejzazší 
termín stanovené lhůty pro vý-
měnu ŘP, pozbude stávající ŘP 
platnost. Po uplynutí stanovené 
lhůty pro výměnu však tyto ne-
platné ŘP neopravňují k řízení 
motorových vozidel. Řídí-li 
osoba motorové vozidlo na zá-
kladě ŘP, který pozbyl platnost, 
dopouští se přestupku, za který 
lze uložit pokutu od 1 500 Kč 
do 2 500 Kč.

Ke dni 13.11.2013 si ještě ne-
vyměnilo řidičský průkaz 655 
řidičů z celkového počtu 14 151 
řidičů, spadající do územního 
obvodu obce z rozšířenou pů-
sobností Bílina. Do povinné vý-
měny řidičských průkazů zbý-
vá již pouze několik málo dní.
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Prasklo potrubí a potok se rozlil do zahrad

KC Kaskáda pořádá u příležitosti 10. Výročí Bílinských 
hudebních slavností Belinensis koncert 

Bílinské Vánoce
V rámci koncertu vystoupí známé osobnosti české pěvecké 

scény Vladimír Hron, Jitka Zelenková či Roman Vojtek 
a chybět nebude Dětský sbor ZUŠ v Bílině.

Nenechte si ujít příjemnou vánoční akci, která se koná 
7.12. 2013 od 19:30 hod v Městském divadle v Bílině.

Vstupné: 150 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centrum Bílina.

Potok se po havárii potrubí vylil ze svého koryta, zaplavil zahrady i jednu budovu.

V pondělí 4.11. 2013 došlo k lo-
kální záplavě v ulici Bezovka 
v Bílině. Zaplaveny byly cel-
kem tři pozemky včetně jedné 
nemovitosti pod hrází spodní-
ho rybníka. Při místním šet-
ření bylo zjištěno, že k lokální 
záplavě došlo při odpouštění 
Radovesického rybníku.

Záměrem členů rybářského 
svazu, kteří rybníky provozu-
jí a spravují, bylo přepuštění 
zadržované vody podzemním 
potrubím do prostředního ryb-
níku. Potrubí se však ukázalo 
jako nefunkční (dle zjištění je 
na své trase zlomené od pojíž-
dění těžkých vozidel) a voda se 
tak v celém množství dostala 
prostřednictvím revizní šachty 
potrubí do koryta Lukovského 
potoka. Proud vody s sebou vzal 
množství spadaného listí a dal-
šího materiálu a následně ucpal 
propust pod cestou křižující ko-
ryto potoka. Zde se potok roz-
vodnil a mimo přirozené koryto 
pokračoval přes zahrady, aby se 

vrátil zpět do koryta pod objek-
tem bowlingu.
Nejpravděpodobnější příčinou lo-
kální záplavy je tedy kombinace 
poškozeného potrubí a špatná di-

menze propusti pod cestou. Poško-
zení majitelé v současnosti vyčíslu-
jí škody vzniklé na majetku, které 
jsou dále v řešení prostřednictvím 
finančního odboru jako pojistná 

událost. Město Bílina, konkrétně 
Odbor nemovitostí a investic, mu-
sel okamžitě zasáhnout a zajistit 
opravy a učinit taková opatření, aby 
se situace již neopakovala.

Kalendáře na rok 2014 v prodeji
Inspirací na vánoční dárek může 
být například nový nástěnný ka-
lendář města Bílina pro rok 2014. 
Tentokrát je plný barevných ob-

rázků překreslených z fotogra-
fií města. Zakoupit jej můžete 
v Informačním centru Pod Věží 
za cenu 190 Kč.

Žák bílinského gymnázia recitoval 
báseň Michalu Vieweghovi

Zajímavou příležitost a to re-
citovat na talkshow s Michae-
lem Vieweghem, dostal Ondřej 
Kvěch, žák bílinského gymná-
zia. Talkshow s nejznámějším 
českým spisovatelem součas-
nosti a jeho vydavatelem a bás-
níkem Martinem Reinerem se 

uskutečnila ve čtvrtek 7. listopa-
du v Lázeňském domě Beetho-
ven. Ondřej je členem Herecké-
ho studia Teplice a básně Mar-
tina Reinera recitoval se svou 
hereckou kolegyní. Vystoupení 
dvou mladých recitátorů bylo 
pro oba hosty překvapením.

Zelená hala má šanci,  
město podává žádost o dotaci 
na její rekonstrukci
Město Bílina připravuje žádost 
do aktuálně vyhlášené výzvy Re-
gionálního operačního programu 
Severozápad, oblasti podpory 1.2 
Podpora revitalizace a regenerace 
středních a malých měst. Jedná se 
o projekt s názvem ,, Sport a hry 
bez hranic“, jehož hlavním cílem 
je rekonstrukce sportovní haly 
v Bílině. Rekonstrukcí a přestav-
bou víceúčelové sportovní haly 
vznikne v Tyršově zahradě ucele-
ný komplex poskytující služby pro 
sportovně - rekreační vyžití oby-
vatel města i návštěvníků. Město 
má projekt připravený z minulých 

let, bylo však nutné aktualizovat 
projektovou dokumentaci a po-
třebná povolení. Celkové náklady 
na realizaci projektu se pohybují 
okolo 30 mil. Kč. Město může 
získat až 85 % celkových nákla-
dů, zbytek financí by šlo z měst-
ského rozpočtu. V případě schvá-
lení  projektu a jeho realizace by 
předpokládaný termín dokončení 
stavby připadl na polovinu roku 
2015. Bílina by tak měla moderní 
zázemí jak pro místní sportovce, 
tak i reprezentativní prostory pro 
pořádání větších akcí a pronájmy. 
Odd. regionálního rozvoje města
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Setkali jsme se s olympioniky 

Loudadlo: na Kouzelném paloučku

Opět se velmi dobře bavili a užili si skvělé 
odpoledne. Ke svým četným aktivitám přidali 
aktivní důchodci ještě sportovní aktivitu, která 
se, zdá se, stane pravidlem.

Senioři z Klubu důchodců I. opět vyrazili na kuželky

V úterý 12. listopadu se vypravili žáci třetích 
tříd do našeho městského divadla. V představení 
se střídaly komické dialogy, písničky, pohádky 
a soutěže, kterých se děti účastnily. Zajímavostí 
této loutkové revue byly černo-divadelní scé-
ny a loutky v nadživotní velikosti, které uvedly 
v úžas nejen děti, ale i paní učitelky. Tančící slu-
nečnice, kamarády žabáky Kvika a Kvaka, hosty 
pořadu JŮ A HELE a neodolatelného "šoumena" 
myšáka Kika, který se předvedl v plné parádě, 
odměnilo dětské publikum bouřlivým potleskem. 
Loutkoherci vytvořili skutečně unikátní předsta-
vení, což potvrzují ohlasy samotných dětí.
 Mgr. Irena Baladová a Jana Kouřilová

Dnes jsem zažil něco úžasného. 
Divadelní představení, které se 
jmenovalo Kouzelný palouček a v něm 
postavičky kamarádů z televizního 
pořadu Jů a Hele. To mě potěšilo ze 
všeho nejvíc. A také myšák Kiko.
 Filip Balada

Nejhezčí z celého představení byly 
tančící slunečnice a myšák Kiko.
 Klaudie Nováková

Představení se mi moc líbilo. Nejvíc 
slunečnice, které tancovaly, protože to 
bylo legrační. Některé písničky, které 
tam hrály dokonce znám. Adélka 
Lukešová 

Dnešní den se mi líbil a chtěla bych, 
aby se opakoval. Lucie Šauerová

Mě se to líbilo, jak tam byla tma 
a svítily bytosti. Lucie Augustová

Děti ze ZŠ praktické dostaly mož-
nost zúčastnit se Pětiboje všestran-
nosti OVOV.  Původně jsme chtěli 
na akci přijet jen jako diváci a nasát 
atmosféru soutěže a to především 
z obavy, že naše děti nebudou moci 
svými výkony konkurovat dětem 
ze základních škol.  Nakonec jsme 
přihlásili osmičlenné družstvo, 
a i když se obavy naplnily a medai-
le jsme tentokrát nedovezli, nadšení 

a vůle po co nejlepších výkonech 
našim dětem nechyběla. Pozitivním 
prvkem bylo i setkání se sportovci, 
kteří se díky své píli řadili ve sportu 
ke světové špičce, jako jsou dese-
tibojař R. Šebrle, skokan o tyči J. 
Kudlička, trojskokan J. Vyčichlo 
a výškařka M. Hübnerová – Rezko-
vá. Jsme rádi, že jsme měli možnost 
představit našim dětem nové život-
ní vzory. Potěšení z naší účasti a re-

prezentace Bíliny vyjádřil i hejtman 
Ústeckého kraje O. Bubeníček, kte-
rý také nezůstal jen v roli diváka. 
Další sportovní akcí, které se děti 
ze ZŠ praktické v Bílině během 
prvních dvou měsíců školního roku 
zúčastnily, byl přespolní běh v Lito-
měřicích.  Zde jsme již poměřovali 
síly s ostatními dětmi ze speciálních 
škol. Z Mostné hory v Litoměřicích 
jsme si přivezli celkem dvě zlaté 

a jednu bronzovou medaili v kate-
gorii mladších a starších žáků.
První sportovní akcí, kterou jsme 
však letošní školní rok zahájili, byl 
atletický trojboj, který se uskutečnil 
u příležitosti křtu nového doskoči-
ště a atletické dráhy na naší škole. 
Pozvání na akci přijal i starosta 
města J. Horáček, kterému tímto 
ještě jednou děkujeme za podporu 
sportu v naší škole. JiM

Cennou trofejí je i fotografie s olympionikem Romanem Šebrle.

 

Tým ze ZŠ praktická ostudu rozhodně neudělal.
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Keramické odpoledne 
v MŠ Čapkova

Máme rádi zvířata...

Halloween v DDM

Dobrá spolupráce rodičů a učitelů 
je jedním se základních činite-
lů ve výchově a vzdělávání dětí. 
Paní učitelky z MŠ Čapkova si 
pro rodiče a jejich děti již tradič-
ně připravily tvořivé odpoledne, 
ve kterém rodiče nejen poznali 
prostředí, kde jejich děti tráví čas, 
ale také společně s nimi předved-
li zručnost, šikovnost a fantazii. 
Paní učitelky nejprve vysvětli-
ly celou technologii zpracování 

a finální úpravy výrobků a pak 
už bylo jen na nich, do čeho se 
za spolupráce svých dětí pustí. 
Počáteční rozpaky se při prvním 
hnětení keramické hlíny rozply-
nuly a pak už jen pracovala dětská 
i dospělácká fantazie. Celé odpo-
ledne proběhlo v příjemné a ve-
selé atmosféře, o čemž se můžete 
přesvědčit na našem webu, a již 
nyní se těšíme na další společné 
setkání. LQ

30. a 31. října si děti oblékly mas-
ky a zúčastnily se Halloween-
ských oslav, které pořádal Dům 
dětí a mládeže v Bílině. O tuto 
akci je každoročně velký zájem. 
V letošním roce jsme Halloween 
uspořádali ve dvou dnech, aby-
chom vyhověli jak malým dětem 
a rodičům, tak i školákům. Pro 
menší děti byl připraven zábav-
ný program v tělocvičně DDM 
a pohádková cesta za strašidly 
po zahradě DDM. A druhý den, 
byla pro větší děti připravena vel-
kolepá diskotéka a soutěže. Tělo-

cvična byla plná upírů, čaroděj-
nic, čertic a jiných masek.  Celým 
programem nás provázel Pavel 
a Honza, kteří byli také vkusně 
strašidelně nalíčeni.
Halloween, svátek duchů, oslavo-
val duše zemřelých, kteří vychá-
zeli právě v tento den mezi živé. 
Děti mají rády tajemné příběhy, 
a pokud bude hrůzným přeludem 
jenom převlečený kamarád, pře-
stanou se možná i bát.
Halloweenské oslavy skončily 
a my se můžeme těšit na další 
akce DDM. Věra Ryjáčková 

Děkujeme za finanční podporu městu Bílina.

„Jé, to je krásný pejsek!“ jásaly děti z mateř-
ské školy Aléská, když se jednoho podzimní-
ho dopoledne objevil v MŠ Zlatý retrívr Das-
ty se svojí cvičitelkou Mgr. E. Procházkovou 
z občanského sdružení Oper o. s. Litoměřice.. 

Cílem návštěvy bylo podpořit v dětech přiro-
zený cit ke zvířatům, zmírnit případný ostych 
či naučit naopak děti zvířata respektovat 
a umět se o ně postarat. S huňatým retrívrem 
si děti užily mnoho legrace, zazpívaly si s ky-

tarou, zapojily se do výcviku a s pejskem se 
také mohly pomazlit.
Výchovný program s Dastym byl pro všechny 
krásným nevšedním zážitkem, na který budeme 
dlouho vzpomínat. Růžena Křížková, uč. MŠ
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Nastala doba 
podzimních výlovů 
rybníků
Bílinští rybáři slovují své chovné rybníky, ve kterých pěstují 
kapry, štiky, candáty a bílou rybu, což jsou plotice, perlín, cejn. 
Po dosažení váhy a míry ryb se z rybníků vypouští voda a když 
je hladina v určité výšce, ryby se loví z vody. Po vylovení se třídí 
na přebírce a podle druhu se umísťují do kádí a po slovení rybníku 
se rozváží dle zarybňovacího plánu do sportovních vod, které má 
organizace ve své správě. 

Jedná se o tyto revíry:
Řeka Bílina od ústí Srpiny v Obrnicích až po jez v Dolánkách
Rybníky v Kostomlatech pod Milešovkou
Propadlina Márinka ve Světci
Rybníky v Mukově
Nádrž v Bezovce

Do těchto vod jsme nasadili:
1665 ks kapra o váze 1766 kg
186 ks štiky 2-3 o váze 306 kg
300 ks candáta
1000 ks candáta, který je dodáván z Francie
515 kg bílé ryby

Walter Pilař, předseda MO ČRS  Bílina

Vernisáž výstavy „1938 - Mnichovská zrada“ 
proběhla v Bílině

Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s KC Kaskáda v Bílině 
připravila na měsíc listopad výstavu s názvem „1938 - Mnichov-
ská zrada“, jejíž vernisáž proběhla ve výstavní síni U Kostela 
v pátek 1. 11. za účasti pozvaných hostů a veřejnosti.

Výstavu, která je součástí pro-
jektu Osmičky v čase, studijně 
zpracovala Městská část Praha 6 
ve spolupráci s občanským sdru-
žením Post Bellum, Ústavem 
pro studium totalitních režimů, 
Českým rozhlasem Rádio Česko, 
Vojenským historickým ústavem 
a Vojenským ústředním archivem 
Praha.
Mnichovská dohoda (označo-
vána také jako Mnichovská 

zrada či Mnichovský diktát) 
byla završením činnosti Su-
detoněmecké strany Konráda 
Henleina a vyvrcholením snah 
Adolfa Hitlera rozbít demokra-
tické Československo, což bylo 
jedním z jeho postupných cílů 
k ovládnutí Evropy. Mnichov-
ská dohoda je příkladem politi-
ky ústupků.
Srdečně zveme veřejnost i škol-
ská zařízení. 

Výstavu lze zhlédnout v odpoled-
ních hodinách od pondělí do pátku 
vždy od 13 do 17 hodin, v případě 

zájmu dopoledne volejte na tel: 
417 535 623. Vstupné je zdarma.
Za MěK Bílina Petra Zaťková

Foto: Jaroslav Vimr
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Kulturní servis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Pátek 22. listopad - 15.00
DECHOVKA	NA	FONTÁNĚ						
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. 
K poslechu a dobré náladě 

zahraje a zazpívá VIVASONG 
VÍTI VÁVRY. Vstupné: 30,- Kč

Úterý 3. prosinec - 19.00
KURZ	TANCE

Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 
Vstupné: 20,- Kč

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Sobota 30. listopad - 15.00

VÁNOČNÍ	KABARET
Pořad pro děti, plný vánočních 

pohádek, říkanek a koled 
uvádí Divadlo Andromeda 

Praha. Vstupné: 30,- Kč

Úterý 3. prosinec - 19.00
Edward	Taylor

VZTAHY	NA	ÚROVNI
Divadelní společnost Háta
Účinkují: Lukáš Vaculík, 

Viktor Limr, Monika 
Absolonová/Kateřina 

Hrachovcová-Herčíková, 
Martin Zounar/Martin 

Sobotka, Mahulena Bočanová/
Adéla Gondíková, Ivana 

Andrlová/Vlasta Žehrová/
Olga Želenská, Pavel Nečas/

Zbyšek Pantůček
Režie: Antonín Procházka
Vztahy na úrovni je velmi 
svižná moderní komedie 

ze zákulisí vysoké politiky, 
která nevynechává ani 
milostný život mužů 

sedících na vlivných křeslech 
v Evropské obchodní komisi.

GALERIE	POD	VĚŽÍ
FOYER	MD	DIVADLA	BÍLINA	

Otevírací doba:  
po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-

17.00, pá: 8.00-12.00 a 12.30-
15.00, so-ne: zavřeno

Otevřeno pouze o víkendu – 
v rámci otevření Digitálního 
kina. Prohlídky v pracovní 
dny pro MŠ, ZŠ, skupiny – 

objednávka na tel. 775 601 263

Až do 26. ledna 2014 
HISTORICKÉ	KOČÁRKY	
OD	NÁS	I	ODJINUD

Výstava historických dětských 
a loutkových kočárků 

sběratelky Hany Müllerové 
z Teplic. Vstupné zdarma

V sobotu 30. listopadu 2013 
od 15.00 hodin do 18.00 
hodin v Galerii Pod Věží 
komentované prohlídky 

(v rámci Rozsvícení 
vánočního stromu).

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.

Pátek 22. listopad 17.30 hodin
THOR:	TEMNÝ	SVĚT	–	3D	
USA/Dobrodružný/Akční/Fantasy/
Český dabing.
V další velkolepé marvelovské 
adaptaci navazující na události filmu 
Avengers usiluje asgardský bůh 
hromu Thor o mír v celém vesmíru. 
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Tom Hiddleston …
Vstupné: 155,- Kč/112 minut P-12

Pátek 22. listopad 20.00 hodin
LÁSKY	ČAS	–	2D
Velká Británie/Komedie/Drama/
Romantický/Sci-Fi/České titulky.
Tim (Domhnall Gleeson) je naprosto 
obyčejný nesmělý jednadvacetiletý 
Brit, který má starostlivou matku, 
potrhlou sestru, úžasného otce 
(Bill Nighy) a žádnou holku. To 
se má brzy změnit... Hrají: Rachel 
McAdams, Domhnall Gleeson, Bill 
Nighy …
Vstupné: 110,- Kč/123 minut MP

Pátek 22. listopad 22.00 hodin
HUNGER	GAMES	2:		
VRAŽEDNÁ	POMSTA	–	2D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/
Thriller/České titulky.
Katniss dosáhla vítězství 
v Hladových hrách aktem vzdoru 
proti všemocnému Kapitolu a jeho 
krutým pravidlům. 
Hrají: Jennifer Lawrence, Liam 
Hemsworth, Josh Hutcherson …
Vstupné: 110,- Kč/146 minut P-15

Sobota 23. listopad 17.30 hodin
KOMORNÍK	–	2D
USA/Drama/Životopisný/České 
titulky.
Příběh Eugena Allena, černocha, 
který pracoval jako sluha v Bílém 
domě a obsluhoval osm prezidentů 
mezi roky 1952 až 1986. 
Hrají: Forest Whitaker, John Cusack, 
Lenny Kravitz …
Vstupné: 110,- Kč/132 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/
Videoukázka: http://www.csfd.cz/
film/315862-komornik/videa/

Sobota 23. listopad 20.00 hodin
ENDEROVA	HRA	–	2D
USA/Sci-Fi/Dobrodružný/Akční/
České titulky.
Sci-fi podle slavné stejnojmenné 
knihy. Ender je jako nadané 
dítě cvičen s ostatními podobně 
zázračnými dětmi na takzvané 
vojevůdce. 
Hrají: Asa Butterfield, Abigail 
Breslin, Hailee Steinfeld …
Vstupné: 110,- Kč/115 minut P-12

Neděle 24. listopad 15.00 hodin
ZATAŽENO,		
OBČAS	TRAKAŘE	2	–	3D
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/
Český dabing.
Po katastrofální potravinové bouři 
v prvním filmu byl vynálezce Flint 
a jeho přátelé nuceni opustit město. 
Tentokrát Flint ke svému úžasu 
zjistí, že jeho zařízení stále pracuje 
a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi 
jako živoucí jídlo. 
V českém znění: Ota Jirák, Tereza 
Bebarová, Matouš Ruml …
Vstupné: 130,- Kč/96 minut MP

Pátek 29. listopad 17.30 hodin
THOR:	TEMNÝ	SVĚT	–	3D	
USA/Dobrodružný/Akční/Fantasy/
Český dabing.
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Tom Hiddleston …
Vstupné: 155,- Kč/112 minut P-12

Pátek 29. listopad 20.00 hodin
KŘÍDLA	VÁNOC	–	2D
ČR/Drama/České znění.
Velká část filmu se odehrává 
v nákupním centru v čase Vánoc. 
Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří 
zde pracují. Každý z našich přátel má 
své touhy a sny a právě Vánoce jsou 
časem, kdy se mohou plnit. Dejme 
šanci zázrakům! Copak se pohádky 
nemohou žít? 
Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, 
Jakub Prachař …
Vstupné: 120,- Kč/110 minut P-12

Sobota 30. listopad 19.00 hodin
CESTA		
ZA	VÁNOČNÍ	HVĚZDOU	–	2D
Norsko/Dobrodružný/Rodinný/
Fantasy/Český dabing.
Mimořádně poutavý pohádkový 
příběh s ohromující filmovou 
výpravou a kostýmy se odehrává 
v překrásné zasněžené norské přírodě. 
Hrají: Jakob Oftebro, Agnes 
Kittelsen, Anders Baasmo 
Christiansen …
Vstupné: 90,- Kč/80 minut MP

Neděle 1. prosinec 15.00 hodin
PTAČÍ	ÚLET	–	3D
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/
Český dabing.
Film Ptačí úlet je příběhem dvou 
odvážných krocanů, kteří vymyslí 
ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit 
čas a zachránit sebe a další svého 
druhu od jistého konce. Cíl je jasný 
– ukradnout vládní stroj času, vrátit 
se do sedmnáctého století a odstranit 
krůty ze svátečního stolu! 
V českém znění: Martin Dejdar, 
Karel Heřmánek …
Vstupné: 110,- Kč/85 minut MP

MÍROVÉ	NÁMĚSTÍ
Sobota 30. listopad - 15.00 hodin

ROZSVÍCENÍ	VÁNOČNÍHO	STROMU
15.00 - 18.00  -  GALERIE POD VĚŽÍ 

- HISTORICKÉ KOČÁRKY OD NÁS I ODJINUD 
Výstava historických dětských a loutkových kočárků 
sběratelky Hany Müllerové z Teplic. Vstupné zdarma.

15.00 - 16.00 -  MĚSTSKÉ DIVADLO - VÁNOČNÍ KABARET 
Divadlo Andromeda - o adventních maškarách a zvycích. 
Vstupné: 30 Kč

15.30 - 15.45 -  MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - KOMOŘINKA a PĚVECKÝ 
SBOR ZUŠ BÍLINA - vánoční koledy

16.00 - 17.00 -  MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - POHODA VÁNOC - Divadlo "M" 
- biblický příběh o narození Ježíška s českými koledami

16.45 - 17.30 -  KOSTEL SV. PETRA A PAVLA - MUSICA 
DOLCE VITA - "Adventní kalendář" - vánoční písně 
z nejstarších českých sbírek. Vstupné: 30,- Kč.

17.15 - 17.30 -  MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - EXIT  
- vánoční písně ve stylu pop-rock

17.45 - 18.15 -  MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - PETRA ČERNOCKÁ a JIŘÍ 
PRACNÝ

              18.20 -  MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU+OHŇOSTROJ

              19.00 -  DIGITÁLNÍ KINO - CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 
– 2D Norsko/Dobrodružný/Rodinný/Fantasy/Český 
dabing. Mimořádně poutavý pohádkový příběh 
s ohromující filmovou výpravou a kostýmy se odehrává 
v překrásné zasněžené norské přírodě. Hrají: Jakob Oftebro, 
Agnes Kittelsen, Anders Baasmo Christiansen … Vstupné: 
90,- Kč/80 minut/zvuk DD 5.1/MP/

Moderuje Jiří Fait
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Rezervace vstupenek na erotický ples

Pátek 17. leden - 20.00 hodin
EROTICKÝ PLES

Erotický program – tombola, sexy live předtančení, erotická 
obsluha, dámský striptýz, pánský striptýz, autoerotika, lesbi 
show, trio menn sexy show. Celý večer bude hrát skupina 

SORTIMENT. Jako host vystoupí MICHAL DAVID REVIVAL. 

Vstupné: 220,- Kč
Rezervace vstupenek od 25. 11. 2013. 

Informační centrum Bílina, 417 810 985, 775 601 264

Prodej vstupenek od 2. 1. 2014.

Tragikomické - muzikálové představení „POSMORTEM SESSION 
aneb už nikdy sama“ zabývající se vztahem mezi mužem a ženou, 
mohli shlédnou diváci v bílinském divadle.  Našli odpověď 
na otázku, co je žena schopna obětovat pro lásku? Pět žen s různými 
charaktery (Zoufalá matka, Naivní panna, Zlatokopka, Domina, 
Workoholička) vyprávělo, již ze záhrobí, své příběhy o mužích, kvůli 
kterým nedošly svého klidu ani po smrti.

Přeloženo na 27. 2. 2014 od 17 hodin

Vzpomínka
Dne 15. listopadu jsme vzpomněli 

na smutné výročí úmrtí 
pana Vladimíra Solara z Bíliny

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Helena a děti s rodinami.

MIKULÁŠSKÁ
nadílka s diskotékou

čtvrtek 5. prosince 2013 od 17:00 do 18:30 hodin
maškarní diskotéka pro děti (s sebou masky čerta, anděla 

nebo Mikuláše) + předání nadílky
vstupné: 30 Kč dospělá osoba, 30 Kč za balíček - při převzetí

BALÍČKY PŘIJÍMÁME V RECEPCI DDM
4. 12. – 9:30 - 12:00, 13:00 - 19:00 

5. 12. – 9:30 - 12:00, 13:00 - 16:30 hod.

Havířská 529/10, 418 01 Bílina, tel. 417 821 577, 774 821 111
e-mail: recepce@ddmbilina.cz, www.ddmbilina.cz
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Rada města ne své 22. schůzi konané 6. listopadu 2013 mimo jiné:
Schválila:

� Navýšení rozpočtu:
• ZŠ Za Chlumem ve výši 10.000 Kč 
na výlety a Vánoce v EU, 
• MŠ Čapkova ve výši 10.000 Kč na vý-
lety
• DDM Bílina ve výši 5.000 Kč na ma-
teriál na vánoční dílny pro veřejnost
• odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Klub důchodců I. ve výši 8.000 Kč 
na cestovné a pronájem kuželny
� Dále uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a:
•  Bílinským gymnáziem, o. p. s., jako 
příjemcem ve výši 10.000 Kč na výlety 
do Prahy a Polska
• Svazem důchodců jako příjemcem 
ve výši 5.000 Kč na kulturní akci „Sta-
ročeská svatba v Praze na Vlachovce“
vše z programu podpory společenských 
a zájmových organizací
� Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
na úhradu odpisů z nově zakoupeného 
majetku ve výši 1.827 Kč – interaktivní 
tabule. 
� Uzavření nájemní smlouvy s platnos-
tí od 01.11.2013 na nebytový prostor 
Mírové náměstí 46, Bílina, 1. patro, 
o celkové výměře 37,82 m2 mezi měs-
tem Bílina jako pronajímatelem a pa-
nem Davidem Pánkem, bytem Moš-
nova 2376/38, Ústí nad Labem, 400 11 
jako nájemcem pro účel využití – solá-
rium, relaxační studio. 
� Uzavření smlouvy o poskytnutí fi-

nanční dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Sportovním kužel-
kářským klubem Bílina jako příjemcem 
ve výši 14.500 Kč na činnost oddílu v r. 
2013.          
� Uzavření smlouvy o poskytnutí fi-
nanční dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Školním sportovním 
klubem při Gymnáziu, Břežánská 9, 
418 01 Bílina, jako příjemcem ve výši 
15.000 Kč na zabezpečení činnosti škol-
ního sportovního klubu. 
� Návrh odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví nominovat paní Alžbětu Fi-
alovou do soutěže Nadace Charty 77 
o cenu „Senior roku 2013“. 
� Zadat výběrové řízení k zajištění ve-
řejné městské hromadné dopravní ob-
služnosti ve městě Bílina v režimu ve-
řejné linkové dopravy, prostřednictvím 
advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč.
� Podnikatelský plán společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, na rok 2014, dle návrhu 
předloženého jednatelem společnosti, 
RNDr. Jaroslavem Herzingerem. 

Jmenovala:
� V souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a dále pak ve smy-
slu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů Bc. Ladislavu Pě-
chovou na pracovní místo ředitelky Ma-
teřské školy Bílina, Maxe Švabinského 
664, příspěvková organizace na dobu 6 
let, s účinností od 01.01.2014.
� Paní Dagmar Gondekovou Jedináko-
vou členkou dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. 
r. o., Bílina.

Uložila:
� Tajemníkovi městského úřadu zajiš-
těním cenové nabídky na akci „Umístě-
ní psů a koček odchycených na území 
města Bílina v útulku“ od provozovate-
le Útulku pro opuštěná zvířata, Jimlín, 
s tím, že cenová nabídka bude předlože-
na do jednání rady města 20.11.2013. 

Rozhodla:
� O pořadí nejvhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku „Stavební úpravy – pa-
vilon A – sociální služby poskytované 
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče 
v areálu Hornické nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina“ dle ustanovení § 
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách takto: PETR ARPÁŠ, s. r. o., 
Bílina
� O pořadí nejvhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku  „Stanice LDN A a B 
Hornické nemocnice s poliklinikou“ dle 
ustanovení § 27 zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách takto: HAVI, s. 
r. o., Teplice

� Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci „Parkoviště u Hor-
nické nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina, je nabídka firmy PETR AR-
PÁŠ, s. r. o., Bílina. Druhou v pořadí je 
nabídka firmy Michal Bajušev STAV-
KOM, Žatec. 

Vzala	na	vědomí:
� Informaci vedoucí finančního odbo-
ru o hospodaření KC Kaskáda za III. 
čtvrtletí.
� Informaci vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví o poskytování soci-
ální služby za období 2012-2013 s tím, 
že pro rok 2014 bude vypsáno nové vý-
běrové řízení na poskytovatele sociální 
služby „Asistent pro terénní kontakt – 
Bílina na rok 2014“. 
� Zápis komise pro školství, kulturu 
a sport ze 14.10.2013
� Zápis ze zasedání sociálně zdravotní 
komise ze 16.10.2013
� Vyjádření jednatele společnosti Re-
kreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. 
o., Mgr. Petra Boudy, ke stížnosti paní 
Aleny Vrculové, na výpověď ze smlou-
vy o pronájmu nebytového prostoru 
v plavecké hale.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu 

starosty města

BilinskyZpravodaj_24.indd   10 19.11.2013   17:32:27



22.	listopadu	2013		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 11

Hokejová mládež HC Draci Bílina na jedničku!

Soutěže stolních tenistů v plném proudu
Soutěže stolních tenisů nabírají na svých obrátkách. Přinášíme vám informace o jejich průběhu po šesti řádně odehraných kolech.

V 5. kole krajského přeboru II. třídy bí-
linský „A“ tým hostil souseda v tabulce 
Klášterec nad Ohří „A“, na jeho stolech 
utrpěl porážku 14:4. V následujícím utká-
ní byly potvrzeny předpoklady a papírově 
nejslabší soupeř Kopisty „A“ na zelených 
stolech v Černé hale ztratil všechny body 
a domů odjížděl s prohrou 13:5.
I „B“ tým v regionálním přeboru I. třídy 

čekalo poslední mužstvo tabulky, papíro-
vé předpoklady se zde však nepotvrdily 
a „Béčko“ v domácím prostředí nebra-
lo ani bod a prohrálo 12:6. V 6. kole 
chlapce čekalo těžké utkání na sto-
lech Trnovan „A“ a ani zde se nepo-
dařilo vyhrát. Kluci prohráli 15:3.
V regionálním přeboru II. třídy 
měl „C“ tým volný týden pro li-

chý počet účastníků. Pro odhlášení muž-
stva Bořislavi „D“ chlapci nehráli 

své utkání ani další týden a na svůj 
další zápas si musejí počkat delší 
dobu.
V tabulce je „Áčko“ na 6. místě, 

„Béčko“ okupuje nelichotivou 10., 
čili předposlední pozici a „Céčko“ je 

na 5. místě tabulky. Ondřej Grozík

Třetí třída HC Draci Bílina předvedla excelentní výkon a střelec-
ké hody. Mistrovský turnaj, který se hrál v neděli 17. listopadu 
v Bílině, se proměnil v exhibici domácích. Ti rozstříleli Drážďany 
37:1 a Litvínov 19:5. 

3.	TŘÍDA	MISTROVSKÝ
TURNAJ	V	BÍLINĚ

HC	Draci	Bílina:ESC	Dresden
37	:	1	

Branky: Tůma 10+0, Zdenek 
9+1, Chlán 6+2, Klobouček 4+3, 
Pospíšil 4+0, Marišler 2+0, Adlt 
1+1, Svoboda 1+0

HC	Draci	Bílina:HC	Litvínov
19	:	5	

Branky: Klobouček 7+0, Chlán 
5+1, Tůma 3+1, Pospíšil 3+0, 
Janko 1+0, Zdeněk 0+1

OSTATNÍ	VÝSLEDKY	M
MLÁDEŽE	HC	DRACI	BÍLINA

MLADŠÍ	ŽÁCI:
HC	Draci	Bílina:HC	Litvínov

3	:	3	
Branky: 1 Pechánek, 1 Pejšová, 
1 Pavlíček

STARŠÍ	ŽÁCI:
HC	Draci	Bílina:HC	Litvínov

5	:	8
Branky: Jindra 2, Wainer 2, 
Tůma 1 Karel Schön

TJ Sokol Bílina pořádal Krušnohorský pohár
V sobotu 16. listopadu pořádala 
Tělocvičná jednota Sokol Bílina 
další ročník Krušnohorského po-
háru žáků ve florbale. V tomto 
ročníku startovala celkem 9 týmů 
z ústeckého regionu. Bylo k vidě-
ní florbalové umění těchto týmů: 
SK Bivoj Litvínov A, SK Bivoj 
Litvínov B, Sokol Světec, DDM 
Teplice, SK Devils Třebenice, 
DDM Osek, 1.FBC DDM Děčín 
a pořádající Sokol Bílina A, Sokol 
Bílina B.
Během tohoto turnaje bylo k vi-
dění hodně zajímavých utkání 
vycházejících florbalových nadě-
jí. Pořádající oddíl při TJ Sokol 
Bílina do tohoto turnaje postavil 
A-tým složený ze zkušených flor-
balistů a za B-tým nastoupili více-
méně začínající florbalisté.  U B-
-týmu bylo vidět, že sbírá spíše 
zkušenosti i tak byla vidět velká 
snaha jeho členů, která je velkým 
příslibem do budoucnosti. Nako-
nec bílinské béčko skončilo na 8. 
místě, kdy dokázalo své soupe-
ře alespoň potrápit. To A-týmu 

byla vidět zkušenost a vyhranost, 
podpořená bojovností a chybělo 
málo, aby domácí tým hrál finále. 
V semifinále totiž prohrál po vel-
kém boji těsně 1:2 s pozdějším 
vítězem poháru SK Bivoj Litví-
nov A. V utkání o 3. místo se So-
kolem Světec předvedl nevídané 
prodloužení, kdy v normální hrací 
době skončilo utkání 1:1. Pak ale 
za pět minut prodloužení vstřelil 
Sokol Bílina A pět branek zna-
menající zasloužené vítězství 6:1 
po prodloužení a získal tak pohár 
za 3. místo.

Krušnohorský pohár se konal 
za finanční podpory Města Bíliny 

!!!

Fotografie všech týmů Krušnohorského poháru.

Výsledky

Sokol Bílina A DDM Osek 1:0
Sokol Bílina B 1. FBC DDM Děčín 1:1
Sokol Světec SK Bivoj Litvínov A 1:0
SK Devils Třebenice SK Bivoj Litvínov B 2:3
DDM Teplice Sokol Bílina B 4:1
1.FBC DDM Děčín SK Bivoj Litvínov A 1:7
Sokol Bílina A SK Devils Třebenice 3:0
DDM Osek SK Bivoj Litvínov B 1:5
Sokol Světec DDM Teplice 1:2
Sokol Bílina B SK Bivoj Litvínov A 0:5
1.FBC DDM Děčín Sokol Světec 0:3
DDM Teplice SK Bivoj Litvínov A 1:5
DDM Osek SK Devils Třebenice 1:1
Sokol Bílina A SK Bivoj Litvínov B 1:3
Sokol Bílina B Sokol Světec 0:7
DDM Teplice 1.FBC DDM Děčín 6:0

Semi�nále

SK Bivoj Litvínov B Sokol Světec 3:2 sn
Sokol Bílina A SK Bivoj Litvínov A 1:2

o 3. Místo 

Sokol Bílina A Sokol Světec 6:1 pp
Finále

SK Bivoj Litvínov B SK Bivoj Litvínov A 1:3
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FK	BÍLINA	–	FK	JISKRA	MODRÁ	3:0	/0:0/
Branky: Katrenič, Augusta, Bečvařík
Sestava: Vondráček – Žemba, Novák/75.O.Choutka/, Pavlíček, Mergl 
- Záhradský, Augusta/82. Bečvařík/, Vlasák, Levý/85.Ročenovič/, 
M.Choutka/46.Měšťánek/- Masopust/56.Katrenič/

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina,  
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce:  Ing. Jana Šimková, 
tel. 606 734 418. Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy  
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 724 482 851, e-mail: libuse.valentova@denik.cz.

V sobotu 2. 11. 2013 se konalo v Milevsku  
Mistrovství ČR v karate organizace JKA ČR

Úspěch i v posledním zápase podzimu
V posledním zápase podzimu přivítala Bílina celek z Modré. 
Krásné počasí a skvělý terén signalizovaly, že by se mohl hrát 
pěkný fotbal. To se vyplnilo až ve druhém poločase. V první části 
utkání sice Bílina vytrvale útočila, vytvořila si i několik šancí, ale 
gólu se diváci nedočkali. Nejblíže měl k němu Patrik Augusta, ale 
ve vyložené šanci minul branku hostů. 

Ke změně, na kterou diváci netr-
pělivě čekali, došlo až v druhém 
poločase. Bílinští přišpendlili 
soupeře na jeho půlku, přibylo ná-
běhů středových hráčů a krajních 
obránců
a bylo jen otázkou času, kdy se 
ujme nějaká střela. To se stalo 
v 58. minutě, kdy unikl Záhrad-
ský, byl faulován a Novák přes-
ný centr z trestného kopu posadil 
na hlavu Katreniče. Ten se nemý-
lil. Druhá branka přišla v 75. mi-

nutě, kdy Katrenič vybojoval míč 
v nemožné pozici na brankové 
čáře pro Záhradského, ten poslal 
přihrávku zpět na nabíhajícího 
Augustu a ten trefil přesně. Sou-
peř rezignoval a inkasoval po tře-
tí, když přetažený centr uklidil 
hlavou do sítě další střídající hráč 
Bečvařík po třech minutách poby-
tu na hřišti. 
Bílina na podzim dostala jen 9 
branek.Až za ní jsou Litoměřice 
s 15 obdrženými brankami.

Střelec první branky Lukáš Katrenič.

2. místo kata Plass D.

 

1. místo kata team

Na toto mistrovství se přihlásilo kolem 200 závodníků z 22 klubů ČR JKA.

Za náš klub SKM Bílina nás zastu-
povalo celkem 12 závodníků (Ma-
sopustová Jarmila, Skýva Bedřich 
a Pokoš Jiří z Duchova, Englerovi 
Daniel a Michael ze Světce, Vízne-
rová Michaela, Musil Pavel, Marvan 
Petr, Charvát David, Beňo Patrik 
a Bureš Filip všichni z Bíliny, Plass 
Daniel Osek), kteří se v průběhu roku 
2013 nominovali a svým přístupem 
k tréninkům a práci sami na sobě za-
sloužili účast na tomto M ČR.
Náš oddíl se mezi účastníky ne-
ztratil a po náročných bojích v kata 
a kumite si vybojoval 3 tituly mistrů 
ČR JKA , 3 tituly první vicemistr 

ČR JKA a 2 tituly druhý vicemistr 
ČR JKA. Takže celkem 8 medailí.
Musím konstatovat, že tato soutěž 
je a vždy bude patřit mezi náročné 
soutěže co se týče psychiky správ-
ného nasazení a rozvržení sil.
Začátek byl v 9:00 hod a konec 
v 18:00 hod a proto se nesmíme di-
vit, že všichni byli vyčerpaní, někte-
ří naštvaní, že to letos nevyšlo, ale 
hlavně a to je důležité uvědomovali 
si  chyby, které udělali a to je úspěch 
sám nad sebou.
Tak jak a kdo dopadl: Masopusto-
vá J. 1. místo kata senior a 1. místo 
kata team senior, Engler D. 5. místo 

kumie senior, Engler M. 2. místo 
kunite dorost, 6. místo kata dorost, 
2. místo kumite junior, 1. místo kata 
team junior a 3. místo kata team do-
rost, Víznerová M. 3. místo kumite 
dorost, 6. místo kata dorost a 6. mís-
to kumite junior, Musil P. 5. místo 
kata dorost, 1. místo kata team juni-
or a 3. místo kata team dorost, Ský-
va B. 6. místo kumite ml. dorost, 
Marvan P. 7. místo kumite junior, 
1. místo kata team junior a 3. místo 
kata team dorost, Charvát D. 6. mís-
to kata st. žáci a 4. místo kata team, 
Beňo P. 7. místo kumite st. žáci a 4. 
místo kata team, Pokoš J. 4. místo 

kata team st. žáci, Plass D. 2. místo 
kata ml. žáci a 8. místo kumite.
Všem našim závodníkům děkuji 
za příkladnou reprezentaci našeho 
klubu SKM Bílina. Poděkování 
patří i především rodičům, kteří své 
ratolesti na každých závodech do-
provázejí a fandí jim.
A co máme ještě před sebou (9.11. 
memoriál V. Wijngaardena Bílina, 
16.11. 3.kolo nohejbalu Bílina, 29-
30.11. mistrovství Evropy Portu-
galsko, 7.12. Mikuláš Cup Praha 
a 14.12. poslední trénink v roce 
2013 vyhánění duchů Bílina). 
R Masopust, hlavní trenér klubu
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